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DIVIZIA A, ETAPA A XXVI-a

• La București, de două ori 4-1 pentru

gazde 9 Steagul roșu și Petrolul - mai
ECHIPA ETAPEI

ales - au realizat puncte „mari"...
RĂMUREANU Cu doua

• Both — trei goluri in poarta lui Nicu
CAVRIL IANUL SOOS DELEANU

lescu! • Jiul s-a mulțumit, la lași, să..:
CRÎNGAȘU SĂLCEANU

deschidă scorul • Studenților clujeni
LUCACI TĂTARU BOTH MOLDOVEANU

le priește briza mării
(Această 

Farul—„U“
formafie » fost

Cluj, terminat
alcătuită fără notei, meciului 
târziu In nocturnă)

Lucescu a centrat, Both a trimis-cu

REZULTATE TEHNICE

capul la Sălceanu, care a reluat nemilos: 2—1 pentru Dinamo!
Foto : AUREL NEAGU

Dinamo București—P.C. Argeș 
Steaua—-Universitatea Craiova- 
Crișul—-Rapid
A. S. Armata—U.T.A. 
Politehnica—Jiul 
Farul—i,U* Cluj
C.F.R.—Steagul roșu
Dinamo Bacăy—Petrolul

>•

4-1
4—1
1—1
2—2
3—1
1-1
1—1
0—0

(1-D
(3-0)
(1-1)
(1-D
(2—1)
(1-0)
(0-1)

SENZAȚII TARI...

CLASAMENT

Rapid 
U. T. A.
Steaua
Dinamo București
Jiul 
„U" Craiova 
Dinamo Bacâu 
Farul
F. C. Argeș 
„U“ Cluj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Steagul roșu
12. C. F. R.
13. Petrolul
14. Politehnica
15. Crișul
16. A, S. Armata
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26
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5 37—26 35
7 42—34 35
8 52—30 31

10 47—35
11 33—32
9 33—33
7 34-35

10 37—36 27

29
28
28
28

9
3
5
3
4
6

10
5
6 10 44—38 26

10 11 36—37 26
6
6
7
2
5
7

10 32—34 26
11 24—34 24
11 26—32 23
14 33—34 22
13 32—42 21
17 18—48 13

(duminică,ETAPA VIITOARE

Rapid—Dinamo București (meci

12 iulie) i

Rapid—Dinamo București (meci considerat da 
ziarul nostru, derbyul etapei), Sieagul roșu— 
A. S. Armata, Jiul—Farul, „U" Cluj—Dinamo 
Bacâu, Politehnica—Crișul, F. C. Argeș—Steaua, 
Petrolul—Universitatea CraijovctJ U.T.A.—C.F.R.

Ca să fim foarte 
sinceri, așa cum 
cei mai mulți 

dintre noi am prevăzut 
pentru „Guadalajara" 
zero puncte, zero goluri 
înscrise și ceva mai pu
țin de zece primite, tot 
așa, foarte mulți dintre 

noi am întrevăzut un fi
nal de campionat cu
prins de oboseala festi
nului mexican.

Iată, insă, că toate 
previziunile au căzut, 
iar campionatul sprin- 
tează către un final pal
pitant, atît în loja de 
onoare, cît și la gale
rie...

Aș putea spune eg a- 
cum, în miez de iulie, 
nici o echipă nu-și per
mite vreun moment de 
odihnă.
vent 
pare a 
Mureș, 
zia de 
gustă încă deliciile vo
iajului de nuntă, cu 
toate că cererea de di
vorț a fost înaintată 
cam de multișor. Dar 
acesta nu este singurul 
exemplu. Repet, nici o 
echipă nu pare resem
nată. Aș putea aminti

Cel mai eloc- 
exemplu îmi 
fi A.S.A. Tg. 
care are fante- 
a ne sugera că

că pînă și Dinamo Ba
cău are probleme de 
creație. La urma urmei, 
nu e neglijabil efortul 
de a zvîrli imparțial 
doi colaci de salvare 

• (0—0) Crișului și Petro
lului.

...In așteptarea amă
nuntelor din țară, fap
tul cel mai interesant 
mi se pare noul record 
de spectatori al stadio
nului Dinamo, la mij
loc de săptămînă și in
tr-un joc fără miză.
Cred că ieri 
aproape 30 000 
meni. Motivul 
greu de găsit, 

obosită (ieri) de 
dueluri Dinamo-Steaua 
și (astăzi) de reputatul 
duel U.T.A. — Rapid, 

. caută senzații mai tari.
O asemenea senzație 
tare s-a găsit, cu destu
lă imaginație, în presu
pusul duel de dată re
centă Dinamo—Dobrin.

Cei aproape 30 000 de 
spectatori au plecat 
mulțumiți. Suporterii 
dinamoviștilor și-au

miză, 
au fost 
de oa- 
nu e 
Lumea, 

eternele

văzut echipa cîștigînd 
fără Dinu și Dumitra- 
che, iar suporterii lui 
Dobrin au văzut, pe 
lingă „șuruburile" știu
te, pasa aceea uluitoare, 
care l-a hipnotizat pe 
Andrei, comutîndu-i 
fulgerător reflexele.

Mă veți întreba : 
„Bine, bine, dar cum 
s-a încheiat duelul ?“ 
Răspunsul meu este: 
„Meci nul". De ce ? 
Foarte simplu. Bucu- 
reștiul l-ar dori pe Do
brin sub culorile sale, 
dar Dobrin vrea să ră- 
mînă.în veci „staroste

le" Piteștilor. De fapt, 
aceasta este adevărata 
forță a lui Dobrin. Iar 
dorul (resimțit sau mi
mat) după „Maracana" 
rămîne, în fond, gene
ratorul „psihozei 
brin" 
librul 
cîndva
de un
sau (recent) de Rivera...

Do- 
o psihoză de cu
celor provocate 
de un Angelillo, 
Jimmy Greaves

loan CHIRILÂ

Trei goluri pentru Both!
. Partida începe anost, In ritm, de 
tangou argentinian. De la primul 
fluier al arbitrului, ambele, echipe 
■par vlăguite, resemnate...
, Bncureștenii sînt, însă, mal in- 
sistenți, Lucescu se agită mult, dar 
cei care deschid scorul — în minu
tul 8 — sînt oaspeții ; din propria 
■jumătate de teren, Dobrin trimite 
o pasă — „găselniță" de 30 de me
tri spre Nuțu, acesta șutează des
tul de slab, cu stângul, din margi
nea careului, Andrei prinde și — 
lovitură de teatru — scapă balo
nul copilărește ; 1—0 pentru F. C. 
Argeș !
, Reacția dinamoviștilor este vio
lentă. Pârcălab execută una dintre 
■putinele sale „șarje", centrează în 
mijlocul careului mare, Lucescu și 
Prepurgel ratează intercepția, min
gea ajunge la Both, șut sec, la 
colțul lung, în dregjpta Lui Nicu
lescu, și... 1—1 I
> Timp de cîteva minute jocul este 
„fierbinte", cu faze purtate rapid 
de la o poartă la cealaltă.

La capătul primului sfert de oră, 
Both „lucrează" o minge pentru 
Lușesou, țțitoaăș î» careu,

târziu, 
sclipire 
o pasă 
acesta

rămîne singur cu Niculescu și tra
ge direct în... goal-keeperul piteș- 
tean, ratând prima mare ocazie a 
partidei. Trei minute mai 
Dobrin — la ultima mare 
în acest meci — expediază 
senzațională spre Jercan,
sprinteazâ de unul singur spre An
drei, P. Nicolae vine din urmă și. 
la 25 de metri de poartă. îl pla
chează pe argeșean, salvîndu-și e- 
chipa de la ceea ce se anunța un 
gol sigur...
. In minutul 26 notăm prima bară 
a meciului : după un schimb de 
■pase ou neobositul Sălceanu, Lu
cescu șutează puternic, de la 14 
metri, în stâlpul stâng al porții lui 

"Niculescu.
■ Piteștenii sînt în derută și — 
surprinzător — linia lor defensivă, 
altădată un adevărat baraj în fața 
atacurilor adverse, comite greșeală 
după greșeală...

Nu trec niai două minute de la 
bara lui Lucescu și Dinamo este —

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag, a 4-a)

Snagovul este aproape gata 
pentru a găzdui în condiții 
excelente, întrecerile regatei 
internaționale care — după 
cum se știe — va reuni la 
startul celor 16 probe sportivi 
din numeroase țări ale lumii. 
In așteptarea competiției, în 
care șl-au propus să cîștige 
importante opțiuni pentru 
C.M., sportivii români își con
tinuă antrenamentele în for
mula de echipaje anunțată 
în ziarul nostru de ieri. Ca- 
iaeiștdi și canodștii noștri, în 
frunte cu Vernescu, Sciotnic 
Patzaichin ș.a. se află — apre
ciază antrenorii lotului — în 
formă bună și cu atît mai 
mult cu cit nu s-au înregistrat 
indisponibilități, sînt aștep
tate rezultate care să 1. can-

înaintea

startului...

Viorica Dumitru va 
lua startul în pro
bele de K1, 2 și 
4—500 m.

CANOE

(Continuare in pag. a 2-a)

firme valoarea §i să mențină 
optimismul înaintea campio
natelor mondiale.

CUM SE VOR DESFĂȘURA 
CURSELE ?

i
Organizatorii au stabilit 

programul celor 16 probe ale 
regatei internaționale, așa 
incit pentru amatorii de ca- 
iac-canoe...

SÎMBATA : 9,30 : SERII la 
K 1—500 m, K 1—500 m F, 
K 2—500 m, K 4—1000 m.

16,00 : FINALE la K 2, K 1, 
C 2, C 1—10 000 m, K 1—500 
m, K 1—500 m F, K 2—500 m, 
K 4—1000 m.

DUMINICA : 9,30 : SERII la

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA
în sala Casei de Cultură din 

Sinaia a început ieri după- 
amiază Turneul internațional 
feminin de șah al României. 
Tragerea la sorți a stabilit 
următoarea ordine 
rentelor pe tabel :

l.Vokralova, 2. Baumstarck, 
3. Makkai, 4. 2 eo&orescu, 5. Bi
lele, 6. Rubțova, 7. Litmano- 
wiez, 3. Erenska, 9. Kalch-

Hol-
13. Nico-

a concu-

brenner, 10. Simu, 11. 
stein, 12. Timmer, 
lau, 14. Jorger.

în prima rundă, 
învins-o cu negrele 
starck, Teodorescu 
pe Holstein, iar Rubțova, tot 
cu albele, pe Kalchbrenner. 
Cele două concurente polo
neze, Litmanowicz și Erenska, 
au făcut remiză.

Nicolau a 
pe Baum-. 
cu albele

Makkai a

întrerupt în poziție mai slabă 
la Timmer, iar Simu la Bi- 
lek. Intrucît șahista vest- 
germană Jorger nu a ajuns 
încă la Sinaia, partida ei cu 
Vokralova a fost amînată. In 
caz că ea nu va sosi în timp 
util, turneul se va juca în 
13 concurente.

?<

U. T. A. SAU RAPID VA INTlLNI
PE DEȚINĂTOAREA C. C. E.

FEIJENOORD ROTTERDAM
Citiți in pag. a 3-a, amănunte de 

tragerea la sorți a cupelor europene

Slmbătă la Brăila

la

ROMANIA-UNGARIA LA BOX
Iată, după seniori, a ve

nit rlndul boxerilor Juniori 
de a da un serios exa
men în fața spectatorilor. 
Pugiliștli din reprezentati
va de juniori vor susține 
simbătă seara, la arena 
„Unirea Tricolor” din Bră
ila, o intilnire cu națio
nala similară a Ungariei. 
Antrenorii Ștefan lor- 
dache, Dumitru Ion și Mi
hai Nicolau vor trimite in

(juniori)
ring, la ordinea 
iiilor, următoarea 
C. Butisagă, D. Condurat, 
Simlon Cuțov (fratele cam
pionului european), C. Du
mitrescu, A. Guțu, S. Mi- 
halcea, M. Lupu, FI. Ște
fan, E. Cullneac, I. Mure- 
șan, I. Ruicu.

Partida revanșă va avea 
Ioc, marți 14 iulie, Ia Ol
tenița.

catego- 
echipft:

Atleti români
9

la „Memorialul Hanns Braun“
Duminică, la Miinchen, se va desfășura cea de 

a XlV-a ediție a „Memorialului Hanns Braun". 
La acest concurs vor participa și reprezentanți ai 
atletismului nostru : Viorica Viscopoleanu, Lia 
Manoliu, Olimpia Cataramă și Șerban loan.

Duminică la Reșița:

H

A II-a ediție a „Memo
rialului Zeno Dragomlr" se 
va desfășura duminică la 
Reșița tn organizarea 
C.J.E.F.S. Caraș Severin și 
a comisiei județene de 
atletism. întrecerea are, 
tn acest an, și un carac
ter de selecție * atletelor 
|1 atlețllor car» vor forma

Zeno Dragomir"
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echipele României pentru 
semifinalele „Cupei Euro
pei" la băieți (1—2 au
gust, la Ziirieh) șl fete (2 
august, la București), pen
tru meciul feminin Româ
nia — S.U.A. (5—« august 
Ia București) și .
Jocurile Balcanice (13—1* 
august, la București).

pentru

I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
I

a prima vedere s-ar pârea că 
termenii de mai sus nu stau 
prea fericit1 unul lîngă celă
lalt, cu toate câ dezvoltarea 
planificată a unei ramuri de 
sport reglementează practica

muncii antrenorilor la un moment dat 
și o orientează.

Anticiparea performanței sportive pe 
termen lung, adesea egal cu un ciclu 
olimpic, este o muncă necesară, sta
tornicită în „documente de planificare 
și evidență", dar și riscante. Necesară, 
pentru că prin intuirea cît mai obiec
tivă a unei desăvîrșiri, a unei evoluții 
pe o perioadă de timp, se pot pre
veni involuțiile, întîmplarea și pronosti
cul — antiteza dialecticii veritabile —, 
riscantă, deoarece drumul pînă la 
atingerea obiectivului planificat este 
foarte enigmatic.

La această din urmă alternativă se 
adaugă faptul că la anumite vîrste 
modificările fiziologice sînt mai intense 
și greu de prevăzut, că ceea ce pla
nificăm are la bază mișcarea, creș
terea, dinamica ființei umane cu toate 
implicațiile ei psihofizice, care nu se 
supun întotdeauna estimărilor noastre, 
de unde și acel imprevizibil care dă 
atîta farmec sportului de performantă.

