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ECHIPA ETAPEI
MĂRCULESCU

CREȚU LERETER SOOS

LUCACI

PESCARII

S. BRETAN

ÎN FINALA PE TARĂ

A JUNIORILOR MICI

NOU RECORD REPUBLICAN

IA 300 m-40,Z
ORADEA, 5 (prin telefon). 

în ziua a doua a întrecerii, 
cei 567 de participanți din 33 
de județe și din Municipiul 
București, — reprezentînd 79 
de asociații sportive — și-au 
disputat ultimele probe. Ală
turi de numeroasele recorduri 
județene am consemnat per
formanța atletei din Roman, 
Eleonora Monoranu care a 
acoperit distanța de 300 m în 
40,2 s, obținind un nou record 
pentru junioarele de categoria 
a doua (vechiul record îi apar
ținea cu 40,3). Ca o remarcă 
generală menționăm prezența 
pe podiumul Învingătorilor a 
unor sportivi din Gura Humo
rului, Tg. Jiu, Plopeni, centre 
unde, pînă nu de mult, atle
tismul era slab dezvoltat. Iată 
cîștigătorii probelor in ziua a 
doua a concursului : BĂIEȚI 
— 300 m — D. Cristodor (Lie. 
2 C. Lung Mușcel) 36,4; 1000 
m — Gh. Ghipu (Metalul 
Buc.) 2:38,7; lungime — C. 
Cirstea (Steaua Buc.) 6.61, 
înălțime — M. Zară (S.S.A. 
Buc.) 1,78; prăjină — M. Voicu 
(C.S.S. Buc.) 3,90; ciocan — 
G. Călin (S.S.A.) 61,02 ; 5 km 
marș — St. Ioniță (Metalul 
Plopeni) 24:51,6, 4 X 100 m — 
Școala sportivă 
FETE: 300 m — 
noranu (C. A.
(record republican
II); 80 m g — Mariana Ne- 
delcu (Șc. Sp. Cluj) 12,0; greu
tate — Mariana Constantin 
(S.S.A.) 13,80; lungime — San
da Cubleșan (Lie. N. Bălces- 
cu Cluj) 5.57; suliță 
Zorgo (Șc. sp.
4 X 100 m — Șc.
51.5.

Clasamentul pe
5.5. A. Bucrești 5 
gint, 6 bronz, 2. Lie. N. Băl- 
cescu Cluj 3, 4, 1, 3. Șc. sp. 
Oradea 3, 3, 0.

Marți se vor desfășura pro
bele de tetratlon și pentatlon.

Oradea 45,4; 
Eleonora Mo- 
Roman) 40,2 

junioare

Eva
Cluj) 43,58;

sp. Oradea

medalii: 1.
aur, 2 ar-

P. LORINCZ-coresp.

I

„lanterna roșie

la Ploiești! ® Dobrin
conduce la victorie pe
F. C Argeș, Georgevici
(Jiul) înscrie pentru
Universitatea Craiova

BARBU

REZULTATE

IFoto ! AUREL NEAGU

Minutul 3... la centrarea lui Pop, Neagu ra
tează de puțin deschiderea scorului

BROȘOVSCHI

DOBRIN

* A. S- A. Tg. Mureș

zmuls un punct „mare
liderului ® Petrolul k- o

CITIȚI IN PAGINA A 3-a 
CRONICILE MECIURILOR DE IERI

TOSTAO
Mingea la Dumitrache!... 

Blondul înaintaș dinamovist 
atacă, vede careul suprapopu
lat... schimbă direcția... Intră 
pe dreapta... Il atacă Cooper... 
Fentă!... Fundașul englez se 
dezechilibrează... Ii vine în 
ajutor Bobby Moore... O nouă 
fentă... Bobby Moore cade !... 
Stadionul Jalisco explodează... 
Dumitrache iși contemplă 
„victimele".. Se decide... Tre
ce „printre", 
suflă mingea 
tanță.

In același
Bărbulescu sare ca ars de pe 
banca antrenorilor. Tensiunea 
lui arterială crește la niveluri 
paroxistice... Lupescu, după ce 
l-a deposedat elegant pe Tos- 
tao, se plasează
Nistor, trece un 
tul „lanternei", 
liderului...

Jocul continuă cu răstur
nări senzaționale. Sătmăreanu 
ii driblează pe Jokl... Avan-

dar Lereter ii 
in ultimă ins-

moment, Marin

neinspirat, și 
gol în con- 

pe socoteala

Șl NISTOR
sează... încă un pas... încă 
doi... Dar Codrea il depose
dează... Contraatac ! Mingea 
ajunge la Pripici, care pă
trunde prin culoarul eliberat 
de stoperul echipei Steaua și 
mingea trece pe lingă bară.

...Stimați cititori și (mai 
ales) spectatori, vă rog să mă 
iertați pentru posibilele inad
vertențe existente in redarea 
fazelor de mai sus. M-am 
gîndit, însă, că nu de mult, 
ziarul „Sportul" a organizat o 
anchetă pe tema: „Există 
oare un decalaj între echipa 
naționale. Din păcate, echipa 
de club ?• Răspunsurile au 
fost net favorabile echipei 
naționale. Din păcate .echipa 
națională n-a izbutit să con
firme această concluzie cva
siunanimă, pierzind prilejul 
de a învinge Brazilia. Se pare, 
insă, că echipele noastre de 
club, cuprinse de luciditate 
și de remușcări, au dorit să 
facă puțină lumină în rapor
tul echipă națională — echipe 
de club.

Am auzit iert, la radio că 
Otto Dembrovschi, cu excep
ția celor 11 goluri înscrise in 
retur, nu
Cred că 
dea un
U.T.A.-ei pentru faptul 
lansează, cu regularitate, false 
vedete.

prea se remarcă, 
e momentul să se 

prim avertisment 
că

dr
Am rămas la televizor ca 

să-l revăd> in sfirșit, pe Nichi 
Dumitriu. Dar n-a apărut. 
Nu-i nimic. Lot o să apară. 
Si-atunci ’...

loan CHIRILA

U.T.A. — Dinamo București 
F. C. Argeș— Politehnica 
Steagul roșu — Crișul 
Universitatea Craiova — Jiul 
Dinamo Bacău — Farul 
„U" Cluj — Steaua 
Fetrolul — C.F.R. Cluj 
Rapid — A. S. Armata

2—2
2—0
0—3
1—1

I 
I

CLASAMENT

1. RAPID
2. U.T.A.
3. STEAUA
4. JIUL
5. „U" CRAIOVA
6. DINAMO BUC.
7. DINAMO BACAU
8. F. C. ARGEȘ
9. FARUL

10. „U" CLUJ
11 STEAGUL ROȘU
12. C.F.R.
13. PETROLUL
14. POLITEHNICA
15. CRIȘUL
16. A. S. ARMATA

26
25
25
26
25
25
25
25
25
28
25
25
25
25
25
26

13
16
12
12 
11
12

9
10
11

8
10
9
8
9
8
3

5
7
8

10
8

10
7
9

10 
11
10
11
11
14
13
17

36—25
40—32
48—29
32—29
32—29
43—34
34— 35
43—34
36—35
35— 36
31—33
23—33
26—32
30— 33
31— 41
16—46

34
34
29
28
2.3
27
27
26
26
25
25
23
22
20
20
12.

____ ___ _ . iulie) : Farul 
Petrolul, Steaua — Univ.

— ,,U“ Cluj, Dinamo 
Craiova, C.F.R. —ETAPA VIITOARE (8

Steagul roșii, Dinâmo Buc. — F.C. Argeș (considerat de 
ziarul nostru rlerbyui etapei), Politehnica — Jiul, A.S.A. 
— U.T.A., Crișul — Bapid.

LA SFÎRSITUL SĂPTĂMÎNII, O COMPETIȚIE 
DE MARE AMPLOARE

Regata internațională Snagov
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u cred în creierul electronic 
care îl face k.o., în repriza 
a patra, pe fostul campion 
mondial de box din 
trecut în întîlnirea 
fico-fantasticâ 

lumii de astăzi.
Dar cred în creierul 

liardele sale de celule, 
cu creionul electronic 
piese ale navei cosmice și drumul ei 
spre Lună.

Mă amuză roboții care joacă șah, 
care traduc dinlr-o limbă în alta sau 
compun muzică și poezie, dar admir 
creierele electronice care „gîndesc" ală
turi de inginerii cei mai bine pregătiți 
și inventivi.

într-o recentă discuție la televiziune, 
Ion Biberi îi argumenta lui Edmond Ni- 
colau neîncrederea lui in viitor pentru 
capacitatea „creierelor" de a simți, de 
a avea sentimente, de a vibra efectiv.

Probabil, așa va fi sau nu va fi 
așa, dar pe noi altceva ne preocupă. 
Și anume, aplicațiile științelor moderne 
în educație fizico și sport.

Se vorbește astăzi de modernizare în 
toate domeniile — știinlă, producție, 
învățămînt — deci și în domeniul nos
tru. Cineva care fusese în Polonia 
ne-a vorbit entuziast despre o cameră- 
laborator 
pentru un complex de teste și diag
nostice.

Colegul Petre Focșâneanu 
zenta, într-o discuție, 
din străinătate, dotate 
nici și aparatură tele 
și de Crystal Palace 
bazinul său olimpic și 
tă tabelă electronică de calcul pentru 
fiecare culoar și fiecare lungime în 
parte.

Se știe, francezii au realizat un bo- 
xer-robot care nu răspunde numai la 
lovituri programate, ci si la situații noi, 
neprevăzute. Iar specialiștii de sărituri 
la trambulină (schi) preconizează ar
bitri automați, arbitrajele omenești do- 
vedindu-se mereu subiective și inegale.

Cibernetica a încercat să-și facă 
drum și la noi prin ideile subtile ale 
handbalistului-Sculptor Artur Hofmann 
sau cartea bine gîndită și cu mult spi
rit aplicativ a fostului nostru record
man la aruncarea suliței, conferențiar 
dr. Andrei Demeter.

Dar cîteva idei clare și cîțiva oameni 
pasionați nu-i totul. Asa a fost și cu 
metodele de antrenament, cu psiholo
gia și biomecanica, cu biochimia și 
chinofoto, cu toate.

Nimeni nu poale contesta un ade
văr : că astăzi fără anticipare, expe
riment și inovație nu se poate păși 
prea departe. Limitele actuale foarte 
înalte ale recordurilor, colaborarea 
științelor, pregătirea tot mai multilate
rală a cadrelor tehnice, vor hotărî din 
ce în ce mai mult în sportul de per
formanță.

Creierele electronice prevăd astăzi 
finale de campionat mondial și scoru
rile lor, tipul ideal al sportivului de 
performanță, recordurile anului 2000.

Dar omul, cu forja lui fizică și lăun
trică, cu gîndirea lui neprogiamată și 
cu voința lui mai presus de orice apa
ratură, va fi singurul creier care va 
hotărî dacă toate, cîte se anticipează, 
vor fi împlinite sau de ce nu, chiar 
și depășite...

secolul 
'ui științi- 

cu campionul

omenesc cu mi- 
care calculează 

infinitatea de

cu aparatura electronica

ne pre- 
pîrtiile de bob 
cu ochi electro- 
și ne amintim 
din Londra cu 
cu o neobișnui-

l
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/N „CUPA SPORTUL" LA VELODROM

MARIN IONIȚĂ A ÎNCHEIAT 
ȘIRUL VICTORIILOR ROMÂNEȘTI
• La sflrșitul intrecerilor: România 5 locuri I,

R. D. Germană 2 și Ungaria 1
• Viitor deschis In arena internațională 

pentru ȘT. LEIBNFR și echipa de urmărire
Duminică 

velodromul 
tală ultima 
a treia, a
„Cupei ziarului 
A fost o zi cu probe specta
culoase, cu victorii obținute 
in extremis, cu performanțe 
de bun nivel.

s-a desfășurat pe 
Dinamo din Capi- 
reuniune, cea de 
actualei ediții a 

SPORTUL".

Deși desfășurată ultima 
(sau. poate, tocmai de aceea), 
proba de aaițiune de puncte 

■— semifond — a constituit 
clou-ul programului. 30 de 
pistarzi, din Bulgaria. R.D. 
Germană, Ungaria și Româ
nia, și-au disputat șansele 
de-a lungul a 100 ture de

pistă (40 km), participînd la 
34 de sprinturi. Fără îndoială, 
gazdele au fost avantajate de 
faptul că au avut în concurs 
un mai mare număr de par
ticipanta. Aceasta nu este însă 
singura, motivație a succesu
lui lor categoric. Trebuie adă
ugate, sau puse în fruntea 
argumentelor, spiritul de 
combativitate, lucrul intens 
pentru câștigarea avantajului 
in ture avans și puncte la

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

• Cea mai importantă verificare pentru campionatele 
lumii • Participare record • La start, numeroși can
didați la titlurile și medaliile ce vor

Bagswaerd
pioni și 
mondiali 
prezenței 
echipaje de mare valoare, can
didate autorizate Ia titlurile 
și medaliile de la Bagswaerd 
vom reveni, însă, pe măsură 
ce vor fi cunoscute Înscrierile 
nominale definitive. Pînă a- 
tunci Ii informăm pe cititorii 
noștri că au confirmat in 
principiu participarea echipe 
sau echipaje din CEHOSLO
VACIA, UNIUNEA SOVIE
TICA, BULGARIA, IUGO
SLAVIA, AUSTRIA, CANA
DA, CUBA, JAPONIA, R.D. 
GERMANA, R.F. a GERMA
NIEI, POLONIA, FINLANDA, 
NORVEGIA, OLANDA,
FRANȚA, UNGARIA.

Programul „REGATEI IN
TERNAȚIONALE SNAGOV" 
anunță astfel, de pe acum, 
extrem de multe „serii" care 
urmează să facă trierea valo
rică a concurenților pentru 
cele 16 finale (programul este 
întocmit conform celui de la 
campionatele mondiale).

