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CAMPIONATUL DE FOTBAL S-A RELUAT
PRINTR-0 ETAPA A SURPRIZELOR!

• Patru victorii in deplasare: Dinamo București la Craiova, U.T.A. la Ploiești, „Poli" lași la Brașov și 
Jiul la Tg. Mureș • /n derbyul clujean alta surpriză: C. F. R. învinge pe „U"! • Singura „performeră" 
a gazdelor: Farul Constanfa& în derbyul etapei, Steaua egalată de Rapid pe „linia de sosire"

REZULTATE TEHNICE

Steagul roșu — Politehnica 0—1 (0—0) 
Farul — F.C. Argeș 3—1 (1—0) 
C.F.R. — „U“ Cluj 1—0 (0—0) 
Univ. Craiova—Dinamo București 
Dinamo Bacău — Crișul 0—0 
Steaua — Rapid 1—1 (1—0) 
Petrolul — U.T.A, 1—2 (1—1) 
A.S. Armata — Jiul 0—3 (0—2)

CLASAMENT

1. Rapid
2. U.T.A.
3. Steaua
4. Dinamo Buc.
5. Jiul
6 Univ. Craiova
7. Dinamo Bacâu
8. F.C. Argeș
9. Farul

10. „U" Cluj
11. Petrolul
12. Steagul roșu
13. C.F.R.
14. Politehnica
15. Crișul
16. A.S. Armata
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opilăria noastră a fost Înfru
musețată de o denumire se
nină, ca cerul și ca mareo. 
Un termen dulce, ca dulceața 
bunicii. Două vorbe care au 
însemnat și înseamnă soare,

jocuri, lipsă de griji, munte, litoral, ta
bere, poezie.

Vacanța mare
încă din iarnă, ziua în care începea 

vacanța mare era însemnată cu roșu 
în calendar. Pînă atunci dura munca 
noastră, iar vacanta era premiul cel 
mare al strădaniilor școlărești.

Copiii noștri se află acum în vacan
ța mare. Bucuria lor este și a noas
tră. în condițiile excepționale asigu
rate de statul român copiilor, lunile 
de vacantă înseamnă pentru ei trăirea 
unui vis.

Un vis trăit care se repetă anual, un 
copiii îl așteaptă 

$i în fiecare vară,

î
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Ciugarin, BujorETAPEI

al Stelei.Aglomerație pe linia careului de 16 m, 
Duel aerian Ciugarin — Neagu

w
1—2 (1—0)
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34—23
36—30
48—27
40—29
31—27
30— 27
31— 32
39—31
31—31
33—34
25— 26
28—32
18—32
26- 29
28—38 
14—44

(miercuri 1 iulie) : C.F.R.ETAPA VIITOARE
— F.Cf Argeș, Steaua — Steagul roșu, A.S.A.
— Dinamo Bacău, Dinamo București — Farul, 
Politehnica — Petrolul, Crișul — ,.U“ Cluj, 
Jiul — Rapid (considerat de ziarul nostru ca 
derby-ul etapei), U.T.A. — Univ.
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Craiova.

IN DERBYUL

O REMIZĂ OBȚINUTĂ 
„IN EXTREMIS"! și alții... Foto : V. BAGEAC I

vis... știut, pe care 
cu încredere și dor. 
visul se împlinește.

Anul acesta, însă, 
vine în condiții de 
nici copiii și nici părinții lor nu le-au 
bănuit.

Mai, luna, mugurilor și a florilor, a 
însemnat, pentru țara noastră o expe
riență dramatică.

Trupul ei, supus unor calamități na
turale cum n-o mai cunoscut glia stră
moșească, o fost adine rănit. Mii de 
oameni și-au pierdut casele și agoni
seala de o viată, unii și-au pierdut 
chiar viața ; au fost deteriorate fabrici 
și utilaje, s au compromis culturi de 
sute de mii de hectare. Drama țării 
ou trăit-o în multe locuri și copiii. 
Adînc impresioncți, copiii au asistat la 
vrăjmășia nemaipomenită a stihiilor, ca 
și la eroismul părinților lor care le-au 
înfruntat și le-au învins.

Viața a învins moartea și și-a reluat 
cursul normal. Sub impulsul acestei 
inimi puternice care este Partidul Co
munist Român, tara înlreagă și-a reluat 
marșul înainte, oblojindu-și din mers 
rănile. Reconstrucția obiectivelor dete
riorate se înfăptuiește mereu mai rapid, 
în progresie geometrică.

în aceste condiții, a venit vacanța 
mare. Copiii noștri se vor bucura, ca 
în fiecare an, de minunile litoralului 
și ale muntelui, iar cei mai mari — 
adevărați fii ai țării — își vor aduce 
și ei contribuția la muncile de refacere 
a țării, 
vacanta 
trimestru

Pentru
mare va

vacanța mare sur- 
excepție, pe care

Pentru aceștia, o cîtime din 
mare va fi un al... patrulea 
de* realizări.
toți, nu ne îndoim, vacanța 

fi plinp de satisfacții și bucurii.

rice s-ar spune, fotba
lul are și legile lui 
nescrise, poate contes

tate de specialiști, dar bine 
cunoscute de jucători, și de 
cei ce duminică de duminică 
liși „vînd" timpul liber aces- 
t.tui sport. Una din aceste 
'’legi spune — axiomatic — 
că o victorie, cit de sigură 
ar părea ea in echilibrul de 
'forțe de pe teren și cit de 
[consistent s-a'r exprima pe ta
bela de marcaj nu devine 
'certă decit după ce arbitrul 
a fluierat sfirșitul intîlnirii. 
Ieri, pe stadionul „23 Au
gust", asistind la cea mai 
importantă confruntare a a- 
cestei etape, cea care punea 
față-n față redutabilele for
mații bucureștene Steaua Și 
Rapid, fruntașe in clasament, 
am avut 
concludentă 
cestei legi fotbalistice.
baliștii de la Steaua au în
scris un gol după 3 mmute 
de la începutul ostilităților și 
a.poi s-au distrat am spune, 
satisfăcuți prematur de su
perioritatea lor in joc, pen
tru ca, cu 9 minute înainte 
de finalul partidei, feroviarii 
să realizeze egalarea, tn mod 
neașteptat și — am 
mai puțin meritat 
aspectul general al

In acest sens a ; 
dent chiar de la 
schimburi de mingi 
ie prezintă la acest derby al 
campionatului cu un team

măi omogen, 
echilibrată care acționa, 
drept, ceva mai lent, 
cu multă siguranță în 
cu 
de eficientă de a se infiltra 
in sistemul defensiv feroviar. 
Așa se explică faptul că 
după ce conducea, cu 1—0 
Steaua a beneficiat, în con
tinuare, de ocazii destul de 
bune, lămurite greu de apă
rarea rapidistă, evident de
reglată de absența lui Dan 
șt a lui Dinu. Pe acest fond, 
am urmărit in majoritatea 
timpului același fotbal puțin, 
spectaculos in care ferovia
rii făceau eforturi de a se 
angaja in atac, reușeau o 
dominare teritorială, dar ac-

Căîm ANTONESCU
o exemplificare 
a viabilității a- 

Fot-

'. zice — 
față de 
tntllnirU. 

fost evl- 
pritnele 

că Steaua
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cu o formație 
este 
însă 

pase, 
o capacitate surprinzător

( Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPA

SĂRAC

Revederea de ieri a fost 
foarte plăcută. Gazonul de 
pe „23 August" mi s-a părut 
bine ras. Disputa steagurilor 
roș-albastre și alb-violete a 
însuflețit galeriile „Steaua" 
și „Rapid", care încep să-și 
contureze tot mai mult o per
sonalitate. Ploaia a parfumat 
aerul de vară, lăsind in urmă 
etuva cu aburi de la 
lajara.

Ieri s-a Jucat, deci, 
derby post-mexican. 
n-a fost strălucit, dar 
tat o oarecare dezinvoltură. 
(Poate că în mintea jucăto
ri,lor noștri se limpezește a- 
cum gindul că acolo, la Gua
dalajara, România a ajuns 
să fie al șaselea sau chiar ai 
cincilea cap de grupă în tra-

ETAPEI

Guada-

primul 
Meciul 
a exis-

CONSTANTINESCU
SĂTMĂREANU STOICESCU DELEANU

(Crișul)

PETESCU VOINEA
GOLIAC 0. DEMBROVSCHI I. CONSTANTIN FL. DUMITRESCU

Eugen Cristea lone seu-Petre Vezeanu

gerea Ia sorți pentru Welt- 
Kup-ul „miinchenez).

Ieri, la derby, au venit 
vreo 20 000 de spectatori. Pe 
unii i-a tentat curiozitatea de 
a-1 vedea pe Răducanu cîști- 
gînd duelul subiectiv cu A- 
damache. Pe alții i-a atras 
posibilitatea îngenuncherii lui 
Sătmăreanu d-e către Neagu. 
învingătorul lui Vencel. Dat 
nu sa intim plat nici una, 
nici alta, pentru că fotbalul 
e un tribunal care nu-și pro
gramează sentințele.

Ieri, in derby-ul Steaua — 
Rapid, faptul cel mai inte
resant mi s-a părut a fi a- 
cela că 9 spectatori «lin 10 
au putut fi induși în eroare 
de crainicul stadionului. Mi
nute în șir s-a crezut că g° 
lui a fost înscris de Apostol 
și nu de Bujor.

Această confuzie, plină de 
semnificații, a fost, de fapt, 
sinteza Jocului. Antrenorii de 
la Steaua și Rapid, obosiți, 
poate, de nopțile Mundialului 
și, mai ales, de dezbaterile 
infinite pe tema lui „ar fi 
fost mai bine dacă...", au mi
zat, tranșant, pe tinerețe. Ge
los parcă pe Covaci, pentru 
Ciugarin și Ștefănescu. Ma
rin Bărbuiescu-Giuleștl s-a 
prezentat cu Niță, Marin Ste- 
lian, Bujor, Apostol, invitin- 
du-1 și pe Neagu, „al doilea 
vîrf aj României", pe banca 
rezervelor. Operațiunea Bir- 
bulescu mi s-a părut bine 
venită. Ea Înseamnă, în orice 
caz, o propunere concretă, d« 
lucru, și un timp ciștigat In 
lupta cu Fotbalul, care curg» 
mal repede decit letopisețul 
ce 1 a* dedică.

Ieri, Steaua ar fi putut ctș- 
tiga derby-ul. A refuzat să 
creadă, Insă, din orgoliu, e& 
poate fi Împiedicată de un 
Bujor sau de un Apostol, Iar 
cind a acceptat ideea, a fost 
prea tirziu...

loan CHIRILA

ROMANIA—OLANDA 369,60-358,85

Marius POP I

GIMNASTELE ROMÂNCE AU ClȘTIGAT, DAR ■ ■■

CONSTANȚA, 28 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
Încă una din multele verifi
cări ale gimnastelor noastre 
fruntașe s-a încheiat dumini
că la prinz, în Palatul spor
turilor din localitate. în me
ciul amical cu reprezentativa 
Olandei, echipa română a în
registrat. o victorie categori
că (scontată desigur dacă ne 
gindim că în ultima lor con
fruntare directă, româncele 
le-au învins pe olandeze, 
chiar acasă la ele, la o dife
rență de peste 20 de puncte). 
Un succes care, în această 
perioadă de ultime și decisi
ve pregătiri pentru „mondia
le", poate stimula pe sporti
vele noastre la un efort mai 
intens, la o muncă mai orga
nizată și mai temeinică pen
tru o bună reprezentare 
Ljubljana.

A fost evident pentru 
ce au urmărit concursul 
olandezele nu au reprezentat 
un adversar de temut, care 
să încingă lupta sportivă, așa 
cum s-a întfmplat la Cluj în 
meciul cu Cehoslovacia. Gim
nastele noastre au trebuit, în 
atari condiții, să lupte cu el» 
însele, cu propriile lor emoții, 
neajunsuri și defecțiuni. Si. 
s-o recunoaștem, nu au reușit 
Întotdeauna să treacă cu suc
ces acest examen. Ne gindim, 
In primul rtnd, la Lia Ceam- 
pelea, lidera concursului du-

Rodlea Apiteanu . .. 
pui tn tnttlnlrea amicală ct« 
pă Impuse, sportiva creditata 
cu cele mal mari șanse pen* 
tru clștigare® individualului 
compus. Nu s-a Intlmplat 
Insă ața, pentru că la para
lele o secundă de neatenție a 
avut ca rezultate o căzătură 
șl... cea mal mică notă a 
echipei române la acest a- 
parat i 8. în consecință, Lia 
a pierdut locul Intti ți, cu

câștigătoarea locului 1 ta Individual com- 
gimnasttci România — Olanda

toată evoluția bun# d» 
blmă (unde obține cea 
mare notă — 9,40) șl cu 
pecablla execuție de la 
probă în cart a tnclntat prin 
grația și frumusețea mișcă
rilor el, campioana noastră

la 
mai 
im- 
sol,

(Continuare In pag. a S-a)

Constantin MACOVEI

L

(Continuare tn pag. a S-a)

ca ultimă probă 
loc în condițiuni

Una din cele 9 serii care și-au disputat întiietatea^ in 
al Raliului ' Carpaților. C- ---------- -- - ...

_ ___ ____ ■■ -j circuitul de viteză, final
Cu ''numărul' 59 brașoveanul D. Gologan (Dacia 1100 S) 

Foto: B. VASILIU

Deși început sub ropot de 
ploaie, RALIUL CARPAȚILOR, a 
străine, t printr-o frumoasă des- 
fî sura ce a calităților automobiliș- 
tilor noștri. Dificultatea probelor 
sp-ecia.e, în general, constînd în 
probe de coastă, au supus la mari 
încercări atît mașinile cit și pe 
cei ce le pilotau.

In dimineața zilei de sîmbătă, 
la start s-au aliniat 32 de concu- 
rențl, seara termlnînd cursa doar 
28 — restul de 4 abandonind pe 
parcurs.

Traseul, In lungime de aproape 
800 km, a fost parcurs cu medii 
orare variind între 65—75 km, fapt 
care a permis să respecte testele 
de regularitate și legile de circu
lație.

Circuitul de viteză ținut Ieri di- 
tn^neață tn București, considerat

specială, a avut 
__ ... ___  de organizare 
mulțumitoare, oferind bucurește- 
nilor de altfel în număr destul 
de redus, — o frumoasă întrecere, 
unele serii (s-au alergat 9 serii 
a 3 mașini) fiind deosebit de dis
putate.

Clasamentul general al probelor 
speciale :

PS 1 — „MATEIAȘUL MIC“ —
3.1 km : 1. Eug. Cristea Ionescu —
P. Vezeanu 2:36,7; 2. A. Puiu — 
C-tln Pescaru 2:40,7; 3. M. Dumi
trescu — D. Novac 2:42,1; 4. H. 
Graef — Gh Borcea 2:43,8 ; 5.
Gh. Morase — C. Olteanu 2:44,2; 
6. El. Borbely — I. Brînduș 5:45,8; 
PS 2 — „RUCAR — GIUVALA" —
12.1 km î i. Eug. Cristea Ionescu
— P. Vezeanu 10:02,3 ; 2. A. Puiu
— C-tln Pescaru 10:12,4; 3. M. Du
mitrescu — D. Novac 10:22,1; 4.