Totuși, oricît de enigmatică ar fi ob
ținerea marii performanțe, anticiparea 
și planificarea ei — deci dirijarea fac
torilor care intră în acțiune — pe peri
oade mai lungi sau mai restrînse, este 
necesară, iar pentru a da satisfacții 
ea trebuie să fie și eficientă. Altfel, ră
mîne un document care, după un timp, 
nu mai poale fi crezut. La baza plani
ficării performanței — înțeleasă ca o 
evaluare obiectivă a unor parametri 
ce urmează a fi realizați și nu ca o 
tentație spre „visare" transpusă în pla
nuri și documente frumos întocmite în 
care se ascund doar niște idealuri greu 
de atins —■ astăzi nu stau numai cal
culul probabilităților și spiritul pur an
ticipativ, ci date mult mai certe, a că
ror sumă este suficientă pentru a es
tima evoluția rezultatelor unui sportiv, 
unei echipe, cîndva total de nepre
văzut.

In primul rînd, cunoașterea sportivu
lui a devenit din ce în ce mai com
pletă, datorită unor investigații com
plexe, care, reunite, ne permit să fim 
informați de tot ce se petrece cu po
tentele lui, cu evoluțiile lor imediate 
și viitoare.

Eficiența și justețea ei se dovedesc 
numai atunci cînd investițiile materiale 
și de pregătire țin seama de cele ce 
spun datele obținute prin investigații 
periodice și complexe. Pe baza lor 
putem influența evoluția performanței, 
putem planifica științific apariția ei în 
marile competiții, solicitînd-o prin pre
gătire rațională doar acelora pe care 
i-am selecționat după criterii riguros 
științifice.

Că în locul unor sportivi care nu au 
fost prevăzuți în planificările noastre 
cu performanțe maxime pentru o mare 
competiție vor apare alții, asta se în- 
tîmplă în spori foarte frecvent și nu 
este rău. Planificarea nu înseamnă 
atunci că s-a depărtat de realitate, fă- 
cînd să crească, automat, spațiul pro
babilității, ci, dimpotrivă, obiectivele 
ei au fost valorificate eficient, dar cu 
alti subiecți.

Nicola. POSTOLACHE
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Două noi recorduri republicane
la tir cu aer comprimat

Arcașii s-au întrecut in
a municipiului

Poligonul Dinamo a găzduit 
concursul 
dotat cu 
București" 
luat parte 
tind șapte orașe, 
întrecerilor 
două recorduri 
Realizatori: 
(Steaua, antrenor V. Enea) la 
armă cu aer comprimat și 
Anișoara Matei (Dinamo, an
trenor Șt. Petrescu) la pistol 
cu aer comprimat. Pot fi men
ționate și rezultatele înregis
trate de Safta, Manole, Sa
tala și Jako.

Rezultate, pistol cu aer com
primat 40 f: 1. Anișoara Matei 
380 p — nou record republican 
(v.r.: 371 p), 2. Angela Tudo
rică (Dinamo) 361 p, 3. Gh. 
Neacșu (Dinamo) 360 p, pistol 
sport 30 + 30 f: 1. I. Corneliu 
(Steaua) 566 p, 2. A. Matei 
566 p, 3. N. Ene (Dinamo) 561 p, 
armă standard culcat 60 f ju
niori: 1. S. Safta (CFR Arad) 
593 p, 2. C. Manole (Steaua) 
587 p, 3. D. Schiopu (CFR A- 
rad) 582 p, echipe: 1. Arad 1747 
p, 2. București 1736 p, 3. Cluj 
1699 p, armă standard 3x201 
junioare: 1. Anca luga (Dina
mo) 532 p, 2. Rodica Ciobanu 
(Activul Brașov) 522 p, 3. Ro
dica Cîșlaru (Nicolina Iași) 
521 p, echipe: 1. București 
1541 p, 2. Brașov 1532 p, 3. 
Cluj 1458 p, juniori: 1. E. Sa
tala (Viitorul Focșani) 548 p, 
2. S. Safta 548 p, 3. S. Jako 
(CSM Cluj) 547 p, echipe: 1 
București 1627 p, 2. Arad 1588 
p, 3. Cluj 1581 p, armă stan
dard culcat 60 f junioare: 1. 
Anca luga 579 p, 2. Angela 
Tudorică 3. Anișoara

de tir . inter-orașe 
„Cupa municipiului 
pentru juniori. Au 
trăgători reprezen- 

In cadrul 
au fost depășite 

republicane.
Ilie Codreanu

„Cupa de vară
București"

Petrache (Olimpia) 573 p, 
chipc: I. “ 
Cluj 1658 
armă cu

de stingă, ca pe vremea

Bucureștl 1725 p, 
p. 3. Brașov 1108 
aer comprimat 60 t 

juniori: 1. I. Codreanu 563 p — 
nou record republican (v.r.: 
554 p), 2. E. Satala 557 p, 3. 
D. Barbu (Dinamo) 528 p, ju
nioare: 1. Ana Buțu (Steaua) 
534 p, 2. Angela Tudorică 531 
p, 3. Anca luga 528 p.

Paul GORETI

Mr. 957 (6391)

MAI EXISTĂ Șl •••

la

25 de arcași și areașe s-au reu
nit pe poligonul clubului Olimpia 
pentru b se întrece în com
petiția „Cupa de vară a mu
nicipiului București". Rezul
tate, proba 50+30 m, seniori: 
1. Mircea Marcopol (Olimpia 
M.I.) 482 p. 2. Gheorghe Luță 
(Olimpia) 262 p, 3. Constantin 
Calotă (Olimpia) 255 p, echi
pe: 1. Olimpia M.I. 838 p, 2. 
Olimpia 756 p, senioare: 1. Va- 
silica Caraorat 177 p, 2. Vivia
na Stamian 80 p, 3. Fila Pre
da 32 p. proba 50+15 m, ju
niori: 1. F. Calistru (Olimpia) 
364 p, 2. A. Damian (lie. M. 
Viteazu) 319 . - —
M. Viteazu) 278 p, echipe: l. 
Olimpia 836 p, 2. lie. M. Vi
teazu 833 p, 
geta Lazăr (Olimpia) 407 p, 2. 
Elena Drăgici (Olimpia) 338 p, 
3. Carmen Panaitescu (Olim
pia) 292 p. La echipe a cîști- 
gat formația Olimpia cu 1037 p.

Trofeul a revenit reprezen
tanților clubului Olimpia care 
au întrunit un număr de 2918 
p la toate categoriile.

I. SLAȘOMEANU
antrenor

p. 3. T. Pria (lie.

junioare: 1. Geor-

losif Mihalic exemplifică practic, ireproșabil, execuția directei 
cînd era boxer.

Clujul s-ar putea afirma 
mai mult in box

Clujul este unul dintre cen
trele pugilistice care și-a făcut 
deseori datoria față de boxul 
românesc. El s-a evidențiat, 
de-a lungul anilor, printr-o 
muncă de calitate, prin re
zultate excelente. Ne gîndim, 
în primul rînd, la valoarea 
unor boxeri ca Gustav Ripka, 
Franelsc Ambruș, Iosif Miha- 
lic, Ludovic Ambruș. Vasile 
Mîrza, Alexandru Popa și 
alții, care au strălucit, cu ani

pe caniculă
concursurile de iarnă

Deșl tn plină vară, cînd 
s-ar crede că boberii noștri 
și-au permis să intre în "va
canță, ei îșî continuă cu asi
duitate antrenamentele. Deo
camdată la munte, apoi pe li
toral. Pentru a afla unele a- 
mănunte din activitatea lor 
estivală, le-am adresat cîteva 
înțrebări. Primul intervievat a 
fost pror. ~ 
ocupă de pregătirea fizică a 
secției C. S. Sinaia.

— Pe ce anume puneți, a- 
cum, accentul?

— După ce zăpada a dispă
rut de pe pîrtia de antrena
ment, am început pregătirea 
pe uscat. O astfel de pregătire 
vizează mai multe laturi. în 
primul rînd trebuie să men
ținem și să dezvoltăm la bo
beri forța în brațe, mușchii 
spatelui, abdomenului și ai pi
cioarelor. Pentru realizarea a- 
cestor obiective, vom face, 
printre altele, multe alergă) i 
pe nisip și în apă pînă la ge
nunchi. Lucrăm, cîte două ore, 
trei zile pe săptămînă. în luna 
septembrie, vom începe antre
namentele pe boburi

— Asupra căror 
v-ați fixat atenția ?

— Vom lucra cu 
bază, adică Panțuru, Neagoe, 
Focșeneanu, Zangor, Pascu, 
precum și cu Stoian, Bogdan, 
Ștefan Panaitescu, Mîinea, Pa- 
padopol și Stoica.

Panțuru, aflat lingă noi și 
întrebat asupra stadiului pre
gătirilor (se știe că și el este 
antrenor al secției), ne des- 
tăinuie cîte ceva din program;

C. lovan, care se

cu rotile, 
boberi

lotul de

— în acest sezon, mai mult 
ca în alte veri, vom face o 
multitudine de sporturi, toate 
menite să ne ajute la menți
nerea formei sportive. Avem 
în program și am început 
cursele de carting, motoci- 
clism, automobilism. Nu vom 
neglija nici aviația acrobatică.

— Se spune că intenționați 
să faceți pregătiri de luare a 
startului în curbă, ca la cam
pionatele mondiale. Așa este?

— Să sperăm. în curînd ur
mează să se amenajeze o pistă 
cu plecarea în curbă. Ar fi 
foarte bine pentru noi.

— Pe cine contați mai mult 
pentru viitorul sezon ?

— Mai întîi, trebuie să vă 
spun că s-a reușit, în sfîrșlt, 
crearea unui centru de bob 
la Comarnic, subvenționat de 
clubul sportiv Sinaia. Ne pu
nem mari speranțe în această 
„filială". Dar să vă răspund 
la întrebare. Vom lucra cu 
bucureșteanul Panaitescu și cu 
sinăienii Bogdan și Stoian 
'(toți fiind piloți).

— La uzina mecanică din 
Sinaia, unde vă desfășurați 
activitatea profesională, s-au 
dat în lucru, după cum sîn- 
tem 
nești

echipierii săi. In plus, joacă 
fotbal (și încă de performan
ță) în echipa Carpați Sinaia.

— Este și aceasta o modali
tate de menținere a condiției 
fizice, ne spune el.

De altfel, și NEAGOE s-a 
dovedit a fi un polisportiv. 
El s-a calificat, recent, pentru 
finala campionatului republi
can de lupte (individual), la 
categoria 90 kg.

C. IRIMINOIU

în urmă, pe firmamentul pu- 
gilismului nostru.

Clujul continuă și în pre
zent să se afirme, deși antre
norii de aci nu pot oferi ele
vilor lor condițiile cele mai 
bune de pregătire. Dacă în 
loturile reprezentative de ju
niori și tineret prezența clu
jenilor este o realitate, acest 
lucru se datorește competen
ței și entuziasmului cadrelor 
de tehnicieni. S-a spus însă 
uneori, și nu fără temei, că 
tinerii care practică sportul 
cu mănuși, la Cluj, sînt „bo
xeri de salon". Cred că ade
vărul nu este departe de a- 
ceastă afirmație. Clujenii sînt, 
într-adevăr, stiliști, sînt adep- 
ții unui box bazat pe tehnică, 
dar forța lor de luptă nu se 
remarcă, datorită faptului că 
în antrenamente (care se des
fășoară direct pe parchet sau 
pe ciment), ei nu forțează, n-au 
explozie. N-am văzut, în cele 
cîteva zile petrecute recent la 
Cluj, ringuri amenajate co
respunzător, cu pîslă care să 
protejeze integritatea boxeri
lor. Fiind foarte atenți să nu 
cadă, aceștia ezită să punc
teze mai decis, să se anga-

A. Puiu și C. Pescaru

campioni naționali de raliuri

națio-

Pe teme

EXEMPLE Șl
activi- 
dove-

In direcția intensificării 
tății sportive de masă se 
dește a fi de o mare eficiență ex
tinderea inițiativei de a se pune 
la dispoziția elevilor, în anumite 
zile și ore, bazele sportive ale 
unor cluburi și asociații. Se pare 
insă că nu peste tot s-au găsit 
soluții pentru valorificarea din 
plin a acestor inițiative.

★
In urmă cu cîteva zile, mă a- 

flam pe stadionul din Slatina. în- 
tr-un moment cînd nu se desfă
șura nici un fel de activitate, au 
pătruns pe terenurile de zgură un 
număr de 6 copii. Spontan, nedi
rijați de nimeni, copiii au format 
două echipe. Cînd, însă, să încea
pă jocul, plăcerea le-a fost brusc 
curmată. îngrijitorul terenului 
i-a somat să părăsească imediat 
stadionul. Unul dintre copii, parcă 
nedumerit, a adresat „cerberului", 
rugămintea de a le permite — to
tuși — să joace fotbal. A plătit 
cu o urechială zdravănă, această 
temeritate. ..

Martori oculari la această re
gretabilă scena au fo.st și tova
rășii Alexandru Mometc, preșe
dintele C.J.E.F.S. Olt, și M. Stan
ca, președintele Consiliului jude
țean al organizației pionierilor. 
Âm comentat cele văzute în spi
ritul folosirii intensive a bazelor 
sportive ,acum, în vacanta de 
vară, mai ales de către elevi și 
sperăm că și Ia Slatina, unde 
s-au realizat multe lucruri fru
moase pe linia activității sportive, 

^se vor găsi soluții de rezolvare.
într-adevăr, prezența elevilor 

pe bazele sportive reclamă o

<lin

informați, patine româ- 
pgntru lotul

Da. Se vor
care sperăm

de bob. 
executa 

să ne
pa
lietine 

deosebit de utile.
Focșeneanu, cel 

lea „bober de aur“ 
exprimat recent presa străină, 
referindu-se la lotul nostru 
— se pregătește împreună cu

actuale

de al trei- 
cum s-a

„EXEMPLE14
chibzuită organizare. Anunțul 

de pe poarta de intrare a stadio
nului făcea cunoscut că elevii au 
acces numai sub conducerea pro
fesorilor de educație fizică. Este 
firesc ca elevii să fie însoțiți de 
profesori. Ce fac însă elevii care 
locuiesc în preajma bazelor spor
tive, dispun de timp liber și do
resc să practice individual ramu
rile spoitive preferate ? Este ab
solut necesar ca aceștia să ia dru
mul școlii, pentru a ruga pe vreun 
profesor să-i însoțească ?

