
Redacția și administrația : sir 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 ți 286. Telex 

sportrom buc. 180.

rAnu'F XXVI—Nr. 961 (6395)

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

BILANȚ GENERAL FAVORABIL (Șl PROMIȚĂTOR)
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI: 10 LOCURI I!

INTRE FINALE...

SNAGOV ’70
Festivitățile da premiere 

se succed, la intervale de 
mal puțin de o jumătate 

i de oră, pe pontonul de 
lingă turnul de arbitraj. 
Sînt momente de esență 
sportivă, cu semnificații și, 
deseori, cu... implicații in 
cariera multor performeri.

Dar nu toate drumurile 
duc spre podium...

învingătorilor le adu- 
i cem întotdeauna — o facem 

și acum ■— omagiul și pre
țuirea noastră. Ce-ar fi, 
insă, nu căutînd neapărat 
un subiect de excepție, ci, 
dimpotrivă, încercînd re -
pararea unei inechități, să 
facem astăzi o -„cronică" 
a... învinșilor ?

Mai întîi despre foștii 
mari campioni care știu 
3ă primească cu bărbăție 
minutul adevărului. L-am 
putea cita printre alții pe 
Mihal Țurcaș, care a pier
dut calificarea pentru 
„mondiale", dar — după 
clipa unei omenești iz
bucniri — a rămas neclin
tit pe poziția demnității 
sportive. Ca și un alt mare 
performer al anilor tre- 
cuți, sîrguinciosul caiacist 
Andrei Conțolenca... Sau 
ca alții 1

i Pînă la urmă, se știe, 
în „revanșa*4 olimpică și 
europeană de la K 4 — 1 000 
m, echipajul norvegian 
condus de Amundsen s-a 
clasat pe locul IV, cu toa
te eforturile depuse în fi
nalul probei, care a adus 
reprezentanților noștri o 
victorie de prestigiu. Așa
dar, în ciuda pronosticuri
lor, Amundsen și colegii 
lui — campioni la Xochi- 
milco și Himki ~ nu au 
urcat nici una din treptele 
podiumului de la Snagov, 
după cursa de viteză.

Au fost totuși acolo* a-

proape de cei care se do
vediseră mai buni. I-am 
văzut în fața puținilor 
spectatori aplaudind căl
duros victoria lui Vernes- 
cu et comp. Poate cu re
gret, dar fără invidie. Ges
tul învinsului, pentru care 
fair-play-ul nu este doar 
un termen „la modă"...

Cineva trebuie, pînă la 
urmă, să ocupe și locurile 
modeste, chiar periferice 
ale clasamentelor. Unele 
au revenit, în aceste două 
zile de finale „fierbinți", u- 
nor echipaje pentru care, 
la această oră, importantă 
este îmbunătățirea per
formanței. De aceea, de
sigur, acele explozii de 
bucurie după finalele de 
K 2 — 500 m, K1 - 500 m 
fete, K4 — 1 000 m, CI — 
1 000 m..., chiar dacă ele 
veneau din partea echi
pajelor clasate pe locurile 
6—7—8 !

Sînt învinșii care știu să 
se apropie de învingă
tori I

La K1 — 500 m, foarte 
tînărul Zafiu a ratat pri
lejul unei victorii de pres
tigiu în fața redutabilului 
său adversar, caiacistul 
Neustadt (R. D. Germană). 
Mi-a plăcut să-i ascult 
primele impresii : „Nu, n-a 
fost de vină starterul 
nici vîntul, nici...".

Snagov *70 !
învingători și învinși trag 

linie, adună... sau.,, scad 
— îșl fixează noile obiec
tive ale performanțelor. 
Au dispărut cutele care 
au încruntat o clipă frun
țile învinșilor. A rămas 
doar dragostea pentru ca
iac, ori canoe.

Pe maluri, flutură încă 
steaguri...