H Graef — Gh. Borcea 10:24.7 ;
5. Gh. Tafet — I. Kuhartz 10:28,7;
6. Gh. Morase — C. Olteanu
10:30,6 ; PS 3 — „FUNDATA — 
MOFCIU“ — anulată. PS 4 —
„BKETCU — OITUZ" — 5,5 km s 
1. Eug. Cristea Ionescu — P. Ve
zeanu 3:40,0 ; 2. A. Puiu — C-tln 
Pescaru 3:41,8 : 3. M. Dumitrescu
— D. Novac 3:59,1 ; 4. V. Marin
— Gh. Iordăchescu 3:59,3 : 5. Gh.
Morase — C. Olteanu 4:00,0; 6.
N. Tatu — N. Rosenauer 4:01,4 ; 
PS 5 — „OITUZ" — 6,3 km s 1. A. 
Puiu — C-tln Pescaru 4:54,3; 2. 
Eug. Cristea Ionescu — P. 2ezea- 
nu 4:55,5 ; 3. M. Dumitrescu — 
D. Novac 5:09,5 ; '4. D. Rădulescu
— Gh. Rotaru 5:10,3; 5. II. Graef

Ileana ILIESCU
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[ sportul*

La ce cote-si cum-se ooate ridica
I

ASCHETUL ROMANESC ?
A

PINĂ LA ViRFUL PIRAMIDEI 
SĂ VEDEM... PRĂPASTIA!

unor 
că

al

în darea de seamă pe 
anul 1969, a Biroului fede
ral, precum și în toate cons
fătuirile care au avut loc în 
ultimul timp, se arată, negru 
pe alb, că „starea nesatisfă
cătoare a baschetului se da- 
torește muncii slabe de in
struire care are loc Ia nive
lul echipeloiț de toate cate
goriile".

Nu voi încerca să neg fap
tul că și-a făcut loc como
ditatea și în rîndul 
tehnicieni din baschet,
majoritatea pot da mai mult 
decît în momentul de față, 
dar ideea pe care o susțin 
cu tărie este aceea că PRO
CESUL DE INSTRUIRE NU 
REPREZINTĂ O CAUZĂ, CI 
UN EFECT, un rezultat
tuturor condițiilor morale și 
materiale create în jurul a- 
cestui sport. După părerea 
mea, în modul în care mun
cesc profesorii și antrenorii, 
în entuziasmul lor creator, 
trebuie să se reflecte acea 
legătură organică dintre toți 
factorii care trebuie 
cure la realizarea 
manțelor superioare 
chet: biroul federal, 
le de arbitri șl antrenorii, 
activul salariat al federați
ei, comisiile județene de 
baschet.

De cîțiva ani, înțelegerea 
și armonia necesară unei ac
tivități de performanță nu 
mai există. Astfel, în primul 
rînd, s-a creat o prăpastie 
intre federație (activul sala
riat al ei, în special) și teh
nicieni (profesori și antre
nori). Nu este întîmplător șî 
nici nu constituie un lucru 
mărunt faptul că majorita- 

; tea colegilor mei (și prin- 
i tre ei mulți cu state vechi 
! de serviciu) ignoră pur și 
simplu federația și pe acti
viștii ei. De luni de zile, sau 
poate chiar de cîțiva ani, a- 
cești oameni de bază ai ac
tivității sportive nu se mai 
interesează decît strict de 
munca lor, la nivelul școlii, 
universității, sau clubului 
din care fac parte. Toți a- 

I cești oameni fug de perfor
manță, nu se angajează în- 

|tr-o muncă susținută de de-j 
ipistare a elementelor talen- 
jtate. Care este cauza pentru 
care eu și ceilalți colegi nu 
mai facem ceea ce, în urmă 
cu cîțiva ani, doar, ne dă
dea prilej să ne mindrim ?

Fiecare din noi, luat ini 
parte, a fost jignit, n-a fost 

I apreciat cum se cuvine. în- 
jtr-o ședință cu caracter de

să con- 
perfor- 

în bas- 
colegii-

consfătuire, organizată re
cent din inițiativa Comitetu
lui Executiv al C.N.E.F.S., 
la care au participat cei mai 
reprezentativi antrenori din 
țară, s-a spus lucrurilor pe 
nume. Marea majoritate a 
celor înscriși Ia cuvînt în a- 
ceastă ședință au arătat des
chis 
nele 
tive) 
care, 
rezervată față de munca fe
derației, de activitatea sala- 
riaților săi. Iar din această 
încordare nereală, necorectă, 
între oameni care ar trebui 
să se respecte reciproc, pen
tru realizarea scopului co
mun de 
tului la 
înaintate 
noastră, 
propriu-zisă. Și federația, și 
noi- TREBUIE SA FACEM 
O COTITURA DE 180 DE 
GRADE ÎN MUNCA NOAS
TRĂ : federația prin princi
pialitate și consecvență în 
activitatea ei, noi prin dă
ruire și abnegație, fără de 
care nu vom crea jucători 
mari și disciplinați.

Din păcate, în ultima vre
me s-a creat o prăpastie în
tre baschetul provincial și 
cel bucureștean. Faptul că 
Dinamo și Steaua, de exem
plu, n-au probleme in me
ciurile cu echipele provin
ciale, că la fete Politehnica 
și Rapid se plimbă în cam
pionat, dovedește că pro
vincia se află intr-un impas 
prelungit, din care nu face 
nici un efort să iasă. Lipsi
te de adversare de valoare, 
echipele bucureștene au o op
tică greșită asupra posibili
tăților proprii, jucătorii lor 
devin titulari în națională

o serie de motive (u- 
obiective, altele, subiec- 
care i-au făcut, pe fie- 
să aibă o atitudine mai

ridicare a basche- 
nivelul celor mai 
sporturi din țara 
suferă activitatea

„fără concurență", randa
mentul lor internațional fi
ind. din această cauză, mult 
diminuat. Ideea care și-a fă
cut loc de un timp în sinul 
federației ESTE CĂ DOAR 
3—4 ECHIPE POT DA LO
TULUI JUCĂTORI care 
se antreneze de 2—3 ori 
săptămână în București, 
ceasta n-a făcut decît 
diminueze interesul general 
al provinciei pentru 
a dus Ia atitudinea 
lăsare și descurajare 
mai înainte. REZOLVAREA 
AR FI CA ATÎT DINTR-O 
PARTE, CÎT ȘI DIN ALTA, 
SA SE DEPUNĂ EFORTURI 
DE ÎNDREPTARE A SITU
AȚIEI ; federația să 
pe picior de egalitate activi
tatea din provincie și Bucu
rești, să sprijine îndeosebi 
centrele rămase în urmă, iar 
Ia rîndul lor, tehnicienii să 
creeze echipe puternice, cu 
jucători bine dotați fizic si 
tehnic, capabili să facă față 
cerințelor internaționale su
perioare. Iar ca o metodă e- 
ficientă de lucru, consider 
necesar ca membrii colegii
lor centrale de antrenori și 
arbitri, ai Biroului federal și 
activul salariat al federați
ei să meargă mai mult pe 
teren, în toate județele ță
rii, într-o muncă susținută 
de îndrumare și control. Este 
necesar, de asemenea, ca ce
le mai bune clemente din 
provincie să fie cooptate în 
toate organele de conducere 
ale federației, pentru reali
zarea unei colaborări cît mai 
rodnice.

baschet, 
de de- 
arătată

pună

O curioasă 
înălțime (1,71

poziție a
m)

lui Cornel Bobancu (S.S.A.) ciștigătorul probei de săritură în
Foto : B. VASILE

12,72 ; anin# 
oină G. Ku-

(Șc.sp. Oradea) 
carea mingii de 
rutz (Rapid) 81,82, I. Galea 
(Șc. sp. Arad) 78,06, M. Meș
ter 77,54; 4X60 ni Șc. sp.
Constanța 28,9 — record re
publican de copii, —■ Șc. 
Oradea 29,4, Cutezătorii 29,7# 
FETE : 60 m Mariană D.imt- 
trache (Rapid) 8,1, Mariana 
Lazăr (Șc. sp. Arad) 81, Co
rina Gubel (Șc- sp. Brașov) 
8,3 : 300 m Florica Nistor 
(S.S.A.) 42,4 — record repu
blican de copii, Viorica Gă- 
lan (Șc. sp. Dej) 43,5, Petri a.a 
Vasl'le (C.S. Brăila) 43,6 ; 
lungime Lucia Frăcea (C.A. 
Mediaș) 5,44, Maria Simțea 
(S.S.A.) 5,12, Coca Bucătaru 
(Șc. sp. P- Neamț) 5,10 ; înăl
țime Mihaela Lorencz (S.S.A.) 

Doina Buta (Șc.sp. Bu- 
1,45, Magdalena Khe- 
(S.S.A.) 1,40 ; greutate
Mitrică (C.S.S.) 10,86,Sofia

Rodica Orzan (Recolta Mo
vila) 10,76, Camelia Boboc 
(Șc. sp. C-ța) 10,44 ; ar. mingii 
de oină Maria Toeitu (CB. 
Trestieni) 49,90, Viorica Ioa
na (S.S.A.) 44,24, Rodica Or- 
zan 
31,5, 
în afara acestora 
desfășurat citeva r >be. ex-, 
perimeintale i

Gheorghe ROȘU
antrenor

Simbătă și duminică 
dionul Republicii a fost 
da celor mai mici atleți, ju
niorii de categoria a III-a 
(13—14 ani), veniți să-și
dispute șansele in cadrul
unui concurs cu caracter re
publican. Eforturilor remar
cabile și încununate de suc
ces ale organizatorilor — 
Școala sportivă experimen
tală Viitorul — de a asigu- 

*ra o desfășurare optimă a 
concursului, copiii le-au răs
puns cu o participare entu
ziastă, cu rezultate, bune și 
dispute echilibrate.

în prima zi a concursului 
ploaia i-a stînjenit pe micii 
participant, dar ieri, o dată 
cu soarele, au apărut și re
cordurile. Autorii lor : Flori
ca Nistor (S.S.A.) Ia 300 m 
cu 42,4 (v. r. 43,2), Walter
Blomfeld (Șc. sp. Sibiu) la 
300 m băieți cu 37,7 (v. r. 
38,1) și echipa de ștafetă 
4X60 m a Școlii sportive din 
Constanța cu 28,9 (v. r. 29,0).

sta- 
gaz-

CAMPIONATUL ȘCOLILOR PROFESIONALE

ECHIPA GRUPULUI ȘCOLAR
V
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Am mai remarcat pentru re
zultatele obținute, dar mai 
ales pentru posibilitățile de 
progres intuite pe: Cornel 
Bobancu (S.S.A.) învingător 
la săritura în înălțime, pe 
Ion Dumitru (Șc. sp. Ploiești) 
cîștigător detașat la 500 m 
(el este de fapt prăjinist), pe 
Lucia Frăcea (C.A. Mediaș) 
realizatoarea unui bun rezul
tat la lungime, pe Maria To- 
citu, fetița aceea din Tres- 
tieni care a cîștigat arunca
rea mingii de oină... Am în
cercat un sentiment de amă
răciune văzind că, de data 
aceasta, nici măcar obișnuiții 
concursurilor 
n-au mai fost 
mult contează 
rezi în fața 
goale, mute, mai ales 
atleții sint la vîrsta la care 
se mai bucură că primesc ca 
premiu o jucărie ! Iată rezul
tatele înregistrate la capătul 
celor două zile de concurs : 
BĂIEȚI : 60 in W. Bomfeld 
(Șc. sp. Sibiu) 7,5, Ad. Bria
ză (Șc. sp. Buzău) 7,5, V. Ilie 
(Șc. sp. C-ța) 7,6 ; 300 m W. 
Bomfeld 37,7 — record repu
blican de copii —, I. Mure- 
șan (S.S.A.) 39,7, M. Preda 
(Șc. sp, Reșița) și V, Dumi- 
trdșcu (Șc, . sp. C-ța) 40,2 ; 
500 m I. Dumitru (Șc.sp. Plo-

Iești) 1:14,3, C. Righel (Dina
mo) 1:15,3, Al. Soare (C.SJS.) 
1:17,5 ; lungime Gh. Stelea 
(Șc. sp. Buzău) 5,78, T. Kiki 
(S.S.A.) 5,78, V. Ilie 5,73 ; 
înălțime C. Bobancu 
1,71, D. Oprea (C.S.
1,68, D. Nicorici (Lie. 
greutate D. Preidt
Codlea) 13,67, V. Grigore (C. 
S. Brăila) 13,49, M. Meșter

(S.S.A.) 
Brăila) 

35) 1,59; 
(Șc. sp.

44,02; 4X60 m S.S.A. I
, S.S.A. II 31,7, C.S.S. 32,0.1 

s-au mail
_.Î.T_„1_’_ : 80 mg fetei!

Tatiana Bursuc (C.S.S.) 12,9/ 
Ioana Sidlovan (Viitorul) 13,3,' 
Edith Șutii (Șc. sp. Oradea) 
13,5 ; 90 mg băieți: G. Ku-, 
rutz 14,7, Gh. Stelea 11,8, C,| 
Bobanou 14,9 ; 3 km
I. Călineatu
S. Stoian
16:56,0, G.
17:04,0.

(Dinamo) 
(Șc. sp.

marș 1
16:40,0,1

C-ța)1ov. - .....
Mușat (C.S.S.)I

Vladimir MORARU 
----------- --------------- }

SUCEAVA, 28 (prin tele
fon). Duminică a luat sfîrșit 

al 
al

turneul final masculin 
campionatului de volei 
școlilor profesionale. In dis

puta pentru desemnarea cam
pioanei s-au întîlnit echipe
le Grupul școlar „23 August'* 
București și Școala profesio
nală C.C.T. București. Vic
toria și titlul de campioană

S-au încheiat finalele tineretului la lupte libere

UN SUCCES DEMN DE ELOGII
• Luptătorii ieșeni au cucerit doua titluri!

(prin telefon, 
nostru). S-au

de atletism 
prezenți. Și ce 
să nu concu- 
unor tribune 

cînd

întreceri viu disputate
Am

-----------

•l--------

II
Cupa Orașelor" "^1

Toate 
etapei a 
șelor", desfășurate sîmbătă si 
duminică la Ploiești, au fost 
viu disputate. Faptul denotă 
preocuparea evidentă a an
trenorilor pentru dezvoltarea 
spiritului combativ, ceea ce, 
desigur, este de un real folos 
in formarea viitorilor cicliști 
fruntași.

în prima zi (probă de 
cult), la juniori mici a 
ti gat clar bucureșteanul 
Tudor, urmat de I.
(Cluj), A. Pali (Tg. Mureș), 

. A. Ciobanu (Ploiești), G. Hia-

cele patru probe ale 
III-a din „Cupa Ora-

cir- 
cîș- 
Gh.

Nagy

au revenit voleibaliștilor de 
la Grupul școlar „23 August" 
care au dispus de adversarii 
lor cu 3—0 (6, 4, 2).

Echipa campioană, antre
nată de prof. Jean Săvules- 
cu și prof. Grigore Poncea, 
a dominat cu autoritate în
treg turneul obținind victo
rii categorice în toate par- 

Trebuie, de 
subliniem și 

Cris- 
de la medaliata cu 
De fapt, formațiile 

C.C.T. București ’ au 
frumos succes, 

la

BRAȘOV, 28 
de la trimisul 
încheiat și finalele campiona
telor naționale individuale de 
lupte libere ale tineretului. 
Spre satisfacția unanimă con- 
curenții care au cucerit drep
tul de a-și apăra șansele în 
finalul competiției găzduite 
de sala Armatei, au convins 
pe deplin că meritau să li se 
ofere un astfel de prilej. De 
bună seamă, tinerii luptători, 
care au depășit junioratul, 
și-au încercat puterile an de 
an în unica confruntare din 
calendarul federației spre care 
aveau acces — finalele senio
rilor — dar, de fiecare dată, 
cu puține excepții, ei au fost 
nevoiți să s,e plece în fața 
rutinaților seniori, căliți în fo
cul multor încleștări republi
cane sau internaționale. De 
astă dată ei au avut ocazia 
să-și măsoare forțele de la e- 
gal la egal. Și disputele au 
oferit un succes demn de e- 
logii. Arbitrii au consemnat 
un număr nemaintîlnit de vic
torii înainte de limită, prin 
tuș, obținute de către învin
gători la capătul unor pro
cedee tehnice subtile, judicios 
anticipate și finalizate cu o 
măiestrie de puțini bănuită, 
în acest sens trebuie să su
bliniem succesul tinerilor lup
tători ieșeni, pînă acum ab
senți de pe tabelele de onoare 

ale competițiilor republicane. 
Ei au reușit să urce pe prima 
treaptă a podiumului la două 
categorii, iar, în final, să ocu
pe" locul trei în clasamentul 
pe județe, merit la care și-au 
adus aportul și cei doi antre
nori Mircea Bîdiu și Toma Po
pescu.