La stadionul Dinamo din Ca
pitală, în prima zi a vacanței, 
majoritatea elevilor prezenți au 
venit individual, din proprie ini
țiativă. Și nu s-a semnalat nici 
un necaz. Dintre sutele de profe
sori de educație fizică din Bucu
rești, nu au venit, în mod orga
nizat, cu elevii, decît 2, 3 iar din
tre cadrele cu responsabilități în 
școli, nici unul dintre cei care 
au însărcinări pe linia organiza
țiilor U.T.C. sau de pionieri. Șl to
tuși. ..

Iată de ce mi se pare înțeleap
tă soluția adoptată de unele clu
buri, asociații sportive, organizații 
U.T.C. și de pionieri care în zilele 
și la orele afectate elevilor, tine
relului, la bazele sportive, asigură 
accesul nestînjenit al acestora 
precum și asistența tehnică nece
sară organizării și supravegherii 
diferitelor activități, după gusturi, 
după prererințe. Oare exemplul 
primului oraș al țării n-ar putea 
fi urmat, generalizat ?... z

prof. Gh. VLĂD

La 10 zile după 
disputarea ultimei 
etape, s-a reușit 
să se întocmească 
clasamentele cam
pionatului

nai de raliuri.
Cei însărcinați cu 

muncă au avut mari 
tăți, constatând pe parcurs la
cune serioase ale regulamen
tului. (încă o dovadă a super
ficialității cu care a lucrat și 
anul acesta serviciul de com
petiții al A.C.R.).

Datorită acestui fapt, cla
samentul pe care îl dăm mai 
jos îl considerăm provizoriu, 
socotind că nu este posibil ca 
un echipaj clasat pe locul 5 
în clasa sa să figureze în cla
samentul general înaintea e- 
chipajelor de care a fost în
trecut în clasa respectivă 
(cazul Finichiu — I. Ionescu, 
Borbely—Briduș etc.).

a

Pfima etapă

această 
dificul-

campionatului de viteză

in coastă, amînată
Deoarece la sfîrșitul acestei 

luni cei mai buni piloți ur
mează să participe la raliul 
Dunării (competiție interna
țională), C.S.N.A. a hotărît 
să amîne prima etapă a cam
pionatului național de viteză 
în coastă programată pentru 
sfîrșitul acestei luni.

Ca urmare, această compe
tiție va debuta la 15—16 au
gust cînd se va disputa cursa 
de coastă de la Hula—Mediaș. 
A II-a etapă se va disputa la 
5—6 septembrie (Măgura—Ba
cău), urmînd ca data celei de-a 
III-a sa fie stabilită ulterior 
în funcție de unele competiții 
internaționale la care urmea
ză să participe echipa repre
zentativă.

Așteptînd deci un clasament 
omologat de C.S.N.A. iată cum 
se prezintă ierarhia piloților 
noștri de raliuri (în întocmi
rea acestui clasament au con
tat cele mai bune două re
zultate în cele trei etape ale 
campionatului).

1. A. PUIU—C. PESCARU 
(Steagul roșu Brașov) R 8 
Gordini (locul 1), cî. IV) ; 
2. EUGEN IONESCU CRIS- 
TEA —P. VEZEANU (U.A.P. 
Dacia-București) R 8 Gordini 
(locul 1, cl. V) ; 3. GH. MO- 
RASE—C. OLTEANU (U.A.P. 
Dacia Pitești) Dacia 1100 S 
(locul 1, cl. III) ; 4. V. MARIN 
—GH. IORDACHESCU (U.A.P. 
Dacia București) Dacia 1100 S 
(locul 2, cl. IV) ; 5. I. FINI - 
CHIU —I. IONESCU (Steagul 
roșu Brașov) Dacia 1100 S 
(locul 5, cl. UI; 6. L. BOR-
BELY—C. BRÎNDUȘ (Sinte- 
rom Cluj) Dacia 1100 S (locul 
2, cl. III); 7. GH. TAFET — 
O. KUHARTZ (IUS Brașov) 

'Dacia 1100 S (locul 4, cl. III) ;
8. A. ORBAN — T. AGARDI 
(Sinterom Cluj) Dacia 1100 S 
(locul 6, cl. III) ; 9.
VACI —I. VASILIU (Steagul 
roșu Brașov) Dacia 1100 S 
(locul 2, cl. V); 10. M. DUMI 
TRESCU—D. NOVAC (U.A.P. 
Dacia București) Dacia 1100 S 
(locul 3, cl. III); 11. I. DRA- 
GOI—N. CRĂCIUN (IUS Bra
șov) Dacia 1100 S (locul 3, 
cl. IV) ; 12. GH. LASZLO — 
A. RUSU (A.C.R. Tg. Mureș) 
Dacia 1100 S (locul 4, cl. V) ; 
13. M. NEGULICI—GH. FÎCIU 
(Uzina Autobuzul) Dacia 1109 
S (locul 3, cl. V) ; 14. D. GO
LOGAN—M. LUPU (IUS Bra
șov) Dacia 1100 S și 15 TATU 
N. — I. ROZENAUER (Sibu) 
Dacia 1100 S.

Clasamentul
1. Steagul roșu
UAP — Dacia
UAP Dacia Pitești.

L. KO-

pe echipe : 
Brașov , 

București,
2.
3.

Sînt 17 ani de atunci. 
Lui Paul Neculcea și 
colegilor săi de echi
paj 
cu 
decerna 
pioni ai 
de caiac 
în 1954, 
ție își reedita succesul...

într-una din zilele lui 
iulie 1970 — cînd pe 
întinderea Herăstrăului 
plutesc fel de fel de 
ambarcațiuni — stau de 
vorbă cu Paul Necul
cea. Amintirile se dea
pănă cu ușurință, cu a- 
ceeași ușurință cu care 
fostul caiacist mînuia 
padela :

— Regata Grtinau, la 
care am participat in 
1954, este competiția de 
care mă leagă cele mai 
frumoase amintiri. Poa
te și pentru că atunci 
am fost părtaș la câști
garea a două probe : 
cea de caiac de 4

(Borisov, Andrees- 
și Budacek) li se 

titlul de cam- 
țării în proba 
4. După un an 
aceeași forma-

PROFILURI

jeze în schimburi puternice, 
din care să rezulte meciuri 
îndîrjite. Or, boxul rămîne 
totuși un sport unde forța, 
alături de celelalte calități ce 
se cer sportivului, joacă un 
rol de seamă.

Orașul de pe Someș dispune 
de antrenori capabili. Eugen 
Douda, Petre Ambruș, Florea 
Stanomir, losif Mihalic, Ion 
Chendreanu sînt maeștri în 
meseria lor. Dacă în sălile pe 
care le conduc ar exista con
diții mai bune de pregătire, 
în mod cert rezultatele boxe
rilor de aci ar fi superioare. 
Cred că ar trebui depuse mai 
multe eforturi, pentru rezol
varea pe plan local a acestei 
spinoase probleme. Se simte 
nevoia îndrumării mai atente 
a antenorilor, metodiștii 
C.J.E.F.S. fiind primii care pot 
face acest lucru. Secția de box 
a asociației Voința, condusă 
de maestrul Douda, și-a făcut 

. simțită deseori prezența în 
activitatea pugilistică a ora
șului. Va trebui reactivată și 
secția A.S.A., unde tânărul 
antrenor losif Mihalic mun
cește cu pasiune și, pot afir
ma, cu competență.

Gheorghe FIAT
secretarul colegiului central 

de antrenori

Mai există și box ? Cum, 
mai există și altceva decît 
Angelo, Dan, Dobrin, Dumi- 
trache și brecurile din fotbal? 
E uimitor — dar mai există 
și Mor.ea. Sîmbătă seara, Țo- 
pescu a regretat împreună cu 
noi lipsa „reluărilor" la box 
— asta neînsemnînd, firește, 
că le-am avut duminică, la 
Brașov, unde fle
rul t.v.-ului ne-a 
pus în față cu 
Crișul—Steagul de 
doamne-ajută, în 
loc de Rapid — 
A.S.A. (dar cine 
se putea gîndi la 
ce-1 poate trece 
prin minte Giuleș- 
tiului?) sau măcar 
Steagul — Crișul 
tineret, meci cu 10 
goluri, zice-se... 
Vorbesc și eu ca să 
n-adorm, ca să nu 
deplîng lipsa unui 
Aradul, căci acolo ar fi trebuit 
să fim, dar ce să faci ? Dar 
mai există box, mai există 
pumnul-fulger al lui Monea, 
pe care nu l-am văzut și de 
ce să-l fi văzut ? Cu ce-1 aju
ta pe americanul acela ? Nu 
l-a văzut nici el — îi doresc 
sănătate, iar lui Monea o re
vanșă la Pozniak, dacă omul 
nu s-o retrage înaintea bă
iatului nostru. Oricum, bine 
că mai există Monea...

Bine că mai există Lia. Cele 
10 minute cu domnia sa — 
în pauza nesăratului fotbal — 
ne-au adus puțintel soare, 
dacă trecem peste tovărășica 
aceea care lua interviul, ca
pabilă să adoarmă nu numai 
o discobolă, ci și un discobol. 
Dar, probabil, așa-i la în
ceput... Lia mi-a făcut ace
eași impresie formidabilă — 
un echilibru 
simț și bun 
autentică a 
autentice, o 
rului în fața căreia ar trebui 
să ne înclinăm adînc. In 10 
minute, Lia a spus cîteva idei 
substanțiale, care nu trec prin 
mintea altora nici în o sută 
de minute. Mai întîi că e 
esențială tăria de a rezista 
succesului. După aceea, sus
piciunea față de atotputerni
cia talentului. Lia — susține

necu 
(scrii 
orică 
talen 
să ni.

domnia sa — n-a avut talent, 
de la început. L-a descoperii 
târziu, cînd, probabil, nu mai 
era descoperirea cea mai im
portantă. Idee profundă, 
noscută multor tineri 
tori) care au, înaintea 
rei revelații, cunoștința 
tului — ca după aceea
mai descopere nimic, conside

rând că revelația 
dintîi e și cea din 
urmă.

Frumoasă a fost- 
în mărturisirea 
atletei și groaza 
în fața timpului 
care trece. Și, în 
sfîrșit, avea ură 
împotriva infini
tei prejudecăți 
care vede în orice 
sportiv, „un cal de 
curse"... E foarte 
rău că t.v. - ul 
nostru sportiv nu 

asemenea „10releu cu

superior de bun 
gust, o modestie 
unei inteligențe 
forță a caracte-

înmulțește
minute cu"... oameni cărora 
sportul le-a dat o lumină mai 
adîncă asupra vieții, căci mai 
există asemenea lumini, ase
menea vieți și asemenea spor
tivi.

Numai că de cînd cu Mun- 
dialul ăsta, eu am impresia 
— dacă mi se dă voie gft am 
șl eu flerurile mele discuta
bile _ că redacția noastră 
sportivă trăiește de parcă 1-ar 
fi clasat ca El Salvadorul. 
Pare descurajată, fără poftă 
de viață șl de luptă, trec pe 
lingă ea evenimentele ca po- 
tîmichile și mal mult de o 
privire cu coada ochiului nu 
observăm. De ce ? Marea dis
cuție cu fotbalul întârzie — 
deși la dosar apar mereu noi 
documente. Dacă discuția în 
fața milioanelor de oameni 
nu incintă studioul — La care 
pînă și Fănuș și-a dat ade
ziunea cu acea răutate carac
teristică prea pudicei sale bu
nătăți — dacă nu mai vreți 
fotbal, mai există, Lată, Iile, 
Țirl, Corbu, Beroeanu, mai 
există sport, lumea nu se ter
mină la Angelo și Dobrin, că, 
altfel am înnebuni. Puțin cu
raj, sus inima, tovarăși — ni
meni n-a murit din două vorbe, 
sau trei, ceva mai piperate.

BELPHEGOR

REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV“99
(Urmare din pag. 1)

K 1—1000 m, K 2—500 m F, 
C 1—1000 m, K 2—1000 m, C 
2—1000 m, K 4—500 m F, 
K 1—4 x 500 m.

12,00 FINALA la K 4—10 000
m.

16,00 : FINALE la K 1—1000 
m, K 2—500 m F, C 1—1000 m, 
K 2—1000 m, C 2—1000 m, K 
4—500 mF, K 1—4x500 m.

PE BULETINUL 
ÎNSCRIERILOR...

R. F. a Germaniei. Federa
ția de specialitate a înscris 
pentru regata internațională 
Snagov o numeroasă și puter
nică echipă din rîndurile că
reia fac parte, printre alții, 
cașoistul DETLEF LEWE, 
campion mondial, și caiacista 
ROSZWITA ESSER, campioa
nă olimpică. Dar, iată cum 
arată formația anunțată : 
K 1—10 000 m : Scheider, 
Kemnitz ; K 2—10 000 m :

Gusse — Fischer ; Matteirn — 
Hennes ; K 4—10 000 m : Mat
tern — Hennes — Kemnitz — 
Scheider; KI—500m: Jentsch, 
Both, Timmers, Hopfner, Lau- 
fer ;• K 2—500 m : Laufer— 
Fried ; Gunther—Fischer ; K 1 
—4 x 500 m (două echipe încă 
nedefinitivate) '; K 1—1000 m: 
Geesmann, Zander, Pasch, 
Laufer, Gusse ; K 2—1000 m; 
Gusse — Fischer ; Zander — 
Schultze ; K 4—1000 m: Pasch 
—Zander—Schultze—Sandner ; 
K 1—500 m (F) : Pepingege, 
Wallbaum, Schneider, Esser, 
Bergmann, Mauer, K 2—500 
m (F) : Pepingege — Sphor ; 
Wallbaum — Schneider ; K 
4—500 m (F) : Pepingege — 
Sphor — Bergmann — Mauer ; 
C 1—10 000 m : Suchatzki, 
Hofmann ; C 2—10 000 m : 
Hăgele—Glaser ; Bauer—Leit
ner ; C 1—1000 m : Lewe, Su
chatzki ; C 2—1000 m Hăgele 
— Glaser ; Bauer — Leitner ; 
Rose—Twer.

PRIMII OASPEȚI..!

La Snagov au sosit primii 
oaspeți: sportivii cubanezi 
care ieri au și efectuat un 
ușor antrenament de acomo
dare. Astăzi și mîine sînt aș
teptați ceilalți concurenți.