După regatele de la Byd
goszcz și Berlinul Occidental, 
echipa noastră (cu excepția 
unui lot care a concurat sim-

Iată că după Decize, Boc
hum, Berlin, Bydgoszcz șl alte 
importante centre de sporturi 
nautice, una din ultimele re
petiții pentru campionatele 
mondiale de caiac-canoe, pro
gramate pe lacul Bagswaerd, 
de lingă Copenhaga, se va des
fășura — la sfîrșitul săptă- 
minii — la Snagov. Fără în
doială, apropiere» startului în 
întrecerea supremă pentru cu
cerire» celor 18 titluri con
feră un plus de însemnătate 
și interes ediției din aeest an 
» tradiționalei competiții, 
„REGATA INTERNAȚIONA
LĂ SNAGOV", înscrisă de ms' 
multi ani In calendarul ma
jorității echipelor de caiac- 
canoe din Europa și, în ulti
ma vreme, din alte continente.

Așadar, In zilele următoa
re. Snagovul își va primi oas
peții. Federația de specialitate 
ne anunță o participare 
cord ca număr de națiuni 
prezentate, starturi extrem 
populate la unele probe
participarea mai multor cam-

re- 
re- 
de
Și

r

fi decernate la

laureați olimpici, 
și europeni. Asupra 
la Snagov a unor

Virgil LUDU

bată și duminică pe apele la
cului Himki din Moscova) și-a 
continuat pregătirile la Sna
gov cu dorința de a-și dovedi 
nu numai ospitalitatea ci și ... 
valoarea.

„dublu aproape,
ii are nevoie de pre

zentare : Vernescu — Sciotnlc.
Foto : N. AUREL

IMPRESII, DECLARAȚII, CONFIDENȚE
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LA „RINGUL11
DE SÎMBĂTĂ SEARĂ
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Moment din frumoasa cursă cu adifiune de puncte teri pe velodromul Dinttmo tn cadrul cupei „Sportul"
Fotoi N. DRAGOȘ

Tristețea lui Gydrffi...®l „Gîju a devenit fricos" ♦ Kise
liov : „Meciuri mai frumoase decit la Belgrad I" • John

Giachetti se apără...
...Gala și-a consumat mai 

bine de jumătate din meciuri, 
și românii s-au impus — 
categorie — in ochii tutu
rora...

Ar trebui să înceapă con

fruntarea dintre Gyorffi și 
americanul Jesse Valdez, dar 
tînărul ofițer de aviație din 
Houston a refuzat să urce 
in ring ,acuzînd dureri la 
coloana vertebrală,

Lingă noi, Gybrffi este ne
așteptat de trist, și tristețea 
lui are darul să ne mire, pen
tru că — la urma urmei — 
o victorie obținută chiar și 
prin forfait rămine totuși... 
o victorie !

— Ce s-a întîmplat ? De 
ce ești așa abătut ?

Ovidiu iOANIJOAIA

(Continuare în pag. ala)



NOUL CU ORICE PREȚ?
vreme seDe mai multă 

disoută sistemul comipetițio- 
nal și regulamentul de tran
sferări, foarte multi fiind 
dispuși să pună pe seama așa 
ziselor insuficiențe ale aces
tora, nivelul nesatisfăcător al 
jocurilor din cadrul campio
natului național și din întîl- 
nirile internaționale.

Se uită însă faptul că în a- 
celași sistem competiționai, 
cu ani în urmă, asistam la 
jocuri disputate, interesante 
și atrăgătoare pentru specta
tori, Este adevărat că „piesa" 
și „regizorii" au rămas aceia
și, numai „actorii" s-au 
schimbat cu unii mai puțin 
entuziaști, mai puțin dispuși 
să se pregătească mult, in
tens și sericxs

Astăzi, oricine știe că în 
sportul de performanță rezul
tatele sînt datorate în special 
volumului, intensității și com
plexității efortului și calității 
instruirii. Or, baschetbal:st:i 
noștri ignorează conștient a- 
ceste cerințe și, din păcate, 
pasiunea lor este .palidă, ea 
fiind subordonată probleme 
lor personale. Iar cei care îi 
conduc acceptă cu multă ușu
rință situații de compromis.

SISTEMUL ESTE DE VI
NĂ ? Părerea mea este că nu. 
Foarte multe țări din Europa 
au adoptat formula noastră 
de campionat și au reușit re
zultate remarcabile. Noi însă 
ne-am plictisit, dorim ceva 
nou, ceva miraculos, care să 
n« stimuleze, care să ne facă 
să jucăm în mare viteză, 
spectaculos (dar fără o pre
gătire intensă I). Așa ceva nu 
poate exista.

Este foarte adevărat că ar 
fi necesare mai multe jocuri. 
Sînt sigur însă că se va o-

biecita atunci că sezonul com- 
petițional este prea lung, 
prea obositor, că solicită la 
eforturi mari în dauna pre
gătirii profesionale.

O îmbunătățire a actualei 
forme, în care calitatea să 
predomine se impune la di
viziile A și B : jocuri mai 
multe între echipe de valoa
re apropiată (cîte 8 formații). 
Astfel, diviziile A și B ar pu
tea să devină din nou o a- 
renă a disputei sportive și 
nu un mijloc de plimbare și

DE GLORIE
Cu ani în urmă, echipa 

studenților oral oven i oferea 
satisfacții amatorilor de spec
tacol baschetbaîistic. Dar, 
sta-r-urile au părăsit firma
mentul baschetului oltean Și 
u>n Viciu sau un Ionescu nu 
6-au mai ivit de nicăieri. în
cet, încet, totul a alunecat 
spre anonimat.

Am voit să scoatem Ia lu
mină cauzele acestui prelun-

I sportul^La ce cote-si wse coate naica
BASCHETUL ROMANESC ?

implicit, de cheltuieli Inutile.
Sportivii care nu pot face 

fată cerințelor sportului de 
performantă, nu ne pot ajuta 
cu nimic. Etapa actuală a so
cietății noastre pretinde CA
LITATE. în acest sens tre
buie să ne gîndiim la recon
siderarea ideii de transfer. 
Cei buni trebuie ajutați să 
ajungă oricînd de la o cate
gorie inferioară la una supe
rioară, iar cei mai buni ju
niori trebuie FOLOSIȚI si la 
echipele de categoria A sau B.

Alex. POPESCU
— antrenor emerit —

git pas bătut pe loc, să ne 
răspundem astfel la îndritui
ta întrebare pe care logica și 
bunul simț o impun i de ce 
așa ?

Și, în urma discuțiilor cu 
interlocutorii noștri — oa
meni de pe meleagurile Ol
teniei, ni s-au oferit cîteva 
răspunsuri.

în primul rfnd, practicarea 
acestui sport, mai ales de 
către copii, elevi și studenți, 
este un fenomen... scump la 
vedere. Existenta a doar 4 e- 
chipe în campionatul de ca
lificare el elevilor și juniori
lor, din 12 licee numai din 
Craiova, în afară deci, de

cele existente în Județ, «in
stituie o statistică elocventă. 
Și iarăși se ivește obsedanta 
întrebare — de ce 7 — căreia 
nu-i putem da decît un sin
gur răspuns: dacă există o 
bază materială adecvată Ca 
școlile generale nr. 21, 5, 7 și 
la liceele „Frații Buzești" și 
nr. 4), dacă există și amatori 
(cîți elevi nu sinț_ tentați de 
jocul 
lipsa 
unor 
fizică 
rează 
stare 
puțin 
acționează 
specializare baschet (un răs
puns scuzabil numai în par
te). învățarea noțiunilor ele 
mentare sau depistarea unor 
calități de perspectivă se pof 
efectua și fără (firul une’ 
măiestrii deosebite. Un fapt 
este, însă, foarte grăitor t a- 
cum, după ani de experiență 
în alte părți, la Craiova nti- 
nibaschetul este un sport 
pentru care au optat numai (1) 
elevii din clasele mici de la 
liceul „Nicolae Bălcescu".

Nu este, așadar, normal ca 
o asemenea situație de fapt 
să se repercuteze direct asu
pra baschetului oraiovean 7

Radu TI MO FT E

cu mingea 7), numai 
de interes și inerția 
profesori de educație 
pot fi cauza care gene- 
această nesatisfăcătoare 

de lucruri. Nu este mai 
adevărat că la Craiova 

puține cadre cu

ÎN DIVIZIA A,

RAPID ÎNVINSĂ

DE VOINȚA CLUJ!
Ieri, în etapa 

inaugurală a re
turului diviziei 
A la polo, s-a în
registrat un re
zultat surpriză :

Rapid București a fost în
vinsă de Voința Cluj, Ia ca
pătul unui meci extrem de 
disputat.

Iată, însă, rezultatele gru
pei de la Cluj :

Voința Cluj — Rapid 5—4 
(2—1, t—1, 0—0, 2—2). Au în
scris ■: Cr. Rusu 4, A. Szilagi 
pentru Voința, respectiv C. 
Rusu 3 și Firoiu.

Rapid — Vagonul Arad 
9—2 (2—0, 2—0, 2—0, 3—2). 
Au înscris : C. Rusu 4, Firoiu, 
Rizea, Chlrvăsuță, Medianu și 
Lazăr pentru Rapid, respec
tiv Unc 2.

Politehnica Cluj — Steaua 
5_9 (i_3, 2-2, 1-2, 1—2). 
Au înscris : Popescu 5, Teo
dor 2, Frîncu, Neacșu pentru 
Steaua, respectiv Tișe 2, Do- 
baru, Crăciuneanu și V. Pop.

Politehnica Cluj — I.E.F.S. 
3_4 (1—1, 1—1, 1—0, 0—2). 
Au înscris : E. Pop, Tișe, 
Crăciuneanu pentru Politeh
nica, respectiv, Kroner 2, 
Olah și Silha (ultimul cu 14 
secunde înaintea încheierii 
partidei).

Arbitrajele prestate de St. 
Karacsoni (Oradea) și A. Stă- 
nescu (Timișoara) au fost, în 
general, slabe.

P. RADVANI, coresp.

DIVIZIA B LA ORA BILANȚULUI

VIRTUȚI Șl CARENȚE

în finala Pentatlonului atletic școlar

SUCCES NET AL LICEULUI 
GH. LAZĂR“ DIN BUCUREȘTI

Cîmpulung Muscel, 5 (prin 
telefon). întrecerile finale ale 
Pentatlonului atletic școlar 
disputate în localitate au fost 
dominate cu autoritate de 
către reprezentanții Liceului 
Gh. Lazăr din București, cla
sați pe primul loc la băieți 
și la fete, la o diferență a- 
preciabilă (de puncte) de ur
măritoarele lor. Omogenita
tea formațiilor situate pe 
primul loc șl-a spus cuvîntul 
încă de la început

Individual, cele mal valo
roase rezultate s-au înregis
trat în proba de înălțime, bă
ieții prin L. Nedelcu de la 
Școala profesională a Uzinei 
de sîrmă din Buzău, care a 
sărit 1,92 m, fetele prin Eu
genia Mărgineanu (Liceul Gh.

Lazăr București), autoarea 
unei performanțe de 1,60 
metri.

Iată cum arată clasamente
le finalei.

ECHIPE, BĂIEȚI: 1. Li
ceul Gh. Lazăr București — 
14 943 p. ; 2. Liceul Gh. 
Barițiu Cluj — 14 344 p. ; 3. 
Liceul Unirea Brașov — 
13 665 p.

ECHIPE, FETE: 1. Liceul 
Gh. Lazăr București — 15 540 
p. ; 2. Liceul nr. 2 Ploiești — 
15,431 p; 3. Liceul Bogdan Pe- 
triceicu Hașdeu Buzău — 
13 802 p.

INDIVIDUAL BĂIEȚI : 1. 
Gheorghe Dumbravă (Bucu
rești) — 3 445 p. 2. Traian Aba
giu (Brașov) — 3 305 p. ; 3.

T. Vladimir (București) — 
3143 p.

INDIVIDUAL, FETE: 1. 
Georgeta Mihăieș (Ineu-Arad)
— 3 579 p. ; 2. Gabriela îo-
nescu (București) — 3 553 p. ; 
3. Veronica Anghel (Ploiești)
— 3 507 p.

De remarcat organizarea 
excelentă a finalei asigurată 
de colectivul Secției Sport a 
C.C. al U.T.C. (de fapt, iniția
torul acestei frumoase compe
tiții) și C.J.E.F.S. Argeș.

De notat că de la prima 
a Pentatlonului atletic 
la întreceri au luat 

peste 1 200 de echipe, 
și fete, repreaentînd

Ca și în anii precedent!, 
competiția formațiilor fecun
de ale rugbyului nostru și-a 
desemnat fruntașele — echi
pele promovate în A — Ra
pid și Constructorul — la 
capătul unor dispute îndlr- 
jite, care n-au lăsat nici un 
ihoment impresia că cele 
două team-uri bucureștene nu 
vor realiza eventul. Experien
ța celor două formații, care 
au mai activat în prima di
vizie, a fost hotărîtoare în ob
ținerea victoriilor necesare ca
lificării, chiar dacă Rapid, de 
pildă, în baraj, a avut o evolu
ție oscilantă, negăsind întot
deauna prompt antidotul con
tracarării jocului unor adver
sari evident mai modești. 
Hopul a trecut. Rapid șl 
Constructorul, avînd în com
ponență multe elemente foar
te tinere, care abia au depă
șit pragul junioratului (Gali 
ar fi exemplul cel mai con
cludent), pot nădăjdui să 
facă față onorabil condițiilor 
impuse de trecerea într-o ca
tegorie superioară, dar cu 
unele modificări de concep
ție. Rapidul, o echipă teh
nică — prezența ca antrenor 
a maestrului emerit Gh. Pîr- 
călăbescu asigurînd această 
calitate — va trebui să rea
lizeze O substanțială cotitură 
în ceea ce privește orienta
rea tactică, capitol deficitar 
deocamdată și o valorificare 
mai substanțială a calităților 
fizice.

Și pentru Constructorul 
există, în liiiii mari, aceleași 
observații. în plus este de 
dorit ca antrenorul N. Ure
che să realizeze pe plan dis
ciplinar o radicală schimbare. 
Comportarea, tare a depășit 
uneori limitele fair-play-ului, 
a pus formația bucureșteană 
in situația de a-și ieși din 
ritm, de a nu putea rămîne 
în teren cu efectivul complet 
și, de aici, consecințele pe 
planul rezultatelor.