(d- fl-)

finalele de ieri. Le adresează —victorie a fetelor in
U ’ r’-TiiSirtfiri t—.« — r

Primele felicitări pentru a doua

Duminică au continuat finalele Regatei internaționale Sna
gov. în cele două zile de întreceri, ECHIPA ROMÂNIEI A 
CUCERIT 10 LOCURI I — din 16 probe —, celelalte revenind 
formațiilor R.D. Germane (3), R.F. a Germaniei (2) și Norve
giei (1).

Așadar, un bilanț excelent pentru sportivii români. Să nu 
uităm, însă, că la startul finalelor nu au fost prezente puter
nicele echipaje ale Uniunii Sovietice.

Și acum, pe scurt, despre cele opt finale de duminică.

CVARTETUL NORVEGIAN
— ÎNVINGĂTOR CU AVANS

DE 21 DE SECUNDE !

(sportivii nu păreau, totuși, 
prea mulțumiți!) — echipa
jul nostru, format din Vara- 
biov — I. Terente — N. Te- 
resnte — Macarenco, la a- 
proape 2 minute diferență.

Dar ce căldură a fost...

Vernescu...
A. NEAGU
avantajul ho-

K 4 — 10 000 m. După mo
destul — și, oarecum, sur
prinzătorul — loc 4 .ocupat 
în proba de viteză, echipajul

norvegian, campion european 
de fond a atacat, energie, a 
făcut o excelentă cursă tac
tică și, dofvedindu-și valoarea, 
a cîștigat detașat, trecând li
nia de sosire cu 21 de secun
de înaintea echipajului R.F. 
a Germaniei. Pe tocul III

IRLMIA RĂSTOARNĂ 
PRONOSTICURILE...

K 1 — 1000 tn. Va reuși 
Neustadt mult rîvnitul re
vent" (după succesul la K 1 
:— 500 m) ?

Start. Pînă ta 500 m, echi
pajele sînt grupate. Spre fi
niș, Neustadt se desprinde și

inedit — Aurel
Foto !

pare să obțină 
tărîtor pen’trd obținerea vic
toriei. Dar Roșea și — ma> 
decis, cu mai multă ambiție 
— Inimi a (Steaua) măresc 
ritm.ul, atacă insistent și îl 
obligă pe Neustadt să accepte 
locul III.

Foarte bună, tmareînd o re
venire de .formă, evoluția lui 
Irimia, care a răsturnat ieri 
multe pronosticuri și a. ma
jorat — la 6 — numărul vic- 
toriiilor reprezentanților, noș-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

U.T. A.-ACESTA E NUMELE NOULUI LIDER!
CLASAMENT

1. U.T.A. 27 17 3 7 48-36 37

■2. RAPID 28 13 9 6,38—28 35

3. STEAUA 27 14 5 8 54—31 33

4. DINAMO BUC. 27 14 3 10 49—36 31

5. JIUL 28 13 4 11 35—33 30

6. „U* CLUJ 30 9 10 11 40—37 28

7. STEAGUL ROȘU 27 11 6 10 33-34 28

8. UNIV. CRAIOVA 27 11 6 10 35—36 28

9. DINAMO BACĂU 27 9 10 8 34-39 28

10. FARUL 27 11 5 11 38—38 27

11. F. C. ARGEȘ 27 10 6 11 45—40 26

12. PETROLUL 27 9 7 11 29-34 25

13. POLITEHNICA 27 11 2 14 34—34 24

14. C.F.R. 27 9 6 12 26—40 24

15. CRIȘUL 27 8 5 14 32—43 21

16. A. S. ARMATA 28 3 7 18 18—49 13

REZULTATE TEHNICE
Rapid—Dinamo București 1—2 

(0—1)
Politehnica—Crișul 1—0 (0—0)
Petrolul — Universitatea Craiova

3—2 (2—2)'
U.T.A. — C.F.R. 6—2 (3—1) 
F.C. Argeș — Steaua 1—2 (1—1) 
Steagul roșu — A.S. Armata

(0-0)
Jiu] — Farul 2—1 (0—0)
„U“ Cluj — Dinamo-Bacău 

(1-0)

1-0

4—0

ETAPA VIITOARE (miercuri
15 iulie): F.C. Argeș — U.T.A. 
(considerat — de ziarul nostru 
— derbyul etapei), CrișuL—Pe
trolul, C.F.R. Cluj — Dinamo 
București, Jiul—Dinamo Bacău, 
Universitatea Craiova — Steagul 
roșu, A.S. Armata —■ Politehnica, 
Steaua—Farul (Rapid—„U'‘ Cluj 
s-a jucat: scorul 1—0).