„Criteriul speranțelor"
• SNAGOV. La întreceri au 

participat sportivi reprezen- 
tînd cluburile Dinamo și 
Steaua. S-au înregistrat urmă- 
tarele rezultate :

K 1—500 m : L. Petcu (Di
namo) 2:01 ; K 2—500 m : 
Gaigău — Radnev (Dinamo) 
1:43; K 4—500 m; Pascu—Cîm- 
peanu — “ 
(Dinamo) 
Serghei 
2—500 m 
(Dinamo) 
P. Mafiei (Steaua) 2:17 K 
2—500 m (F) : Georgescu — 
Ghenu (Steaua) 2:03 ; K 4—500 
m (F) : Roman — Grigore—Pe- 
treu — Nichita (Steaua) 1:56 ; 
K 4—5000 m : * ~ ‘
—Prunău—Ion (Steaua) 12:48; 
K 2—5000 m: “ " “
chian (Steaua) 13:42; K 1—5000 
m; Bamri (Steaua) 17:42; C 
2—5000 m : Parmac—Vorobiov 
(Dinamo) 15:44 ; C 1—5000 m: 
Zaharenco (Dinamo) 17:40.

Dumitrașcu — Litvin 
1:35 ; C 1—500 m : 
(Dinamo) 2:12 ; C 

: Grigoraș — Nemeș 
1:54; K 1—500 m(F):

Istrate—Platon

Timofte—Lu-
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Loto-Pronosport
Avantajele acordate particlpan- 

țllor la sistemele LOTO, PRONO- 
EXPRES șl PRONOSPORT, prin 
care Își pot alege — In cadrul 
premiului obținut — cțte un auto
turism, continuă șl in luna iulie.

Astfel, partlciplnd la tragerea 
LOTO de mîine puteți obține la 
alegere autoturisme : MOSKVICI 
408 cu radio și rulotă, MOSKVICI 
408 cu caroserie 412, DACIA 1100; 
SKODA S.100 șl SKODA 1000 M.B.

La toate aceste sisteme cîștigă- 
torul poate opta In alegerea unuia 
dintre autoturismele de mal sus 
șl eventuala diferență in bani* 
sau poate primi Întreg premiul 
în numerar.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
LOTO de mîine. Tragerea va avea 
loc la București In sala din stra
da Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19. Ea va fi radiodifuzată 
după care va urma un film ar
tistic.

• Ieri, pe stadionul Dinamo In 
pauza meciului de fotbal DINA
MO — F. C. ARGEȘ, spectatorii 
au urmărit cu viu interes atribui
rea unor autoturisme obținute ca 
premii de către partlcipanți la 
sistemele LOTO-PRONOSPORT.

Printre sutele de cîștigătorl din 
acest an sînt și doi sportivi care 
și-au luat în primire autoturis
mele : fotbalistul Titu Tătaru de 
la Victoria Tg. Jiu șl călărețul 
Velea Dumitru de la echipa 
Steaua. Flecare au_ obținut cite 
un

Clasament: 1. Dinamo 
p ; 2. Steaua 171 p.

• HERĂSTRĂU. în compe
tiția bucureșteană s-au în
trecut aproape 200 de caia- 
ciști și canoiști reprezentând 
cluburile Olimpia, CSS, Șc. 
sp. 2, Rapid. CNU, Voința.

Rezultate tehnice: K4—5000 
m : Stoian — Predonie—Stroie 
— Mihăilă (Șc. sp. 2) 22:04 ; 
K 2—5000 m : Ștefan — Decu- 
seară (CSS) 23:15 ; K 1—5000 
m : Nae (Olimpia) 28:45 ; C 
2—5000 m: Bănișor—Ivan 
(Olimpia) 29:15; C 1—5000 m: 
Foamete (CSS) 30:30; K 1—500 
m (F) : D. Vasile (Olimpia) 
2:30 ; K 2—500 m (F) : Zint — 
Ivan (Șc. sp. 2) 2:15 ; K4—500 
m (F) : Cotoran—Tudor—Titi- 
șan — Niță (CSS) 2:05; C
1— 500 m : Mihai (Șc. sp. 2) 
2:25 ; C 2—500 m : Grigorescu 
—Stoica (CSS) 2:18 ; K 1—500 
m ; Ristea (Voința) 2:01 ; K
2— 500 m : Păunescu — Geor
gescu (Șc. sp. 2) 1:51; K4—500 
m : Tănăsescu — Poștașu — 
Mihalcea — Matei (Șc. sp. 2) 
1:50.

Clasament : 1. OLIMPIA
151 p ; 2. CSS 140 ; 3. Șc. sp. 2 
107 ; 4. Rapid 34 ; 5. CNU ; 
6. Voința.

autoturism SKODa 1900 M.B,
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. M 

DIN 8 IULIE 1970
EXTRAGEREA Is 24 28 15 1 

18 45 . . .
FOND DE PREMII 272.398 lei 
EXTRAGEREA a II-a J 8 86 16 

1 17 21 10 40
FOND DE PREMII t 240.284 lei 
Plata premiilor la acest concura 

se face astfel :
In Capitală de la 18 iulie pin» la 

22 august 1970 inclusiv ț
In țară de la 20 iulie pini 1* 

"I august, inclusiv.
LOTO

PREMIILE TRAGERII 
DIN 8 IULIE 1970

EXTRAGEREA I ! Cat. I : 5,25 
variante a 12.228 lei ; a H-a : 2,25 
a 28.532 lei ; a IlI-a : 9,55 a 6.722 
lei ; a IV-a : 15,70 a 4.089 lei ; a 
V-a : 86,50 a 742 lei ; a Vl-a 1 
176,15 a 364 lei.

EXTRAGEREA a II-a 5 Cat, B î 
0,75 variante (3 x 25% a cite 30.220 
lei fiecare) C : 6,15 a 7,371 lei : 
D : 5,75 a 7.884 lei ; E : 11,05 a 
4.102 lei ; F : 29,25 a 1.550 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. Z! 
646,20 a 100 lei.
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ii șl a vîntului, în tim
pul concursului — dife
rite ambarcațiuni

Dacă secția de cano
taj a Școlii sportive nr. 
1 a repurtat succese și 
a cucerit titluri de cam
pioni republicani de ju
niori în probele de 4 + 1 
vîsle (fete și băieți), 
4 + 1 fără cîrmaci, 8+1, 
marangozul Paul Ne
culcea este, putem spu
ne, intr-un fel coautor 
al victoriilor. El poate 
fi văzut — iar sportivii 
și antrenorii pot depune 
mărturie — înaintea fie
cărui concurs, înaintea 
fiecărei lansări la apă, 
lăcuind ambarcațiunea 
pentru ca aceasta să a- 
lunece mai ușor și mai 
rapid, cum de asemenea 
acordă o atenție deose
bită garării și controlă
rii tuturor „vaselor".

După o competiție, 
după un antrenament, 
în clipe de răgaz, pro
fesorii școlii, elevii își 
îndreaptă un gind și 
spre marangozul secției. 
Și atunci fiecare i se 
adresează simplu: ..Mul
țumiri nea Paule” 1

Theo MACARSCHI

de(10 000 m) 
dublu (1 000

Fastul campion își_
trerupe firul amintirilor. 
Cu siguranță, ar mai 
avea multe de povestit 
din activitatea sa de 
sportiv fruntaș. Caiacist 
la clubul Dinamo Bucu
rești, el a fost selecțio
nat in 1954, pentru a ne 
reprezenta țara, la cam
pionatele mondiale de la 
Ma?on (Franța), în pro
bele de caiac dublu și 
patru. După ce a a- 
bandonat activitatea 
compotițională, Paul Ne- 
culcea nu s-a despărțit 
de sportul pe care l-a 
îndrăgit atit de mult. 
O părticică din ființa sa 
a rămas acolo, pe întin
derea lucie a lacului.

— Nu mai iau parte 
la concursuri, 
dar lacul, 
nile au rămas prietenii 
mei cei mai apropiați 
— se destăinuie actualul 
marangoz.

și cea 
m).

în-

din 1958, 
ambarcațiu-

Căci, de 12 ani, Paul 
Neculcea este marangoz 
la secția de canotaj a 
Școlii sportive nr, 1 
București. In ace istă 
calitate lucrează la în
treținerea și la repa
rarea 
Dacă s-a 
sau pupa 
intervine 
priceperea 
tea ee 1 
anii de îndelungată ex
periență ; dacă .s-a rupt 
crevacul el are pregătit 
un altul cu care să-l 
înlocuiască, dacă este 
nevoie — și intervenția 
lui a fost de foarte 
multe ori binevenită — 
el este gata să repare 
vîsla sau căruciorul, să 
monteze o altă cîrmă 
în locul celei deterio
rate. Nu puține au fost 
cazurile cînd a trebuit 
să schimbe o parte în
semnată a bordajului u- 
nui schif, sau să repa
re — sub biciuirea plo-

ambarcațiunilor, 
spart prova 

unui schif, el 
prompt, cu 
și dexterita- 

le-au conferit

Automobil Clubul Român
informează pe membrii săi că începînd din ziua de 8 
iulie a.c. pune în vînzare, prin filiala A.C.R. București, 
locuri pentru Satul de vacanță Snagov.

Membrii A.C.R. vor avea la dispoziție menu-uri la 
prețuri avantajoase, vor fi scutiți de orice taxă de 
intrare pentru mașină, parcare, compare și in plus 
vor beneficia, tot în mod gratuit, de posibilitățile 
de utilizare a întregii baze amintite.
La dispoziția membrilor A.C.R. se va găsi un stand 
de vînzare cu articole turistice. De asemenea, va 
funcționa un birou de informații turistice și tehnice. 
In fiecare duminică se vor asigura la cerere testări 
tehnice ale autoturismelor.

Rezervările și plata c/valorii serviciilor solicitate se 
pot face la filiala A.C.R. București din Strada Lips
cani nr. 6, telefon 13.75.36.
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Astâzij în Canada, se dă startul altei mari competiții:

CAMPIONATELE MONDIALE Dl LUPTE LIBERE
EDMONTON, 8 (prin tele

fon). După ce s-a tras cor
tina peste agitatele campio
nate mondiale de lupte gre- 
co-romane, care au adus 

'sportului luptelor din Româ
nia noi succese prestigioase, 
în aceeași impunătoare sală a 
Universității Lister va ră
suna joi dimineața gongul 
inaugural al altei competiții 

.de primă mărime: „mondia- 
țlele" specialiștilor în luptele 
(libere. La startul acestor în
treceri — de bună seamă, 
‘cele mai importante ale anu- 
jlui 1970 — și-au anunțat 
.participarea sportivi din nu- 
irrieroa.se țări, printre care 
'Bulgaria, Japonia, Uniunea 
Sovietică, Turcia și Statele 
.Unite — cu formații complete 
— R.F. a Germaniei, Româ
nia, Polonia, Ungaria. R.D. 
Germană, R. P. Mongolă, 
;Finlanda și Iran — cu spor
tivi numai ta unele categorii 
de greutate. Din România au 
făcut deplasarea la Edmon
ton trei luptători: Petre Co
mun (cat. 62 kg), Ludovic 
Ambruș (cat. 74 kg) și Va- 
sile lor ga (cat. 82 kg). De 
notat că ultimii doi debutează 
la o ediție a campionatelor 
mondiale. Dar, atât Ambruș 
cit și lorga au avut compor
tări meritorii la recentele 
campionate europene, justifi- 
,cînd selecția pentru confrun
tările „mondialelor". Petre 
;Coman, însă, bate de mai 
.mulți ani la „poarta" perfor
manțelor olimpice șl mon
diale, dar, nu a reușit s-o 
..deschidă" pînă acum decit 
pe aceea de la „europene": 
medalie de bronz (Istanbul- 
1967). medalii de argint 
(Skoplje — 1968 și Sofia — 

,1969) și medalie de bronz 
((Berlin — 1970). Poate că va 
.reuși, de astă dată, să găseas
că „cheile" potrivite... Pînă 
atunci (în România, la ora 
cînd încep „mondialele" din 
«anada, ziua de joi va fi pe 
sfîrșite) să transcriem cîteva 
din notările de la „greco- 

, romane", ale căror ecouri 
persistă.

Maj întîi, consemnăm fap-

Irezistibilul Eddy Merckx
Eddy Merckx este irezisti

bil in această ediție a Turu
lui ciclist al Franței. Ieri, cam
pionul Belgiei a triumfat din 
nou, cîștigînd detașat etapa a 
12-a, lungă de 194 km și des
fășurată între Thonon Ies 
Bains și Grenoble. Liderul 
clasamentului general a par
curs distanța în 6 h 01:49, so
sind cu aproape două minute 
înaintea sponiolului Zubero, 
cronometrat în 6 h 03:24. Pe 
locul al treilea a sosit Ralia

De vorbă cu Al. Popescu, despre cursul 
antrenorilor de baschet de la Macolin

Binecunoscutul luptător maghiar lanoș Varga (in stingă) și-a adăugat 
in palmares, după titlul olimpic, șl pe cel de campion mondial (pen
tru a doua oară) ia „greco-romane“. Iată-1 infruntindu-1 la Edmontou 

pe sud-coreeanul Yong Ik Kim.
Telefoto : A. P. AGERPRES

tul că ediția de la Edmon
ton a fost apreciată ca cea 
mai „tare" din istoria „mon
dialelor", fiind asemuită cu 
competiția olimpică de la 
Ciudad de Mexico. Apoi, 
trebuie să subliniem că lup
tătorii sovietici au repurtat 
și de astă dată, un mare 
succes, cucerind cinci medalii 
de aur și primul loc pe na
țiuni. Sportivii noștri, cu toa
te că au fost prezenți numai 
la 6 din cele 10 categorii de 
greutate, au reușit, în final, 
să situeze România în cla
samentul pe națiuni înaintea 
unor țări cdre, nu numai că 
aliniaseră echipe complete, ci

nul Achiavan, la două minute 
și 7 secunde de învingător.

în clasamentul general nu 
s-a înregistrat nici o modifi
care. Eddy Merckx și-a mă
rit avansul la 6:01,0 față de 
olandezul Zoetemelk, la 10:0 
față de Gosta Petersson (Sue
dia), la 11:29,0 față de Van 
Springel (Belgia) etc.

Astăzi are loc etapa a 13-a, 
Grenoble-Gap, lungă de 195 
km. 

se bucură și de o bună repu
tație în arena internațională, 
cum sînt Japonia, R.F. a Ger
maniei, Turcia ș.a. Să spe
răm că și cei trei sportivi ro
mâni vor reuși să aibă com
portări meritorii la „mon
dialele" de lupte libere.