De altfel, disciplina este 
una din marile slăbiciuni ale 
echipelor care activează în 
această divizie. Spre exem
plu, numai 
nalizate 12 
20 de luni 
dare, plus 
un record 
dori repetat.

Celelalte două aspirante Ia 
un loc in A, Cimentul Med
gidia și Electroputere Craio
va, au arătat lucruri promi
țătoare pe planul puterii de 
luptă îndeosebi, dar nu teh
nic și, mai ales, tactic. Vîrs- 
ta ridicată a unor jucători a 
constituit un alt impediment 
în realizarea obiectivului 
propus. Ceea ce a surprins 
neplăcut a fost gestul Cimen
tului, o echipă cu tradiție 
rugbystică, care n-a avut 
demnitatea să-și apere șan
sele pînă la urmă, absentînd 
nemotivat de la ultimul meci 
al barajului.

Această manifestare nu 
este însă singura. întregul 
campionat a fost punctat de 
absențe nejustificate care 
au influențat negativ dinami
ca competiției (Minerul Lu- 
peni, Chimica Tîrnăvenl, U. M. 
Timișoara, Metalul Tr. Seve
rin, Chimia Năvodari, Ideal 
Cernavodă, Unirea Tricolor, 
I.M. Petroșani, C.F.R. Bra
șov). Este o carență care tră
dează superficialitatea unor 
conduceri de secții, am putea 
spune, în ultimă instanță, 
chiar lipsă de pasiune a an
trenorilor In cauză. Pe linia 
aceleiași superficialități se 
înscrie și faptul că unele din 
echipele cu pretenții (Gloria, 
Ancora Galați, Precizia Să- 
cele) au pierdut cadența 
de-a lungul campionatului, 
iar altele, ca de pildă, Olim
pia, fostă divizionară A, n-a 
putut evita ultimul loc în 
serie.

O notă caracteristică pri
vind jocul „secundelor", sub 
aspectul tehnic și tactic i se

în tur au fost pe- 
formații, însumînd 
și 16 zile suspen- 
45 de etape. Este 
pe care nu l-am

păstrează tendința de joc In-* 
chis, destructiv, angajînd mai 
mult înaintările, precum și o 
insuficientă preocupare pen
tru lărgirea gamei de mijloa
ce tehnico-tactlce eficace și 
spectaculoase. Adevărul crud 
este că mal există jucători 
care nu știu să execute co
rect o pasă, o încrucișare, să 
intuiască fazele din care se 
poate înscrie.

*
Deosebit de controversată, 

existența diviziei B în ac
tuala ei formulă cu 28 de 
echipe împărțite în trei serii, 
necesită exprimarea unui 
punct de vedere în această 
privință. Din discuțiile pur
tate cu diverși factori intere
sați, aceștia au opinat pentru 
o formulă nouă, cu două serii, 
calificarea în prima divizie 
realizîndu-se în acest ca2 
după sistemul altor discipline 
(fotbal, volei etc.). Argument! 
posibilitatea susținerii mal 
multor jocuri, fiecare serie 
avînd cîte 14 echipe, ceea ce 
ar influența calitativ pregă
tirea echipelor. în același 
context interesantă ni s-a pă
rut și sugestia programării în 
cuplaj (acolo unde este po
sibil) a unor meciuri B—A. 
O altă modalitate ar fi ca 
planificarea orară să facili
teze vizionarea meciurilor de 
A jucătorilor din formațiile 
secunde, tocmai în ideea ca 
aceștia din urmă să poată 
observa la lucru rugbyștl 
fruntași, să aibă posibilitatea 
unui schimb de experiență.

Considerăm utile asemenea 
sugestii (mai pot fi, desigur, 
și altele), dacă ținem seama 
că ele sînt făcute pentru a 
sprijini preocupările continue 
de îmbunătățire a sistemului 
competiționai, dar mai ah i 
calității competiției aflat m 
discuție

Emanuel FANTANEANU 
T. BRADEȚEANU

LA „RINGUL" DE SlMBĂTĂ SEARĂ
De 

etapă 
școlar 
parte 
băieți . , , , _
licee și școli profesionale.

M. VLAD, coresp.

V UN CAMPIONAT RATAT
SIBIU, 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Campiona
tele naționale de haltere au 
luat sfîrșit cu un bilanț cu to
tul nesatisfăcător, atît din 
punct de vedere al rezultate
lor cit și în ceea ce privește 
organizarea. Fără nici o exa
gerare, acest campionat a fost 
cel mai slab din cite s-au or
ganizat în ultimii ani ! Echipa 
Steaua a cucerit din nou lo
cul I, pe echipe, de data a- 
ceasta însă fără glorie, deoa
rece rezultatele sportivilor mi
litari au fost foarte slabe. For
mația bucureșteană Rapid — 
clasată pe locul II — a reu
șit o performanță remarcabilă 
întrucît are halterofili de va
loare medie, dar bine pregă
tiți.

Sub așteptări s-au compor
tat concurenții de la C.S.M. 
Cluj. Doi componențl ai aces
tei echipe au Ieșit din 
curs (Csete șl Kato), Iar 
ridon Herghelegiu • 
două încercări la impins.
Dinamo București nu a dat 
satisfacție. Gh. Teleman, favo
rit la categoria semigrea, a 
ieșit din concurs, iar Șt. Pin-

con- 
Spi- 
ratat
Nici

Steaua a cîștigat pe
tilie a cucerit titlul cu un re
zultat slab, la fel ca și hal
terofilii D. Constantin (Steaua) 
campion la • categoria semimij- 
locie, ocupantul locului I da
torită faptului că a fost mai 
ușor la cîntar cu 200 g decit 
I. Palinkaș, care obținuse ace
lași rezultat. Acesta' din urmă 
a realizat un record de ju
niori (125 kg la împins). La 
categoria grea, titlul de cam
pion a revenit lui Ol. Pop, 
mal ușor la cîntar cu 5 kg 
decît I. Vlădăreanu.

REZULTATE TEHNICE: 
cat. semimijlocie (75 kg) — 
17 concurenți : 1. D. Constan
tin (Steaua) 375 kg (115 + 110 
+ 150), 2. I. Palinkaș (Dina- 
mi Buc.) 375 kg, 3. St. Lețea 
(S. N. Constanța) 362,5 kg ; 
cat. mijlocie (82,5 kg) — 13 
concurenți: I. St. Pintilie (Di
namo Buc.) 392,5 kg (125 + 
117,5 + 150), 2. L. Oprean
(Rapid Buc.) 382,5 kg, 3. V.

echipe
Davidoiu (Steaua) 360 kg; cat. 
semigrea (90 kg): 1. S. Her
ghelegiu (C.S.M. Cluj) 420 kg 
(140 + 120 + 160), 2. M. CrJs- 
tea (Steaua), 415 kg, 3. D. 
Gheorghe (Rapid Buc.) 375 kg; 
cat. grea (110 kg): 1. Ol. Pop 
(C.S.M. Cțuj) 415 kg (130 + 
120 + 165), 2............. ■
(Olimpia Buc.) 
Popescu (Rapid 
cat. super-grea
1. Gh. Mincu ,_____
467,5 kg (170 + 127,5 + 170),
2. N. Băneilă (Rapid Buc.) 370 
kg, 3. V. Deac (C. S. M. Sibiu) 
370 kg. Clasament pe echipe: 
1. Steaua 43 p, 2. Rapid Bucu
rești 40 p, 3. Dinamo Bucu- 
rești^28 p, 4. C.S.M. Cluj 21 p,
6. S. ]
Steagul
C.S.M.
Oradea

I. Vlădăreanu 
415 kg. 3. C. 
Buc.) 400 kg; 

(peste 110 kg): 
(Dinamo Buc.)

5. Olimpia București 16 p,
6. S. N. Constanța 13 p, 7. 

roșu
Sibiu
5 p.

Ion

Brașov 12 p, 8.
• p, 10. Dacia

OCHSENFELD

(Urmare din pag. I)

— Pentru că n-am boxat! 
O țzbîndă asupra lui Valdez, 
vedeta lotului american, ar 
fi însemnat pentru mine un 
plus de încredere. O (nfrin- 
aere ar fi însemnat un plus 
de experiență. Așa...

...Intre timp, Cuțov plasa 
lovitură după lovitură.

...Im parter, In rîndul al 
treilea sau al patrulea, pal
pită fosta glorie a 
românesc, campionul 
de la 
Linca.

— Ce 
nivelul

disputat 
cane, fn 

vor fi

Melbourne.

boxului 
olimpic 
Nicolae

desprepărere aveți 
meciurilor ?

—» Credeam că voi asista la 
un box axat pe forță, cînd 
colo — surpriză! Se preferă 
ceea ce se numește scrimă 
pugilistică... Mihai Aurel, Sil- 
berman și — mai ales — 
Cuțov confirmă această opi
nie, iar americanii, deși foarte 
tineri, boxează neașteptat de 
ealm și de relaxat.

— Mulți afirmă că Gîju ar 
fi trebuit declarat învingător. 
Subscrieți la o asemenea opi
nie 7

— Nu. Nu mi-a plăcut Gîju. 
A devenit fricos, fuge...

— Ei bine, ce v-a impresio
nat cel mai mult 7

— Arbitrajul americanilor, 
foarte larg, înțelegător, fn 
c««« ca privește lupta de a-

OT„Cupa Sportul * la velodrom
(Urmare din pag. 1)

proape. Și Urbec și Baker 
lasă lupta corp la corp foarte 
liberi — lucru foarte impor
tant pentru boxerii noștri, de
ficitari la acest capitol. Cu 
alte cuvinte, astăzi ei au oca
zia — nefiind mereu sto
pați — să învețe cum se bo
xează de aproape...

★
Au mai rămas de 

două meciuri, despre 
tribune, se zice că
cîștigate de oaspeți, recoman
dați de excelente meciuri sus
ținute in Europa, la Roma si 
la Belgrad.

In dreapta noastră, la masa 
preset, o cunoștință mai 
veche : antrenorul federal 
sovietic Aleksei Kiseliov.

— I-ați văzut pe „greii” 
americani la Belgrad. Credeți 
că vor cîștiga ultimele par
tide 7

— In nici un caz! Alexie 
va învinge sigur- iar Monea 
— deși in vîrstă — are, cred, 
două șanse din trei...

— Dacă ați face o compa
rație cu nivelul galei din Iu
goslavia...

— ...Aș afirma că aici me
ciurile au fost mai frumoase, 
grație boxerilor români. Cel 
mai mult mi-a plăcut Cuțov, 
despre care cred că are mari 
perspective la Olimpiadă.

— Ce ne puteți spune de
spre puglliștii români care au 
coborît ringul învinși 7

Stumpf a făcut marea 
greșeală să aștepte, In loc șă 
atace — de cîte ori „a ieșit 
la atac, a ctștigat — iar sti
listul Gîju... a fost!! Publi
cul așteaptă multe de la el, 
dar medalia de aur de la 
europenele de la Roma n-a 
mai rămas decît o simplă 
amintire !

Scurt dialog cu Lucian Po
pescu — personaj al lumii 
boxului care nu mai are ne
voie — sîntem siguri — de 
nici o prezentare.

— Ce v-a plăcut mai mult 
la oaspeți ?

— Să fiu sincer, nimic l 
Se observă, încă de la urca
rea in ring, că sint pregătiți 
tn stil profesionist : se duc la 
bătaie , cu glndul la zece- 
cinsprezece reprize I Apoi, mi 
se par fricoși...

— Bine, dar sînt foarte ti
neri 1

— Asta nu scuză nimic. 
Nici Donato, nici Mullins, nici 
Mangum nu știu sd execută 
o eschivă! Asta nu spune> 
oare ,totul ?!

— Cîteva cuvinte despre 
tricolori...

— tn zi excelentă — Cu
țov și Silberman. Restul — 
nimic deosebit. Meci foarte 
prost la 
Jackson a 
pumn mai 
reprize de

unde„semigrea", 
căzui la primul 
serios, după trei 

„tango".
★

s-a terminat de a

EXCEPȚIONAL PRONOLXPRES DIN 5 IULIE 1970
EXTRAGEREA I

Participă biletele ou varian
te de 3 lei (seria A), de 6 lei 
(seriile L, M, N. P, R, S) și 
de 15 lei (seria C și biletele 
colective).

P. R, S) și de 15 lei 
si bilete colective).

7 25 16 28 42 40

EXTRAGEREA A

(seria C

44 10

III-a

23 16 26 2 27 1 3 39

Participă biletele cu varian
te de 15 lei (seria C și bilete 
colective)

EXTRAGEREA A Il-a 40 32 16 36 2 44 30 10

Participă biletele 
te de 6 lei (seriile

varian-
L, M, N,

cu EXTRAGEREA A IV-a

29 27 7 1 6 « 11 2 37

PRONOSPORT EXTRAGEREA A V-a

1. U.T.A.—Dinamo Buc.
II. F.C. Argeș—Pol. Iași

III. Steagul roșu—Crișul
IV. Rapid—A.S.A. Tg.

Mureș
„U“ Craiova—Jiul 
Dinamo Bc.—Farul 
„U“ Cluj—Steaua 
Petrolul—C.F.R. Cluj 
U.T.A.—Din. Buc.
(C.T.) anulat

X. F.C. Argeș—Politeh
nica iași (C.T.)

XI. Steagul roșu—Crișul 
(C.T.)

XII. „Uu Cluj—Steaua
(C.T.)

XIII. Petrolul—C.F.R.
Cluj (C.T.)

V.
VI. 

VII.
VIII. 

IX.

1
1
1

X
1

X
1
2

2

1

1

l

FOND DE PREMII : 169.049 
Ied.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face astfel: 

tn Capitală : începind de la 
10 iulie pînă la 19 august 
1970.