O substanțială contribuție la 
reușita competiției și-au adu
s-o și arbitrii, printre care 
Gh. Condu (Galați), T. Oană 
(Brașov), D. Tihan și L. Bandi 
(Buc.), L. Soicu (Timișoara).

Iată clasamentele: cat. 48 
kg: 1. ION ARAPU (Rapid 
Buc.), 2. V. Pacrița (Nicolina 
Iași), 3. P. Broască (A.S.M.T. 
Lugoj); cat. 52 kg: 1. EMIL 
BUTU (Nicolina Iași), 2. G. 
Banko (Mureșul Tg. Mureș), 
3. G. Conrad (Steagul roșu 
Brașov); cat. 57 kg : 1. FLO
RIAN MOȚ (Steaua), 2. Șt. 
Varodi (Dinamo Buc.), 3. G. 
Peter (A.S.M.T. Lugoj) ; cat. 
62 kg : 1. CONSTANTIN MOL
DOVAN (St. r. Bv.), 2. P. 
Androne (St. r. Bv), 3. A. Suba 
(Comerțul Tg. Mureș); cat. 
68 kg : 1. MARIN PÎRCĂLA- 
BU (Tractorul Călugăreni), 2. 
G. Paraschiv (Dinamo Buc.), 
3. N. Munteanu (Nicolina 
Iași) : cat. 74 kg : 1. TĂNASE 
PANCA (Tomistex — Cons
tanța), 2. A. Plenert (Șc. sp. 
Energia Bv.), 3. T. Barac (Pe
trolul Ploiești); cat. 82 kg: 1. 
VASILE ȚIGĂNAȘ (Nicoli
na), 2. C. Ârdeleanu (A.S.M.T. 
Lugoj), 3. S. Popescu (Rapid 
Buc.) ; cat. 90 kg : 1. ȘTEFAN 
ENACHE (Steaua), 2. L. Gyor- 
gy (Mureșul Tg. Mureș), 3. A. 
Apostescu (Metalul Tîrgoviș- 
te) ; cat. 100 kg : 1. NICOLAE 
MARCOV (Steaua), 2. Șt. 
Gyorgy (Dinamo Buc.), 3. Șt. 
Albert (C.S.M. Cluj); cat -h 
100 kg: 1. ENACHE PANAIT 
(Steaua), 2. V. Enache (Dună
rea Galați), 3. L. Simion (Mu
reșul Tg. Mureș).

Clasamentul pe județe : 1. 
Oraș București 42 p, 2. Bra
șov 23 p, 3. Iași 22 p. 4. Mu
reș 19 p, 5. Timiș 16 p, 6. 
Galați 8 p.

Costin CHIR1AC

categorice în 
tidele susținute, 
asemenea, să t 
activitatea antrenorului 
tea Stan 
„argint”. 
Gr. șc. 
repurtat un 
ele obținind locul întii 
fete și locul doi la băieți.

Pentru ’ •
întîlnit 
constr. a 
Gr. șc. 
Cîștigînd 
după o 
dispută, 
Grupul 
montaj 
pescu) 
in clasamentul final.

i locurile 3—4 s-au 
echipele Gr. șc. 

montaj București și 
chimie Copșa Mică.

I partida cu 3—2, 
dîrză și pasionantă 
voleibaliștii de la 
școlar construcții 

(antrenor: M.
au ocupat locul trei

Po-

Trebuie _ să remarcăm, a- 
cum, la încheierea competi
ției, foarte buna organizare, 
■oeea ce a permis' ca sportivii 
>să beneficieze de excelente 
condiții de cazare și de con
curs. La reușita întrecerilor 
și-a adus un aport deosebit 
și corpul de arbitri compus 

Vrăjescu, I. Petro- 
Nobilescu, M. Ta- 
Olaru, C. Singeap, 

, V. Topor, V. Ba-

V.din : 
viei, Șt. 
bacu, 
L. ‘ 
raboi.

In cadrul festivității de 
premiere, după acordarea 
titlului de campioană echipei 
Grupului școlar „23 August" 
București, din partea Comi
tetului județean U.T.C. a fost 
oferită formației Gr. șc. chi
mie ~ 
N..
cea 
din

N.
Marcu,

(Urmare din pag. 1)

Copșa Mică (antrenor : 
Aleman) „Cupa pentru 
mai . tinără echipă", iar 
partea C.J.E.F.S., volei

balistului Mircea Codoi, 
„Cupa pentru cel mai tehnic 
jucător al turneului".

Florin GRECU

ÎN CĂUTAREA UNEI VEDETE
SUCEAVA, 25 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Pe drumurile ce coboară 

din. centrul Sucevei, pe firul 
apei care a dat numele aces
tei cetăți, grupuri de fete și 
băieți se îndreaptă agale, dis- 
de-dimineață, către com
plexul sportiv 1 sînt voleiba
liști ai școlilor profesionale, 
ajunși aici o dată cu vacan
ța, pentru finalele pe țară. 
Jos, îi așteaptă, de citeva 
zile, patru terenuri curate, 
peste a căror zgură furtunul 
îngrijitorului a turnat un 
roșu închis, odihnitor, răcoa
re și prospețime, îi așteaptă 
înfruntările pentru titlul de 
campion pe 1970. După ce în
tregul șuvoi s-a scurs, pe tot 
cuprinsul complexului min
gile zboară vioaie, fire sub
țiri de aburi se ridică din 
zgura umezită în ajun, mulți
mea mișcătoare a culorilor 
dă tabloului aspect de calei
doscop.

Mă strecor neobservat între 
băieți, întîrzii o clipă cu pri
virea asupra celor mai,., vo
leibaliști, încercînd compara
ții peste ani. Poate nițeluș 
hazardate. 
Roman, un 
rebețiu în 
au corpuri 
de oțel, șlefuiți în sute de 
antrenamente și meciuri. Nu 
au, firește, măiestria vedete-

Un Nicolau, un 
Plocon, un Che- 
devenire. Băieții 
vinjoase, mușchi

I. Marinescu 
(Metalul București) — 
învingător in concursul 
de dirt-track de la Sibiu 

i
SIBIU, 28 (prin telefon). Pe 

pista din localitate s-a des
fășurat primul concurs de 
dirt-track al sezonului, dotat 
cu „Cupa Voința Sibiu" la 
care au asistat peste 4000 de 
spectatori. După 14 manșe 
spectaculoase, primul loc în 
clasament l-a ocupat Ion Ma
rinescu (Metalul București), 
fiind urmat de Ion Bo'oîlnea- 
nu (Voința Sibiu), Alexandru 
Datcu (Metalul Buc.), D. Do- 
bre (Steaua), Gh. Ivan (Me
talul Buc.) și Gh. Sora (Me
talul Buc.).

I. lonescu—coresp. principal

’ CLUJ, 28 (prin
telefon). Arena 
Record, cu 4 piste, 
a găzduit timp de 
două zile întrece
rile finale ale 

„Cupei U.G.S.R." la popice. 
Și-au disputat întîietatea 10 
reprezentative mixte de județ, 
formate din cîte o senioară, 
un senior, o junioară și un 
junior. La finală au fost in
vitate și cunoscutele echipe 
Voința Tg. Mureș, Rapid 
București și Petrolul Ploiești. 
Clasamentele au următoarea 
înfățișare :

100 bile mixte junioare: 
1. Ana Albert (Voința Tg. Mu
reș) 429 p.d. 2. Viorica Pintea 
(Rapid) 423 p.d., 3. Mariana

Bordei (Buc.) 415 p.d., 100 bile 
mixte senioare ; 1. Margareta 
Szemany (Voința Tg. Mureș) 
426 p.d., 2. Stela Andrei (Buc.) 
404 p.d., 3. Magdalena Bodea 
(Cluj) 399 p.d. ; 200 bile mixte 
juniori: 1. I. Fodor (Voința 
Tg. Mureș) 837 p.d., 2. V. Popa 
(Timiș) 837 p.d., 3. I. Szasz' 
(Voința Tg. Mureș) 834 p.d., 
200 bile mixte seniori: 1. I. 
Tismănaru (Caraș-Severin) 
.849 p.d., 2. E. Kiraly (Cluj)
830 p.d., 3. Gh. Silvestru (Pe
trolul Ploiești) 828 p.d

CLASAMENTUL PE ECHI
PE : 1. Voința Tg. Mureș 2505 
p.d., 2. Caraș-Severin 2416
p.d., 3. Cluj 2408 p.d.

AUREL PALADE-URSU, 
coresp.

lor, insă destulă vreme pen
tru a o căpăta...

Un grup de fete, și ele vo
leibaliste, se apropie curioase 
de terenul bucureștenilor de 
la „23 August", cu un aparat 
de fotografiat. „E Mircea, e 
Codoi — ne spune una din
tre ele. Să-il fotografiem ci nd 
atacă".

Cel mai tînăr echipier al 
reprezentativei române ob
servă intenția fetelor, roșeș
te pînă în vîrful urechilor, 
dar se străduie să nu le stri
ce imaginea. Fiecare 
său poate onora un 
Va fi, poate, un alt 
Nicolau al voleiului, 
că un viitor Roman. înfățișa
rea, stilul îl apropie mal 
mult de temutul tunar de o- 
dinioară. Profesorul Jean Să- 
vulescu ascultă de pe mar
gine elogiile adresate elevu
lui 6ău, descoperit lingă Me
diaș ou aproape trei ani în 
urmă, le ascultă și știind că 
este părtaș la ele, este satis
făcut.

„O să ajungă — știu eu? — 
un Derzei, un. Plocon, sau un 
Roman, în orice caz un vo
leibalist mare, așa cum mi 
l-am Imaginat cînd l-am vă
zut pentru prima oară, si 
cînd abia știa să atingă min
gea. Ai să vezi 1 — îmi spu
ne la sfîFșitul meciului. Are 
totul pentru a ajunge. acolo 
și important este că mun
cește pentru asta, că vrea să 
devină mare voleibalist. Poa
te și ceilalți au să dev'nă. 
poate și Iuhasz, poate și Șu- 
lea, poate și băiatul acela de: 
la Buzău. Dar în Mircea cred 
prea , mult ca să nu fie a- 
devărat". .

Cunoștințe vechi, la ieșire, 
zăbovind o clipă împreună. 
„Credeam că nu mai revii la 
ethipa școlii de cînd le-au 
promovat la Dinamo și în 
lot...".

„Trebuia — mă întrerune 
zîmbind. Vrem să dăruim an
trenorului nostru un dar pen
tru încheierea carierei : tit
lul de campioni. Merită".

Jocurile s-au 
pîlcuri-pîlcuri 
părăsesc complexul sportiv 
de pe malul Sucevei. Alături 
de vedeta finalelor acestea, 
Mircea Codoi, merg mulți 
necunoscuți. Dar curind, poa
te, unii dintre ei vor ieși din 
anonimat.

A. BREBEANU

— Gh. Borcea 5:14,3; 6. Gh. Talet
— I. Kuhartz 5:15.»; PS 6 —
„,MOECIU — FUNDATA" — 11
km : 1. Eug. Cristea lonescu — P. 
Vezeanu 8:14,2; 2. A. Puiu — C-tin 
Pescaru 8:17,0 ; 3. H. Graet — 
Gh. Borcea 8:34,0; 4. Gh. Murase
— C. Olteana 8:34,5; 5. V. Marin
— Gh. Iordăchescu 8:34.7: 6 Gh. 
Tafet — I. Kuhartz 8:37,4: PS 7
— „POD DÎMBOVIȚA — KUCAR"
— 4,0 km : 1. A. Puiu — C-tin Pes
caru 3:01,8 ; 2. Eug. Cristea lo
nescu — P. Vezeanu 3:02,5; 3. L. 
Kovacs — I. Vâsîliu 3:03,9; 4. M. 
Dumitrescu — D. Novac 3:04,3; 5. 
H Graef — Gh. Borcea 3:03,9; 6. 
Gh. Morase — C. Olteanu 3:09,3; 
PS 8 — „DRAGOSLAVELE —
VIRF MATEIAȘ" — «,1 km : 1. A. 
Puiu — C-tin Pescaru 3:53,2; 2. 
Eug. Cristea lonescu — P. Vezea
nu 3:54,2; 3. M. Dumitrescu — D. 
Novac 4:03,3 ; 4. H. Graef — Gh. 
Borcea 4:04,4; 5. Gh Morase — 
C. Olteanu 4:05.4; 6.’ L. Kovacs
— I. Vaslliu 4:06,6. P.S. 8 — cir
cuit fle viteză — BUCUREȘTI :
1. Eug. Cristea lonescu 5:19,7 (și 
primul loc la cl. V); 2. A. Puiu 
5:12,4 (șl primul loc la cl. IV) ; 
3. M. Dumitrescu 5:35,8 (șl pri

mul loc la cl. III); 4. Gh. Morase 
5:37,1 ; 5. H. Graef 5:38,6; 6. N. 
Tatu 5:41,1. Ciștlgătorul cl. I—II 
a fost G11. Florescu cu 5:52,3.

CLASAMENTUL GENERAL AL 
RALIULUI CARPAȚILOR : 1. Eug. 
Cristea lonescu — P. Vezeanu; 
(Renault 8 — Gordini); 2. A. Puiu
— C-tin Pescaru (Renault 8 — 
Gordini); 3. M. Dumitrescu — D. 
Novac (Dacia 1100 S); 4. H. Graef
— Gh. Borcea (Dacia 1100 S); 5. 
Gh. Morase — C. Olteanu (Dacia 
1100 S); 6. Gh Tafet — I. Kuhartz 
(Dacia 1100 S).

CLASAMENTUL PE ECHIPE: cl. 
I—II : 1. Gh. Florescu — M. Ceapă 
(N.S.U. — Prince) 2 780,0 p; 2. D.

■ Paraschiv — V. Cristache (Skoda 
1000 MB) 3347,5 p Și 3. H C. — 
M. Duzineanu — St. Enescu ’ (Wart
burg 1000) 3643,9 p ;cl. III : 1. M. 
Dumitrescu — D. Novac 2617,2 p;

Graef — Gh. Borcea 2631,0 
Gh. Morase — C. Olteanu 
p; cl. IV : 1. A. Puiu — 
Pescaru 2522,6 p; 2. V. Ma

rin — Gh. Iordăchescu 2672,0 p; 
3. I. Drăgoi — N. Crăciun 2729,1 
p ; cl. V : 1. Eug. Cristea lonescu
— P. Vezeanu 2505,7 p; 2. L. Ko
vacs — I. Vaslliu 2693,7 p; 3. L. 
Moldovan — Z. Tomory 2748,4 p.

2. H. 
p; 3. 
2638.2 
C-tin

nu (Brăila), V. Hoța (Tg. Mu
reș), A. Ghergu (Pl.) etc. La 
juniori mari și la tineret, tot 
un bucureștean, M. Popescu, 
a obținut victoria urmat de 
Șt. Szekely, V. Budpa (Bra
șov); C. Camer (Brăila), P- 
Kelemen (Tg. M.), I. Bir o 
(Cluj), I. Octavian (Pl.), V. 
Horneț (Constanța) etc. în a- 
celași timp cu învingătorul.

A doua zi, probele de 
fond, pe șoseaua Tirgoviște, 
A fost rîndul brăilenilor să 
cucerească două victorii. La 
juniori mici (40 km) V. Hia- 
nu l-a depășit pe bucureștea
nul G. Tudor, deși acesta* 

- se menajase evident pentru, 
sprintul final. Pe locul 3, 
Hota (Tg. Mureș) urmat 
G. Ungureanu (Brașov), 
Cîobanu (PL), 
(P'l.) etc. La 
după o izbutită evadare 'la 
jumătatea cursei (care a mă-, 
surat 100 km), șase cicliști îșî! 
angajează sprintul final. V:c-4 
torios iese brăileanul C. Hîr-c 
jescu, urmat de V. Budea* 
(Brașov), Z. Aitay (Tg. Mu-, 
reș), V. Pascale (Brăila), vj 
Murlneanu (Buc.) și T. Dră- 
gan (Buc.). Plutonul a sosit 
la 2 minute.