FINALIȘTII C. M.
Stadionul „Franțois Andră", 

cu cele peste 10 000 de locuri 
ale sale, a devenit neîncăpă- 
tor la cea de a treia probă 
care hotăra calificarea în fi
nala C.M. de obstacole. Par
cursul a totalizat un număr 
de 17 sărituri cu înălțime ma
ximă de 1,60 m (barema A la 
cronometru, viteza 400 m pe 
minut) și s-a disputat în două 
manșe gen „Cupa Națiunilor". 
Rezultatele probei : 1. D.
Broome (Anglia) 0 p penali
zare, 2. (ex aequo) J. Elder 
(Canada) și B. Geneste (Fran
ța) 0,25 p penalizare, 3. G. 
Mancinelli (Italia) 4 p pena
lizare, 4. F. Chapot (S.U.A.) 
4,25 p penalizare, 5. H. Win
kler (R.F.G.) 5,75 p penalizare, 
6. (ex aequo) H. Smith (An
glia), R. D’Inzeo (Italia), A. 
Schockemohle (R.F.G.) și J. 
Lambi (Argentina) cîte 8 p. 
penalizare.

După adiționarea punctelor 
obținute de călăreți în cele 
trei probe de calificare, cla-

Tragerea la sorți în „C.C.E.“ și „Cupa cupelor"

CAMPIOANA ROMÂNIEI VA INTILNI 
PE FEIJENOORD ROTTERDAM!
• Câștigătoarea „Cupei României" (Steaua sau Dinamo) va

juca cu deținătoarea „Cupei U.R.S.S."
Ieri, la prînz, au fost sta

bilite prin tragere la sorți 
meciurile din primul tur al 
principalelor cupe europene 
la fotbal : „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa cupelor".

Pentru echipele românești, 
tragerea la sorți nu a fost 
prea favorabilă. Echipa cam
pioană a României va întîl- 
ni în primul tur puternica 
formație olandeză Feijenoord 
Rotterdam, invingătoarea ul
timei ediții a „C.C.E.", Iar 
ciștigățoarea „Cupei Româ
niei" (Steaua sau Dinamo) 
va fi opusă formației care va 
cuceri „Cupa U.R.S.S.".

în ambele competiții („C. 
C.E." și „Cupa cupelor") e- 
chipele românești vor susține 
primele jocuri în deplasare. 
Au fost fixate și datele de 
desfășurare a tuturor jocu
rilor din ambele competiții : 
Ia 16 septembrie meciul tur 
și Ia 30 septembrie — retu
rul.

Din cauza numărului mare 
de echipe au fost programa-

DE OBSTACOLE
samentul definitiv pentru fi
nala C.M. este următorul : 1. 
H. SMITH (Anglia) cu calul 
Nattie Brown 84,33 p. 2. G. 
MANCINELLI (Italia) cu Fi- 
dux 83,33 p, 3. D. BROOME 
(Anglia) cu Beethoven 78,50 p,
4. A. SCHOCKEMOHLE 
(R.F.G.) cu Donald Rex 77,50 
p. Urmează, în ordine : J. 
Elder (Canada), F. Chapot 
(S.U.A.), J. Lambi (Argenti
na), R. D’Inzeo (Italia), B. 
Geneste (Franța) și H. Winkler 
(R.F.G.). La sfîrșitul săptă- 
mînii, primii patru călăreți 
își vor disputa titlul mondial 
pe un parcurs de 8 obstacole 
(înălțime 1,30—1,50 m), pe 
care îl vor efectua pe rînd cu 
caii lor și cu fiecare din caii 
adversarilor. în această situa
ție, călăreții vor trebui să se 
acomodeze direct pe parcurs 
cu caii adversarilor, ceea ce 
sporește interesul pentru fi
nală.

Paralel s-a mai disputat o 
probă de obstacole (1,40 m, 
53 concurenți) în cadrul unui 
concurs internațional. A cîș- 
tigat A. Schockemohle cu 
Wimpel 0 p (46,5) urmat de 
H. Winkler cu Enigk 0 p 
(50,3) și Ann Moore cu April 
Love 0 p (54,8).

Felix ȚOPESCU 

te și cîteva meciuri prelimi
narii. In „C.C.E.", campioa
na Bulgariei va juca cu Aus
tria Viena, iar în „Cupa cu
pelor", Atvidaberg (Suedia)

Iată programul complet al primului
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Spartak Moscova—F. C. Basel
Fenerbahce—F. C. Carl Zeiss Jena
Standard Liege—Rosenborg (Norvegia)
Sporting Lisabona—Florlana (Malta)
Slovan Bratislava—Boldklub (Danemarca)
EPA (Cipru)—Borussia Mdnchengladbach (R.F.G.)
Feijenoord Rotterdam—România *
Everton—Keflavik (Islanda)
Nandori Tirana—Ajax Amsterdam
I. F. K. Goteborg—Legia Varșovia
Tnvingâtoarea joc. prelim. — Atletico Madrid 
Ujpesti Dozsa—Steaua roșie Bblgrad
U. S. Cagliari—SI. Etienne
Celtic Glasgow—KPV Kokkola (Finlanda) 
Panathinaikos—Jeunesse Luxemburg
Watterford (Irlanda)—Glentoran Belfast

CUPA CUPELOR
Manchester City—Lienfild Belfast
Benfica—Olympia Ljubljana
Aris Salonic—Chelsea 
Akureyiri (Islanda)—F. C. Zurich 
Cardiff City—Pesoporikos (Cipru)
* R. F. a Germaniei—F. C. Bruge 
Hibernians Malta—Real Madrid 
Vorwărts Berlin—A. C. Bologna
* U.R.S.S.—România
* Bulgaria—Hakka (Finlanda)
F. C. Aberdeen—Honved Bp.
Stromgoset (Norv.)—F. C. Nantes
* Aalborg (Danemarca)—Polonia 
Gozfepe Izmir—Union Luxemburg
Wacker Innsbruck—Atvidaberg sau Partizan Tirane 
Bohemians Dublin sau Gotfwaldow—Eindhoven

) Țâri care nu și-au desemnat încâ echipele campioane sau 
cîștigâtoarele de cupe.

Secvență de la ultima regată internațională Henley

cu Partizan Tirana și Bohe
mians Dublin cu Gottwaldov. 
Aceste meciuri preliminarii 
se vor disputa pînă la 2 sep
tembrie.

tur :

AMIilflILL LUI MOSCONI
O știre publicată recent de 

ziarul parizian l’Equipe a 
făcut o adevărată senzație în 
lumea natației europene. în 
ciuda unei ușoare întinderi 
de ligament, care l-a înde
părtat timp de două 6ăptă- 
mîni de piscina californiană 
în care se pregătește pentru 
„europene", Alain Mosconi a 
declarat ziariștilor că se află 
în condiții optime pentru a 
realiza performanțe dintre 
cele mai bune.

„Antrenamentele cu Peter 
Doland sînt pe încheiate. Voi 
mai participa 'la două con
cursuri în S.U.A. și apoi' mi 
voi întoarce pe continent 
pentru a mă alătura co
echipierilor din selecționată. 
Am înotat zilnic cîte 12—14 
km și cred ci acumulările 

făcute îmi' vor permite un 
adevărat tur de forță la Bar
celona. Dacă antrenorii lotu
lui nu vor avea nimic împo
trivă, mă voi alinia la star
tul a 5 probe individuale 
(200 m și 400 m liber, 100 m 
și 200 m delfin și 200 m 
mixt) și în cele 3 ștafete 
(4x100 m, 4x200 m liber și 
4x100 m mixt). Cele mai 
mari șanse cred că le voi 
avea în cursele de craul, 
pentru care sînt capabil la 
această oră de timpi în Ju
rul a 1:56,0 (200 m) și 4:03,0 
(400 m)\

Ambițiile celebrului cam
pion francez sînt fără îndo
ială cu totul ieșite din co
mun. Rămîne de văzut însă 
în ce măsură un asemenea 
plan (3,300 km în 8 zile de 
concurs) poate fi realizat...

De curînd, s-a desfășurat, 
în pitoreasca localitate elve
țiană Macolin, primul curs de 
formare și perfecționare a an
trenorilor de baschet, organi
zat de federația internațională. 
La curs a luat parte și antre
norul emerit Alexandru Po
pescu, ca lector, calitate pe 
care au avut-o și unii reputați 
antrenori din Europa, ca Gian
carlo Primo, antrenorul re
prezentativei Italiei, Stanislav 
Zagorski, antrenorul echipei 
Poloniei, Miloslav Kriz, fostul 
antrenor al selecționatei femi
nine a Cehoslovaciei și actua
lul antrenor al lotului R. F. a 
Germaniei care se pregătește 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen, Robert Busnel, 
reputatul antrenor francez, 
președintele Comisiei tehnice 
a F.I.B.A. din care face parte 
și prof. Alex. Popescu, Wil
liams Jones, secretar general 
al F.I.B.A. ș.a.

La înapoierea de la Macolin, 
J am solicitat prof. Popescu 
unele impresii asupra desfă
șurării lucrărilor.

— De la început doresc să 
precizez, ne-a declarat dînsul, 
că lecțiile s-au bucurat de un 
mare succes, atît datorită nu
mărului mare de participanți 
(54 de antrenori, din 18 țări),

CALEIDOSCOP
A CĂZUT RECORDUL 

LUI BILLY WRIGHT

Recordul mondial de se
lecționări al englezului Billy 
Wright — 105 jocuri în re
prezentativa de fotbal a ță
rii sale — a fost depășit în 
timpul meciurilor C.M. din 
Mexic. Noul recordman este 
compatriotul său, Bobby 
Charlton, care numără acum 
106 selecționări în reprezen- 
tati .a Angliei.

ECHIPA... FRUMOȘILOR

în cadrul unui referendum, 
urmașele mexicane ale Evei 
au alcătuit o „echipă a lu
mii" formată din... cei mai 
frumoși fotbaliști ai ultimu
lui C. M. Cele mai multe su
fragii le-au întrunit engle
zul Geoff Hurst, urmat de 
uruguayanul Mazurkiewicz, 
marocanul Ben Kassou și ita
lianul Rivera.

Au mai obținut voturi ju
cătorii Calderon (Mexic), 
Beckenbauer și M U 11 e r 
(R.F.G.), Cubilias (Peru), Do- 
mide (România), Bîșeveț 
(U.R.S.S.) și chiar Bwe Se- 
eler, caro se bucură de o 
mare popularitate în fața se
xului frumos. De remarcat că 

cit și prin valoarea ridicată a 
cursului. Participanții au ma
nifestat un vădit interes tutu
ror problemelor dezbătute 
după prezentarea referatelor 
de către lectori. De asemenea, 
cu reală atenție au fost urmă
rite filmele prezentate, printre 
care și unele realizate cu pri
lejul campionatelor mondiale 
de la Ljubljana.

— Vă rugăm să ne indicați 
unele subiecte discutate în 
cadrul cursului.

— Cu plăcere. Giancarlo 
Primo a prezentat un referat 
referitor la tehnica elemen
telor fundamentale, Stanislav 
Zagorski a vorbit despre ac
țiunile pretactice, Williams 
Jones despre regulamentul de 
joc, Miloslav Kriz s-a referit 
la probleme de antrenament 
etc.

— Cum au fost primite re
feratele prezentate de dv și 
care aveau drept subiect, după 
cîte știm, „Dezvoltarea cali
tăților fizice" și „Pregătirea 
fizică pentru o competiție" ?

— Fiind puțin dezbătute în 
baschetul internațional, pro
blemele au suscitat un mare 
interes. Teoria prezentată, 
adaptată la jocul de baschet 
și îmbinată cu experiența

nici un brazilian nu a fost 
selecționat în această „re
prezentativă"...

LA AȘA PORJI.m

în Spania s-au experimen
tat din nou porțile de fotbal 
tip „Boulogne", avînd lungi
mea de 10 metri și înălțimea 
de 2,5 metri. S-au disputat 4 
meciuri și, deși, după părerea 
specialiștilor, întîlnirile s-au 
cam deosebit de fotbalul „cla
sic", spectatorii au fost totuși 
mulțumiți de numărul golu
rilor marcate. Scorurile me
ciurilor : 19—10, 18—11, 
23—20 și 21—17 1

„ECHIPA DE AUR" 
A LUI H.H.

Unul din cei mai atenți și 
mai critici observatori ai me
ciurilor campionatului de 
fotbal din Mexic a fost cele
brul antrenor Helenio Her
rera. La încheierea competi
ției, el a alcătuit și o „echi
pă de aur", potrivit propri
ilor sale impresii și concep
ții de joc (2—3—3—2), care 
are următoarea înfățișare : 
BANKS (Anglia) — DOBIAS 
(Cehoslovacia), FACCHETTI 

• (Italia) — BECKENBAUER 

personală, a făcut ca atenția 
auditorilor să se îndrepte în 
mod deosebit asupra acestui 
important aspect al pregătirii 
jucătorului de baschet. Aș mai 
dori să adaug că F.I.B.A. a 
considerat un mare succes 
acest curs care va fi continuat 
și de acum înainte.

D. ASMARANDEI

Dansează două... rachete de aur. In imagine, la „Balul
Wimbled onului", cei doi cîștigători ai probei de simplu — 

Margaret Court și John Newcombe
(R.F.G.), PENA (Mexic), 
MOORE (Anglia) — JAIR- 
ZINHO (Brazilia), GERSON 
(Brazilia), HURST (Anglia) 
— PELE (Brazilia), RIVA 
(Italia).

DIN ISTORIA FOTBALULUI

Cercetătorii istoriei sportu
rilor din R. D. Germană au 
făcut o serie de interesante 
descoperiri în legătură cu 
strămoșul fotbalului practicat 
în urmă cu secole în centrul 
Europei. Astfel, „meciurile" 
aveau loc de obicei între e- 
chipele a două sate vecine,

TURNEE
LA SOPOT, în „Cupa Mării 

Baltice", selecționata secundă a 
Poloniei a învins cu 2—1 echipa 
de tineret a României. Nedzvedski 
l-a întrecut cu 6—2, 6—4 pe San
tel, iar Fibak a dispus cu 6—3, 
6—0 de Marcu. In partida de du-

alcătuite între 20 și 30 de ti
neri, care se străduiau să 
ducă cu picioarele o piatră 
pînă în satul vecin. Partida 
lua sfîrșit atunci cînd piatra 
ajungea în piața centrală a 
satului adversarilor. Bineîn
țeles, lucrul acesta nu era 
așa de simplu și de aceea o 
„partidă" putea să dureze 
chiar cîteva zile, neexistînd 
nici un fel de reguli de joc. 
Cîștigătorii primeau drept 
premiu un vițel. Abia în 
1583 a fost elaborat primul 
regulament al acestui fotbal 
primitiv.