în țară: de Ia 14 iulie la 
19 august 1970,

8 20 22 43 46 33 23 29

La extragerile a IV-a și a
V-a participă aceleași bilete 
ca și la extragerea a III-a.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel ! în Capitală începind de 
marți 14 iulie pînă lă 30 au
gust 1970 inclusiv iar în țară 
începind de sîmbătă 18 iulie 
pînă la 30 august 1970 inclu
siv.

sprinturi, dîrzenia deosebită 
cu care și-au disputat șan
sele. Victoria finală a revenit 
■tânărului și talentatului pi- 
stard MARIN IONIȚĂ, vii
toare vedetă a velodromului 
nostru. El a fost urmat de 
tenacele Paul Soare, un mai 
vechi combatant al întreceri
lor pe pistă, dar care rămîne 
la fel de inimos ca și tinerii 
ce acum debutează în ciclism 
și de Constantin Gonțea. 
Dintre oaspeți, bulgarul Igna
tov $i reprezentantul R.D. 
Germane G. Hoffman au 
fost cei mai aprigi preten- 
denți la primul loc. Iată cla
samentul final t

MARIN IONIȚĂ (ROMA
NIA) 2 t av 40 p ; 2. Paul 
Soare (România) 2 t av 31 
P: 3. C. Gonțea (România) 
2 t av $ 13 p ; 4. K. Ignatov 
(Bulgaria) 1 t av 63 p | 5. 
N. Gavrilă (România) 1 t 
av Ț- 49 p s 6. G. Hoffman 
(R. D. Germană) 1 tav + 43 p; 
7. Mircea Virgil (România) 
1 t av + 18 p ; 8. L. Magyar 
(Ungaria) 1 t av -p 15 p ; 9. 
N. Stoianov (Bulgaria) 1 t 
av + 15 p ; 10. P. Eichstadt 
(R. D. Germană) 1 t av + 14 p.

La turneul de viteză au 
fost invitați 4 alergători : FI. 
Negoescu (România), B. Pa- 
rușev (Bulgaria), A. Csorba 
(Ungaria) și P. Eichstadt (R.D. 
Germană). Firesc, toată lumea 
a așteptat de la F. Negoescu

confirmarea victoriei dim 
concursul eliminatoriu de vi
teză, disputat vineri și sîm
bătă. Dar capriciosul nostru 
vitezist n-a reușit această 
performanță. El i-a întrecut 
pe Eichstadt și Parușâv, însă 
s-a lăsat învins de Csorba. 
Reprezentantul Ungariei a 
privit cu seriozitatea necesară 

^fiecare evoluție a sa în acest 
turneu și, în final, a cules 
o victorie meritată, aplauda
tă de asistență. Clasament 
final i

1. A. CSORBA (UNGARIA) 
3 victorii; 2. F. Negoescu 
(România) 2 v | 3. P. Eich
stadt (R.D.G.) 1 v ; 4. B. Pa- 
rușev (Bulgaria) 0 v.

Cursa italiană, probă spec
taculoasă, așteptată de specta
tori. a dat naștere la disput# 
electrizante. In prima seria 
contratimp au evoluat forma
țiile R. D. Germane și Unga
riei. Cei B cicliști din R.D. 
Germană au făcut o oursă 
tactică, inteligentă, forțînd 
numai atît cît trebuia ți păs- 
trînd resurse pentru disputa 
finală. Pentru ei cronometrele 
au arătat 2:18,6, iar pentru 
echipa Ungariei 2:20,7. In se
ria a H-a; gazdele au domi
nat copios formația Bulga
riei : România 2:18.8 — Bul
garia 2:27,8. Finala pentru 
locurile 3—4 a dat cîștig de 
cauză Ungariei (2:21,7) în 
disputa cu Bulgaria (2:25,2). 
In sfîrșit, mult așteptata fi-

nală. Majoritatea celor pre
zinți au sperat într-o victorie 
a reprezentanților noștri. N-a 
fost însă așa, pentru că pistar- 
zii români au efectuat schim
bări defectuoase, mai devreme 
decît era necesar, jar în final, 
ultimul schimb n-a rezistat 
presingului exercitat de ad
versar. R. D. Germană 2:17,2 
— România 2:18,7. Clasa
ment t

1. R. D. GERMANĂ 2. Ro
mânia | 3. Ungaria | 4. Bul
garia.

.Cupe ziarului SPORTUL* 
s-a bucurat de o excelentă 
organizare tehnică (asigurată 
de corpul de arbitrii condus 
de Traian Constantin și Ion 
Florian), de dispute specta
culoase și de performanțe de 
bună valoare. Pentru ciclis
mul nostru ea a însemnat un 
veritabil balon de oxigen și 
antrenorii (poate și federația 
de specialitate) ar trebui să 
țină seama de concluzia ce 
se impune după evoluția tri
colorilor în 
ție i Ștefan 
sportiv cu 
de a ajunge 
de C.M. ți J.O. în proba de 
1000 m cu start de pe loc, 
iar reprezentativa României 
în proba de urmărire (cu mici 
retușuri, cu o pregătire sus
ținută și cît mai multe con
cursuri de verificare) are, de 
asemenea, șanse să obțină 
afirmarea internațională.

Meciul 
jumătate de oră. Reflector 
rele s-au 
antrenorul oaspeților, ne îm
părtășește primele opinii:

— Au fost meciuri dîrze, 
dure. Băieții mei au venit la 
București destul de obosiți, și 
asta s-a văzut in ring. Româ
nii au ctștigat, de regulă, tn 
ultima repriză.

— Care credeți că este 
.argumentul" principal al 
acestei izbînzi 7

— Forța. Puglliștii români 
sint foarte puternici.

...Ultimul spectator a pără
sit sala. Meciul de box dintre 
România și Statele Unite s-a 
încheiat și la cabine...

stins. John Giachetti.

această competi- 
Leibner este un 
certe posibilități 
Ia nivelul cerut

Dacă în linii mari „pre
miul de încercare" este con
siderat ca un fel de repetiție 
generală a Derbyului, e tot 
atît de adevărat că 
ori proba devine 
prilej de tatonări, 
eroii principali se 
reciproc.

Niciv acum, 
cea stă 
cepție 
Astfel 
Talion 
cierile 
campion și de aceea, scos de 
de la pariurile mutuale — 
n-a putut evita această me
teahnă, și deși a beneficiat 
de o plecare extrem de fa
vorabilă, pe parcurs, Tănase, 
driverul său, n-a făcut alt
ceva decît să—i urmărească 
pe Ichim, pe Ștefănescu și 
pe Oană ! în felul acesta Ta
lion, a rămas încremenit pe 
poziția favorabilă din plecare 
și nu s-a mai putut război 
cu Talaz, pe linia dreaptă 
care, pînă la urmă, a cîștigat 
net. Impresia generală care 
s-a degajat a fost că nici Tă
nase și nici1 Ștefănescu nu 
s-au străduit să arate valoa-

de multe 
un bun 
în care 
studiază

duminică, a- 
variantă n-a făcut ex- 
de la această regulă
— marele favorit,
— înscris din apre- 
oficialilor ca mare

rea maximă ! Firește că acest 
lucru nu știrbește cu nimic 
performanța lui Talaz, care 
astfel a egalat (1—1) scorul 
cu Talion și care, indiferent de 
cei 400 de metri în plus, 
la Derby, a dovedit că 
maxirriă condiție, rămîne 
celași candidat periculos 
favoritului, ca și Seceriș.

Din rest sublinien evoluții
le lui Sutana, Cuc, Stolnic și 
Menta, ca și dublul succes al 
antrenorului Ștefănescu, care 
și ca antrenor și ca driver se 
impune clar în clasamentele 
respective.

Rezultate tehnice i 1. Crai 
(S. Teofii), Vedeta, Sadea 49,4, 
2. Varius (M. Ștefănescu), 
Pansea, Mezin 40,6, 3. Hor- 
tensiu (Gh. Solcan), Hiparion, 
Hrișcă 33,5, 4. Cuc (T. Dinu), 
Floreta, Florid 29,6, 5. File- 
mon (M. Ștefănescu), Bidiviu, 
Rigla 39,4, 6. Stolnic (I. To- 
deraș), Județ, Odinioară 30,4, 
7. Talaz (C. Ichim), Talion, 
Seceriș 
Ichim), 
Menta 
Struna

de 
în 
a- 
al

26 8. Sutana (C.
Menajer, Jiu 27,5, 9. 
(S. Mihăilescu), Iuta, 
39,7.

Niddy DUMITRESCU
i

ÎN CURÎND FILMUL PE ECRAN PANORAMIC

SUNETUL MUZICII
• Cinci premii Oscar !• Cea mai bună regie !• Cel mai bun film!

Un număr de spectatori fără precedent în istoria cinematografului!
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miză atît de

★
de

sub

aparține

acest 
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și Do- 
personal, 
capul în

A fost, intr-adevăr, un
DINAMO BUCUREȘTI 8—1 (»-0)

ARAD, I (prin telefon, de la trimisul nostru,. Stadion U.T.A., timp 
urit (frig, ploaie ptnă in clipa Începerii meciului), teren destul de 
bun, spectatori circa 11 000. Au înscria i O. Dembrovschi (min. 6), 
Domide (min. 34) șl Both (min. 60).

U.TJk. i Gornea 3 — Blrău 7, Lereter I, Schep 7, Broșovschi 9, 
Petescu 7, Domide 9, Moț 7, Axente 6 (min. 17 Șchlopu), O. Dem- 
brovsehl 8, Dumitrescu 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Andrei 8 — P. NIcolae 7, Cheran 8, Dinu 
Deleanu 7, Sălceanu 8, R. Nunwelller 8, Pîrcălab 8 (min. 56 Both 
Lucescu 7, Dumltraohe 7, Haidu 6 (min. 72 Frățilă 7).

A arbitrat Al. Alexa (Rm. Vllcea) ajutat la linie
I. Ctmpeanu și Gh. Vereș (ambii din Cluj).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : U.T.A. — Dlnamo București 0—3 (forfait I).

spectaculoase, ea niște șarje 
de cavalerie. Rezultatul me
ciului l-a decis, poate, noro
cul, dar nu se poate contesta 
laborioasa activitate a ară
denilor, la mijlocul terenului, 
voința înflăcărată cu care au 
luptat pentru a cîștiga 
meci cu 0 
pentru ei.

LIDERUL, A FOST LA UN PAS
DE iNFRlNGERE!

spec tă
cere au avut curajul să 
Ia stadion, n-au avut 
ce regreta. în primul 
pentru că fluierul de în-

I 10 000 de oameni au văzut 
cu ochii lor și au trăit drama 
■formației îndrăgite; Rapid, 
care cînd le este lumea mai 
dragă, le face 
nog. Minutele 
pe Gluleștl se contura o vic
torie « ultimei clasate în fața 
liderului. Atunci, gîndurlla 
zburau cu ani în urmă, sau 
mai aproape, cînd Rapidul, 
atît de îndrăgit de suporteri, 

[sucombase în fața unor „nea- 
[veniți", cu numele de Arle- 
șul Turda, Foresta Fălticeni. 

■‘«au C.I.L. Gherla. Amare a- 
1 ceste aduceri aminte, dârele 
ftrebuie din nou puse pe ta
pet pentru că șl actualii pur
tători ai tricourilor alb-vișl- 
nii, cei ce țintesc titlul da 
campioni al țării și meciuri
le în Cupa campionilor eu
ropeni, se vede treaba, n-au 
învățat nimic din acele du
șuri reci. Jucătorii Rapidului 
cred că toți cei ce vin în 
potcoava de lîngă Podul 
Grant se sperie de... nume 
sonore. Dar nu. în această 
duminică, Rapid LIDERUL a 
fost la un pas de a fi înge
nuncheat de o echipă ce se 
pregătește să joace la anul 
în divizia B.

Știm, fotbalul oferă multe 
neprevăzute, surprizele sale 
sînt de mari proporții. Dar, 
vai, să n-o luăm chiar așa. 
Cu Rapidul, asemenea drame 
se petrec prea des.

Cum s-au petrecut acum 
faptele ? Iată i După trei ra
tări din poziții favorabile 
(Adam min. 2 șl 12, Neagu 
min. 6), Lucaci pătrunde Ire
zistibil, pe extremă arătînd 
că A.S.A. nu e dispusă să se 
apere sau să piardă cu 0—1 
prin temporizare. Nu. Joacă

cîte un poci
se scurgeau șl

clasate în fața

RAPID — A.S.A. TG. MUREȘ 1—1 (9-0), stadion Gluleștl, timp 
frumos, teren bun, spectatori aproximativ 10 000. Au marcat : Nistor 
(min. 57), Lupescu (min. 75).

RAPID : Răducanu 8 — Pop 5. Lupescu 7, Nițâ 6, Greavu 7, Marin 
Stelian 4 (min. 
Neagu 5, Bujor

' " ‘ Bat 
tac 8, Lucacl 9,______,—..— ., _____  . ,------ ._ ,,-----------

A arbitrat : Sever Murețan (Turda) -4r-4r+, ajutat la linie de 
N, Stavru (Constanța) și M. Marinciu (Ploiești), ultimul cu greșeli.

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 7.
La tlneret-rezerve î Rapid — A.S.A. 4—o (2—0).

A.S.A. :

46 Dinu 5), Angelescu 5, Năsturescu 5, Adam 4, 
5 (min. 58 Codreanu 6).
8 — Sleam 7, Toth 8, Isplr 8, Czako 8, Solosi 7, Ciu- 
Fazecaș 8, Hajnal 7, Nistor 7 (min. 76 șiclodi 6).

de Ia egal eu gazdele, Iar în 
min. 21 este pe punctul de a 
marca. Hajnal șutează pu
ternic, mingea revine din 
pieptul lui Răducanu, Lu- 
caci se pripește și de la 10 
m șutează din nou In portar. 
Rapidul joacă dezlînat. La 
mijlocul terenului arată ace
leași carențe ca și în partida 
cu Steaua (pase greșite, in
tercepții ratate, mișcare 
greoaie, dublaj defectuos). La 
înaintare se driblează exce
siv, se pierd ocazii favorabi- 
• ‘ “ • -- *■■’. Doar

(min. 29) și fun- 
(min. 32) îl pun 
dificile pe 
trimite în corner.