Clasamentele generale, după 
3 etaipe. Juniori mici : 1. G,l 
Hianu (Br.), 2. V. Hota (Tg.j 
M.) 3. A. Ciobanu (Pi.), 4,]
Ilie Val (Br.) 5. B. Vinczefiț 
(Tg. M.) 6. A. lonescu (PI.)' 
7. Eug. Enciu (Bv.), 8. zt.
Ghergu (PL). Juniori mari și 
tineret: 1. V, Pascale (Br.) 
2. C. Hîrjescu (Br.), 3. V, 
Budea (Bv.), 4. Z. Aitay (Tg. 
M.), 5. Or. C'amer (Br.), 6. N. 
Găman (Bv.), 7. P. Kelemen. 
(Tg. M.), 8. A. Ârdeleanu1 
(Bv.). Pe echipe conduce 
București cu 26h52;20, urma-, 
tă de Brăila la 2:35 ; Brașov 
la 3:01 ; Tg. Mureș, Cluj, Plo
iești și Constanța.

I, V.l 
, a

A. Ghergt», 
juniori mart;

Emit IENCEC

LA GIMNASTICĂ MODERNĂ

CELE MAI MICI SPORTIVE Șl-AU DESEMNAT CAMPIOANELE

atac al 
album. 

Horațiu 
ba par-

terminat si 
voleibaliștii

.La Sibiu au avut loc, timp 
de două zile, întrecerile fi
nale ale campionatelor repu
blicane de gimnastică moder
nă pentru categoriile a IV-a 
și a III-a. La categoria a 
IV-a, echipele Școlilor spor
tive 1 și 2 din Capitală, a- 
propiate ca valoare, au oferit 
o dispută strinsă. Victoria 
Șc. sp. 2, la o diferență de 
peste două puincte, ni s-a pă
rut însă prea mare, mai ales 
că la exercițiul de ansamblu 
Șc. sp. 1 a fost evident mai 
bună. Alături de Cristina Si
ma (Șc. sp. 2) — cîștigătoa- 
rea titlului de campioană ab
solută la această categorie —

Carmen Sandu (Cutezătorii), 
Maia Baba, Anda Marinescu 
și Cristiana Georgescu (Șe. 
sp. 1) au impresionat și ele 
prin execuții dezinvolte și 
pline de grație. La categoria 
a III-a, unde nivelul tehnic 
a fost mai scăzut 
copii (lacune mari
in special la tehnica corpora
lă), Șc. sp. 2 a cîștigat 
nou titlu, de data aceasta 
o diferență mai mică față 
Viitorul (echipă capabilă
furnizeze mari surprize), do
vedind un plus de omogeni
tate.

decît la 
apărînd

un 
la 
de 
Să

Iată 
categ. a 
compus : 
27,55 ; 2. 
sp. 2) 
(Cutezători:) 26,80. Pe echipe 
1. Șc. sp. 2 — 134,20 ; 2. Șe. 
sp. 1 — 131,70 ; 3. Cutezătorii
— 131,20.
individual 
lentir (Șc. 
Angelescu
26,20 ; '3. F. Lașzlo (Viitorul) 
26,15. Pe echipe : 1. Șc. sp. 2
— 78,70 ; 2. Viitorul 77,65 ; 
3. Șc. sp. Ploiești 76,50.

primele clasate:
IV-a ; Individual

C. Sima (Șc. sp. 2) 
M. Tîrnoveanu (Șc.

27,10 ; 3. C. Sandu

Categoria a III-a, 
compus : 1. M. Vo- 
sp. 2) 27,10 ; 2. A.

(Șc. sp. Ploiești)

Horia ALEXANDRESCU

GIMNASTELE ROMÂNCE AU ClSTIGAT, DAR
? 7

atît de ridicat astăzi, al exi
gențelor internaționale.

Rezultate. INDIVIDUAL 
COMPUS : Rodica Apăteanu 
74,15 ; Elena Ceampelea și 
Alina Goreac 73,95 ; Ans von 
Gerwen 73,25 ; Elisabeta Tur- 
cu și Cora Stins 73,00 ; Ans 
Moen 70,75 ; Ștefania Bacoș 
70,55 ; Willy de Groote 70,10; 
Stientje de Goede 68,85 ; 
Ikina Marsch 63,65 ; Pe apa
rate (echipe), liber alese, să
rituri : România 46,20 ; Olan
da 45,25. Paralele : România I 
45,85 ; Olanda 44,35 ; Birnă : , 
România 46,30 ; Olanda 44,50. 
Sol : România 46,60 ; Olanda 
45,60. Pe aparate (individual, 
impuse și liber alese): sări
turi : Ceampelea și Goreac 
18,70 ; Turcu 18,60. Paralele : ' 
Ștefan și Apăteanu 
Gerwen 18,35. Birnă 1 
pelea 18,80 ; Goreac 
Apăteanu 18,35. Sol:

(Urmare din pag. I)

n-a mai putut reface din 
handicap. Ea a fost nevoită 
să se mulțumească a împărți 
locurile 2—3 cu Alina Go- 
reac, a cărei reapariție în 
echipa reprezentativă poate 
fi socotită mulțumitoare, mai 
ales dacă avem in vedere că, 
din cauza unui traumatism 
la gleznă, ea a trebuit să-și 
modifice ușor exercițiile o- 
bișnuite la birnă și sol.

Am consacrat . mai mult 
spațiu Liei Ceampelea, pen
tru că ea reprezintă speranța 
noastră numărul unu la mon
diale, și cu toți dorim s-o ve
dem executînd fără ratări. 
Este în puterile ei acest lu
cru, și tocmai din acest mo
tiv îi cerem atit Liei cît și 
antrenorului ei, eforturi spo
rite, concentrare maximă la 
aparatele la care, din cînd în 
cînd, survin accidente de ge
nul celui menționat.

Rodica Apăteanu, cîștigă- 
toarea concursului, pe lingă 
faptul că a beneficiat de si
tuația creată de păderea a-

mintită, a cules aici roadele 
propriilor eforturi de autode- 
pășire, evoluția ei fiind mar
cată de constanță, siguranță 
și stăpînire de sine. Rodica 
nu a ratat nici o execuție la 
liber alese, s-a concentrat 
mai mult atunci cînd i s-a 
ivit perspectiva obținerii lo
cului întîi, și astfel și-a în
scris în palmares un succes 
cu totul meritat.

Repetăm, victoria echipei 
române, chiar la o diferență 
de peste 10 puncte, este nor
mală și probabil că ea ar fi 
fost și mai categorică dacă 
în formația noastră ar fi pu
tut fi incluse Paula loan sau 
Mia Variu. Dar, examenul de 
admitere la liceu, respectiv 
convalescența după' acciden
tul de la Budapesta, le-au 
împiedicat pe aceste gimnas
te să participe la selecția în 
echipa reprezentativă.

înlocuitoarele lor, Ștefania 
Bacoș și Mariana Gheciov (a- 
ceasta din urmă ca rezervă) 
mai au încă mult de muncit 
ca să se poată prezenta în 
echipa națională la nivelul,

■ ■■

18,75; 
Ceam- 
18,55 ; 
Ceam-

pelea 19,00 ; Apăteanu și Ger-j 
wen 18,55. Clasament gene
ral pe echipe: 1. România! 
369,60 ; 2. Olanda 358,85.^ J
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CÎND STEAUA SE JOACĂ CU OCAZIILE! MECI SAD ANTRENAMENT?
RAPID 1—1STEAUA 

(1-0).
Stadionul „23 August" ; timp 

Instabil (soare, caid, apoi nori, 
ploaie, iar soare) ; teren foarte 
bun ; spectatori aproximativ 

20 000 ; au marcat : Ștefănescu 
(ntin. 3), pentru Steaua, Bujor 
(min, 82) pentru Rapid.

STEAUA : Suciu 8 — Mirău- 
(ă 7, Sătmăreanu 8, Ciugarin 
8, Vigu 8, Negrea 7, Voinea 8, 
Pantea 7. Tătaru 8, Ștefănescu 
7, Creiniceanu 7.

RAPID : Răducanu 8 — Pop 
«. Lupescu 8, Oct. Niță 6, Grea
vu 7, Marin Stelian 5, Dumitru 
6, Năsturescu 5, Petreanu 5, 
Neagu 5 (min. 80 Apostol), Co- 
dreanu 5 (min. 46 Bujor 6).

A arbitrat Gh. Limona 
★ Sgtt’A'. ajutat la linie de 
D. Isăccscu șl R. Stincan (toți 
din București).

Trofeul Petschowschi pentru 
public : 9.

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

Galeriile, încălzite cu cîte
va minute înainte, primesc cu 
aplauze apariția pe teren a 
celor două formații. Rapidiș- 
fii au lovitura de Începere și 
în min. 2 ei realizează prima 
incursiune spre careul Stelei, 
la capătul căreia Petreanu 
șutează mult peste poartă. 
Steaua repune mingea în joc 
și atacă neașteptat de incisiv. 
Chiar. în minutul următor un 
balon trimis înainte îl găsește 
pe Ștefănescu aproape de Lu- 
pescu. Rapidistul se simte 
depășit și încearcă să țină cu 
mina, dar Ștefănescu pătrun-- 
de și de la 10—11 m, șutează 
cu stîngul în dreapta : 1 ~” 
ducanu și înscrie : 1—0 pen
tru Steaua. în următoarele 
trei-patru minute balonul a- 
leargă de la un careu la 
altul, dar zonele în care se

lui Ră-

O REMIZĂ OBȚINUTĂ
99IN EXTREMIS"!

(Urmare din pag. 1)

țiunile lor erau cu facilitate 
respinse de apărarea celor de 
la. Steaua. Urma riposta e- 
levilor lui Șt. Covaci, cu ac
cent pe temporizarea la mij
locul terenului, cu o accele
rare a ritmului in apropie
rea careului de 16 m al Ra
pidului, terminată de obicei cu 
un corner nefructificat sau, 
mai rar, cu o situație favo
rabilă ratată de Creiniceanu, 
Tătaru sau Ștefănescu. Efor
turile feroviarilor se risipeau 
in van, in primul rind pen
tru că intre Neagu și Pe
treanu, cele două „virfuri" 
ale echipei lor nu a existat 
u Corelare a deplasărilor și 
a paselor și, in al doilea 
rind, pentru că vivacitatea 
binecunoscută a celor două 
extreme (Năsturescu și Co- 
dreanu) a fost mai scăzută 
ca de obicei.

Apropierea 
minute nu a 
mult aspectul 
putei. S-a simțit, poate, 
oarecare 
in 
fără 
efectuate 
trenori.
ultime 
rescu ș

ultimă instanță, respinge cu 
piciorul. în min. 34, Creini- 
ceanu face o cursă, centrea
ză, Răducanu iese inoportun, 
Voinea șutează, însă Greavu 
trimite în corner. în min. 40 
apărarea rapidistă pierde din 
nou mingea cu ușurință, Crei- 
niceanu e singur, dar ezită 
și pierde o bună ocazie. Cam 
mai toată repriza, Steaua stă- 
pînește jocul, trio-ul Negrea- 
Voinea-Tătaru este autoritar 
in mijlocul terenului.

începutul reprizei secunde 
are același aspect. In min. 50 
șutează Negrea, apoi în min. 
55, Creiniceanu. în sfîrșit, apa
re îp joc și Neagu. clar șutul 
său (min. 57) este slab, Par
tida devine anostă. De ce ? 
Pentru că Steaua se mulțu
mește eu acest minim avan
taj, pentru că Tătaru (min. 
64), Creiniceanu (min.. 65), 
Pantea (min. 67), Tătaru 
(min. 70) și Creiniceanu (min. 
71) irosesc alte ocazii. După 
un șut puternic de la 35 m, 
peste bară, al lui Lupescu 
(min. 72), pe teren e din nou 
apatie. Din cînd în cînd 
Steaua mai vine în atac, dar 
nu cu convingere. Nu insistă 
de loc, deși adversarul e re
semnat. Și iată, delăsarea 
costă. în min. 82 Năsturescu. 
este găsit în adîncime, pă
trunde, centrează și, de la 6 
m, Bujor înscrie și egalează 
împotriva cursului jocului. 
De-abia acum Steaua forțea
ză. E prea tîrziu. în min. 
85 Suciu respinge în corner 
șutul lui M. Stelian iar în 
min. 88 Ștefănescu aflat sin
gur în fața porții, reia de la 
10 m., mult mult peste bară. 
Și meciul este jucat.

Constantin ALEXE

acționează sînt întotdeauna 
aglomerate. în min. T Tătaru 
trimite mingea printre apă
rătorii rapidiști, Răducanu 
sesizează, iese din poartă, și 
culege balonul de lingă pi
ciorul lui Creiniceanu. După 
două minute, Voinea îi pa
sează lui Tătaru și acesta 
de la 18 m șutează puternic. 
Mingea este atinsă de un 
apărător, prinde un efect ciu
dat, dar Ștefănescu nu urmă
rește cu atenție faza și Ră
ducanu salvează situația. în 
min. lg Creiniceanu pătrunde 
periculos pe extremă, reali
zează un șut-centrare și min
gea este respinsă in extremis. 
După două minute Vigu a- 
junge în colțul careului de 
16 m advers. Fundașul mili
tar șutează puternic, Răduea- 
nu plonjează și respinge în 
corner de lingă rădăcina stil - 
pului din dreapta porții. 
Ofensiva echipei Steaua con
tinuă și nu trec decit cîteva 
secunde cînd Tătaru, după un 
dribling reușit, șutează de la 
30 m, însă mingea se oprește 
in plasa laterală a porții. 
Steaua are inițiativa. Jucă
torii săi pasează bine, dri
blează, pătrund periculos. 
Asistăm la cîteva faze reu
șite ale echipei militare. Ne
grea șutează puternic, în min. 
26, dar Răducanu apără. în 
sfîrșit, o acțiune de atac mai 
consistentă a Rapidului (min. 
27). dar șutul lui M. Stelian 
este reținut de Suciu. Peste 
un minut, din interiorul ca
reului de 16 m, Pantea trage 
din voie, Răducanu nu poate 
reține și cornerul este ultima 
soluție. în careul rapidist din 
nou panică. Voinea șutează 
de la 10 m și Răducanu, în

F*" —
STEAGUL ROȘU — POLITEH

NICA IAȘI 0—1 (0—0)

BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Stadion : Tineretului ; timp 
splendid ; teren admirabil ; 
spectatori 6 000. A marcat Go- 
liae (min. 35).

STEAGUL ROȘU : Adama
che 7 — Iv&ncescu 0, Jenei 5, 
Olteanu 6, Rusu 5. Pescaru 5 
(min 60 Cojocarii 6), Radar 
6, Necula 6, Florescu 4 (min. 
46 Drăgoi 5), Balint 7, Gyorfi 
T. .

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 9 — GavrUă 7, lanul 9. 
Ștolcescu 9, Pali 7, Mihăilă 6 
(min. 68 Lupea 6), Aiecu 7, 
Simionaș 7, Goliac 7, Lupu- 
lescu 6 (min. 54 Moldoveanu 
«), Cuperman 7,

A arbitrat roșif Ritter 
ajutat la linie de Ion 

Sana și George Blau (toți din 
Timișoara).

Trofeul Petschowschi, pen
tru publie, 7.

La tineret-rezerve ; steagul 
roșu — Politehnica Iași 1—0 
(0-0).

părea mulțumită... Iar timpul 
trecea, trecea, în favoarea 
oaspeților.