DE TENIS
blu perechea Sântei — Marcu a 
cîștlgat cu 7—5, 8—10, 6—2 in fața 
cuplului Nedzvedski — Fibak. Ce
hoslovacia conduce cu 2—0 in fața 
R. D. Germane.

LA BAASTAD (Suedia) a în
ceput un turneu internațional 
„open" de tenis la care participă 
jucători de valoare din mai multe 
țări ale lumii.

In proba de simplu bărbați, 
chilianul Patricio Rodriguez a ob
ținut o surprinzătoare victorie 
«u 7—5, 6—2, 2—6, 6—4 în fața 
americanului Bob Lutz, iar sue
dezul Ove Bengtsson l-a învins 
cu 6—2. c—4, 9—7 pe iugoslavul 
Nicola Spear. Alte rezultate : Go
vern — Zuleta 6—2, 6—1, 6—2 :
Carmichael — J. Ulrich 3—7, 
6—4, 6—2, 6—4 ; McManus — Zahr 
6—3, 6—8, 7—5, 1—6, 9—7 ; Alexan
der — Loyo Mayo 6—1, 6—0, 6—41 
Crealy — Seewagen 8—6, 6—4,
6—1.

LA DUSSELDORF, australianul 
Phillips Moors l-a învins cu 7—5,
6— 1, 6—3 pe vest germanul Kuhl
mann, Bungert (R. F. a Germa
niei) a dispus cu 6—1, 6—3, 6—0 
de Ronald (Canada), iar Contet 
(Franța) a cîștlgat cu 6—2, 2—6,
7— 5, 8—1 în fața Iul Elschenbrolch 
(R. r. a Germaniei).

Campionatele S.U.A. de atletism feminin
In cadrul campionatelor fe

minine de atletism ale S.U.A., 
desfășurate la Los Angeles, 
Marvis Laing, în vîrstă de 
19 ani, a cîștigat cursa de 
440 yarzi cu performanța de 
52,9. în proba de săritură în 
lungime, pe primul loc s-a 
clasat Willye White cu 6,41

TELEX • TELEX O TELEX
Tradiționala competiție auto
mobilistică „Raliul Vltava" 
s-a încheiat cu victoria cu
noscutului campion belgian 
Stapelaere, care a concurat 
pe o mașină „Ford Escort".■
Iu prima rundă a turneului 
internațional de șali de Ia 
Lublin (Polonia), Gerenski 
(Bulgaria) a cîștigat la Ta
bor (Ungaria). S-a încheiat 
remiză partida Vogt (R. D. 
Germană) — Espig (R D. 
Germană). Reprezentantul Ro
mâniei la acest turneu, dr. 
Octav Troianescu, a între
rupt partida sa cu polonezul 
Adamski■
Cunoscutul campion italian 
Giacomo Agostini a terminat 
învingător în întrecerea de la 
clasa 500 cmc în cadrul con
cursului internațional de

SE PROFILEAZĂ FINALISTELE

CAMPIONATULUI EUROPEAN

DE JUNIORI LA POLO
La Rotterdam au continuat 

întrecerile preliminare ale 
campionatului european de 
juniori la polo. Partidele pro
gramate în cea de a doua zi 
s-au încheiat cu rezultate 
scontate, care au profilat în 
linii mari pe cele șase fina
liste (din fiecare grupă pri
mele două clasate se vor în
trece, în continuare, în tur
neul ce va decide pe cam
pioana continentului). Rezul
tate tehnice :

GRUPA A : Olanda—Polo
nia 4—1 (1—0, 2—1, 0—0,1—0). 
Clasament: 1. U.R.S.S. 2 p
(6—1), 2. Olanda 2 p (4—1),
3. Polonia 0 p (2—10) ; GRU
PA B : R. F. a Germaniei — 
Belgia 12—2 (3—0, 2—0, 3—1, 
4—1) ; Ungaria—Grecia 11—2 

m, iar în cursa de 1 500 m 
prima a trecut linia de sosi
re Francie Larrieu cronome
trată în 4:20,8. Alte rezultate : 
880 yarzi : Cherryl Tossaint 
2:05,1 ; 100 m.g. Mamie Rallins 
13,4 ; aruncarea dscului : Ca
role Frost 52,50 m ; săritură 
în înălțime: Sally Pihal 
1,72. m.

motociclism desfășurat la 
Francorchamps. Concurînd 
pe o motocicletă „M. V, A- 
gusta", a realizat o medie o- 
rară de 178,737 km, fiind ur
mat de francezul Ravel pe 
„Kawasaki".■
După disputarea a două re
gate, în clasamentul campio
natului european de yachting 
(clasa „Finn"), pe primul loc 
se află suedezul Guy Lije- 
gren cu 8 puncte, urmat de 
vest-germanul Willy Kuh- 
weide — 10,5 puncte.H
După consumarea a trei run
de în turneul internațional de 
șah de la Debreczin, conduc 
Bilek (Ungaria) și Savon 
(U.R.S.S.) cu cîte 2 puncte 
fiecare.

<B
în prezența a peste 13 090 de 
spectatori, pe velodromul din 

(2—0, 3—2, 1—0, 5—0). Clasa
ment : 1. R. F. a Germaniei
3 p (15—5), 2. Ungaria 3 p 
(14—5), 3. Grecia 2 p (10—16),
4. Belgia 0 p (7—20) ; GRUPA 
C : Spania — Anglia 10—1 
(2—1, 3—0, 2—0, 3—0) *• Ita
lia—Cehoslovacia 4—2 (1—0, 
0—0, 2—1, 1—1). Clasament: 
1. Spania 4 p (18—4), 2. Italia
4 p (13—2), 3. Cehoslovacia
0 p (5—12), 4. Anglia 0 p
(1-19).

Anglia-R.F. a Germaniei 5-1 
In C. M. de fotbal feminin

ROMA 8 (Agerpres). — Au 
început întrecerile primului 
campionat mondial feminin 
de fotbal. La Genova, selec
ționata Angliei a învins cu 
scorul de 5—1 (4—0) forma
ția R.F. a Germaniei. Una 
dintre cele mai bune jucătoa
re ale echipei învingătoare a 
fost Briggs, care a înscris 
două goluri. Intr-un alt meci, 
disputat la Bari, reprezenta
tiva Mexicului a surclasat cu 
9—0 (5—0) echipa Austriei.

★
In „Gupa Rappan" Wisla 

Cracovia a dispus de DOS 
Utrecht cu 1—0 (0—0).

Karl Marx-Stadt s-a disputat 
„Marele premiu de sprint al 
R. D. Germane". Victoria a 
revenit campionului mondial 
Morelon (Franța).

La Varșovia au luat sfîrșit 
întrecerile campionatului ar
matelor prietene la pentatlon 
modern. Pe echipe, victoria a 
revenit formației U.R.S.S. cu 
14 837 puncte, urmată de Un
garia — 14 014 puncte, Ro
mânia — 13 355 puncte, Po
lonia — 11 482 puncte. In 
clasamentul final individual, 
pe primul loc s-a clasat spor
tivul sovietic Lednev cu 5237 
puncte, urmat de Bako (Un
garia) — 4952 puncte. Con
curentul român Cosmescu a 
ocupat locul șase cu 4662 
puncte.

irrieroa.se


Bravo Nicușor! Remiză echitabilă la Cluj
Poate ci altădată am fi 

început aceste rînduri cu o 
referire la frumoasa reușiți 
a ' lui Bath, autor a trei go
luri, unul mai... coregrafic ca 
altul, sau cu elogiul „centro- 
campistului" Sălceanu, jucă
torul fără „nume" care ieri 
a „arat" tot terenul cu o dă
ruire vecină cu abnegația.

Poate că introducerea noas
tră ar fi cuprins numele lui 
Deleanu, Ducescu sau Dobrin, 
„firme" care ieri s-au res
pectat in mare măsură.

Cit riscul de a fi condam
nați pentru așezarea faptului 
fotbalistic pe planul doi-, dăm, 
totuși, întâietate „fazei" celei 

Trei goluri pentru Both!
(0rniar< din pag. i)

din nou — pe punctul de a 
prelua conducerea : la un cor
ner executat de Pârcălab, Ni- 
culeseu respinge pînă la 
Radu Nunweiller, urmează o 
„boltă" peste careul arhiplin 
și... intervine piaiorul lui Pi- 
fiulea, aflat, providențial, pe 
linia porții.
• Pînă la pauză, în atmosfe
ra aceluiași joc neinteresant, 
o singură fază „trezește" a- 
sistența; flancat de Ivan II, 
Lucescu cade, teatral, în mar
ginea laterală a careului 
i(min. 38), arbitrul fluieră, 
indicând — nejustificat — pe
nalty, tușierul Biolan agită 
steagul, Emil Vlaiculescu re
vine și decide lovitură liberă 
indirectă ! Dinamoviștii pro
testează vehement, apare an
trenorul Nicușor, în sfârșit, 
spiritele se calmează...
. Repriza secundă debutează 
cu o nouă bară — Sălceanu, 
min. 47 —, pentru ca trei 
minute mai tîrziu Iacă Nun- 
-weiller, în zi foarte proastă, 
să comită un flagrant hen-ț 
în careu, pe care arbitrul — 
socotindu-1 involuntar, și 
gînddndu-se, probabil, că nu 
poate acorda oaspeților un 
penalty după „discuțiile* din 
minutul 38 — îl trece cu ve
derea...
. Tn minutul 57 „cade" golul 
al doilea : Lucescu centrează 
de pe dreapta, Both reia cu 
capul, Sălceanu țîșnește și- 
gol !
. în același minut, pentru

Steaua s-a... antrenat cu Universitatea Craiova
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 4—1 (1—0)

Stadion 23 August ; timp 
frumos ; teren excelent; spec
tatori — aproximativ 10 000. 
Au marcat : ștefânescu (min. 
14). 'l’ătaru (min. 17), Negrea 
(min. 40). Creinieeanu (min. 
82), respectiv, Oblemenco : 
(min. 77 din 11 m).

STEAUA : Suciu 8 — Cris- 
tache 7, Sătmăreanu 8, Ciuga- , 
rin 8, Vigu 7, Dumitriu III 7, ;

I Negrea 7, Pantea 7, Tătarii 8, 
; Ștefânescu 8 (min. 70 Naom 7), 
I Creinieeanu 8.

UNIVERSITATEA : Plică 6, 
Niculescu 4, Deselnicu 3 (min. 
3» Mincă 6), Bîtlan 3, Velea 5. | 
Strîmbeanu 7, Ivan 4 (min. 39 !

i Boșoteanu 5), Martinovici 4.
> Neagu 4, Oblemenco 4, Bălan ■ 
: 4.

A arbitrat : A. Alexe (Rm. 
i Vilcea) tȘ + sȘ, secondat la 
I linie, la fel de slab, de I. ; 
I Chilibar (Pitești) și N. Ștoi- > 

culescu (Rm. Vilcea).
Trofeul Petschowschi (peu-

I tru public) : 9.
Ea tineret-rezerve : Steaua 

— Univ, Craiova 0—3 (0—3).

De neînchipuit. Neașteptat 
de lamentabilă comportarea 
oaspeților. Să ne imaginăm 
că din tribune au coborît 11 
spectatori. S-au echipat în 
grabă și au venit pe gazon, 
.solicitați să joace rolul de 
sparing-partener formației 
Steaua, care avea de exersat 
scheme tactice, acțiuni noi de 
atac, cu „jaloane vii" care, cît 
de cît, să îngreuieze sarcina 
jucătorilor. Fără exagerare, 
cam așa a apărut ieri Uni
versitatea Craiova în prima 
repriză a meciului cu Steaua. 
Doar un jucător a făcut ex
cepție, Strîmbeanu. Cu o floa
re, însă, e greu de salvat o 
grădină... în paragină (în ca
zul Universității, nepregătită). 
De neînchipuit o formă atît. 
de slabă, o atît de evidentă 
lipsă de combativitate (cali
tate, altădată caracteristică 
formației craiovene). Neavînd 
în față nici un pic de împo
trivire, Steaua a luat jocul pe 
cont propriu. în min. 2, Ște- 
fănescu a ratat deschiderea 
scorului. Bucureștenii simt 
slăbiciunile adversarului și se 
postează cu fundașii pe linia 
de centru. Abia în min. 9 oas
peții reușesc să se apropie de 
poarta lui Suciu, cînd cen
trează fundașul Niculescu. Dar 
această fază n-a deranjat. Ca

BARAJUL
PENTRU DIVIZIA B

, La Brașov și Arad au a- 
vut loc meciurile din cadrul 
etapei a Il-a a barajului 
pentru promovarea în divizia 
B. Pornind cu șanse egale 
,(se știe, în prima etapă s-au 
înregistrat numai rezultate 
de egalitate) echipele și-au 
disputat cu ardoare șansele 
pentru calificare. Iată rezul
tatele înregistrate ieri ;

• Grupa de la Brașov ;
S.N. Oltenița—Metalul PIo- 

peni 1—0 (0—0)
C.F.R. Pașcani—Autobuzul 

București 3—1 (1—1)
Grupa de la Arad ;
U.M. Timișoara —- Minaur 

Ziatna 0—0
Tractorul Brașov — Gloria 

Bistrița 1 — 2 (1—0), 

mai frumoase petrecut» iert 
pe stadionul Dinamo tn afara 
dreptunghiului da gazon!

Acolo, intr-o cabină, un om 
— copleșit de frământări ca
racteristice (din păcate) fot
balului nostru — a avut cu
rajul să joace totul ț)t » oarte 
mare: OMENIA.

A riscat rezultatul meciului, 
și-a riscat, poate, și funcția, 
dar a făcut unul din gesturile 
atît de necesare fotbalului 
nostru, renunțînd la „acope
riri" tipice, la compromisuri 
pe mâna cărora pierzi întot
deauna, mai devreme sau mai 
tîrziu.

Cu cîteva minute înaintea

DINAMO BUCUREȘTI — F. C. 
ARGEȘ 4-J (1-1)

Stadion Dinamo ; timp în
chis ; teren bun : spectatori
— peste 20 000 ! Au marcat : 
Nuțu (min. 8), Both (min. B, 
SO, 90) și Sălceanu (min. 57).