După pauză, mureșenii, 
nu-și trădează tactica. Prin 
contraaatacuri periculoase îi 
pun pe bucureșteni în situa
ții dificile. Doar Intervențiile 
de ultim moment ale Iul Ră
ducanu (Ciutac min. 52 șl 
81, Hajnal min. 67) fac ca 
oaspeții să nu înscrie. O dată 
însă, portarul bucureștean a 
reacționat cu întlrziere. în 
min. 57 Lucacl a demarat pe 
extrema atingă, a centrat și 
Nistor — înălțîndu-se peste a- 
părătorii rapidiști — înscrie

le, se întîrzie șutul. 
Năsturescu 
dașul Pop 
în situații 
însă acesta

Bai,

cu capul, lingă bara din 
stînga porții. Lovitură de
teatru Dar nu întîmplătoare. 
întimplător a fost jocul ra- 
pidiștilor care au creat fal
sa impresie că domină auto
ritar, dar, care înghesuind 
jocul pe centru, nu pot să 
egaleze decît printr-un gol 

■ înscris din clară poziție de 
ofsaid. Min. 75, Dinu șutează 
de la 25 m, mingea se stre
coară printre mtllți jucători, 
ajunge la Lupescu, care aflat 
în spatele apărării, trimite 
cu căleîiul printre picioarele 
lui Bal. Grație acestei gre
șeli a tușierului Marinciu, și 
a lui Sever Mureșan liderul 
egalează. A.S.A., însă, me
rită felicitări.

Constantin ALEXE

I

Mizerabilă vreme la Arad. 
Frig și ploaie ca în octombrie, 
dacă nu chiar ca în noiem
brie ! Cei 11000 de 
tori, 
vină 
insă 
rînd.
cepere a meciului a coincis cu 
momentul încetării ploii. Apoi, 
pentru că partida le-a prile
juit o imensă Inicurre 5 
toria U.T.A.-ei, deosebit 
prețioasă în acest

vic- 
de 

pasionant 
final de cajnpionat, și cu atît
mai valoroasă, cu cit a fost 
obținută în fața unui adversar 
de forța lui Dinamo Bucu
rești, după 00 de minute în 
care apriga luptă sportivă s-a 
întîlnit de foarte multe ori 
cu fotbalul de ridicată tehnici
tate. Și toate acestea în nota 
unui fair-play aproape desă- 
vîrșit.

Ceea ce am apreciat cel 
mai mult în acest meci, a fost 
ritmul de Joc, deosebit de ra
pid și constant în repriza în- 
tîi, cînd atît U.T.A., cit si 
Dinamo București, au dovedit 
o mare vitalitate, o mare ca
pacitate de efort. Aspectul Jo
cului s-a schimbat de multe 
ori pe parcursul acestei par
tide electrizante. De la un mi
nut la altul impresiile noastre 
au trebuit să se schimbe, o- 
dată cu convingerea că vic
toria uneia sau alteia dintre 
echipe, pentru că am fost puși 
cînd în fața unui Dinamo ex
perimentat, echilibrat în toa
te compartimentele și stăpî- 
nind astfel jocul, cînd în fața 
unei echipe a U.T.A.-ei dez
lănțuită, cu acțiuni rapide și

Partida 
semnul unei neașteptate o- 
fensive a oaspeților, care 
controlează Jocul și realizea
ză cîteva acțiuni periculoa
se. în min. 3, Gornea este 
obligat să intervină cu pum
nul, la un corner, pentru a 
respinge balonul din fața 
pachetului de înaintași dina- 
moviști, care pîndeau în fața 
porții sale. Dar, iată, în min. 
6, replica U.T.A.-ei i Axente, 
pus în cursă, demarează pe 
aripa dreaptă, de unde cen
trează : din vote, O. Dem- 
brovschi, reia necruțător, 
realizind un gol de mare 
spectacol. Minutul următor 
nu e mai puțin amenințător 
pentru bucureșteni, dar șutul 
lui Moț trece, pe jos, pe lîngă 
poarta lui Andrei.

Condusă cu 1—0, Dinamo 
continuă, totuși, să joace 
calm, metodic, reușind să se 
infiltreze în careul advers în 
special prin Pîrcălâb, a cărui 
simplă prezență pe teren, se 
pare, îl Intimidează pe tînă- 
rul Schep, înlocuitorul de 
ultim moment al lui Pojoni, 
accidentat la încălzire.

în min. 10, apărarea 
U.T.A.-ei pare învinsă, dar 
șutul lui Haidu zguduie bara, 
ricoșînd în teren. Arădenii 
respiră ușurați și reiau jocul 
cu mult mai mult curaj, prin
cipalul constructor al acțiu
nilor de atac fiind Domide, 
aflat la mijlocul terenului, 
dar nelipsit nici din fazele 
de finalizare. Se joacă fotbal 
în această repriză, ambele 
echipe acționînd în ritm alert, 
cu pase precise, cu deschideri 
lungi, cu schimbări eficace 
ale direcției de «tac. Plutește 
mereu în aer egalarea (cap 
Dumitrache — mingea loveș
te bara), dar tot atît de a-

DEMBROVSCHI 
Șl A FĂCUT 

DATORIA. DAR

și extaz... la Cluj

Victorie prin autogol
la Craiova

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— JIUL 1—0 (1—0)

CRAIOVA, 3 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Stadionul central, teren bun, 
timp noros, spectatori : 10 000. 
A marcat Georgevici (min. "
— autogol).

UNIVERSITATEA l Pilc»
— Nlculescu 8, Deselnlcu 
Bîtlan 8, Velea 9, Strîmbeanu 
8, Ivan 8, Martinovici 8, Nea
gu 8. Oblemenco 7, Bălan 7.

JIUL : Stan 8 — Popescu 7, 
Georgevici 6, Stocker 8, Do- 
brescu 6, Marinescu 3 (din 
min. 55 Popa ț), Sahdu 7, Pe
ronescu 7, I. Constantin 6, 
Li barili 5. N’aidln 5 (min. 63 
Cotormani).

A arbitrat C. Ghemlgean 
-5-4r■A-’A-Jr, ajutat la tușă de 
Fr. Coloși și V. Toma (toți 
din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 10.

La tineret-rezerve > Univer
sitatea — Jiul 5—1 (2—1).

si

s
9.

Chiar dacă victoria gazde
lor s-a datorat autogolului din 
min. 41 al fundașului oaspe, 
George viei, ea este pe deplin 
meritată, întrucît craiovenii 
au jucat mult mai bine. Așe
zarea oaspeților în teren, cu 
trei jucători în linia mediană, 
le-a trădat de la început in
tenția : joc de strictă defen
sivă și contraatac. Dacă apă
rarea ______ . . ____  . .
ofensiv le-a „lipsit" în special 
în repriza întîi cînd Desel- 
nicu, l-a luat în „primire" pe 
I. Constantin, iar Velea s-a 
ținut scai de Peronescu, cei 
mai periculoși atacanți ai Jiu
lui. De aceea, acești atacanți 
au avut cîteva sclipiri doar 
în ultimul sfert de oră, cînd 
I. Constantin, scăpat din strîn- 
soare (min. 76 și 87) a ajuns

le-a reușit, jocul lor

în fața porții,, șutind fulge
rător din interiorul careului. 
Numai Intervențiile de ultim 
moment ale lui Pîlcă au îm
piedicat înscrierea de goluri 
în poarta craiovenilqr.

Gazdele au evoluat bine, au 
controlat jocul cu autoritate 
cel puțin 80 de minute, s-au 
apropiat foarte des de careul 
advers, șutind periculos la 
poartă, dar apărarea „lacăt" 
a oaspeților n-a putut fi des
chisă decît cu... cheia Jiului, 
în min. 41, Neagu, infiltrat 
pe stînga, pasează Ic Oble
menco care șutează ; pe tra
iectoria mingii se interpune 
piciorul unui apărător, min
gea ajunge la Martinovici, 
acesta șutează, portarul Stan 
respinge în Georgevici, aflat 
în apropierea liniei de poartă, 
și din fundașul Jiului, balo
nul ricoșează în gol.

în repriza a doua șutnri 
puternice expediate de Bălan, 
Oblemenco șl MartinOvici gre
șesc cu puțin ținta, sau, în 
ultimă instanță, intervine por
tarul oaspe care reține totul. 
Spectatorii îl aplaudă în re
petate rînduri pe Velea pen
tru jocul prompt în apărare 
și pentru incursiunile lui pînă 
în careul advers. El a jucat 
excelent cu toate că revine 
pe gazon după o absență de 
două luni. în contradicție cu 
evoluția Iul Velea, Oblemenco 
s-a mișcat destul de lent șl 
uneori a compensat această 
lipsă de pregătire fizică, faul- 
tîndu-și adversarii.

Dominarea evidentă a gaz
delor este ilustrată de rapor
tul de cernere (10—1).

ȘTEFAN GURGUI, 
coresp. principal

Obsedați de victorie, 
denții au forțat nota de la bun 
început, cu atacuri și șuturi 
periculoase (Mustețea, Barbu 
și Oprea). Steliștii, deși lipsiți 
de aportul lui Tătaru II, n-au 
rămas nici ei datori ripostînd 
prin incursiuni bine pregătite 
la centrul terenului (Pantea, 
Ștefănescu). Barbu a fost la 
un pas de gol în min. 17, ur
mărind o minge rătăcită în 
careul bucureștean. Apoi, pre
siunea gazdelor a devenit și 
mai insistentă, iar Steaua a 
cedat terenul pas cu pas, re- 
grupîndu-se totuși mereu în 
ordine. în ultimă Instanță, 
portarul Suciu a fost chemat 
să-și spună cuvîntul hotărî- 
tor în toate fazele „explozive" 
ale atacului universitar. în 
min. 27, Barbu prime'țte o pa
să în adîncîme de la Uifă- 
leanu și marchează, dar golul 
0 anulat pe motiv de ofsaid.

Presiunea clujenilor se ac
centuează. Iar încordarea în 
tribune crește. Dar baloanele 
expediate de Adam șl Oprea 
nu-șl găseso încă ținta, mult 
dorită. în sfîrșit, extaz în tri
bune ! Dar 
studenților, 
așteptat, ci 
transformat
Ploiești. în fond, este tot un 
gol al clujenilor. Iată însă că 
în min. 60, la Cluj, golul cade 
ca din cer. Ciugarin îl faultea
ză absolut inutil pe Uifălea- 
nu, la 22 m de poartă. Oprea 
trage cu năduf în zid, balo
nul sare la Uifăleanu care îl 
dirijează spre Adam. Acesta 
nu stă prea mult pe gînduri 
șl trage cu sete, zguduind' 
plasa și dezlănțuind iarăși ex
taz în tribune i f—0. în cli
pele următoare • «ouă revăr
sare de însuflețire agită pu
blicul spectator. Tranzistoa- 
rele aduc vestea că ceferiștii 
clujeni au înscris la Ploiești 
al doilea got..

nu pentru golul 
care se lasă încă 
pentru penalty-ul 

de Soos la...

DOBRIN „VIOARA"
Inimoșii suporteri piteșteni 

au fost mulțumiți de evoluția 
faVoriților lor care au între
cut fără drept de apel pe 
Politehnica Iași. Jocul, 
fășurat într-o notă de 
plină sportivitate, a dat 
lcjul elevilor lui Bazil 
rian și în special lui Dobrin 
să-și etaleze calitățile tehnice, 
în prima parte, jocul a fost 
vioi, cu multe faze frumoase 
create de Dobrin și colegii 
lui. Piteștenii au dominat 
perioade îndelungate, au ac
ționat pe spații largi, au 
creat breșe în apărarea stu
denților. De altfel, în prima 
repriză jucătorii de la F.C. 
Argeș au avut posibilitatea 
să se distanțeze net, însă 

' Radu, Jercan și Nuțu au ra
tat din poziții extrem de fa
vorabile. Așa s-a întîmplat 
în min. 8, cînd Nuțu după ce 
a intrat în careu a pasat la
teral lui Radu însă acesta

des- 
de- 
pri- 
Ma-

n-a putut stopa mingea. în 
min. 12 același Radu a pă
truns printre adversari în 
careu și, singur cu portarul,

Iui ConStantinescu cînd Do- 
brin, printr-o excelentă exe
cuție tehnică, foarfecă pe spa
te, a reluat direct în plasă I

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA IAȘI 3-1 (1-0)
PITEȘTI, 5 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul „1 

Mai"; teren bun — in repriza a doua alunecos ) timp noros — in 
repriza secundă ploaie ; spectatori aproximativ 6 000. Au marcat : 
Dobrin (min. 22 șl 63), Prepurgel (min. 70), respectiv Cuperman 
(min. 83).

F.C. ARGEȘ : Nlculescu 7 — Plgulea 7, Barbu 8, Olteanu 8, Ivan 
7, prepurgel 8, Viad 8, Nuțu 7, Radu 6 (min. 40 Roșu 7), Dobrin 
9+, Jercan 6.

POLITEHNICA IAȘI t Constantinescu 6 (min. «8 Clzlc) — Pali 
t, lanul 7, Stolcescu 7, Romilă 3, Alecu 6, Simionaș 6, Gollac 6, 
Lupulescu 6 (min. 72 Lupea), Cuperman 7, Moldoveanu 7.

A arbitrat O. Comșa (Craiova) +++++• ajutat bine la linie 
de M. Vaslliu și M. Păunescu (ambii Ploiești).

Trofeul Petschowschl (pentru public ) î 9.
La tlneret-rezerve s F.C. Argeș — Politehnica laș! 0—1 (0—1).

a șutat slab, Iar Constanti- 
nescu a respins. în min. 30 
Jercan a tras puternic și 
Constantinescu a reținut. O 
singură dată, în min. 22, pi
teștenii au înșelat vigilența

UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA 3-0 (0-0)
CLUJ, 5 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion Municipal ; 

teren alunecos (cu băltoace) ; timp noros ; spectatori 12 000. Au În
scris : Adam (min. 60) și Barbu (min. 34).

UNIVERSITATEA s Moldovan 8 — creții 8, Pexa 8, Ctmpeanu », 
Codrea 7, Mustcfea 8 (min. 85, Munteanu), Anca 8, Uifăleanu 7, 
Oprea 8, Adam 7, Barbu 9.

STEAUA : Suciu 9 — Mlrăuță 7, Sătmăreanu 8, Ciugarin 5, Vlgu 
7, Duinitriu Hi 7 (min. 70, Naom 7), Negrea 7, Pantea 6, ștefănescu 
6, Voinca 7, Creinlceann 5 (min. 70, Manea 7).

A arbitrat Iosif Ritter -4r4lriȘ-4r. ajutat de G. Blau șl A. Zbercea. 
Trofeul Petschowschl (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve s „U” Cluj — Steaua 2—o (0—0).