ECHIPA ETAPEI

GAVRIL PEXA

ANCA

BAI

IANUL VIGU

AXENTE

REFLEXUL
Se vorbește mult, în ulti

mul timp, despre disciplină. 
Discuția e, pe de o parte, un 
reflex al celor văzute în „El 
Mundial", iar pe de altă par
te, urmarea recrudescenței 
formelor de indisciplină în 

( fotbalul nostru.
1 Tncercînd o sinteză, trebuie 

să admitem că, la urma ur
melor, victoriile în „El Mun
dial" au revenit în primul 
rînd disciplinei și corolarului

• ei, adică supunerea propriei 
tale personalități — interesu
lui echipei. Și exemplele sint 
la îndemîna oricui.

ț Așii Braziliei (de Ia Carlos 
■ Alberto la Rivsllino) au în- 
, deplinit, rînd pe rînd, rolul 

I de valeți, cu o rigoare spar
tană.

i Facchetti I-a urmărit 
de 120 de minute pe
zinho, pe tot terenul, fiind o 
expresie a disciplinei tacti
ce. (Ideea tactică poate fi 
luată în discuție, dar atitudi
nea marii vedete italiene este 
impresionantă).

T Uwe Seeler a fost, In tot 
timpul campionatului, un as
tru din care a pierit orice

i urmă de vanitate, el sdrvin- 
■ du-1, cu o modestie aproape 

inexplicabilă, pe propriul său
’ „uzurpator", adică pe Gerd 

Muller.
In fotbalul nostru, ca un 

reflex al tuturor celor vă- 
i zute în „El Mundial", disci

plina a devenit, mai mult ca 
aitădaiă, un criteriu de de- 
partaj^re a valorilor,

timp 
Jair-

U.T.A. va cîștiga, probabil, 
campionatul în primul rînd 
cu această armă care nu stră
lucește în soare, dar care 
păstrează o formidabilă efica
citate.

Dinamo ar fi putut cîștiga, 
probabil, campionatul, dacă 
„mexicanii" săi — toți! — ar 
fi reflectat ffuțin la ceea ce 
datorează, de fapt, clubului 
lor. (în legătură cu aceasta 
este de admirat efortul lui 
Lucescu sau Radu Nunweil
ler, care merită stima iubito
rilor fotbalului pentru felul 
în care joacă în „noua Gua
dalajara" a acestui final de 
campionat).

Rapid ar fi putut cîștiga, 
de asemenea, campionatul. 
L-a pierdut, însă, de mai 
multe ori. L-a pierdut din 
cauza indisciplinei. L-a pier
dut, dacă vreți, la Ploiești, în 
jocul cu U.T.A., cînd Rădu- 
eanu a făcut prima probă de 
film pentru o coproducție cu 
Bourvil și Fernandel ; l-a 
pierdut, poate, și ieri, cînd 
Răducanu a readus în careu 
umorul său îndoielnic, inter
pretând greșit gestul condu
cerii tehnice, care l-a con
sfințit titular în locul celui 
mai bun portar al ultimei 
etape, Rămureanu.

Dar, despre disciplină (în 
general) și despre cea liber 
consimțită (în special) vă tre
bui :ă mai vorbim și altă 
dată.