S-a marcat, totuși, un gol. 
El a căzut din cer, ca un r 
dar, în min. 55, la o centrare 
a lui Moldoveanu, lăsat com
plet liber de către Rusu. Mai 
întîi a luftat, apoi șl-a Po
trivit din nou balonul și a 
trimis spre Goliac, care de Ia 
6 m singur cu Adamache în 
față, a reluat în gol cu un 
șut, pe care portarul uluit n-a 
putut să-l rețină. Nu-i putem 
reproșa lui Adamache că n-a 
avut o intervenție excepțio
nală, salvatoare, așa cum une
ori obișnuiește să ofere su
porterilor brașoveni, pentru 

orice portar lăsat singur 
un înaintaș nepăzit este

și de speranțe. Dacă ar fi să 
ne gindim strict la rezultat, 
Justin și elevii săi au de ce 
să fie fericiți. Dacă insă re
memorăm meciul și evoluția 
individuală și colectivă, el au 
mai puține motive să se bucu
re. De multă vreme tribunele 
cochetului stadion brașovean 
n-au asistat la un meci mal 
anost, la o întîlnire mai plic
tisitoare, lipsită de orice idee 
tactică, tont ca o reluare cu 
încetinitorul, fără angajare fi
zică. fără suflu.

Jucătorii ambelor echipe 
păreai' la un antrenament ne- 
ri irit in care. împotriva dorin
ței lor — sancționați de an
trenor — trebuiau să continue 
un efort, căruia nu-i puțeau
face față. Ne așteptam ca 
Steagul roșu să fie mai inci
siv, 'să forțeze apărarea ie
șeană, să o asedieze, să o 
hărțuiască. Dar, nimic din 
toate acestea. Azi Steagul 
roșu a fost fantoma echipei 
de care se tem. adversari ve- 
niți în „penitență" la Brașov. 
Ineficace și dezorganizată, e- 
chipa gazdă a lăsat ritmul jo- 
eului la voia ieșenilor care 
s-ar fi mulțumit și cu un 
meci nul. Le-au cedat apoi și 
mijlocul terenului, unde Cu- 
perman. Mihăilă. Goliac, Si- 
mionas și ceilalți au croșetat 
pe îndelete și moale pase, ca 
niște mătuși așezate pe taclale 
într-o frumoasă după-amiază 
de duminică. Vremea era fru
moasă, spectatorii cuminți se 
ocupau de discuții, de semin
țe ?i de altele, toată lumea

că
cu .... ..... .............. __
oarecum la discreția acestuia. 
Ne așteptam ca Steagul roșu 
să „explodeze" într-un fotbal 
agresiv, dar după un scurt 
foc de paie, totul reintră în 
liniște. Dacă fotbaliștii n-au 
putut înviora jocul, in schimb 
au încercat antrenorii de pe 
margine, operînd numeroase 
schimbări care au adus doar 
mai mulți actori în scenă. în 
rest, am consemnat la sfirși
tul meciului nemulțumirea to
tală a publicului 
te a încercat 
pe arbitru — 
și autoritar — și 
nici o vină că
jucase cu picioare de lut și 
legat la ochi.

La sfirșitul meciului, lanul 
prăbușit pe gazon săruta în 
neștire balonul dîud friu unei 
bucurii nestăvilite pentru o 
victorie nesperată la Brașov, 
aeoto unde, de obieei. orice vi
zitator lasă cel puțin un 
punct, dacă nu pe amindouă. 
Intr-adevăr, pentru Politehnica 
victoria de azi e mare cit... 
roata carului. Ea dă oxigen 
unei echipe ce se sufoca la 
subsolul clasamentului, sfișia- 
tâ de primejdia prăbușirii dar

care în par- 
și-o reverse 
altfel corect 
care n-avea 

Steagul roșu

să
deFirește că. după aspectul 

general al intilnirii. nimeni 
nu poate contesta faptul că 
Steaua merita mai mu't cler 
cît un rezultat 
Dar, satisfacțiile 
sentimental sau 
tistic (eventual 
cornere sau cel 
clare de gol) nu schimbă cu 
nimic datele acestei săptâ- 
mînale „probleme" a iubito
rilor fotbalului, care se ex
primă numai prin goluri și 
prin puncte în clasament. 
Nu-i mai puțin, adevărat că 
și feroviarii au merite, și nu 
puține, primul dintre aces
tea fiind că au luptat mult, 
s-au ■
s i pa 
cele 
acest

Mai 
tatul ni se pare ............._
rită a fi subliniat faptul că 
in 
din 
prezența tineri fotbaliști, ' ju
cători talentați' care iși gă
sesc locul nu numai in echi
pele lor ci și in comentari
ile noastre, ceea ce — să 
recunoaștem — este un semn 
bun (incă unul !) legat de „„ > j..romă- ’

Ștefă- 
nu mai 

consieta- 
Steaua,

. . Bujor și,
de asemenea, pe deplin con
firmatul Dumitru, toți tineri 
sau foarte tineri, s-au re
marcat. Unii dintre ei au 
constituit chiar „piesele" 
grele ale celor două teainuri. 
Și dacă ieri n-am văzut prea 
mult fotbal, să fim ■ mu'.lU- 

măcar cu acest luciu, 
este de loc neglija-

de egalitate, 
de ordin 

chiar sta- 
raportul de 
al situațiilor Mihai B'IRA

ION CONST ANTIN-HAT TRICK
agitat, au alergat, 'i- 
lor de efort fiind în 
din urmă răsplătită prin 

draw.
important decit rer.nl- 

insă că me-
TG. MUREȘ!

semnând. o 
multi din- 
rapidiștilor

ambele formații iși fac. 
ce in ee mai simțităultimelor 

modificat 
general al

10
prea 
dis-

... .un 
plus de vitalitate 

atacul feroviar, datorat, 
discuție, schimbărilor 

de cei doi 
i cînd, in 

minute, i 
reamintit 

curselor

an- 
aceste 
Năstu- 

brusc 
de eficacitatea curselor sale 
rapide pe extremă termina
te cu centrări puțin înapoi, 
pentru a pune pe picior gre
șit apărarea adversă, siste
mul defensiv al formației 
Steaua a ezitat, nu a găsit 
repede replica cea mai bună 
și Bujor a adus egalarea pe 
tabela de marcaj, 
„remiză" la care 
tre susținătorii 
nu mai sperau.

progresul 
nesc. Ieri, 
nescu, Mirăuță, 
vorbim, de 
tul, Tătaru 
Niță, Marin

fotbalului
de pildă, 

ca să 
acum 
de la 

Stelian,

2 000 de suporteri. Dar și 
acești ultimi mohicani au pă
răsit stadionul cu speranțele 
năruite. Inhibată de certitu
dinea retrogradării, A.S, Ar
mata a renunțat duminică la 
cele mai elementare ambiții 
în lupta cu adversarul. Pur 
și simplu ea a părut ca o 
formație resemnată, parcă 
doar să facă o convențională 
figurație. (Două excepții : 
Șleam, care a luptat pină la 
capăt și Lucaci, introdus, din 
păcate, prea tîrziu).

în aceste condiții minerii 
au știut să tragă toate foloa
sele. Ei au controlat jocul, 
dovendindu-și maturitatea în 
gîndirea tactică și o surprin
zătoare vioiciune în lupta din 
teren, sub teroarea unei ar
șițe care ar fi putut să riva-

lizeze cu... Mexicul. De re
marcat inspirata evoluție a 
lui I. CONSTANTIN („Bobby 
Charlton" al oaspeților) care, 
mai ales în prima repriză, a 
întors pe toate fețele apăra
rea mureșană, înscriind trei 
goluri, unul mai frumos decit 
celălalt. lată-le • min. 17, 
după ce Nistor ratează inter
cepția la trei pași de poarta 
minerilor, balonul se plimbă 
rapid pe traseul Naidln—Li- 
bardi—I. Constantin. Acesta 
din urmă scapă de „escorta" 
lui Dondoș și de la 16 metri 
șutează cu sete la păianjen. 
1—0. Min. 40: mai întii, 
I. Constantin îl obligă pe por
tarul Solyom să iasă la 30 
de metri ca să-i zădărniceas
că o incursiune. Imediat însă 
atacantul lui Ozon revine fu-
MMB «wan «w MM»

• ••

A.S.A. ARMATA TG. MUREȘ
— JIUL 0-3 (0-2)

(prin lele- 
nostru).

“ ; spec-

DOAR CU DCBRIN NU SE FACE PRIMĂVARA A

TG MUREȘ 28 
fon, <le la trimisul

stadion „23 August 
tatori circa 2 000 ; teren accep
tabil : timp frumos. A marcat 
I Constantin (min. 17, 10,
șl 85).

A.S. ARMATA : Solyom 6 — 
Șleam 8. Dondoș 4 (mtn. 46 
Slclodl 6). Isplr 6, Czako 6, 
Soloși 4. Ciutac 4, Fazeeaș 6, 
Stan 4 (min. 70 Lucaci 3), 
Hajnal 6, Nistor 6.

JIUL : stan 8 (min. 79 Flo- 
rea) — M. Popescu 7, George- 
vici 7, Stoker 7, Dobrescu 7, 
Mârinescu 7, Sandu 6, Pero- 
nescu 7. Libardl 8, I. Constan
tin 9, Naidln 7 (min. 75 — R. 
Popa 6).

A arbitrat
★ -Rr-ăr-ăr
Erdoș și 
Oradea).

Trofeul 
tru public, 7.

La tineret-rezerve : A.S. Ar
mata — Jiul 1—1 (0—1).

M Bădulescu 
ajutat la tușă de I. 
șt. Patcos (toți din

Petschowschi, pen-

CRAIOVEN1I, K. 0. IN REPRIM 3 DOUA
Farul — f.c, argeș 3—1 

(1—0).
CONSTANȚA, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „1 Mai" ; timp capri
cios ; teren bun : spectatori, 
peste 10 000. Au marcat : Sasu 
(min. 20), Constantinescu 
(min. 63 și 77), pentru Farul, 
respectiv Dobrin (min. 84).

FARUL : ștefănescu 8 —
Stoica 8, Antonescu 7, Mareș 
8. Pleșa 7. Tănase 7. D. Po
pescu 7 (mtn. 59 — Constanti
nescu 8). Sasu 7, (min. 77 — 
Ologu). Tufan 6, Badea 7, 
Kallo 6.

F.C. ARGEȘ : Nlculescu 5 — 
Pigulea 7, Barbu 6. Vlad 6 
(mln. 70 Roșu). Ivan II 5. Ol
teanu 7. Prepurgel 6, Radu 6, 
Nuțu 6, Dobrin 9, Jercan 6.

A arbitrat C. Bărbulescu 
■ăr-ărdh-ăr-ăr- ajutat excelent la 
linie de Fr Coloși și V. Tonta 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschi", pen
tru public : 9.

La tineret-rezerve : Farul — 
F.C. Argeș 1—1 (0—0).

La nici două săptămini 
după ce s-au intilnit la Bucu
rești — într-un sălciu meci 
de cupă, tranșat de sorți — 
Farul și F. C. Argeș s-au „re
văzut" la Constanța, într-o 
partidă la fel de lentă și de 
mediocră, abandonată tiraniei 
celor 2 puncte și salvată — 
sub aspect spectacular — doar 
de numărul mare de goluri și 
de cîteva subtilități tehnice 
semnale' Dobrlrt...

A cîștigat Farul, și a câști
gat pe merit, grație unor vir
tuți incontestabile — insisten
ță. putere de luptă, viclenie 
— in fața unei .echipe deze
chilibrate, pe core recunoscu-

tele-i disponiblități tehnice și 
numele „primadonei” Dobrm 
n-au dus-o prea departe de 
dezamăgirile noastre.

Intr-adevăr, cu excepția 
primelor și ultimelor 10 mi
nute ale reprizei secunde, pi- 
teștenii — cu Barbu ..mătu
rător", cu Olteanu „paznic" 
pe urmele lui Tufan. cu Do
brin și Radu lăsați la contra
atac — au jucat... ca să joa
ce, plimbind mingea „au ra- 
lenti", deopotrivă resemnați și 
apatici, mizind totul pe rafi
namentul tehnic al lui Do
brin.

In ceea ce-1 privește pe 
Dobrin, acesta și-a onorat re- 
numele pe stadionul din Con
stanța. împărțind pase in stin
gă și în dreapta, cu o gene
rozitate surprinzătoare, pendu- 
lind spre atac și apărare, reu
șind golul de onoare al arge
șenilor — la o centrare a lui 
Radu, în fața lui Tănase — 
fiind foarte aproape de un 
alt gol, cînd mingea lovită de 
el a izbit bara (min. 81).

Dar cum numai cu Dobrin 
nu se putea face... primăvară, 
piteștenii au cedat gazdelor — 
din primul minut — conduce
rea ostilităților, și Farul nu 
s-a lăsat prea multă vreme 
invitat la atac, dirjînd spre 
buturile neinspiratului Nicu- 
lescu o mulțime de mingi pe
riculoase, fiecare aducind cu 
ea posibilitatea golului. Cu 
toate astea — în pofida urior 
ocazii rarisime, irosite de Tu- 
fan (min. 7), D. Popescu (min. 
10), Sasu (min. 26). Kallo (min. 
30) — unicul gol al primei re
prize s-a datorat unei faze 
stupide : Sasu a executat o

centrare „inocentă" și Nicu- 
leacu ieșit din poartă, la o 
imaginară intercepție, n-a mai 
avut timp decit să împingă 

poartă, 
a adus o 
pe gazon, 

îndrăznețu- 
care — a-

balonul in propria
Repriza secundă 

oarecare înviorare 
grație introducerii 
lui Constantinescu, 
jutat de două ezitări ale por
tarului piteștean — a inserts 
două goluri, unul mai frumos 
ca celălalt : in min. 63 —
„cap" la o centrare a lui Sasu, 
și in min. 77 — șut violent 
de la 25 m.

Ovidiu IOANIȚOA1A

Este binecunoscută apriga 
ambiție a fotbaliștilor olteni 
în meciurile pe care le sus
țin cu fruntașele bueureștene. 
între aceste partide, cele cu 
Dinamo sînt, „prin definiție" 
acutele sezonului la Craiova, 
jocuri, de regulă, de mare ten
siune, în care vulcanismul gaz
delor se dezlănțuie, atingînd 
valori nebănuite. Ei bine, ieri, 
serialul obișnuitelor partide

SURPRIZĂ Șl ÎN DERBYUL 
CLUJEAN!

Z/D DE F/ER
Crișul a recuperat la Bacău 

unul dintre, cele două puncte 
pierdute,. în toamnă, pe teren 
propriu. Un punct mare, cum 
se spune, țiriînd seama de si
tuația precară a orădenilor, 
un punct cu atit mai valoros 
și mai meritat cu cît a fost 
obținut la capătul unui meci 
dramatic în multe perioade, 
cînd apărarea oaspeților, su
pusă unei presiuni extraor
dinare, se apăra cu o energie 
de fier, care vizează atît re
sursele fizice, cît mai ales cele 
morale, de voință.

Partida, probabil, nu i-a 
mulțumit pe spectatori, care 
și-au susținut echipa favorită, 
în speranța firească a unei 
victorii. Din punct de vedere 
tehnic meciul nu ne-a satisfă
cut nici pe noi. Gazdele au 
jucat mai nervos decit oaspe
ții (deși, evident, miza jocului 
era mult mai mare pentru 
aceștia din urmă), au pasat 
greșit, s-au precipitat în 
zele de finalizare.

Cum spuneam, Crișul 
apărat excelent, omul nr. 
orădenilor fiind fundașul cen
tral Sătmăreanu II, care, prac
tic, l-a scos din joc pe Dem- 
brovschi. Realizînd această' 
performanță, de fapt el a scos 
din joc întreaga echipă bă
căuană, căreia i-a lipsit as
tăzi dirijorul, omul pe care 
contau cel mai mult în orga
nizarea și desfășurarea acțiu
nilor de atac.

Silită să se apere, în majo
ritatea timpului și, mai ales, 
spre final, formația orădeariă 
a avut, totuși, un mare pro
cent de periculozitate, în con
traatacurile sale, Unul dintre

fa-

s-a
1 al

DINAMO BACAU — CRIȘL’L 
0—0

BACAU, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
„23 August", teren excelent, 
timp călduros, spectatori : cir
ca 7 000.

DINAMO BACAU : Ghiță 7 
— Kiss 7, Nedelcu 7, Velicu G, 
Comănescu 8 (min. 80 Panait), 
Vătafu 7, Duțan 6, Pruteanu 
5 (min. 42 Pană 6), Dembrov- 
schi 6. Ene Daniel 5, Băluță 6.