La Cluj, Steaua suportă 
greu șocul și cedează pe toată 
linia. în min. 65, Anca pă
trunde în careu și în ultimă 
instanță e dezechilibrat de că
tre Sătmăreanu. Arbitrul Rit
ter datează penalty — sanc
țiune care ni s-a părut prea 
severă. Urmează petractări în
delungi. Adam clarifică lucru
rile trăgînd pe lîngă bară și 
pun în d în cumpără victoria e- 
chipei sale. Studenții revin în
să la atac, Iar Oprea 11 face 
pe Suciu să planeze literal
mente Ia un șut de Ia 30 m. 
care viza plasa. Antrenorul 
Covaci apelează la forțe proas
pete, trimițînd în teren 
Naom și 
ratează în 
ție Ia doi 
Moldovan.
te un minut. Atunci cînd pă
rea că apele s-au limpezit și 
spectatorii Începeau să pără
sească tribunele, Cîmpeanu — 
conform obiceiului — aruncă 
balonul de la tușă drept în 
careul Stelist. Suciu respinge 
la Mustețea care centrează. 
Adam Iasă balonul să „curgă" 
la Bărbii, ți acesta, dintr-o 
poziție laterală, ghicește o 
bombă extraordinară care 
sporește zestrea studenților i 
2—0. Culmea, la un minut du
pă gol, stadionul e iarăși pra
dă extazului, ba tranzistoare 
se anunță 3—0 pentru «eferiști. 
Partida de la Cluj la sfîrșit 
într-o atmosferă de veritabilă 
euforie.

pe 
pe Manea. Pantea 
min. 75 o intercep- 
pașl de poarta Iul 
Barbu îl imită pes-

1—0. în această parte a me
ciului studenții au pus accetț- 
tul mai mult pp apărare, 
clanșînd cîteva contraatacuri 
destul de periculoase prin_
Cuperman și Moldoveanu,

George MIHALACHE

ÎNTÎI
încheiate cu lovituri de colț. 
La reluare a început să 
plouă, controlul balonului a 
devenit tot mai anevoios și 
cei care s-au acomodat mai 
bine cu noile condiții au fost 
elevii lui Marian. în repriza 
secundă superioritatea piteș- 
tenilor a fost concretizată 
de Dobrin în min. 63, cînd 
— după ce l-a fentat pe Stoi- 
cescu a expediat balonul în 
colțul lung, și de Prepurgel 
în min. 70 dintr-o lovitură de 
la 18 m. în min. 83 Nicules- 
cu, neinspirat, a ieșit la mar
ginea careului, a degajat ba
lonul încet la Cuperman, care 
a aruncat mingea în poarta 
goală i 3—1. Pînă la sfîrșit 
încercările jucătorilor de la 
Politehnica de a reduce dife-

— rerfța și — eventual a egala 
n.au dat rezultate.

Pompiliu i/INTILA

proape este șî majorarea (ce
rului, U.T.A. neslăbind nici 
un moment tempoul de joc 
și răspunzlnd la flecare atac 
dinamovist cu un contraatac 
exploziv. Pînă la urmă, șansa 
avea să se încline, în această 
încleștare de forțe, de partea 
arădenilor, care reușesc să 
fructifice lovitura liberă ob
ținută în min. 34, de la 25 
metri de poarta lui Andrei. 
Execută Broșovschi, 
mide, în stilul său 
se înalță și reia cu 
gol ! 2—0.

Finalul reprizei
dinamoviștilor, lăsînd parcă 
să se întrevadă lupta grea 
pe care va trebui să o dea 
U.T.A. în partea a doua a 
Jocului, pentru a păstra re
zultatul.

Și a urmat, într-adevăr, o 
perioadă chinuitoare pentru 
arădeni, o-a de a doua re
priză desfășurîndu-se, în 
majoritatea timpului, în nota 
de dominare primejdioasă a 
dinamoviștilor, întreruptă, 
acum din ce în ce mai rar, 
de contraatacurile localnici
lor. Minutele trec greu și ten
siunea devine din ce în ce 
mâl mare în tribune, alimen
tată de intervențiile greșite 
ale lui Gornea, care, în cî
teva rTnduri, oferă oaspeților 
ocazii de a înscrie.

Această parte • jocului 
avea să debuteze eu o situa
ție de gol ratată de Nunwel- 
ller VI, care a Intrat singur 
în poartă, în timp ce mingea 
a ocolit-o ca prin minune. 
Minutul 60 a adus, însă, bucu- 
reștenilor satisfacția merita
tă cu prisosință, golul amînat 
pînă atunci. Este adevărat că 
și aici a existat concursul Iul 
Gornea, care a respins de
fectuos, în teren, o lovitură 
de colț, trimițînd balonul în 
picioarele Iul Both. Șut șl... 
2-1.

Arădenii se țin greu pe pi
cioare, dar Broșovschi șî Le- 
reter luptă eroic, tcoțînd în 
ultima clipă minge» din pi
cioarele bucureștenllor. Spre 
șfîrșît U.T.A. reușește să se 
elibereze din chingile domi
nării dinamovlste șl realizează 
cîteva atacuri, care îl dau 
prilejul lui Andrei să se e- 
vldențieze.

...Șl iată fluierul final care a 
pus capăt unei lupte sportive 
de toată frumusețe», A cîș- 
tigat U.T.A. Putea să cîștl- 
ge și Dinamo. Ceea ce e si
gur 
lași 
gat

DINAMO BACAU — FARUL 
2—2 (1—1)

BACAU, 5 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). 
Stadion „23 August", timp ex
celent de Joc, teren bun, spec
tatori 7 000. AU marcat E. Da
niel (min. 7), Dembrovschl 
(min. 67), pentru Dlnamo. 
Caraman (min. 18) și Tănase 
(min. 77), pentru Farul.

D1NAMO : Ghiță 6 (din min. 
45 Fugaciu 5) — Kiss 8, Ne- 
deleu 7, Panait 6, Comănescu 
6. Vățafu 7, Duțan 8, Pană 7, 
Dembrovschl 8, E. Daniel 6 
(din min. 75 Mioc), Băluță 5.

FARUL : Popa 8 — Stoica 8. 
Mureș. 7, Antonescu 6, Pieșa 7, 
Constantinescu 6 (din min. 72 
Koszka), Badea 7 (din min. 
57 Tănase 7), Sasu 8, Caraman 
8, Tu fan 7, Kallo 6.

A arbitrat P. Sotlr (Mediaș) 
•4r4r++"4r, ajutat bine la 
tușă de C. Nlțescu și T. An
drei (ambii Sibiu).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

La tineret rezerve s Dlnamo 
— Farul 3-0 (2-0).

la început, elevii 
atacă în trombă, 
aceasta să dove-

— șt Important în ace- 
timp — este că a cîțtl- 
FOTBALUL.

Jack BERARIU

/
întîi n irea dintre Dinamo și' 

Farul a fost așteptată cu mult 
interes de către spectatorii 
băcăuani, întrucît in etapa de 
miercuri ambele echipe au 
obținut rezultate bune în de
plasare.

Chiar de 
lui Cosmoe 
vrînd prim
dească că cele totîmplate în 
meciul de miercuri cu Dina
mo Ia București nu a fo<st un 
simplu accident. Cei patru 
component! aii echipei etapei 
trecute — Badea, Kallo, Tu- 
fan, Caraman — pun Ia grea 
încercare apărarea gazdelor, 
în min. 2, Sasu trage puter
nic, Ghiță plonjează defec
tuos și mingea — după ce se 
plimbă 
în aut. 
față cu 
rului și 
traatac, 
balonul 
mare de unde înscrie cu un 
șut plasat. în min. 18, la un 
corner executat de Sasu, 
Ghiță repetă greșeala și Ca
raman egalează. Prima parte 
a jocului aparține oaspeților, 
cane domină, dar scorul ră- 
mî-ne neschimbat.

La reluare, jocul se tnfier- 
bintă, băcăuanii Inițiază prin 
Duțan cîteva acțiuni frumoa
se dar Băluță (mim. 52) ratea
ză una din cele mai mari 
ocazii. Nu trece decît un mi
nut șl Dembrovschl îl Imită. 
Presiunea localnicilor se con
cretizează abia în min. 67 r 
Tănase îl faultează pe E. Da
niel, la marginea careului de 
16 m, lateral; tot el execută 
lovitura liberă pînă la Dem- 
brovschl, care, după cel îl 
păcălește pe Antonescu, în
scrie, la vinelu, un gol de 
zile mari. Cînd toată lumea 
se aștepta ca băcăuanii să-și 
mărească avantajul cade go
lul oaspeților. Fugaciu, care 
l-a înlocuit pe Ghiță, scoate 
și el mingea din plasă, la un 
șut expediat de la 
Tănase. Scor finali

ILIE
coresp.

pe linia porții —.iese 
Dtaamoviștii fac însă 
succes atacurilor Fa
in mim. 7, la un con- 
Ene Daniel primește 
la marginea careului

18 m de 
2—2.
IANCU
principal

PLOAIE ȘL. GOLURI LA BRAȘOV
Cei aproape 4 000 de spec

tatori răcoriți la propriu, dar 
și la figurat, de ploaia de 
goluri din finalul meciului de 
tineret au abordat partida 
echipelor mari cu speranța 
unei victorii a Steagului roșu, 
care promisese să se reabi
liteze în fața publicului local 
după datoria contractată cu 
o săptămînă mai înainte în 
fațș studenților ieșeni.

Nota dominantă a primelor 
45 de minute a fost un joc 
precipitat, practicat de bra
șoveni, care ar fi voit ea în 
cel mai scurt timp posibil să 
rezolve disputa cu orădeinii, 
să se răscumpere în ochii 
publicului și să-i recîștige în
crederea. Ofensiva hotărftă, 
uneori cam aspră, și riposta 
la fel de energică a oaspe
ților au imprimat jocului o 
notă de duritate nejustifi

cată, marcată de numeroasele 
întreruperi ale arbitrului pen
tru cele 25 de faulturi co
mise de ambele echipe în 
prima jumătate a meciului.

Dar a venit repriza a doua 
în oare soarta trebuia să a- 
leagă. Simțind plumbul din 
picioarele orădenilor, îngreu
nate de efort și de gazonul

STEAGUL ROȘU — CRIȘUL 3—1 (0—0)
BRAȘOV, 3 (prin telefon). Stadionul Tineretului, timp ploios, 

teren alunecos, spectatori circa 4 000.
Au marcat Sătmăreanu (min. 55 - autogol), Elorescu (mln. TO), 

Necula (min. 75) și, respectiv, Kun H (min. 85).
STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 0, Jenei 7, Olteanu 

0, Rusu 9, Pescaru 8, Cadar 7, Necula 7, (min. 82 Drăgol), Florescu 
I (min. 88 Cojocaru), Balint 9, Gyflrffy o.

CRIȘUL : Catona 7 — Sărac t, Bule 0, Lucacl 6, Popovlct », Săt
măreanu 5, Dărăban 7, E. Nagy 7 (min. 75 Casai), Suciu 6 (min. 67 
Cefan), Kun II 8, Cod» 6.

A arbitrat C. BARBULESCU +++4-, ajutat Ia tușe de M. Clțu 
(1 Șt. Lazăr, toți din București.

Trofeul Petschowsk! (pentru public) j 8.
La tlneret-rezerve t Steagul foști — Crlșul 8—2 (1—3).

moale stropit din belșug de 
ploaie, Steagul roșu devine 
din ce în ce mal Insistent. 
Se simte că golurile trebuie 
să vină. Și, într-adevăr, ele 
vin. Primul, dintr-o lovitură 
liberă, executată de Rusu, în 
min. 55, urmată de o fentă 
a lui Balint, o schimbare de 
direcție cu vîrful bocancului 
lui Sătmăreanu și... autogol. 
AI doilea gol l-a marcat Flo- 
rescu (destul de șters și ne
inspirat în restul meciului), 
care a reluat o minge scăpată 
de portar Ia un șut al lui 
Balint Meciul pare jucat, dar 
Steagul roșu simțind că ad
versarul se clatină, forțează 
atacurile și înscrie prin Ne-

cula un gol de toată frumu
sețea. în min. 75 scorul e3—0. 
Ni se pare prea mult față 
de raportul de forțe de pe 
teren. Voind să dovedească 
că și în acest joc există o 
justiție imanentă, un cîntar 
al valorilor, soarta decide șt 
acordă oaspeților un gol splen
did înscris de Kun II, dintr-o 
minge respinsă de Ivăncescu 
de pe linia porții. A fost un 
gol dorit, căutat, care a răs
plătit eforturile echipei din 
Oradea și a dat echlibru și 
adevăr stării de fapt de pe 
teren.

Mihai BIRA 
Carol GRUIA

C. F. R. Cluj a realizat surpriza 
și scorul etapei la...

PETROLUL — C.F.R. CLUJ 0-3 (0—1)
PLOIEȘTI, 5 (prin telefon; de Ia trimisul nostru).
Stadion Petrolul, teren bun, spectatori 3 000, timp excelent.
Au marcat : Soos (min. 40, din lovitură de la II m), S. Bretan 

(min. 55), Soo (min. 82).
PETROLUL : M. lonescu 5 — Gruber 5, Decu 4, Florea 3, Mocanu 

6, (min. 60 N. lonescu 7), Iuhasz 6, Alexiu 4 (min. 37 Nlcolescu 5), 
Dincuță 5, Moraru 6, Cotigă 7, Ciucu 5 (min. 60 Mocanu).

C.F.R. Cluj : Mărculescu lo — Costea 7, Dragomlr 8, Boos 8, Co
jocarii 8, Soo 9, Țegean 7, M. Bretan 7, S. Bretan 8, lonescu 8, Pe
trescu 7.

A condus N. Petrlceanu ajutat de I. Gheorghl|& șl
C. Manușaride (totl din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 9.
La tlneret-rezerve : Petrolul — C.F.R. Cluj 4—1 (1—0).