Pîrcălab, deși a avut pe 
partea . lui un adversar de o 
inepuizabilă vitalitate. Gr ea
rn, a realizat cîteva acțiuni 
de atac, care au pus în alar
mă apărarea rapidistă. Foto
grafia 
rie...

de față este o mărtu-,

Foto : M. THEO

loan CHIRILA

CEFAN LUCESCU OPREA NAIDIN

• A semnat ,oare, Dinamo București „capitularea" Rapidului?
•* Victorioasă la Pitești, Steaua emite încă... pretenții

fundaș, Gavril, a tranșat derby-ul fatalului loc 15 '• F.C. Argeș coboară vertiginos 
A reintrat Dumitriu II • Victorie pe muche de cuțit — dar cit de prețioasă — pentru Petrolul!
Un

DINAMO A TRIMIS
RAPIDUL PE LINIA A DOUA

Poate datorită căldurii,. jo. 
cui a început în maniera 
deschiderilor șahiste, pozițio
nal, fără obișnuitele „uver
turi" temperamentale, carac
teristice celor doi parteneri.

Prima acțiune ■ care fringe 
calmul jocului se produce în 
minutul 7 t Radu Nunweiller 
pătrunde • în stilul său apa
rent nevinovat pe .aripa stin
gă, te^ aștepți la o centrare, 
dar nu, singurul Nunweiller 
care a jucat la turneul final 
C.M. croșetează sec și sur
prinzător trei adversari, ajun
ge în vecinătatea porții, de 
unde centrează în fața careu
lui mic, Both nu ajunge . la 
un „gol făcut", mingea recep- 
ționînd-o Pîrcălab, care, șu- 
tează din unghi, periculos

totuși, dar Răducanu are un 
reflex eficace. Patru minute 
mai tîrziu, golul zîmbește Ra
pidului. Năsturescu preia gre
șit o minge „lucrată" de An- 
gelescu, pasează la Codreanu, 
care îl „întoarce" pe Petre 
Nicolae și șutează puternic 
la colț, dar Cavai apără ca 
un vechi titular. în minutul 
16, Neagu șterge perfid o 
minge cu capul, dar balonul 
ocolește poarta. Cîteva clipe 
mai tîrziu, remarcăm și apa
riția în joc a lui Dumitru — 
pînă atunci ca și inexistent 
— ilustrată printr-un „sece
riș" la Both. în pofida rată- " 
rilor, jocul place datorită „țe
săturii" de la mijlocul tere
nului, jucătorii găsindu-se 
prin mingi trimise cu adresă,

adeseori cu măiestrie. Este a- 
devărat, însă, că în vecină- 
tea porții ițele se cam încurcă, 
deși ambele apărări par. 
foarte vulnerabile. In- minu
tul 26, Răducanu apără ului-: 
tor o minge pe care Pîrcălab, 
țișriit exploziv pe lingă un. ’ 
Niță uluit, i-o trimite puter- 
nic de la numai 3—4 metri.

Dar golul dinamovlștilor, 
mai lucizi și mai periculoși 
la fiecare șarjă ofensivă, ca
de —■ justițiar — in minutul 
28, la o acțiune, colectivă ad
mirabilă. Mingea pleacă 
„șnur" pe traseul Haidn — 
Both7— Sălceanu — Lucescu,

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a S a)
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TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA

Alexandra Nicolau 
conduce

SINAIA, 12 (prin telefon). Aflată într-o 
formă excelentă ți într-o deosebită vervă 
de joc, ALEXANDRA NICOLAU conti
nuă seria victoriilor în turneul interna
țional feminin de țah. Duminică ea. a în- 
viins-o cu negrele ,pe Elena Rubțova, cOn- 
ducind admirabil un final de nebuni de 
aceeași culoare, dar cu un pion trecut 
depărtat.

In cealaltă partidă decisă a serii, Lit- 
manowica a întreout-o pe Timmer. .Cele
lalte întîlinari ale rundei au fost remize î 

Teodorescu — Baiumatarck, Bilek — Vo- 
kralova și Kalchbreamer — Simu.

Tn clasament, după cinci runde, con
duce Nicolau cu 4*/i p (din 5 partide), 
urmată de Teodorescu cu 4 p (5), Kalch- 
breniner 2l/> p (4), Bilek ți Litmanowicz 
2V. p (5).