CRIȘUL : Katona 9 — Sărac 
8. Sătmăreanu II 10, Bule 8, 
Popovici 8, Cociș 8. Lucaci 7, 
Suciu 6, I. lonescu 5 (min. 
46 N. Alexandru 7), Kun II 7 
(min. 75 Cefan). Kassai 7.

A arbitrat Aurel Bentu 
(i-am scăzut o stea 

pentru că nu și-a respectat 
propria hotărîre, anunțată, de 
a prelungi jocul cu 2 minute), 
ajutat bine la linie de S, Min- 
dreș și C. Dragotescu (toți din 
București).

Trofeul Petschowschi (pen* 
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : Dinamo 
Bacău — Crișul 4—0 (2—0).

ele, cel din min. 58, i-ar fi 
putut aduce un gol de mare 
spectacol, dar Kassai i. tri
mis mingea, cu capul, bolid, 
puțin pe lingă poarta lui 
Ghiță.

Desigur ocaziile dinamoviș
tilor au fost mult mai nume
roase, Dar, atunci cînd Săt
măreanu II cu ceilalți coechi
pieri ai săi din apărare au 
fost învinși, portarul Katona 
s-a comportat excelent cum 
s-a întîmplat (pentru a ilustra 
cu un singur episod) în min. 
68, cînd, printr-un reflex de 
necrezut el a trimis în corner 
o minge pe care Ene Daniel 
o expediase, cu capul, direct 
la .păianjen"...

Jack BERARIU

C.F.R. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 1—0 (0—0)

CLUJ, 23 (prin telefon). 
Stadionul din parcul orașu
lui ; teren bun ; timp foar
te cald ; spectatori aproxi
mativ 7 000. A înscris Octa
vian lonescu (min. 84).

C.F.R. : Mărculescu 6 —
Soos 8, Costea 6, Cojocaru 8, 
Dragomir 6, Marius Bretan 6, 

^Soo 6, Țegean 6, Sorin Bre
tan 6, lonescu 8. Petrescu 6.

„U“ CLUJ : Negru 7 —
Mihăilă 8, Pexa 6, Codrea 6, 
Șoptereanu 6, Anca 6. Mun- 
teanu 6, Uifăleanu ‘ ----- 
țea 6, Adam 6, 
(min. 45 Lică 6).

A arbitrat loan 
Mureș) ++++, 
tușă de zoltan szecsei (Tg. 
Mureș) și Nicolae 
(Tîrnăveni).

Trofeul Petschowschi 
tru public) 10.

La tineret rezerve :
— „U« Cluj 1—2 (1—1)

5, Musrte- 
Pripicl 4

Rus (Tg. 
ajutat la

Barna

(pen-

C.F.R.

Derbyul clujean, așteptat cu 
interes de susținătorii celor 
două echipe, s-a desfășurat în- 
tr-o după-amiază toridă care a 
înmuiat evident ritmul jocu
lui, diminuînd considerabil for
țele celor două formații. Stu
denții au pășit pe teren după

o grea sesiune de examene, 
care i-a solicitat din plin. Ce
feriștii, și ei cu cițiva studenți 
în echipă, au început jocul 
dominați vizibil de tracul iz- 
vorît din situația lor nevoiașă 
din clasament. Repriza întîi a 
constat mai mult dintr-o risi
pă de energie la mijlocul te
renului, o luptă adeseori încil- 
cită și lentă, in care s-au re
marcat doar apărările, sigure, 
mereu pe fază. Ceferiștii au 
ratat o bună ocazie prin Co- 
jocaru in min. 7, iar studen
ții prin Adam în min. 44. A 
fost o repriză dominată de 
căldură, de eforturile zadarni
ce ale ambelor echipe.

La reluare, jocul este mult 
mai disputat, studenții atacă 
cu convingere, ceferiștii se a- 
pără calm și contraatacă. Fa
zele se mută cu repeziciune 
de la o poartă la alta. In fi
nal, ceferiștii găsesc rezerve 
să iasă la atac. lonescu pri
mește o pasă lungă, intră in 
careu tatonat de Codrea și în
scrie pe lingă Negru care ii 
plonjase la picioare. Tribune
le aplaudă golul ceferist. Tot 
tribunele primesc cu stupe
facție egalul Crișului la Ba
cău și victoria Politehnicii la 
Brașov... ’

Viorel CACOVEANU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 

(1-9).

RAIOVA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Centrai, caniculă, teren bun, 
15 000 spectatori. Au marcat : 
Oblemenco (min. 16). Deleanu 
(min. 65) ți Dumitraehe (rain. 
80). *

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 7 — Nlculescu 6, Desel- 
nicu 7, Mincă 6, Bitian 5 (min. 
82 — Tană), Strîmbeanu 7. 
Ivan 8. Martinovici 6. Neagu 6 
(min. 65 — Niță), Oblemenco
7, Bălan 6.

DINAMO : Andrei 7 — Che
ran 7. Nunwelller IV 7, Dinu
8, Deleanu 8, Sălceanu 6, Nun- 
weiller VI 7, Pîrcălab 7, Du
mitraehe 8, Lucescu 7, Haidu 
4 (min. 56 Both — 8).

A arbitrat P. Sotir (Mediaș) 
ajutat de T. An

drei și V. Cioe (ambii din Si
biu).

Trofeul Petschowschi : 9.
La tineret-rezerve : Univer

sitatea Craiova — Dinamo 1—fl 
(1-0).

Universitatea Craiova—Dina
mo a fost întrerupt de un joc 
de o factură cu totul deose
bită. Poate a fost de vină ca
nicula, poate strategia antre
norului Nicușor, poate criza... 
morală în care se află echipa 
craioveană (despre disensiu
nile din echipă, de la club, 
vorbește toată lumea), poate 
toate la un loc — cert este că 
aici s-a jucat, sub același ti
tlu. altă piesă.

Resț>ectînd cronologia me
ciului, vom spune că „furia 
olteană" s-a consumat în 
primele 25 de minute (min. 14 
— „bară" Oblemenco, min.

16 — gol înscris de același 
Oblemenco la o bîlbîială a 
apărării dinamoviste, min. 22 
— Cheran salvează de pe li
nia porții, min, 25 — Deiea- 
nu îi „suflă" balonul lui Mar- 
tinovici, scăpat singur în ca
reu), perioadă în care Dinamo 
a făcut mai mult figurație.

Sub impresia acestei „j 
plici" neașteptate, craiovenii 
scad progresiv ritmul jocu
lui, al cărui aspect ajunge la 
un moment dat total cenușiu. 
Repriza a doua începe în a- 
ceeași notă exasperantă, care 
domină terenul și tribunele, 
pînă în min. 
norul Nicușor 
spirație să-l 
Haidu (pînă 
moartă" în joc) cu Both. Noul 
intrat trage după el toată e- 
chipa în atac, sînt treziți din 
apatie Pîrcălab, Dumitraehe 
șl Lucescu care transformă te
renul oltenilor într-un adevă
rat carusel de combinații sur
prinzătoare, spectaculoase și 
eficace. Golul lui Deleanu — 
pătrundere și șut splendid, 
neașteptat, de la 20 m, și cel 
al lui Dumitraehe — cursă de 
la linia de centru, dribling la 
Mincă și șut pe sub Oprea — 
consfințesc superioritatea evi
dentă a dinamoviștilor în ul
timele 30 de minute.

Stinși complet (în box ter
menul specific este k.o) jucă
torii universitari „asistă" la 
binemeritata victorie a dina
moviștilor, aplaudați cu splen
didă generozitate, de publicul 
craiovean.

,ro

56, cînd antre- 
are fericita in- 
înlocuiască pe 
atunci „mînă

Marius POPESCU

U.T.A. a aruncat mănușa...
■

Pctroliștii și-au dezamăgit 
suporterii pierzînd pe teren 
propriu, la limită. Cu toate 
că jucătorii ploieșteni au do
minat perioade îndelungate, 
totuși ei au părăsit terenul 
învinși. Cauza ? înaintașii au 
dovedit o exasperantă impre
cizie, ratînd nenumărate oca
zii din poziții extrem de fa
vorabile. Campionii au jucat 
economicos, s-au apărat cu 
strășnicie și au contraatacat 
foarte periculos.

întilnirea a debutat cu 
atacuri susținute ale petro
liștilor, care au avut apoi o 
superioritate teritorială ne
concretizată, însă, pe tabela 
de marcaj. De altfel, în pri
mele 45 de minute, ploiește- 
nii au ratat ocazii peste oca
zii, una mai clară decit alta. 
Seria ratărilor a fost deschi
să de Cotigă, chiar în primul 
minut și, apoi, tot el a mai 
greșit ținta sau a șutat slab 
în minutele 14, 18, 30, 33, 35 
și 43. Colegii lui — Grozea, 
Moraru și Iuhasz — n-au 
făcut notă discordantă și, ca

atare, au irosit și ei mai 
multe situații favorabile de 
a înscrie. Scorul a fost des
chis de arădani în plină do
minare a elevilor lui C. Cer- 
năianu. După ce fundașul 
N. lonescu degajase de pe 
linia porții (min. 11) o minge 
trimisă de Dumitrescu, în 
min. 28 extrema stingă ară
dană l-a fentat pe N. lones
cu, a făcut o cursă scurtă pe 
aripă și apoi a centrat la se- 
miinălțime în careu ; Dem- 
brovski a plonjat și, cu 
capul, a trimis balonul în 
poartă. 1—0 pentru U.T.A.

Căderea golului i-a îndirjit 
pe petroliști care au atacat 
dezlănțuit, însă, haotic. Minu
te în șir golul egalizator a 
plutit la poarta lui Gornea 
și apărarea textilistă a cedat 
în penultimul minut al repri
zei. Dincuță, infiltrat pe cen
tru și-a amintit că are șut 
puternic. înaintașul petrolist, 
contrat de apărătorii adverși, 
s-a dezechilibrat și în cădere 
a trimis o bombă ce s a oprit 
în plasă : 1—1.

După pauză, în majoritatea 
timpului, acțiunile ofensive 
au avut un singur sens, spre 
poarta U.T.A.-ei.

Dar, înaintașii echipei gaz
dă au continuat să se joace 
cu ocaziile. Iată cîteva în 
min. 51 Oprișan, singur, ne
jenat de nimeni, trage slab și 
Gornea reține, min. 54 Mo- 
raru, min. 55 Cotigă, min. 56 
Oprișan, min. 58 Djncuță, 
min. 61 din nou Cotigă au 
greșit ținta.

Replica textiliștilor nu s-a 
lăsat mult așteptată. Ei au 
inițiat contraatacuri foarte 
periculoase, mai ales prin 
Dumitrescu. Extrema arădană 
a cîștigat majoritatea duelu
rilor cu N. lonescu, ceea ce 
l-a obligat pe antrenorul 
C. Cernăianu să-l trimită în 
teren pe Gruber. în conti
nuare, oaspeții au ieșit mai 
des și mai hotărît la atac. 
Șchiopu, care a luat Jocul lui 
Moț, și-a servit bine colegii 
și în min. 83 tabela de mar
caj s-a schimbat diu nou. în 
acest minut Șchiopu a pasat

PETROLUL — U.T.A. 1-2 
(1-1)

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadion Petrolul, teren bun, 
timp frumos, spectatori, apro
ximativ 10 000. Au marcat : 
Dembrovski (min. 28 șl 83) și 
Dincuță (min. 44).

PETROLUL : M. lonescu 5 — 
N. lonescu 6 (min. 69 Gruber). 
Crîngașu 5, Florea 7, Mocan a 
7, Spiridon 4 (min. 46, Opri
șan 4), Iuhasz 8, Grozea 7, 
Cotigă 4, Moraru 6. Dincuță 6.

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 
6, Lereter 7, Pojoni 7. Broșov- 
ski 7, Petescu 8, Axente 7, 
Moț 5 (min. «o Șchiopul. Dem
brovski 9, Domide 8, Dumi
trescu 8.

A arbitrat C, P e t r e a 
Șk4r'^49"4b, ajutat bine la li
nie de Em. Martin șl Gh. Va- 
silescu I (toți din București).

Trofeul Petschowschi pen
tru public : 8 .

La tineret rezerve : Petrolul 
— U.T.A. 2-1 (1-0).

lui Axente, care a 
mingea lui Dem- 

“ ară-

în careu
prelungit
hrovski și „puncherul 
dan a șutat sec și... 2 — 1 pen
tru U.T.A. !

în ultimele minute, gazde
le au forțat egalarea dar nu 
au reușit să o obțină.

V. POMPIUU

ribund în 
un balon, 
pozitiv pe 
de spre poartă. Solyom își 
părăsește din nou postul, dar 
I. Constantin îl driblează, la 
marginea careului, și-i admi
nistrează un nou gol. în min. 
85, același I. Constantin, deși 
nu s-a văzut prea mult în 
repriza secundă (antrenorul 
mureșan Tiberiu Bone a du
blat paza în jurul său), cu 
5 minute înainte de sfirșitul 
partidei, primește o pasă 
ideală de la Marinescu, pă
trunde în careul gazdelor și 
șutează fără cruțare punîncl 
punct, la Tg. Mureș, unei ac
tivități deosebit de producti
ve : 3—0.

Repet, A.S. Armata 
prezentat inexplicabil 
slab. Antrenorul federal Co- 
loman Braun afirma, după 
joc, că în astfel de condiții 
nu le dă mureșenilor prea 
mari șanse nici în viitoarea 
divizie... B. Desigur, e vorba 
de o părere exagerat de pe
simistă la care nu subscriem. 
Totuși, ea trebuie să declan
șeze dispozitivul de alarmă 
în echipa din Tg. Mureș.

George MIHALACHE

atac, interceptează 
îl scoate din dis- 
Dondoș și pătrun

s a 
de

ii

Meci restanță în div. B

METALURGISTUL CUGIR
GAZ METAN 0-2 (0-1)
Șl CHIMIA RM. VILCEA

A RETROGRADAT
■ Echipa gaz'dă s-a comportat 
sub orice critică. Oaspeții 
au meritat pe deplin victoria, 
fiindcă au jucat cu mult elan. 
Golurile au fost marcaje de 
Moldovan (min. 3 și 60))» Bun. 
arbitrajul lui Cîmpeanu (Cluj), 
în urma acestui rezultat, Gaz 
metan Mediaș a reușit, să scape 
de retrogradare, trimițînd-o in 
divizia C pe... Chimia Rm. 
Vîlcea.

M. VlLCEANU-coresp.

Restanță în divizia C
FORESTA NĂSAUD - SO

MEȘUL SATU MARE 2—1 
(0-0).

D. Nistor-coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CIT 
13 REZULTATE EXACTE CA 
CONCURSUL PRONOSPORT NB.

26, ETAPA DIN 28 IUNIE 131"
I. SteBua — Rapid X

II. ,,U“ Craiova — Din. Buc. I
III. Steagul roșu — Pollt. Iași 2
IV. Farul — F.C. Argeș 1

V. C.F.R Cluj — „U“ Cluj 1
VI. Dinamo Bacău — Crlșul X

VII. Petrolul — U.T. Arad
VIII. A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 2

IX. „U” Cv. — Din. Buc (C.T.) 1 
X. Petrolul — U.T.A. (C.T.) t

XI. Din. Bac. — Crișul (C.T.) 1 
XII. Farul — F.C. Argeș (C.T) X 

XIIT. St. roșu — Pollt. Iași (C.T.I t 
FOND DE PREMII: 195 121 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs seva tace astfel :
In Capitală : Incepind de vineri 

3 iulie pină la 12 august 1970.
In (ară : de la 7 iulie pină ia 13 

august 1970.