DINAMO : Andrei 4 (min. 
46 Cavai 7) — P. Nlcolae s, 
Cheran 7, Nunweiller IV 6, 
Deleanu 8, Nunweiller VI 5 
(min. 72 Moldovan 8), Săl- 
ceanu 9, Pîrcălab 6, Lucescu s, 
Both 9, Haidu 6.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 7 — 
Pigulea 5, Barbu 5. Olteanu 5. 
Ivan II 4, Prepurgel 4, Vlad 5, 
Nuțu 6, Roșu 6, Dobrin 7, Jcr- 
can 5.

A arbitrat Emil Vlaiculescu 
(Ploiești) ajutat foarte
bine la linie de M. Biolan (Tr. 
Severin) șl N. Mogoroațe 
(Craiova).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7

Ea tineret-rezerve : Dinamo
— F.’C. Argeș S—1 (3—0).

proteste, Nuțu este eliminat 
din joc.
■ Urmează un sfert de ară 
apatic, după care — în fața 
unei echipe dezorientate, cu 
o linie de mijloo frîntă — 
începe „recitalul" Both.

„Recital" cu trei numere : 
o bară (min. 71) și două go
luri — min. 80 și 90 — «din
tre care primul realizat prin- 
tr-un voie superb, la unica 
centrare reușită a iui Haidu.

La 3—1 meciul este ireme
diabil jucat.< Toată lumea 
pare mulțumită, singurul care 
se frămîntă fiind foarte tină- 
ru-1 Moldovan, aflat în căuta
rea unui loc în echipă. Aces
tuia — bune cuvinte pentru 
centrarea din care Both a 
pus punct final partidei...

într-un film de studiu, bucu
reștenii reiau acțiunile de la 
cap și în min. 14 reușesc să 
înscrie. Pantea a centrat, iar 
Creinieeanu a pasat lui Ne
grea. Un șut puternic, oprit 
de Ștefânescu, care din apro
piere trimite puternic în pla
să : 1—0. După 3 minute, 
Creinieeanu deschide lung, în 
diagonală. Tătaru e pe fază, 
îl driblează cu ușurință pe 
Bîtlan și de la 15—16 metri 
șutează jos la colț și... 2—0. 
Mai simplu nici nu se putea. 
Cum spuneam ca la antrena
ment. Craiovenii, cînd văd că 
sînt depășiți cu atîta ușurință, 
arată calități excelente de 
rugbyști și, în situații cînd să 
consemnăm mărirea scorului, 
Bîtlan îl plachează pe Crei- 
niceanu (min. 20) și Ștefânes
cu (min. 32), iar Pilcă din 
nou pe Creinieeanu (min. 29). 
prin apropierea careului de 
16 metri. La poarta gazdelor 
nu se întîmpiă nimic. Doar 
șutul din întoarcere a lui... 
Cristache (min. 34) era să-l 
facă mat pe Suciu. După a- 
cest hop Steaua își vede de 
treabă, netulburată. înmin. 40. 
Negrea înscrie din nou. Cra
iovenii, care joacă la ofsaid, 
au impresia că stelistul se 
afla în afară din joc. Dar, 
eroare. Negrea sprintează, șu
tează Ia colț, pe jos și... 3—0 ! 
Au mai urmat apoi și alte ra
tări.

După reluare liniște. Apoi 
(min. 52) Negrea șutează tn 
bară. După 2 minute, Pilcă 
respinge șutul din void al lui 
Pantea. în sfîrșit, au și cra
iovenii ocazii, dar Bălan ra
tează în min. 58 și 61. Steaua 
s-a plictisit să mai atace. E 
mulțumită de rezultat și jo
cul se echilibrează. Dar fot
balul practicat e departe de 
cerințele diviziei A. E peri
oada în care bucureștenii a- 
rată și ei slăbiciuni în apă
rare. Ca meciul să se Jnvio- 
reze intervine, nedorit, arbi
trul, care, în min. 77, acor-

Un punct
Petroliștii au început jocul 

hotărâți să-și vîndă scump 
pielea și punctele atît de 
prețioase în aceste ultime 
zile de campionat. Ei și-au 
întărit mijlocul terenului cu 
trei oameni, s-au apărat u- 
neorj cu toată echipa, înjghe- 
bînd contraatacuri periculoa
se prin Cotigă, Siroe, Nico- 
Iescu. în plus, în dorința e- 
videntă de a forța un meci 
nul, au efectuat presing pe 
tot spațiul terenului, nedînd 
răgaz băcăuanilor să-și con
struiască în liniște acțiunile 
de atac. Un rol deosebit l-a 
jucat Cotigă, „umbra" lui 
Dembrovschi, care, cu mij
loace permise sau nepermise. 
a reușit să-l neutralizeze pe 
înaintașul băcăuan.

Terenul, îngreuiat de ploa
ie, a solicitat eforturi deo
sebite ambelor. echipe. dar 
trebuie spus că greul l-a dus 
apărarea petrolistă, care a 

începerii jocului (care venea 
după două înfrângeri conse
cutive, eșecuri care mai ales 
la Dinamo au un ecou pu
ternic) antrenorul Nicușor ne 
spunea că a renunțat pentru 
această partidă (in care vic
toria însemna... aer) la servi
ciile lui Dinu și Dumitrach».

Motivele ?
Scrise negru pe alb — cân

tărirea farmaceutică și mu
ierea cuvintelor au adus des
tule ponoase — / reprodu
cing fraza corectă, demnă, a 
unui antrenor exemplar, a- 
ceste motive sună astfel t 
„Dinți a băut tuni atît de 
mult încât ne-am speriat. I-a 
fost foarte rău. Cît despre Du
mitrache, a lipsit trei nopți 
de la cantonament, iar cînd 
s-a prezentat ne-a declarat 
„de sus"; Vă place ? Bine. 
Nu ? Vă privește...".

Ce mai poți spune în ase
menea împrejurări ?!?...

In această situație, antre
norul Nicușor a renunțat la 
cei mai buni oameni ai echi
pei sale, riscând, cum spu
neam, totul...

Promițîndu-vă că vom re
veni cu amănunte privindu-i 
pe cei doi „mundiali", ne o- 
prim' la gestul lui Nicușor, 
demn de toată considerația.

Victoria dinamoviștilor de 
■ieri — semnată de doi băieți 
fără galoane, Both și Săl
ceanu — este în primul rînd 
victoria OMENIEI unui an
trenor în fața căruia merită 
să-ți scoți pălăria,

Bravo Nicușor !
Mariui POPESCU

egal la ''egal...
Partida de la Tg. Mureș a 

avut o desfășurare interesantă, 
poate chiar neașteptată. For
mația locală, care în mod 
practic a retrogradat din 
primul campionat al țării, a 
dat o replică viguroasă echi
pei arădene, pretendentă la 
titlu. Meciul a fost uneori 
dominat cu autoritate de că
tre gazde, care au avut anu
mite perioade de joc mai bun 
decît oaspeții din Arad, ini
țiind unele atacuri destul de 
periculoase. De altfel, scorul 
a fost deschis — în ambele 
reprize — de către mureșeni, 
care au avut în Lucaci și 
Fazekaș doi atacanți descur
căreți în fața unei apărări so

dă 11 metri pentru craioveni 
și lovitura este transformată 
de Qblemenco. Dar arbitriilnu 
m lasă. Ajuțat și de tușierul 
Chilibar, el permite lui Crei- 
niceanu să toscăfc în. min. 82 
din ofsaid și dă apă la moară 
lui Bîtlan și Strîmbeanu (mai 
ales primuLui) care mai în
totdeauna a protestat. Acesta 
a fost meciul în care Uni
versitatea Craiova a dezilu
zionat total prin comportarea 
sa neașteptat de slabă.

Constantin ALEXE

După 14 minute de la începutul partidei, Ștefânescu înscrie din apropiere, sub privirile 
disperat» ale lui Bîtlan și Velea, deschizînd scorul în partida Steaua — „U“ Craiova

Foto : THEO MAGARSCHI

care valorează aur
luptat <ju o înverșunare deo
sebită, păstrînd egalul cu 
ghiarele și dinții. Iată câteva 
secvențe din această luptă 
dîrză și epuizantă.

în min. 10 ; Cringașu șu
tează prin surprindere de la 
25 m, balonul se duce spre 
plasă pe sub Ghiță, dar, din 
fericire pentru dinamoviști, 
Stroe e surprins în poziție 
de ofsaid.

Peste 6 minute, e rîndu.1 
portarului petrolist să plon
jeze în picioarele lui Pană, 
salvând o situație periculoa
să. Spre sfârșitul reprizei se 
joacă mai mult la o poartă. 
M. lonescu e o adevărată 
țintă vie, bombardată din 
toate direcțiile, dar nici o 
minge nu trece de el. în min. 
38, Cotigă scapă pe contra
atac, dar nu, finalizează. 
Două minute mai tîrziu. Fie
rea îl „agață" pe Duțan în 
interiorul careului, dar arbi-

C.F.R.’ CLUJ — STEAGUL
I ROȘU 1-1 (0—1)

CLUJ, 8 (prin telefon). Sta- 
i dlonul Municipal ; timp fru- 
! mos ; aproximativ 19 000 spec

tatori. AU marcat : Gyfirfl
(min. 35), respectiv, Soo» 
(min. 70 •— din 11 m).

C.F.R. 1 Mărcuiescu I — 
I Soos 9, Coste» 4, Cojocaru 5, 

Dragonul? 6, M. Bretan 7, Soo 
I 7, Țegean 7, S, Bretan 5 (min. 
I 68 Stlncel S), O. lonescu 5 
| (min. 54 Roman 5), Petrescu

8.
STEAGUL ROȘU: Adamache 

9 — Ivănescu 7, Jenei 7, Ol- 
, teanu 5, Rusu 5 (pentru faul

turi repetate), Pescarii 7 (min. 
; 23 Ghergheli 7), Kadar «, Ne- 

r-ula 5, Florescu 7. Balin* 7, 
; Gyfirfi 7.

A arbitrat Otto Anderco 
(Satu Mare) ++++■ ajutat 
)a linie de Vladimir Triftt șl 
Carol SilagM (ambii Baia 
Mare).

Trofeul Petscfcowschi (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : C.F.R. 
Cluj — Steagul roșu 1—3 
(1-8).

i _  _____

Mulți dintre înflăcărații su
porteri ai echipei clujene ar 
fi dorit ca și această partidă 
să se încheie cu o victorie. 
Pînă la urmă au trebuit să 
se mulțumească cu un rezul
tat egal. Explicația ? Se pare 
că marea risipă de energie și 
tensiunea nervoasă și-au spus 
cuvîntul. Elevii cuplului Ră- 
dulescu-Hulea nu au mai reu
și» acele contraatacuri explo
zive cu care ne obișnuiseră. 
Dimpotrivă, marea majoritate 
a acțiunilor au purtat pecetea 
improvizației : s-a atacat or
bește, ș-au obținut multe lo
vituri de colț (raport 12—7 
pentru C.F.R.), ba chiar ’s-au

A.S.A. TG. MUREȘ — U.T.A. 
2—2 (1—1)

TG. MUREȘ,. 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
23 August; timp frumos; te
ren foarte bun : spectatori — 
peste 4 000. Au marcat, in or- ' 
dine : Lticaci (tnin. 4, din 11 j 
m), Domide (min. 26), Faze
kaș (min. 67) șl Șchiopu (min. 
71).

A.S.A. : Solyom 7 — Sleam ;
7, Toth 6. Isplr 8. Czako 8, 
Solosi 5 (din min. 70 Siklodi), 
Ciutac 7, Lucaci 8, Hajnal 6 
(din min. 76 Stan), Fazekaș :
8, Nistor 7.

U.T.A.: Gornea 7 — Birâu 8, 
Lereter 8, Schep 5 (din ruiu. 
76 Drinceanu), Broșovschi 6, 
Petescu 7, Domide 8, Moț 7 
(din min. 60 Șchiopu 7), 
Axente 8. Dembrovschi s, FI. 
Dumitrescu 7.

A arbțtrat : V. T o p a n 
★★Mriir. ajutat la linie de 

A. Pop și E. GâlbAjos (toți 
din Cluj).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

I.a tineret-rezerve ; A S.A. — I 
U.T.A. 0-4 (0—3).

lide, cu Lereter și Birău par
că inepuizabili.

Despre jocul arădenilor tre
buie să spunem că el a fost 
doar în prima repriză la ni
velul pretențiilor, adică bun. 
Atacul. însă, ni s-a părut că 
nu a dat tot ce putea. Spu
nem aceasta deoarece, de fie
care dată după ce a egalat, a 
mers cu motoarele „au re- 

lanti". Domide, Dembrovschi 
și Axente au avut momente 
cînd s-au menajat, renunțînd 
cu ușurință la balonul inter
ceptat de fundașii echipei 
gazdă. Din apărarea U.T.A.-ei 
o impresie bună au lăsat Le
reter și Birău, acesta din ur
mă aflîndu-se în repetate rîn- Toma RABȘAN

trul Limona nu sancționează.
La reluare, petroliștii se 

grupează și mai compact în 
jurul porții. Ei vor trece 
foarte rar linia de centru în 
această repriză, dar de fie
care dată vor da emoții. în 
min. 48 Iuhasz intră în ca
reul băcăuan, talonat de 
Duțan, dar șutul său pripit 
ocolește poarta. Peste 10 mi
nute, E. Daniel se remarcă 
printr-o lovitură liberă exe
cutată în manieră „brazilia
nă". Balonul e respins în 
extremis de M. lonescu. Ne- 
delcu îl oprește pe Cringașu, 
care va părăsi terenul defi
nitiv, Poarta Petrolului e 
mereu presată și Dembrov
schi ratează o ocazie clară în 
min. 68. Apoi, în min. 80. 
Vătafu și Băluță se încurcă 
reciproc la 3 m de poarta 
oaspeților. Mai notăm o 
..zvîcriire" a lui Dembrovschi 
încheiată cu o centrare iro- 

realizat și unele situații clare 
de gol, anulate, însă, fie prin 
ratările copilărești ale înain
tașilor clujeni, fie prin inter
vențiile prompte și sigure ale 
lui Adamache. Revenind la 
ocaziile ratate, amintim pe a- 
celea ale lui Petrescu (min. 2, 
liber în careu, a șutai în bra
țele lui Adamache) și Sorin 
Bretan (min. 7, scăpai spre 
poartă, și-a prelungit prea 
mult balonul și Adamache a 
degajat ca un veritabil fun
daș). Am mai aminti, situațiile 
lui Sorin Bretan (nun. 17 șl 
28), ambele ratate, iar în re
priza sequndă cele 10 ’mânute 
infernale (dintre min. 60—70) 
cînd, pe rîndș Soo, Sorin Bre
tan, Petrescu, Roman și din 
nou Sorin Bretan au rataț din 
careu, ocazii dare de a în
scrie.