Ceferlștil clujeni au realizat 
ieri la Ploiești una din cele 
mai copioase surprize ale a- 
cestui campionat, admlnistrînd 
petroliștilor o usturătoare în- 
fringere, sancționată vehement 
de publicul spectactor prin 
frecvente fluierături reproba
toare. Surpriza este într-ade
văr de proporții, dar ea nu 
poate fi socotită ca rod al în- 
tîmplării. Oaspeții au venit, 
așa cum se obișnuiește, să se 
apere. Pentru aceast' au fo
losit un sistem de joc defen
siv bine organizat, cu un mar
caj strict pe tot terenul și cu 
un inepuizabil măturător în 
persoana lui Soos.

Aceasta însă n-a fost totul. 
Surpriza abia de-acum inain-

te începe, /mtlclplnd cu subti
litate că gazdele se vor avtnta 
cu... goarna la atac, clujenii 
l-au dat lui Soo rolul de a 
arunca mingi lungi către S. 
Bretan, lonescu sau Petrescu, 
care s-au înfipt cu îndrăznea
lă în firava apărare a local
nicilor, obligîna-o să comită 
gafă după gafă. Punctul cul
minant al acestor gafe s-a pe
trecut In min. 40, cînd Decu, 
depășit de o centrare, a bo
xat-o cu mtna în careu ca un 
veritabil golkeeper, determi- 
nlnd Implacabil deschiderea 
scorului, așa că, la fel ca 
in partida Dlnamo București 
— Farul, unii — în cazul nos
tru ploîeștenll — atacau ve
hement, dar fără pic de cohe-

Ploiești
rență, iar alții — adică oas
peții — se apărau calm, ieșind 
lejer, fără spaimă, din pre
siunea sufocantă a acestor a- 
tacuri. “ , ‘
nou asalt al ploieștenilor sau. 
mai rar, o ripostă ofensivă a 
oaspeților.

Putem spune că îr» atari 
condiții, feroviarii clujeni au 
meritat din plin toate cele 
trei goluri realizate (în ordine, 
de Soos, din 11 m, S. Bretan 
Șl Soo) pe gazon străin. Nu 
putem, însă, afirma că ținînd 
cont de numeroasele ocazii 
avute, pioieștenii n-ar fi avut 
și el dreptul să înscrie. Poate, 
chiar de mai multe ori. Dar 
au intîinit în această dumi
nică, mohorîtă pentru ei. un 
portar excepțional, păzit de 
un libero inspirat și bine pla
sat.

Jocul a plăcut în ultimele 
15 minute cînd atacurile fu
ribunde ale gazdelor au cre
at cîteva ocazii mult gustate 
de public. în cele din urmă, 
însă, gustul a fost pentru cei 
din tribune amar și C.F.R. 
Cluj a plecat spre casă purtînd 
în bagaje cea mal prețioasă 
victorie a sa din tot campio
natul.

Câlin ANTONESCU

Urma, mai des, un



ÎN CAMPIONATUL MONDIAL

DE BĂRCI CU MOTOR

Echipa României a ciștigat

a Balcaniadei de motocros

IN MECIUL DE ȘAH

Cele două întrerupte nu mai pot modifica soarta intilnirii

Marea Adriatică 
englezUJui Wat- 
acoperit distanța 
în 3h 23:30. Pe

2. Șt. Chițu 33 p

b.p. 
(Noua Zeelandă), 
kg Nazarenko 
b.p. Nenadic (Iu

In prhtia zi a „mondialelor" Se kipfe greea-romane dinCanaăâ

EDMONTON, 5 (prin tele
fon). Cu toate că la masa co
misiei tehnice a campiona
telor mondiale de lupte gre- 
co-romane nu a fost prezen
tă, de această dată, micuța 
Monica Canedo, cea care i-a 
trimis pe fotbaliștii noștri în 
cea mai tare grupă a El 
Mundialului, sorții trași de 
antrenorii români au fost, 
după cum se va vedea, foarte 
Vitregi. In ciuda acestei neșan
se) luptătorii noștri, spre me
ritul lor, demn de aprecieri 
elogioase,* au încheiat prime
le confruntări fără să pără
sească învinși patrulaterele. 
Ion Baciu (cat. 57 kg) l-a în
tîlnit în primul meci pe cam
pionul mondial Rustem Ka-

. Cea de-a patra cursă con 
tind pentru campionatul man 
dial de bărci cu motor s-a 
disputat pe 
și a revenit 
son, care a 
de 160 mile

s locurile următoare s-au clasat 
italienii Cosentini — 3h 24 
și Bonelli — 3h 39:36.

zakov (U.R.S.S.) terminînd la 
egalitate. Tot cu un draw 
s-a încheiat și confruntarea 
lui Nicolae Neguț (cat. 90 
kg) cu vicecampionul mon
dial Venko Țintarev (Bulga
ria). Atit Baciu cit și Neguț 
sînt deci nevoiți să lupte, în 
continuare, foarte deciși pen
tru a nu mai acumula alte 
puncte de penalizare. De alt
fel, în turul următor, Baciu 
a și ciștigat înainte de limi
tă meciul cu italianul Max 
Scaioli. într-o formă remar
cabilă s-a prezentat Gheor- 
ghe Stoiciu (cat. 52 kg) în 
fața fostului campion euro
pean și clasat pe locul 4 la 
Olimpiada mexicană, Imre 
Alker (Ungar.a), pe care i-a 
depășit clar la puncte, la ca
pătul unei întîlniri deosebit 
de pasionante, unanim apre
ciată. în cea de-a doua con
fruntare Stoiciu și-a confir
mat forma în care se află 
învingîndu-1 prin tuș, în min. 
6,45, pe Hasan Ibrahim (Li
bia). Cel mai apreciat luptă
tor al zilei inaugurale a fost 
însă, indiscutabil, Gheorghe 
Berceanu (cat. 48 kg). în pri
mul meci, Berceanu l-a sur
clasat pe polonezul Bernard 
Stepanski (12—1 p), iar în 
cel de-al doilea, cu Dah Kes- 
tel (S.U.A.), un adversar 
foarte înalt și deci cit se 
poate de incomod, Berceanu 
a obținut o victorie tot atit

de categorică (13—1). Semi
greul Nicolae Martinescu a 
luat și el un start bun înre- 
gistrînd una dintre cele mai 
fulgerătoare victorii, în se
cunda 25, în partida cu iu
goslavul Istvan . Sameret.

în sfîrșit, Simion Popescu 
(cat. 68 kg) a terminat la 
egalitate cu Ștefan Krastev 
(Bulgaria), un luptător pre
gătit cu. mare atenție pentru 
aceste campionate mondiale.

Iată și alte citeva rezulta
te din reuniunile primei zile : 
cat. 
b.p. 
cat. 
b.p. 
ko 
(Turcia), Bakulin
b.p. Gaudinot (Franța), cat. 
74 kg Robin (Franța) 
Stanley 
cat. 82 
(U.R.S.S.) 
goslavia).

IERI, IN IUGOSLAVIA

IDDY MERCKX
PĂSTREAZĂ

TRICOUL GALBEN
între Saarlouis și Mulhouse 

(239 km) s-a disputat ieri 
etapa a noua a Turului Fran
ței, încheiată cu un epilog 
neașteptat: la sprintul final, 
Ia care s-a prezentat un plu
ton grupat, a ciștigat portu
ghezul Agostinho, dar. se 
pare, cu prețul jenării con
curentului imediat .danezul 
Morgens Frey, care a sosit 
pe locul al doilea.

Judecîndu-se 
trii cursei au 
țoarea ordine 
Morgens Frey 
2) Agostinho (Portugalia), 3) 
Janssen (Olanda) — toți cre
ditați cu timpul de 7h 44:17.

Tricoul galben este purtat, 
în continuare, de 
Eddy Merckx.

. ★In cursul etapei 
Turului ciclist al 
fost înregistrat un accident 
mortal. Guy Gabaye, în vîrstă 
de 50 de ani, unul din oficia-

finișul, arbi- 
h olărit urmă- 
în etapă : 1)

(Danemarca),

Iată-l 
timpul 
tricoului galben, pe

pe Eddy Merckx în 
luminării festive a 

. : care-l 
păstrează și după etapa a 9-a
Iii federației franceze de spe
cialitate, s-a răsturnat cu mo
tocicleta cu care urmărea 
cursa, decedînd la citeva ore 
în spitalul din Saarlouis.

48 kg Minami (Japonia) 
Anghelov (Bulgaria),

57 kg Traikov (Bulgaria) 
Sangoragan (Iran). Boș- 

(Iugoslavia) egal Tabur 
(U.R.S.S.)

PRIȘTINA, 5 (prin telefon). 
La numai o săptămînă de la 
inaugurarea actualei ediții a 
Balcaniadei de motocros (28 
iunie — Sofia) a avut loc 
etapa a doua a competiției, 
in organizarea federației de 
specialitate din Iugoslavia.

Ca și in anii trecuți, candi
dat» la invidiatul trofeu pe 
națiuni sînt alergătorii bul-

gări și români. Principalii ad
versari ai echipei României, 
beneficiind de avantajul te
renului, au ciștigat prima 
confruntare. De data aceasta 
însă, întilnindu-se cu 
orosiștii bulgari pe un 
neutru, reprezentanții 
noastre și-au dovedit 
riorit-atea.
nes cu,

ECHIPA IUGOSLAVIEI 
ÎȘI MENȚINE AVANTÂJUL

Ziua a doua a intilnirii in
ternaționale România — Iugo
slavia n-a avut darul să adu
că un reviriment in desfășu
rarea celei mai însemnate 
competiții de care beneficiază 
mișcarea noastră șahistă, atit 
de .nevoiașă. Și, de fapt, 
nici n-ar fi putut s-o producă, 
pentru că fiecare din cei gra
tulați cu ecusonul tricolor au 
fost preocupați, în primul rînd, 
de gîndul de a nu pierde, fără 
ca nimeni să. se gindească la 
victorie.

In această atmosferă blajină, 
a resemnării, s-a desfășurat 
runda de duminică. Cel mai 
activ jucător al formației 
noastre a fost Sorin Segal 
(Introdus în locul lui Voicu- 
lescu), care a sancționat jocul 
dezordonat al lui Ostoici, ciș- 
tigind intr-o manieră de înal
tă precizie și acurateță.

Dar, speranțele noastre, ale 
unei răsturnări de situație, au 
fost repede risipite. Emil Un- 
gureanu (despre care, deși se 
știe că nu are posibilități o- 
biective de pregătire, a fost 
așezat la o masă prea înaltă 
pentru posibilitățile sale reale) 
a pierdut din nou la Pianinei 
și scorul a rămas același. Res
tul partidelor — remize 
caniculă: Gheorghiu

tulovici, Minici — Ghițescu, 
Drimer — Bertok, Vukici — 
Pavlov, Liuboevici — Stanciu 
(introdus în locul lui Ghizda- 
vu), Szabo — Șahovici, Ni- 
cevski (care l-a înlocuit pe 
Svetkovici) — Neamțu. în sin
gura partidă întreruptă, Rei- 
cher pierde la Kovacevici.

Ghițescu a acceptat remiză 
fără joc în prima partidă cu 
Minici.

Scorul este acum 10—8 (2) 
in favoarea echipei Iugosla
viei. Astăzi, de la ora 10, se 
reiau cele 
minate.

Oricum, 
secundă a 
foarte lejer meciul.

Valeria CHIOSE

două partide neter-

această formație 
oaspeților a ciștigat

moto- 
traseu 

țării 
SURO- 

Astfel, Aurel b»- 
Ștefan Chițu, Adam 

Crisbay și Cristian Dovid.s, 
făcind uz de tot arsenalul 
pregătirii lor, au fost anima- 

'jtorii cursei, sosind în cele 
două manșe pe primele locuri. 
Comportarea românilor este 
cu atit mai demnă de subli
mat cu cit întrecerea s-a des
fășurat pe o ploaie care a în
muiat terenul, mărindu-se 
gradul de dificultate al tra
seului.

Clasamentele etapei ’■ indi
vidual — 1. A. Ionescu 37 p 
(17+20),
(20 + 13), 3. A. Crisbay 30 p 
(13+17). 4. I. Sekulinov (Bl 
28 p (14 + 14), 5. St. Gheo-r- 
ghiev (B) 25 ,p (10+15), 6. C 
Ddvids 23 p (12+11)... 12. M. 
Bamu 11 p... 14. C. Goran 8 
p ; echipe : 1. România 123 p, 
2. Bulgaria 88 p, 3. Iugoslavia 
38 p.

Clasamentele generale după 
două etape : echipe — 1. Bul
garia 216 p, 2. România 211 
p, 3.. Iugoslavia 82 p ; indivi
dual: 1. St. Gheorghiey (B) 
65 p, 2. A. Ionescu 60 p, 3. 
Șt. Chițu 56 p, 4. I. Sekulinov 
(B) 54 p.

Ultima etapă e programată 
în luna septembrie la Brașov.

ITALIANUL MARIO BAROS
BELGRAD 5 (Agerpres). — 

Disputată pe ruta Kranj— 
Udine (199 km), a 10-a etapă 
a Turului ciclist al Iugosla-

IN TURUL IUGOSLAVIEI

A CIȘTIGAT ETAPA A 10-a
de 
în 
un

sosit și

ita-
5 h
mi-

jumătate a 
plutonului. în clasa- 

individual conduc 
(Iugoslavia) și Woz-

viei a fost cîștigată 
lianul Mario Daros, 
13:15. La interval de 
nut și 
grosul 
mentul 
Cubrici
niak (Polonia), ambii cu tim
pul de 23 h 03:54. Pe locul 
3, la 43 de secunde, se află 
olandezul Kujpers.

AL FRANȚEI

BANSKA BISTRICA 271,75 p - 263,50 p

MONDIALE

a 8-a a 
Franței a

56,35, 2. Iosif Szabo 56,20, 3.
Al. Breșteanu 55,55.

P. ARCAN, coresp. princ.

SfLfCIIONATA JUDEȚULUI TIMIȘ DUKLA

belgianul

te-

Drambă evoluao S3 o-marți, timp 
tămînă, la

tinără, în proporție 
sută. România va 
la rîndu-i cea mai

Kerry O’Brien conduce 
cursa record.