0 CERINȚĂ
ACUTĂ
n recuzita cotidiană a fiecă
rui scrimer, lamele reprezintă, 
dacă se poate spune așa, ma
teria primă a performanței, 
articolul cel mai solicitat. Și, 
din acest motiv, desigur și cel 

susceptibil de uzură, de degradare.mai susceptibil de uzură, de degradare. 
O statistică prezentată la ultima ediție 
a C.M. arăta, evident cu caracter de 
curiozitate, că marii trăgători de talia 
lui Magnan, Novikova, Nikancikov sau 
Pawlowski; scot din circuit, la un sin- 

. gur antrenament, uneori pînă la patru 
lame.

în România, țară cu o masă destul 
de restrînsă de practicanți ai. scrimei 
— în jurul a 1 300 — sînt necesare, 
totuși, cîteva mii de lame anual, dife
rențiate ca dimensiuni și compoziție, 
după specificul probei. Faptul că ele 
sînt procurate numai din import creează 
serioase dificultăți federației de resort. 
Acest lucru și explică criza de lame 
existentă în secțiile de scrimă, neajun
surile ce le întîmpină în pregătire chiar 
și loturile reprezentative. •

O recentă dezbatere pe această temă 
în forum-ul care diriguiește activitatea 
mușchetarilor a adus pregnant, în prim 
plan, necesitatea rezolvării pe plan 
intern a unei asemenea cerințe strin
gente. A și fost amintit numele unui 
tehnician de la Uzinele „I Mai" Plo- 
ieșii, care a experimentat cu succes 
astfel de lame. Prețul lor ar fi incom
parabil mai redus decît al celor prove
nite din Italia, Franța sau din alte țări, 
într-un fel sau altul, dacă s-ar face 
diligentele cuvenite, s-ar putea găsi un 
atelier pe cale de specializare, a cărui 
producție să poată acoperi integral ne
voile, sau o școală profesională cu 
profil metalurgic, în care lamele s-ar 
putea realiza în orele de practică ale 
elevilor. Dacă la o asemenea școală 
profesională, cea din cartierul Tei, de 
pildă, a existat cutezanța construirii, nu 
mai departe de acum cîțivcf* ani în 
urmă, a unor automobile-liliput (ați 
înțeles că este vorba de carturi), ceea 
ce a presupus un proces de fabricație 
destul de complicat, de bună seamă că 
producția unor lame ar fi infinit mai 
ușoară.

Aparent bizară, insignifiantă, proble
ma rezervei de lame este totuși foarte 
acută. Ea influențează direct nu numai 
ritmul de pregătire a scrimerilor cali
ficați, dar reprezintă în același timp o 
frînă în dezvoltarea în școli a unei 
discipline olimpice de mare suprafață 
care a adus, de la Melbourne încoace, 
aproape cu fiecare ediție, puncte și 
medalii pentru culorile României. Este 
de anticipat că împlinirea unei aseme
nea cerințe ar rambursa înzecit efortu
rile

Tiberiu ST AM A

Atac al-pbloiștilor de la Politehnica Cluj la poarta 
Progresului. Foto : M. FELIX

Citiți în pag. a 2-a cronica etapei de ieri a campionatului 
diviziei A la. polo z
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BL VITtZA
PLOIEȘTI, 12 
(prin telefon, de 
la trimisul nos
tru). După o în
trerupere de 10 
ani, la ~ 

au fost reluate, 
dimineață, cursele 
cliste de viteză pe circuit. 
La acest concurs republican 
au "luat parte alergători cu- 
noscuți din București, Reșița, 
Ploiești, Cîmpina, Tg. Mureș 
și Buzău. Au absentat, însă, 
reprezentanții asociațiilor 
sportive Motorul Baia Mare, 
Vagonul Arad, Victoria Mo- 
reni, Metrom Brașov, Voința 
Timișoara. Organizatorii, 
Consiliul sindical municipal 
și asociația Locomotiva Plo
iești, s-au străduit — și au 
reușit — să asigure condiții 
bune de concurs, întrecerile 
situîndu-se și la un nivel 
spectacular deosebit. Au fost 
apreciate și răsplătite cu 
aplauze cursele rutinaților 
Gheorghe Ion, Alexandru 
Cristea Ionescu, Vasile Sza
bo, Ștefan Florian. Traian 
Macarie, Florian Bejan, că
rora li s-au alăturat și o se
rie de tineri talentata 