POLOIȘTi! ROMÂNI PE LOCULUI
LA SCHWARZENHEIDE

BERLIN 28 (prin telefon, de 
la redacția agenției A.D.N.). în 
piscina de la Schwarzenheide 
au continuat întrecerile turneu
lui internațional de polo. După 
trei partide mai slabe, echipa 
României a jucat ceva mai 
bine împotriva selecționatei 
R. D. Germane, obținînd pri
ma victorie. Conduși cu 2—0, 
poloiștii români nu s-au des
curajat, ci s-au apăiwt cu 
mai multă atenție. în același 
•dmp ei au știut să profite 
de marile erori ale defensivei 
formației R. D. Germane, reu
șind să cîștige cu 4—3 (0—2, 
2—1, 1—0, 1—0). Punctele în
vingătorilor au fost realizate 
de Novac, Mihăilescu, Szabo 
și Blajec, iar cele ale învin
șilor de Schuller și Hermann 2.

Celelalte întîlniri ale zilei 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 
9—3 (2—0, 2—1, 2—0, 3—2) și 
Ungaria — Olanda 4—1 (2—0, 
2—0, 0-0, 0-1).

Ultima etapă a turneului a 
adus reprezentativei române 
un al doilea, succes și, în a- 
celași timp, locul trei în cla
samentul general. Intîlnind se
lecționata Olandei, jucătorii 
români, cu forțe mai proas
pete dacît adversarii lor au 
învins din nou cu 4—3 (1—«-0, 
2—1, 0—2., 1—0). Conduși cu 
ly-0 și 3«-l, olandezii au e- 
galat în cea de a treia repriză 
la capătul unor, acțiuni fru
mos finalizate, partida fiind 
decisă în cel de al 4-lea 
„sfert", cînd românii au fost 
mai buni. Au marcat : Novac 
2, Rusu și Zamfirescu de la 
învingători, respectiv, Jansen, 
Wouda și Hoogveld. Alte re
zultate : U.R.S.S.—R. D. Ger
mană 8—7 și Ungaria—Bul
garia 6—2.

Clasament final: 1. U.R.S.S. 
10 p, 2. Ungaria 8 p. 3. România 
5 p, 4. R. D. Germană 3 p, 
5. Olanda 2 p, 6. Bulgaria 2 p.

Ieri a fost pauză 
la Wimbledon

în cursa pentru titlul de simplu au rămas

5 jucători australieni

DIN NOU, REZULTATE EXCELENTE

în turul doi al probei de 
dublu mixt din cadrul ' tur
neului internațional ..open" 
de tenis de la 
perechea Năstase (România)- 
Casals (S.U.A.) a învins 
scorul de 6—2, 6—4 pe Prim
rose (Austrailia)-Lloyd (An
glia). Duminică, conform unei

..open'
Winbledon,

CU

SURPRIZE MARI ÎN CAMPIONATELE
DE ATLETISM ALE S. U.A

Doar doi campioni olimpici învingători la Bakersfield
oară
ai campiona-

în ulti-

vechi tradiții, la Wimbledon 
nu a fost programat nici un 
joc. Turneul se reia astăzi cu 
sferturile de finală ale pro
bei feminine ; Margaret Court 
(Australia) - Helga 
(R. F. a Germaniei);
marie: Casals (S.U.A.)-Winnie 
Shaw
Durr (Franța)-Cecilia 
nez (S.U.A.) și Billie 
King (S.U.A.)-Karen Krantz- 
cke (S.U.A.).

Marți au loc sferturile de 
finală în proba de simplu 
masculin. Programul jocuri
lor ; Tony Roche (Australia)- 
Ken Rosevall 
John Newcombe 
Roy Emerson 
Andres Gimeno 
Caramichael (Australia) și Ro
ger Taylor (Anglia)-Clark 
Graebner (S.U.A.).

Niessen
Rose-

(Anglia) ; Francoi&e
Marți -

Jean

(Australia) ; 
(Australia) —

(Australia) ; 
(Spania)-Bob

fărâ

printre învingă-

tehnîce — 100 y :
9,3, Vajaghn 9,3,

13,3, Davenport 13,4 ; 440 y gt 
R. Mann 49,8, Whitney 50,2, 
Steele 51,2; 3000 m obst:
Reilly 8:34.8, Price 8:36,4, S. 
Savage 8:38,6; înălțime: R 
Brown 2,16 m, Shephard 2,13 
m ; lungime: Moore 7,99 m, 
Tate 7,96 m, Coleman 7,95 m, 
Royster 7,92 m ; prăjină : 
Seagren 5.23 m, Heglar 5,23 
m, Caruthers 5,03 m ; triplii- 
salt: Tiff 16,15 m, D. Smith 
16.08 : greutate: R. Matson 
20,68 m, S. Wilhelm 19,83 m, 
Feuerbach 19,81 m, B. Wil
helm 19,77 m ; disc : Sylves
ter 62,59 m. Drescher 58,92 
m, Powell 58,33 m ; ciocan : 
Frenn 70,10 m, Gage 69,62 m, 
Connolly 65,30 m ; suliță : 
Skinner 84,30 m, Collins 79,96 
m, Covelli 79,60 m.
• în cadrul meciului de at

letism dintre echipele Franței

și Finlandei care se desfă
șoară în localitatea Oulu, 
Piepre Colnard a stabilit un 
nou record al țării sale, arun- 
cînd greutatea la 19,57 m.

• La Londra, Jane Carey 
a alergat distanța de 800 m 
în 2:03,6.

• în concursul de atletism 
de la Frechen (R.F. a Germa
niei) : Trzmiel 13,8 — 110 m 
g ; Glockler 18,84 .m. — greu
tate ; Schmidt 69,74 m — cio
can ; Heide Ronesdahl 13.8 — 
100 m g (f) ; Liesel Wester- 
mann 58,58 m — disc.

• Italianul Risi a stabilit 
un nou record al țării sale : 
8:33,8 la 3 000 m obstacole.

Pe cu- 
pistă de sporturi 

din localitate s-au 
sîmbătă și duminică, 
și canoiști din Po- 

România, Finlanda,

BYDGOSZCZ, 
noscuta 
nautice 
întîlnit. 
caiaciști 
lonia,
R.D. Germană, Suedia, Bul
garia, Ungaria, R.S.S. Bielo
rusă — competiția consti
tuind o importantă verificare 
înaintea apropiatelor campio
nate mondiale de la Bags- 
vaerd (Danemarca), deși une
le echipe au prezentat și o 
serie de „speranțe" din rîn- 
dul sportivilor mai tineri.

întrecerile au fost domina
te autoritar de sportivii ro
mâni care, în compania unor 
adversari de valoare, au do
vedit o excelentă pregătire. 
De altfel, în primă zi a com
petiției ei au reușit rara 
performanță de a cuceri 
toate cele 8 finale ! O perfor
manță pe care — manifes
tând totală superioritate și o

formă de concurs de zile 
mari— au.repetat-o dumini
că, în cadrul celorlalte opt 
finale ale regatei. Așadar, 
16 victorii din 16 posibile 1

Deoarece la ora convor
birii nu se afișaseră încă re
zultatele tehnice pe probe, 
antrenorul emerit Radu Hu- 
țan ne-a comunicat doar 
echipajele ciștigătoare :

C I _ 10 000 m : A. Bu- 
telchin ; C 2 — 10 000 m : 
S. Covaliov — I. Patzaichin; 
K 1 — 10 000 m : Vasile Roș
ea : K 2 — 10 000 m : T 
Terente — A. Vorobiov; K 
4 — 
A.

BALCANIADA DE MOTOCROS

GAZDELE AU CÎȘTIGAT PRIMA ETAPĂ

dj 
Pe 
s-a

După 
Chițu 
e ne- 
cauzâ

Pentru prima 
mii 40 de ani 
telor de atletism ale S.U.A., 
întrecerile s-au încheiat fără 
vreun record mondial,
o performanță de mare va
loare. De altfel, dintre cam
pionii olimpici de peste O- 
cean, doar Bob Seagren și 
Randy Matson au cîștigat 
anul acesta la Bakersfield, 
mulțj dintre favoriți, printre 
care John Carlos (accidentat 
în finala de 100 yarzi), Willie 
Davenport, Martin Liquori, 
Frank Covelli, și mai ales re
cordmanul mondial Lee Evans 
nefigurînd 
tori.

Rezultate 
I. Crocket
Greene 9,3, Hart O,?, Taylor 
9,3 ; 220 y : Vaughn 20,8, W. 
Turner 20,8 ; 440 y : J. Smith
45.7, L. Evans 45,7, Collett
45.8, C. Mills 46,1 ; 880 y:
Swenson 1:47,4, Winzenried 
1:47.4, Von Rrsden 1:47,9; 

1 milă : Michael 4:01,8, Kaal 
4:02,1, Liquori 4:024: 3 mile: 
Shorter 13:24,2, Rilejy 13:24,4, 
Lindgren 13:25,0 ; 6 mile :
Shorter și Bacheler 27:27,0 : 
120 y g : T. Hill 13,3, Walker

Atleții polonezi domină 
triunghiularul de la Varșovia

ÎNTRECERILE CflOR MM
BUNI PLANOUIȘTI

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Campionatele mondiale 
planorism au continuat 
localitatea Marfa (Texas) 
desfășurarea probei de 
teză pe traseul triunghiular 
Marfa — Van Horn — Sierra 
Blanca — Marfa (335 500 km). 
A cîștigat americanul George 
Moffat, care a realizat o vi
teză medie orară de 127,800 
km. în clasamentul „cate
goriei libere" conduce Gros
se (R.F, a Germaniei) cu 
3 547 puncte, urmat de Mof
fat (S.U.A.) cu 3 456 puncte 
și Burton (Anglia) cu 3 452 
puncte. La „Clasa standard" 
lider este Reichman (R F. a 
Germaniei).

de 
în 
cu 
vi-

VARȘOVIA 28 (prin telex, 
de la redacția ziarului Przeg- 
lacf Sportowy). în capitala 
Pojon.iei au început întreceri
le meciului triunghiular de 
atleftism care opune selec
ționatele Cehoslovaciei, Unga
riei și Poloniei. După prima 
zi, sportivii țării gazdă con
duc categoric în fața ambe
lor adversare (atit la mascu
lin, cît și la feminin), ’ar e- 
chipH ungară este în avantaj 
fată de cea cehoslovacă.

Rezultate tehnice: 100 m 
(f): Balogh (Ung.) 11,4 — re
cord, Jedrejek (Pol.) 
400 ni (f): Skowronska 
54,3 — record, Nowak 
54,6; 1500 m (f): Kolakow- 
ska (P) 4:24,6. Budvary (LI) 
4:26,0 : 4x100 m (f): Polonia 
44,4, Ungaria 45,1 ; suliță (f): 
Jaworska (P) 58,22, Vidos

11,5 :
(P)
(P)

(U) 56,92 m : înălțime (f): 
Huebner (C) 1,82 in, Valento- 
va (C) 1,79 m ; greutate (f): 
Chewinska (P) 17,08 m, Bog- 
nar (U) 16,33 m : 100 m :
Nowosz (P) 10,4, Bohman (C) 
10,5 : 400 m : Badenskj (P) 
46,0,Bbrowskj (P) 46,7 ; 1500 

Szordikowskj (P) 3:40,0, 
10 000 m :

Simon
Ni-
(P) 

Ha
li’)

m :
Baran (P) 3:40,8 : 
Podolak (P) 28:57,8, 
(U) 28:59,2: 110 m g: 
denicek (C) 14,1, Jozwik 
14,2; 3000 m obstacole: 
vel (C) 8:40,0. Mate
8:40,2; triplusalt: ' Lasocki
(P) 16,11 m, Garnys (P) 15.91 
m : suliță : Nemeth (U) 82,92 
m, Nikiciuk (P) 82,90 m : cio
can : Zsivotzki (U) 69,44 m, 
Encsi (U) 66,48 m ; prăjină: 
Buciarski (P) 5,05 m, Dobrosz 
(P) 4,80 m ; 4x100 m : Ce
hoslovacia 39,6, Polonia 39,7.

Trimisul nostru special

SOFIA, 28 (prin telefon, 
la corespondentul nostru). 
traseul de la Fancerevo__
desfășurat duminică dimineața 
prima etapă a cele de a Vl-a 
ediții a Balcaniadei de moto- 
cros. La start au fost prezenți 
cite 6 alergători din România, 
Iugoslavia și Bulgaria.

Ca și în edițiile precedente, 
în disputa pentru primele lo
curi au fost angrenați sporti
vii români și bulgari. Imediat 
după startul din prima man
șă, motocrosis.tul nr. 1 al Ro
mâniei Ștefan Chițu, a ieșit 
pe prima poziție. El a condus 
mult timp cu siguranța care-1 
caracterizează, deși era urmă^Ai. _ _____  ....
rit îndeaproape oe V. Manolov, , 5 iulie la Priștina (Iugoslavia) 
St.’ Gheorghiev și St. Serafi
mov. Către sfirșit, Chițu a fost" 
jenat evident de un alt con
curent bulgar, prins din urmă. 
B. Țvetkov, fapt care i-a dat 
posibilitatea lui Șt. Gheor
ghiev să preia conducerea. în 
penultimul tur, același Țvet
kov a intrat cu mașina în Chi- 
țu. provocînd căderea și acci
dentarea alergătorului român, 
care a pierdut astfel multe 
secunde prețioase pînă ce a 
reluat cursa. Cu un superb 
efort și cu mașina defectată. 
Chițu a reușit totuși să trea
că linia de sosire.

Clasamentul primei manșe: 
1. Șt. Gheorghiev (B), 2 G 
Serafimov (B), 3. C. Dovids. 
6. A. Ionescu... 
10. M. Banu... ’ 
14. C. Goran,

Și în manșa a doua s-a for
mat " un grup <’ 
care s-a distanțat 
concurenților, alcătuit din 4

bulgari și Ștefan Chițu. 
10 minute de la start, 
preia conducerea, dar 
voit să oprească din 
unei defecțiuni, și întrecerea
a fost cîștigată, din nou. de 
Șt. Gheorghiev.

Clasamentul general : 1. Șt. 
Gheorghiev 40 p, 2. G. Sera
fimov 34 p, 3. V. Manolov (B) 
28 p... 5. C. Dovids 25 p,... 7. 
Șt. Chițu 23 p, 3. A Ionescu 
23 p. 9. M. Banu 
Crisbai 15 p,... 15 
P-

Clasament pe 
Bulgaria 128 p, 2. 
p. 3. Iugoslavia 44 p.

Etapa ..următoare are loc la

16 p. 10. A.
C. Goran 6

echipe : 
România

1.
88

iar faza a treia la 6 septem
brie la Brașov." ’

. 8. Șt. Chițu...
12. A. Crisbai..

de alergători 
de i estul

la C. E. de haltere. Ion OCHSENFELD, transmite

TALTS Șl ALEKSEEV AU CUCERIT TITLURILE EUROPENE
STABILIND NOI RECORDURI

A.
10 000 m : I. Terente — 

Vorobiov — N. Terente 
D. Ivanov ; K 1 — 500 

m (F) : Viorica Dumitru ; K 
2 — 500 m (F) : Viorica Du
mitru — Valentina Serghei ; 
K 4 — 500 m : Viorica Du
mitru — Valentina Serghei 
— Hilde Lauer — Maria Lo
vin ; C 1 — 
zaichin ; C 
I. Patzaichin
K 1 
nescu ; K 
Vernescu 
4 — 1000 
cu — A. 
Rujan — 
K 1 4x500 m : Aurel Ver
nescu — A. Sciotnic — Roco 
Rujan — I. Iacob ; K 1 — 
1000 m : A. Conțolenco. în 
proba de K 2 — 1000 m or
dinea primelor două echipaje 
a fost următoarea: Vernescu

1000 m : I. Pat- 
2 — 1000 m : 
— S. Covaliov ; 
m : Aurel Ver-500

2 — 500 m : Aurel 
— A. Sciotnic ; K 
m : Aurel Vernes- 
Sciotnic — Roco 
I. Iacob ; ștafeta

— Sciotnic și I. Iacob — 
Roco Rujan. Primul echipaj 
a fost contestat, așa îneît' 
probabil locul I va reveni lui 
Iacob — Rujan. Este, însă, 
tot un succes românesc !

★
BERLINUL OCCIDENTAL.- 

La regata internațională, dis
putată sîmbătă și duminică, 
au luat startul și o serie de 
caiaciști șt canoiști români, 
componenți ai clubului 
STEAUA. Reprezentanții
noștri au avut o evoluție re 
marcabilă, cucerind două 
probe și ocupînd alte locuri 
fruntașe in celelalte curse.