TIMIȘOARA, 5 (PRIN TE
LEFON). în localitate s-a des
fășurat întîlnirea de gimnas
tică dintre selecționatele ju
dețului Timiș și Dukla Banska 
Bistrica. După o dispută strîn- 
să, sportivii bănățeni și-au 
adjudecat victoria cu scorul 
271,75 p — 263,50 p. Rezulta
te : sol — Mircea Cirdan 
9,25, cal — Rudolf Babik (Du- 
kla) 9,30 ; inele — Rudolf Ba
bik 9,55 ; sărituri..— Iosif Sza
bo (Timiș) 9,40 ; paralel — 
Rudodf Babie 9.85 ; bară — 

Rudolf Babik 9,50 ; individual 
compus: Rudolf Babik

de
Sporthalle

din Berlin vor urca pe 
planșe, înt.r-o ultimă 
care de mari proporții 
derea C.M. 1970, peste 
trăgători reprezentînd 
dintre cele mai reputate școli 
de scrimă 
Din 
bineînțeles 
scrimei românești.

Ce perspectrive par să ofere 
acest ultim concurs - test de 
anvergură ?

în. cazul floretei masculine 
se profilează o dispută directă 
între echipele U.R.S.S. și Ro
mâniei. Prima este campioa
nă mondială, cea.de a doua, 
medaliată cu bronz la Havana. 
Rezultatele din acest an vor
besc de la sine de valoarea 
celor două „4“-uri pe plan eu
ropean mai ales, astfel că 
este puțin probabil să inter
vină o răsturnare spectacu
loasă de valori. U.R.S.S. este 
favorită, dar nu fără emoții. 
Ea va intra probabil în con
curs ciî Romanov, Putiatin, 
Șarov și Litov ; așadar cu o

verifi- 
în ve- 
150 de 
citeva

de pe continent, 
rîndul lor nu vor lipsi 

nici exponenții

L. Westermann 59,12 m, L. Manoliu 57,92 m, O. Cataramă 57,02 m, la aruncarea discului VOLEIBALIȘTII FRANCEZI

JOCHEN RINDT 
A CIȘTIGAT MARELE 

PREMIU AUTOMOBILISTIC

Austriacul Jochen Ri'ndt a 
ciștigat (pe Lotus) la Cler
mont Ferrand „Marele pre
miu automobilistic, al Fran
ței". Pe locul doi s-a clasat 
Chris Amon (Noua Zeelandă), 
iar pe trei, Jack Brabham 
(Australia).

AU LUAT SFlRSIT CAMPIONATELE
PLANORISM

kula (Polonia) s-a clasat pe 
locul doi, cu 7 687 puncte. La 
clasa „Standard", campiona
tul mondial a fost ciștigat de 
Reichman (R.F. a Germaniei) 
— cu 8 663 puncte, urmat 
de polonezul Wroblewski — 
cu 8 228 puncte.

NEW YORK 5 (Agerpres). 
7— în orașul american Marfa 
au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de planorism. Tit
lul de campion al lumii la 
„clasa liber“ a revenit ameri
canului Georges Moffat, care 
a totalizat 8 323 puncte. Ma-

garnitură 
de 75 la 
prezenta, 
bună garnitură pe care o poate 
alinia la ora actuală, adică 
Țiu, Ardeleana, Falb, Haukler- 
O garnitură nu prea tinără, 
dar în orice caz experimen-

Ileana
Ana Pascu sau Marin-a Filip- 
Ultimele două sînt recoman
date de un sezon competi- 
țional deosebit de rodnic. în 
echipa U.R.S.S. în schimb — 
așa cum afirmă comentatorii 
de specialitate — stătu quo.

BERLIN, ULTIMUL TEST
PENTRU CM.

tată. Pentru un loc pe podium 
vor mai intra în discuție echi
pele Poloniei și Ungariei.

Și în floreta feminină se 
pare că vom asista la o finală 
U.R.S.S.—România ; mai exact 
la o reeditare a acelui dra
matic ultim act de la Ciudad 
Deportiva, cînd succesul a fost 
de partea reprezentantelor 
noastre, la o singură tușe. 
Acum... Față de Havana for
mația țării noastre va suferi 
unele modificări — alături de 
Maria Vicol, Olga Szabo și

DE SCRIMĂ
Dintre celelalte echipe mai 

apropiată de locul 3 este cea 
a Ungariei.

Pentru spadă, formația 
U.R.S.S. va avea de data a- 
ceasta o altă adversară di
rectă, cea a Ungariei. Ambele 
vor fi însă strîns talonate, se 
pare, de teamul Poloniei. Re
cent, la Varșovia spadasinii 
polonezi au avut o compor
tare excepțională, incit n-ar fi 
exclus ca acum, la Berlin, 
disputa pentru întîietate să se 
complice.

Primele doua floretiste 
ale lumii, Elena Novi
kova (In stingă) și 
Ileana Drâmbă, se vor 
Inttlni din nou, cu pri
lejul turneului interna
țional de la Berlin. 
Oare din nou in fi

nală ?...
ce-i privește pe foarte 

tinerii spadasini români, este 
de așteptat să-i vedem anga
jați mai ferm, mai curajos in 
disputa pentru un loc 4 sau 
chiar 3. Pongraț, Sepeșiu, Al. 
Istrate, Duțu au o ocazie bine
venită de a-și etala adevăra
tele lor calități. Iar un succes 
la Berlin ar însemna o foarte 
bună rampă de lansare pen
tru Ankara. Le-o dorim.

în fine. în cazul probei de 
sabie, aceleași protagoniste ca 
și la spadă — U.R.S.S. și Un
garia. Românii, recomandați 
de victoriile asupra 
italieni și polonezi, 
prezența pe un loc 
de, însă, și de unii 
conjunctură. Unul 
ceștia, perspectiva folosirii 
Vintilă în toate meciurile.

Oricum, însă, turneul inter
național de la Berlin va oferi 
antrenorilor suficiente conclu
zii, în măsură să Ie faciliteze 
cristalizarea loturilor pentru 
C.M. din Turcia, din septem
brie.

DUSSELDORF 5 (prin 
lex, de la redacția agenției 
S.I.D.).4 întrecerile concursu
lui internațional desfășurate 
în Berlinul Occidental au fost 
marcate de un nou record 
mondial realizat de australia
nul Kerry O’Brien (24 ani). 
Luînd startul în cursa de 
3 000 m obstacole, O’Brien a 
fost cronometrat în 8:22,0, 
timp superior cu 0,2 s ve
chiului record ce aparținea 
sovieticului N, Dudin. Cu re
zultate excelente a luat sfîr
șit și proba de aruncarea 
discului femei. A ciștigat 
Llesel Westermann 59,12 m, 
urmată de româncele Lia 
Manoliu 57,92 m și Olimpia 
Cataramă 57,02 m. Alte re
zultate : Sylvester 63,00 m — 
disc; Vera Nikolici 2:02,2 — 
800 m (f) ; Power 13,9 — 110 
mg ; L. Evans 45,9 — 400 m.

sabrerilor 
pot forța 
3. Depin- 
factori 
dintre

de 
a- 

lui

Tiberiu STAMA t

WERNER TRZMIEL 
13,4 LA 110 MG

ZURICH, 5 (prin telex, de 
la redacția agenției S.I.Z.). 
întrecerile tradiționalului 
concurs internațional desfă
șurat în nocturnă s-au în
cheiat cu citeva remarcabile 
performanțe :

MASCULIN — 100 m
plat: P. Clerc (Elveția) și F. 
Pusterla (Elveția) 10,2, No- 
wosz (Polonia) 10,3, E. Ro
berts (Trinidad) 10,3; 200 m: 
Roberts 20,5, Novosz 20,8 ; 
400 m : Lee Evans (S.U.A.) 
45,6, H. Koehloy (R.F.G.) 
46,9 ; 800 m : Andrew Carter 
(Anglia) 1:47,2, Colin 
bell (Anglia) 1:47,2 ; 
Gammoudi 
Cl. Nicolas 
H. Stecher 
5000 m : 
13:57,2, M. 
13:57,8, R.
13:59,8; 110
Trzmiel (R.F.G.) 13,4 — cea 
mai bună performanță euro
peană a anului, Alan Pascoe 
(Anglia) 13,6, A. Briliant 
13,8, Nicolae Perța 13,9, P. 
Malrieux (Franța) 14,0 ; 400 
mg: Rainer Schubert
(R.F.G.) 50,4, Werner Reinert

Camp-
1500 m:

3:44,3,(Tunisia) 3:44,3, 
(Franța) 3:44.3, 
(R.F.G.)
M. Gammoudi 
Tagg (Anglia) 

Newbie (Anglia) 
mg : Werner

3:44,9 ;

(R.F.G.) 50,5, H. Wirz (Elve
ția) 51,0, G. Hennige (R.F.G.) 
51,0 ; suliță : Urs von Wart
burg (Elveția) 81,34 m ; pră
jină : Franțois Traccanelli 
(Franța) 4,80 m, P. Witmer 
(Elveția) 4,80 m (J. Pennel 
a doborît de trei ori la a- 
ceastă înălțime) ; greutate : 
T. Gloeckler (R.F.G.) 18,52 m, 
P. Chala (Franța) 18,32 m ;

FEMININ — 100 mg :
Heidi Rosendahl (R.F.G.) 13,1 
— record' Pamela Kilborn 
(Australia) 13,1 — record, 
Tereza Nowak (Polonia) 13,3, 
Ann Wilson (Anglia) 13,6, 
Meta Antenen (Elveția) 13,6, 
Valeria Bufanu 13,8 ; lungi
me : H. Rosendahl 6,72 m, 
Ann Wilson 6.50 m, Brigitte 
Kraemer (R.F.G.) 6,35 m,
Viorica Viscopoleanu 6,32 m, 
Sieglinde Amman (Elveția) 
6,22 m. (

RECORD EUROPEAN 
LA PARIS

deTn cadrul unui concurs_
atletilsm desfășurat pe pista 
de tartan a stadionului „Co- 
lombes" din Paris, echipa 
masculină de ștafetă 4X200 in 
•a Clubului atletic. din Paris 
a stabilit un nou record eu- 
rofpean cu timpul de 1:23,6. 
Bchilpai a fost compusă dim 
sprinterii Jean Claude Fe- 
nouil, Jean Bourne, Gerard 
Fenouil și Jean. Claude Nal- 
Jet.

★
Cu prilejul unui concurs 

care a avut loc la Miinchen, 
Direk Neu a stabilit un nou 
record al R.F. a Geirmaniiei 
în proba de aruncarea discu
lui cu performanța i 
m. Vechiul record 
62,72 m și aparținea 
atlet. |

STOLLE 90,64 
LA SULIȚA

de 63,20 
era de 

aceluiași

m

în ziua a doua a campio
natelor de atletism ale R.D. 
Germane de la Erfurt, Peter 
Frenkel a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 20 
km marș cu timpul de lh 
25:50. Alte rezultate : suliță: 
Stolle 90,64 m ; înălțime: 
Huettl 2,15 m ; 100 m garduri 
famei: Jahns 13,1 ; disc i 
Thorith 60,00 m.

SEPP SCHWAKZ
8.16 m LA LUNGIME

La Cassel, atletul vest-ger- 
man Sepp Schwarz a stabilit 
un nou record al țării saie în 
proba de săritură în lungime 
eu 8,16 rA.

★
La Lob Angeles, Chi Chen 

a alergat 100 yarzi in 10.12. 
Mamie Rallins a ciștigat 
r-urea de 100 m garduri (fe
mei) in 13,4, jar Mavis Laing 
(16 ani) a parcurs 440 yarzi 
in 52,9 (record american).

ÎNVINGĂTORI
în cadrul pregătirilor pen

tru campionatele mondiale 
din acest an, echipa de volei 
(masculin) a R. F. a Germa
niei a întîlnit în două partide 
amicale reprezentativa Fran
ței. Oaspeții au obținut de 
fiecare dată victoria cu 3—2 
(9, 14, — 11, —7, 13) și respec
tiv 3—0 (13, 15, 14).

CAMPIONATUL EUROPEAN
ȘCOLAR DE HANDBAL
BRATISLAVA 5 (Agerpres).

— La Bratislava se desfășoa
ră în prezent campionatul 
european de handbal rezer
vat școlarilor. In competiția 

ii masculină au fost înregis
trate pină în prezent urmă
toarele rezultate : Presov— 
Halmstad 8—5 ; Zagreb—Ei- 
senstadt 11—3 ; Zurich— Ho- 
vec 5—4. Rezultate înregis
trate în competiția feminină : 
Trencin—Zeist 7—2 ; Seni- 
ca—Geisenheim 5—2.

12 ECHIPE

EUROPEAN DE POLO
Organizatorii campionatelor 

europene de natație, ce se vor 
desfășura anul acesta la Bar
celona între 4 și 12 septem
brie au anunțat că pînă la 
această oră, 12 formații au 
confirmat participarea la tur
neul de polo : R. F. a Germa
niei, Belgia, Franța, Grecia, 
Olanda, Ungaria, Italia, Ro
mânia, Suedia, Turcia, U.R.S.S. 
(actuala deținătoare a titlu
lui) și Iugoslavia (actuala 
campioană olimpică).

Echipele participante vor fi 
împărțite în 3 grupe, fiecare 
avînd cite 
desemnați 
sorți din 
Iugoslaviei,
și, respectiv Italiei, Olandei și 
Spaniei. Repartizarea celor
lalte echipe în grupe se va 
face prin tragere la sorți, ce 
se va efectua în ziua de 1 
septembrie.

doi capi de serie 
prin tragere la 

rîndul formațiilor 
U.R.S.S., Ungariei

MIRJANA SEGRT 2:27,3 LA 200 m DELFI.1
în cadrul unui concurs de 

înot desfășurat în Berlinul 
Occidentali, sportiva iugosla
vă Mirjana Segrt a parcurs 
distanța de 200 m delfin în 
2:27,3 (nou record), a doua 
performanță mondială a se
zonului. Alte rezultate :

Christine Flamand (Elveția)

5:00,4 la 400 m liber (nou 
record) ; selecționata Elveției 
4:47,8 la 4X100 m mixt (nou 
record) ; Angelika Kraus 
(R.F.G.) 1:10,1 și Silke Pielen 
(R.F.G.) 1:11,0 ia 100 m spate: 
Sobeck (R.F.G.) 2:53,4 la 200 
m bras. ■
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