Spre deosebire de clujeni, 
fotbaliștii brașoveni au acțio
nat mult mai sobru și elastic. 
La un astfel de contraatac 
(min. 35), Necula a centrat de 
pe dreapta, iar Gyărfi, din 
void, a șutat imparabil, des- 
chizînd scorul. Egalarea a sur
venit în mân. 70, când Țegean 
a centrat în careu, Jenei a 
atins balonul cu mâna, iar 
Soos a transformat impe
cabil lovitura de la 11 m. 
Ultima parte a partidei s-a 
desfășurat mai mult spre 
poarta lui Adamache, care s-a 
dovedit, însă, imbatabil. Două 
coBtTșatacuri, încheiate cu șut, 
de Ivăncescu (min. 78 și 88) 
au creat mari emoții, dar Măr- 
culescu a reținut in extremis.

Victor MOREA 
coresp. principal

duri în poziție activă, în a- 
propierea porții lui Solyom. 
Rezultatul oglindește perfect 
situația de pe teren.

Iată cum s-au marcat go
lurile : în min. 3 gazdele a- 
jung în fața porții lui Gor
nea, Lereter deviază șutul lui 
Hajnal în corner. Mingea, re
pusă în joc, ajunge pe linia 
de 16 m la Ciutac, care o 
trimite spre poartă. Fundașul 
arădean Schep atinge în că
dere balonul cu mina și ar
bitrul acordă, pe bună drep
tate, penalty — transformat 
impecabil de către Lucaci 
(min. 4): 1—0. în min. 26 
U.T.A. are un contraatac pe
riculos la aproximativ 25 m 
d.e poarta mureșenilor, Axen
te este faultat de către Ciu
tac. Atacantul orădean exe
cută lovitura liberă, balonul 
ajunge la Domide. aflat în 
apropierea careului mic, care, 
cu o splendidă lovitură de 
cap, îl trimite în plasă (min. 
27): 1-1.

în repriza a doua, după un 
sfert de oră de joc lent, anost 

chiar, Solosi inițiază un atac 
Fazekaș se strecoară printre 
doi fundași arădeni și înscrie 
plasat: 2—1. Nu trec decît 
patru minute și U.T.A. are 
din nou o lovitură liberă de 

la aproximativ 35 m, execu
tată din nou de către Axente 
și balonul revenit din picioa
rele unui apărător localnic, 
ajunge la’ Șchiopu, care, 
.printr-un șut la semiînălți- 
me, egalează (min. 71): 2—2.

DINAMO BACAU — 
PETROLUL 0—0

bacAU, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
„23 August"; teren alunecos ; 
timp noros ; spectatori — I 
5 000.
' DINAMO BACAU : Ghițâ 7 

: — Kiss 7, Nedelcu 8, Velicu 8, 
j Comăneseu 6, Vătafu 6, Duțatt

7, Pană 6 (min. 69 Mioc), Dem
brovschi 8, Ene Daniel 6 (min.
80 Bogdan), Băluță 7.

PETROLUL : M. lonescu 9
— Gruber 7, N. lonescu 8, 
Florea 8, Mocanu 8, Cringașu 
8+ (min. 65 Grecu), Dlneuță 
7, luhasz 8, Nlcolescu 6 (min.
86 Moraru). Cotigă 7, stroe 7.

A arbitrat Gh. Limona 
ajutat la linie de

A. Munich și M. Cîțu — toți' 
din București.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve ; Dinamo
| Bacău — Petrolul Ploiești !

4—3 (2—3).

sită de Bogdan și Băluță, un 
contraatac al lui Cotigă res
pins de Ghiță, o ultimă șar
jă a aceluiași. Băluță, fluierul 
final și enlnziasmuj petroliș
tilor, care pleacă de la Bacău 
cu un punct de aur.

G. MIHALACHE

Rapid —o mostră
de anti joc

Rar se poate vedea o mos
tră de anti joc ca cel oferit 
de giuleș+eni .la Oradea. Chiar 
de la începutul partidei ei au 
aglomerat zona din fața pro
priului careu, neurmărind alt
ceva decît să destrame acțiu
nile adversarilor. Mingi a- 
runcate ostentativ în tribu
ne, faulturi, simulări, trageri 
de timp, — de orice s-a pre
ocupat astăzi (n.r. ieri) Rapid, 
numai de fotbal nu. Ar fi 

fost imposibil pentru un străin 
să-și dea seama care echipă 
luptă pentru titlul de cam
pioană și care se zbate în 
ghearele disperării. în repri
za secundă, napidiștii au reu
șit o rară „performanță" — 
aceea de a nu .depăși linia de 
centru decît de patru ori ! 
Spre norocul oaspeților oră- 
denii — care au dominat mai 
mult de 80 de minute în a- 
ceastă partidă — au jucat 
inexplicabil de timorați, ra- 
tînd în acest meci ocazii cît 
pentru un campionat întreg. 
In plus, bucureștenii au avut 
în Rămureanu — rezerva lui 
Răducanu — un adevărat 
..înger păzitor", care și-a sal
vat echipa de primirea a cel 
puțin .5—6 goiluri.

Dar cum la fotbal nu se 
iau în considerație decît go
lurile, nu și ocaziile, Cri- 
șul a trebuit să se mulțu
mească numai cu un draw 
care, deocamdată, îi prelun
gește agonia, iar rapidiștilor 
le mai dă... de doi bani sne- 
ranțe.

Partida a debutat așa cum 
era de așteptat, cu atacuri 
susținute ale gazdelor. în min. 
12, după o combinație sub
tilă cu Kasai, Dărăban ex
pediază un șut năpiraznie, 
ce-1 face mat pe Rămureanu. 
Dar bara se opune... In min. 
14 și 15 Cociș și Suciu ra
tează incredibil de la 7—8 
metri. lua un contraatac rapi- 
dist purtat de Năsturescu și 
Neagu, ultimul reușește să-l 
păcălească ea pe un copil pe

Un 31 meritat pentru gazde
POLITEHNICA IAȘI — JIUL 

PETROȘANI J—1 (2—1)

IAȘI, 8 (prin telefon, de la . 
trimisul nostru). Stadion „23 
August" ; timp frumos; spec
tatori — 6 000. Au marcat : 
Peronescit (min. 23), Lupu- 
lesctt (min. 24), Cupermart 
(min. 39 din 11 m) și Moldo- 
veanu (min. 51).

POLITEHNICA : Constanli- 
nescu 9 — Gavrll 9, lanul 9, 
Stoic eseu 9, Romilă 5, Alecu 6, 
Simionaș 5, Goliac 6 (min. s2 
Marica 6), Lupulescu 8, Cuper- 
man 8, Moldoveanu 10.

JIUL : Stan 6 (min. 55 Fie
rea 6) — Popescu 5. George- 
vici 5, Stocker 6, Dobrescu 5, I 
Marinescu 5, Sandu 6, Pero- 
nescu 5, Libardi 5, I. Con
stantin 6 (tnin. 61 Remus 
Popa 6), Naldin 7.

A arbitrat Gr. Birsan 
'*r+sir'âr+, ajutat de Ovitllu 
Turcitu și V. Liga — toți din 
Galați.

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Politeh
nica — Jiul 3—0 (1—0).

______ _______ ,

. Politehnica, confinmînd 
jacurile bune pe care le face 
acasă, ajutată, evident, șj de 
publicul generos, extrem de 
darnic în aplauze, s-a mai 
distanțat cu o treaptă de 
zona nisipurilor mișcătoare, 
•întrecînd o adevărată inega
lă — Jiul — depersonalizată 
la scorul de 1—1, derutată la 
1—2 și oarecum resemnată 
la 1—3, O victorie meritată, 
-realizată cu prețul unor efor
turi epuizante, dar dan pă
cate nu și colective. Atacul 
a fost lipsit de sprijinul mij
locașilor (Simionaș a jucat 
șters, iar Alecu a acționat 
cînd și cînd) și, parțial, și 
al fundașilor. Romilă a fă
cut mai mult figurație și 
numai Ian-ul, Gavril și Stoi- 
ceseu au adus ceva oxigen 
în jocul echipei și, evident, 
Constantiinescu, care a evo
luat fără greșeală.

Jiul, cum am amintit, nu 
s-a prezentat la Iași cu va- 
lențele-i cunoscute. Doar în 
-prima repr-iză echipa lui O- 
zon a arătat ceva fotbal. Go
lul, căzut ca din senin în 
min. 23, din greșeala lui Ro- 
milă, care a ezitat să dega
jeze, i-a făcut pe oaspeți să 
spere într-un rezultat onora

Remiză de salon
FARUL — bU« CLUJ 1—1 (1-0)

CONSTANȚA, 8 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Stadion 1 Mai; 
teren bun; a bătut vlntul; spec
tatori — aproximativ 13 000. Au 
marcat Sasu (min. 35) ți Oprea 
(min. 87).

FARUL : Ștefânescu 8 — Stoica 
7, Antonescu 7, Mareș 7, Pleșa 8, 
Badea 8, Constantinescu 6 (min. 
63 Tănase), Sasu 8 (min. 88 S. 
Avram), Caraman *, Tuf tu» t, 
Kallo 8.

UNIVERSITATEA I Moldavia I
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CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1)

ORADEA, 8 (prin telefon; 
de la trimisul nostru). Sta
dion „Crișiil"; timp frumos; 
teren excelent: spectatori — 
aproximativ 8 000. Au Înscria: 
Neagu (min. 21) și Suciu (min. 
44).

CRIȘUL : Caton a 7 — SSrac 
5 (min. 46 E. Naghi 7), Lucaci
6, Bule 5, Popovici 7, Dirăban
7, sațmăreanu 6 (min. 35 
Cefan 8), Suciu 6, Coci* 5, 
Kun II 6, Kassal 5.

RAPID : Rămureanu 10 —
Pop 6, Lupescu 4 (pentru ges
tul nesportiv din min. 63), 
Niță 5, Grcavu 7, Dinu 5, Du
mitru 5. Năsturescu 6, Neagu 
7, Angelescu 8, Codreanu 6.

A arbitrat Ion Rus 
ajutat la linie de Z. Szecsel 
(ambii din Tg. Mureș) șl N. 
Barna (Tirnăvenl).

Trofeul Petschowschi (pen- | 
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Crișul — 
Rapid 2—0 (2—0).

Bule și înscrie de la 4 m. .
Eilevii lui Ion lonescu nu-șt 

pierd cumpătul și atacă cu 
și mai multă insistență, dar 
Kun II (min. 22) și Suciu 
(min. 31 și 44) scapă ocazii 
rarisime de a egala. în pen
ultimul minut al reprizei, la 
o lovitură de corner, Suciu 
(lăsat nemarcat de Niță) reu
șește, în sfîrșit, golul: 1—L

Ija reiuare, după cum am 
mai spus, pe teren există 
practic o singură echipă — 
cea a Crișului. Cel puțin 40 
de minute mingea s-a jucat 
numai în careul rapidist. In 
min. 63, bucureștenii au ră-' 
mas în 10 oameni (Lupescu 
fiind eliminat pentru injurii 
la adresa arbitrului de een« 
tru). Totuși, scorul rămâne 
neschimbat, deși la fiecare 
minut »e înregistrează o oca-’ 
zie de gol la poarta lui Ră* 
mureanu.

Ar fi inutil să-l mai In-, 
șirăm pe cel care au ratat, 
deoarece ne-ar trebui spațiu 
cît pentru trei cronici.

Dan VLAD

bil în deplasare (n-ar fi foot 
o noutate pentru Jiul).

în momentul egalării (30 
de secunde mai tînzâu), ne-am 
dat seama că atacanți! echiJ 
-pel studențești nu pot accep
ta o înfrângere, că vor da 
totul ^pentru victorie. Titus 
Ozon a rămas contrariat leț 
penalty-ui acordat Politehni
cii într-un moment de domi-’ 
nare a echipei gazdă, dar re-’ 
constituirea fazei arată că' 
arbitrul Grigore Birsan n-a- 
greșit. Goliac, aflat în careul 
de 16 metri, a fost cosit de 
Georgevich ultimul obstacol 
din fața porții Jiului și. fi
resc, lovitură de pedeapsă.
- Politehnica a început furtu
nos, ratînd într-un interval 
de 20 de minute de 5 ori 
prin Moldoveanu (min. 2), 
lanul (min. 5), Goliac (min. 
>11), Alecu și dân nou Moldo
veanu (min. 13). Totuși, cei 
care au deschis scorul au 
fost oaspeții, în mân. 23. Ro
milă, pasat de omul din spa
te (Constantinescu) a ezitat 
să șuteze la o fază din careul 
mic, creată de Peronescu. 
Gol, într-o tăcere generală. 
30 de secunde mai tîrziu, 
mingea plecată de la centru 
a ajuns la Lupulescu, după 
-un schimb între atacanții Po
litehnicii, și acesta a înscris 
splendid cu capul (1—1). Jo
cul a continuat într-un ritm 
alert, controlat mai mult de 
gazde, dar Goliac a ratat în 
nun. 27 o nouă ocazie. Ace
lași Goliac va fi eroul pe- 
nalty-ului, care va modifica 
scorul în favoarea echipei 
sale. Ultimul gol a căzut în 
-min. 51, fiind opera magis
trală a lui Moldoveanu : in
trat în careul de 16 metri, 
el a lăsat impresia că va 
pasa lui Goliac sau Cuper- 
■man; apărătorii Jiului s-au 
grăbit să-i marcheze pe cei 
doi atacanți ieșeni, în timp 
ce Moldoveanu a schimbat 
direcția balonului, printr-o 
splendidă piruetă, direct în 
poartă.

Tiberiu STAMA

— Crețu 6, Pexa 7, Cimpeanu 7, 
Codrea 6, Mustățea 6 (min. 71 
Munteanu), Anca 7, Uifăleanu t. 
Oprea 7, Adam 6, Barbu 5.

A arbitrat C. Petrea
ajutat bine de A. Paraschiv ți I. 
Dancii (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru 
public) : 8.

La tineret-rezerve : Farul — 
Universitatea 3—4 (2—2).

Vom reveni cu amănunte lu 
ziarul de mtlne, deoarece meciul 
«-a jucat In nocturnă.

P. VINTILA
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