REZULTATE: " '
10 000 m: 1. 
(R.F.G.) 49:24,4 ; 
(R.F.G.) 50:08,1. 
cora (România) 
2 — 10 000 m : 
Andersen (Danemarca) 44:50,0, 
2. C. Coșniță-V. Simiocenco 
(România) 44:57,5, 3. J. An
dersen-Sorensen (Danemarca) 
45:08,2; C 1 — 10 000 m : 
1. Daneilov (România) 58:34,8; 
C 2 — 10 000 m : 1. A. Igo- 
rov -1. Suhov (România) 
51:21,4 ; K 1 — 1000 m : 1. 
Gusso (R.F.G.) 4:22,3... 5. St. 
Pocora (România) 4:29,8 ; K 

' 2 — 1000 m: 1. Pfaff-Sey-
bold (Austria) 3:40,0. 2. Coș- 
niță - Simiocenco (România) 
3:41,0 ; K 2 — 500 m (F) : 
1. Breuer-Esser (R.F.G.) 
2:02,8 ; 2. Evdochimov-Ange- 
lescu (România) 2:05,0.

m :
K 1 —

Schneider
2. Kemnitz
3. St. Po- 
50:47,8 ; K 
1. Hansen-

M. SLAVIC-LOCULII CU NOU RECORD
(2:02,5-200m LIBER) LA BERLIN

BERLIN 28 (prin telefon, 
de la redacția agenției A.D.N.). 
în localitate s-a desfășurat un 
mare concurs internațional de 
înot organizat de Comitetul 
olimpic din R. D. Germană, la 
care au luat startul sportivi 
din 10 țări.

Dintre reprezentanții Ro
mâniei cea mai bună evoluție 
ă avut-o multiplul campion și

recordman Marian Slavic. în- 
tr-o companie extrem de va
loroasă, înotătorul bucure- 
ștean a ocupat locul II in 
cursa de 200 m liber, după 
Rolf Schmiick (2:00.6), fiind 
cronometrat în 2:02,5, cifră ce 
îmbunătățește cu 0,3 s pro
priul său record național, rea
lizat în luna aorilie la Bucu
rești.Toma HRISTOV

a II-a etapă a „Turului Franței" cîștigată de Ziliolli
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C. M. de dresaj 

U.R.S.S., LA ECHIPE 
Șl ELENA PETUȘKOVA, 

LA INDIVIDUAL, 
NOII CAMPIONI

AACHEN 28 (prin telefon 
Ae ia trimisul nostru). După 
prima probă de dresaj, din 
bele 2 obligatorii pentru ob
ținerea titlului de campioană 
mondială, tn fruntea clasa
mentului s-a aflat echipa 
R D. G.. urmată de R. F. G., 
U R S.S.. Anglia, Danemarca 
și Suedia. în cea de a doua 
prolife, echipa sovietică a a- 
cumulat un punctaj superior, 
reușind să obțină o victorie 
meritată și titlul de campioa
nă mondială. Iată clasamen
tul : 1. U R.S.S. (Ivan Ka
lita cu Tarif, Elena Petușkova 
cu Repel, Ivan Kisimov cu 
Ikhor) 4617 p. 2 R.F.G. 4615 
p. 3. R.D.G. 4151 p.

Pentru titlul mondial indi
vidual s-au disputat 2 probe 
și tin baraj. La start s-au pre
zentat 31 de concurenți. Titlul 
a revenit. în cele din urmă, 
concurentei sovietice Elena 
Petușkova cu Pepel 2738 p, 
urmată de Liselotte Lisenhoff 
(R.F.G.) cu Piaff 2735,5 și 
Ivan Kisimov (U.R.S.S.) cu 
Ikhor 2780 p.

Călăreții români I. Molnar 
N Mihalcea. D Velicu nu au 
participat la probele pentru 
C M. deoarece la întrecerile 
anterioare la care au evoluat 
s-au prezentat sub posibili
tăți.

După repetiția generală a 
călăreților de la obstacole în 
cadrul C.H.I.O., aceștia vor 
lua startul la cea de a VlI-a 
ediție a C. M. de sărituri de 
la Baune (Franța) între 4 și 
12 iulie.

Felix ȚOPESCU

SZOMBATHELY, 27 (prin 
telefon). Ca și la Jocurile Olim
pice și la campionatele mon
diale, Jan Taits a cucerit, 
fără emoții, primul loc la ca
tegoria grea (pînă la 110 kg). 
De fapt, Taits a avut, de 
astă-dată, ait obiectiv decît 
cîștigarea titlului de cam
pion etitopean, și anume re
cucerirea recordului mondial 
carț-i aparținuse pină acum 
cîtăva zile, cînd tînărul său 
compatriot, Jakubovski, rea
lizase 560 kg Intr-un concurs 
disputat la Moscova, Și, în- 
tr-adtevăr, Talts și-a realizat 
scopul. ComportîndU’Se splen
did, el a reușit la aruncat, 
la a doua încercare, 215 kg
— record mondial (v.r. i 214 
kg — Jakubovski), iar la to
tal 562,5 kg, alt record ai 
lumii.

Un alt erou al acestei ca
tegorii a fost tînărul sportiv 
bulgar Aleksandr Kraicev (19 
ani), clasat pe locul secund 
și autor a trei recorduri mon
diale de juniori.

Clasament general : 1. J 
TALTS (UJR.S.S.) 562,5 kg 
(195 — 152J5 — 215); 2. A. 
Kraicev (Bttigaria) 525 kg 
(180 — 150 — 195); 3. J 
Ilanzlik (Ungaria) 517,5 kg 
(177,5 — 150 — 190); 4. Kauko 
Kangasnienii (Finlanda) 515 
kg ; 5. J. P. Fouietier (Fran
ța) 507,5 kg ; 6. G. Wu (R.F. 
a Germaniei) 507,5 kg; îm
pins : Talts 195 kg. Kraicev 
180 kg, Wu 180 kg ; smuls : 
Kangastiiemi 160 kg, Lindroos 
(Finlanda) 155 kg, Talts 152,5 
kg ; aruncat: Talts 215 kg, 
Kraicev 195 kg, Lindroos 
192 kg.

La categoria supergrea 
(peste 110 kg), duelul Alek 
seev—Reding nu a mai avut 
loc, pentru că ultimul, fiind 
accidentat, nu a putut parti
cipa, deși circulaseră zvonuri
— pînă în ultimul moment
— că sportivul belgian va 
veni la Szombathely. în a- 
ceste condiții, Alekseev a 
concurat, practic, fără adver
sar, dar chiar și așa a de
monstrat că deține o formă 
remarcabilă. La a doua în

cercare. el a împins 217,5 kg. 
Bara a fost însă reeîntărită 
și s-a constatat că, de fapt, 
ea a avut 219,5 kg. Deci, 
un nou record mondial (v.r. : 
Reding, 218 kg). La aruncat, 
Alekseev a intrat la 210 kg 
și s-a oprit la 225 kg (a treia 
încercare), ceea ce reprezintă 
un nou record al lumii. Da
torită acestor două perfor
manțe, Alekseev a totalizat 
un nou record mondial și la 
cele trei stiluri: 612,5 kg. 
(v.r. i 607,5 kg).

Clasament general : V.
ALEKSEEV (U.R.S.S.) 612,5 
kg (217,5 — 170 — 225); 2. K. 
Lahdenranta (Finlanda) 577,5 
kg (192,5 — 172,5 — 212,5);
3. M. Rieger (R.D. Germană) 
565 kg (192,5 — 162,5 — 210) ;
4. K. Johansson (Suedia) 530
kg ; 5. A. Pavlasek (Ceho

slovacia) 522,5 kg ; 6. I. Ata
nasov (Bulgaria) 510 kg ; îm
pins : Alekseev 217,5 kg, Rie
ger 192,5 kg, Lahdenranta
192.5 kg ; smuls : Lahdenran
ta 172, 5 kg, Alekseev 170 kg,. 
Rieger 162,5 kg; aruncat: A- 
lekseev 225 kg, Lahdenranta
212.5 kg, Rieger 210 kg.

★
Federația europeană de 

haltere, reunită duminică, a 
retras lui Janos Bagocs (Un
garia) titlul european la ca
tegoria ușoară, acordind me
dalia de aur lui W. Baza- 
nowsky (Polonia). Federația 
maghiară a protestat, însă, și 
s-a adresat Federației inter
naționale de haltere. Decizia 
definitivă va fi luată, de fo
rul suprem, la Congresul Fe
derației care va avea loc In 
orașul Columbus, din S.U.A.

Sprint cu premii in cea de

ZILIOLLI A PRELUAT
IM „TURUL

PARIS 28 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Franței a 
continuat duminică cu etapa 
a Il-a desfășurată pe distan
ta La Rochelle — Angers 
(200 km). A cîștigat italia
nul Zillolll, cronometrat în 
4h. 41:19. El a dispus la 
sprintul final de belgienii 
Van den Berghe șl Gode- 
froot. Ziliolli a preluat tri
coul galben de la Eddy 
Merckx, fiind urmat tn cla
sament de : Merckx la 4 sec, 
Jansen 7 sec, Groskot 13 
sec, Frey 23 sec, Van den

TRICOUL GALEEH
FRANȚEI"

Berghe 26 eec, Van Sprlngel 
31 sec, Guimard 32 sec, De 
Vlaeminck 35 sec și Ocana 
86 sec.

Luni stnt programate două 
semletape : prima la Angers 
de 10,400 km contracrOno- 
metru, și a doua, Angers — 
Rennes (140 km), cu plecare 
în bloc.

TURNEU DE BOX 
LA BERLIN

La Berlin se desfășoară un 
mare turneu internațional de 
box, la care participă și pu- 
giliștii de la Dinamo Bucu
rești. Rezultate : Klemmstein 
(R.D.G.) b.p I. Dascălu, Tie- 
pold (R.D.G.) b.p. Antonia 
Vasile, Kliiger (R.D.G.) b. ab. 
Neagu.

TELEX • TELEX • TELEX

ÎNTÎLNIRE DE BOX DRAMATICĂ LA ROMA:

ITALIA-S.U.A. 6-5
Americanii,

ROMA, 28 (prin telex, de 
la corespondentul nostru). 
S-a repetat, cu același punc
taj și practic cu aceeași des
fășurare, intilnlreă disputată 
anul trecut in septembrie la 
New York, încheiată cu vic
toria italienilor cu 6—5 in 
careul magic de la Madison 
Square Garden. Tot 6—5 și 
aseară la Roma cînd azZurtii 
au dominat categoriile mici 
iar americanii s-au impusân 
cele mari. La mijlocul reu
niunii, partida cheie a opus 
pe ușorul Capretti (pe care ci
titorii români și-l amintesc 
din semifinala europeană cu 
sovieticul Frolov) tînărului 
american de origină italiană 
Rudolph Donato. In acel mo
ment Italia conducea cu 5—1 : 
victoria lui Capretti urma să 
asigure formației lui Nata- 
lino Rea „trofeul Rocky Mar
ciano", la care azzurrii au 
și luat o opțiune de 50 la 
sută în urma victoriei repur
tate la New York anul tre
cut. Ceea ce s-a și întim- 
plat : Capretti a cîștigat de

excelenfi la categoriile mari
tașat, iar următoarele me
ciuri au modificat în favoa
rea americanilor punctajul, 
dar nu și rezultatul final. 
Chiar și la categoriile mari, 
mijlociul Dalia Rosa, la ca
pătul a trei reprize entuzias- 
mante. ar fi meritat pe de
plin -verdictul, pe care ar
bitrii l-au acordat totuși ne
grului american Mangum. 

■' Trebuie să spunem, de ase- 
-’.meițea. că la categoria co

coș . Ofiori a fost de foarte 
puțin , superior lui Mullins.

Cum era ușor de prevă
zut. americanii au fost do
minați în categoriile de la 
semimuscă la semimijlocie. 

în care au prezentat pugiliști 
mai puțin dotați. Domeniul 
lor preferat rămîn categori
ile de la mijlocie mică pînă 
la grea. Au impresionat în 
mod deosebit mijlocia mică 
Valdez, un pugilist extrem 
de combativ și cu o tehnică 
rafinată, semigreul negru 
Jackson, care l-a învins prin 
k.o. în prima repriză pe 
Facchinetti, și greul Lyie, alt

pugilist de culoare posedind 
un pumn de temut. în mod 
absolut, cel mai bun dintre 
americani ni s-a părut Val
dez, care dacă va concura la 
Jocurile Olimpice de la Miin- j 
chen. va da de furcă tuturor 
adversarilor, grație experien
ței pe care a cules-o' de-a 
lungul a 170 de meciuri.

Meciul s-a desfășurat la 
Palazzo dello Sport în pre
zența unqi public numeros. 
Au arbitrat cu rindul oficiali 
italieni și americani. Rezul
tate tehnice (in ordinea ca
tegoriilor) : Boi (I) b.p. Co
oper, Udella (I) b.p. Santia
go, Onori (I) b.p. Mullins, 
Lunny (S.U.A.) b.p. Morbi- 
delli, Bergamasco (I) b.p. 
Santore, Capretti (I) b.p. Do
nato, Lassandro (I) b.p. Den
nis, Valdez (S.U.A.) b.p. 
Facchetti, Mangum (S.U.A.) 
b.p. Dalia Rosa, Jackson 
(S.U.A.) b.k.o. I Facchinetti, 
Lyie (S.U.A.) b.k.o. I Laureti.

Cesare TRENTINI

Campionul mondial de box 
la cat. semigrea, americanul 
de culoare Bob Foster și-a 
apărat cu succes centura d's- 
punînd pri-n ko în rundul 10 
de șalangeru] său Mark Tes- 
sman, Foster a susținut în 
cariera sa 41 de meciuri, din
tre care a pierdut numai 4. 
El. intenționează să treacă la 
cat. grea și să-l provoace pe 
campionul mondial Joe Fra
zier■
La Aachen' s-a disputat întîl- 
nirea internațională de voiei 
dintre echipele masculine ale 
R. F. a Germaniei și Franței. 
Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (15—9,.
16—14, 11—15, 7—15, 15—13).■
în cadrul turneului interna
țional masculin de handbal 
de la Split, echipa Ungariei 
a învins cu scorul de 16—12 
(7—6) echipa U.R.S.S., iar 
Iugoslavia a întrecut cu 18— 
16 (14—9) echipa Poloniei.■
A început Turul ciclist al Iu
goslaviei. Prima etapă dispu
tată duminică (contracrono- 
metru) pe echipe între Zaje- 
car și Bor a revenit repre
zentativei Iugoslaviei crono
metrată pe 42 km în 50:35. 
Locul doi a revenit echipei 
României ou 51:15 urmată de

selecționata Cehoslovaciei 
51:31. Italia cu 51:55 a ocu
pat locul 4, urmată de Fran
ța în 52:36

■
Finala competiției internațio
nale feminine de tenis de 
masă pentru „Cupa orașelor 
tirguri" a reunit la Budapes
ta echipele maghiare Ep’tdk 
și Ferencvaros. Au cîștigat 
cu scorul de 4—3 jucătoarele 
de |a Epitok Budapesta

■
La Assen în competiția nto- 
tociclistă internațională „Ma
rele Premiu al Olandei", pro
ba rezervată clasei de 350 
cmc a fost cîștigată de ita
lianul Agostini (MV Augusta), 
care a realizat timpul de ih 
03:33, 8 (medie orară 145,450 
km). Ej conduce în clasa
mentul campionatului mon
dial cu 60 puncte, urmat 
Corruthers (Australia) cu 32 
puncte.

■
Cursa ciclistă internațională 
disputată pe circuit în îm
prejurimile orașului Moscova 
a fost cîștigată de tînărul ru
tier sovietic Valeri larda, 
cronometrat pe distanța de 
148,800 km cu timpul de 3h 
33:32. La interval de 52,0 a 
sosit. Boris Șuhov, iar la 57.0 
— Gunther Bertram (R.D.G ).