. Merită a fi subliniate, mai 
ales, disputele de la clasele 
250 cmc și 350 cmc. în prima 
probă, steliștii Gh. Ion, Al, 
Cristea Ionescu și, în mai 
mică măsură, V. Szabo, au

Ploiești 
duminică 

motoci-

luptat cu dîrzenie de la start 
și pînă la sosire pentru pri
mul loc, în timp ce în a 
doua clasă, Fr. Ștefan (Loc. 
Ploiești) după ce șl-a depă
șit de o manieră categorică 
adversarii principali, în pe
nultimul tur 1 s-a rupt lan
țul.

Clasamente : motorete Car- 
pați: 1. FI. Bejan («JS.M. 
Reșița), 2. M. Dinescu (Energ 
Cîmpina), 3. D. Vasilescu 
(Met. Buc.) ; cl. 125 cmc: 1 
Al. Cristea Ionescu (Steaua),
2. M. Wetzer (C.S.M. Reșița!,
3. I. Krika (U.R.A. Tg. Mu
reș) ; cl. 175 cmc: L Tr 
Macarie (Met. , Buc.), 2. 1
Vasilescu (Met. Buc.). 3. M 
Mezincescu (Loc. Ploiești) 
cl. 250 cmc: 1. Gh. Ion 
(Steaua), 2. Al. Cr. Ionescu 
(Steaua), 3. V. Szabo 
(Steaua) ; cl. 350 cmc și 500 
cmc: 1. V. Szabo (Steaua).
2. N. . Fuică (C.S.M. Reșița).
3. Gh. Dumitru (Automo
bilul Buzău) ; ataș : 1. M. 
Dănescu+C. Totoescu (Stea
ua), 2. T. Rijac+ Șt. Hipliea 
(Loc. Ploiești). 3. I. Tîm- 
pescu-f- G. Militaru (Prog. 
Pitești). Clasament pe echi
pe: 1. Steaua 123 p, 2. C.S.M. 
Reșița 114 p, 3. U.R.A. Tg. 
Mureș 80 p.

(Urmare din pag. 1)

tri, înaintea probei de K 2 — 
500 m fete.

FETELE — VICTORIE 
DE PRESTIGIU 1

K 2 — 500 m (f). După in
satisfacția unui loc modest 
ocupat sîmbătă în proba de 
simplu, Viorica Dumitru, îm
preună cu Valentina Serghei, 
aldătuind un dublu hotăiît 
ferm să-și dovedească valoa
rea, au cîștigat — cu dife
rență de o barcă ! — cursa 
de K 2 — 500 m. Echipajul 
nostru a plecat bine din 
start, a menținut un ritm co
respunzător și — de data -a- 
ceasta — a impresionat prin 
firiișul puternic. Garacisiele 
din R.D. Germană și Olanda, 
parcă surprinse de voința și 
ptrterea de luptă a echipaju
lui nostru, au încercat totul, 
dar fără a putea 
schimbe ceva din 
normală a clasamentului pro
bei.

Ce bine este cînd, în afară 
âe talent și pregătire, există 
și ceva mai multă încredere 
in forțele proprii 1

LEWE CONFIRMA...
C 1 — 1000 m. Campionul 

mondial Detlef Lewe era

să mai 
ordinea

FIȘIER

l

K < — 10 000 m : 1. Amundsen
— Berger — Johansen — Soby 
(Norvegia) 87:21,0 ; 2. Mattern
— Haner — Kemnltz — Schnei
der (R.F.G.) 37:42,0 ; 3. Varabiev
— I. Terente — N. Terente —
Macarenco (România) 37:42,6 ; 
4. Artimov — Tllevlci — Vlas — 
Itujan (România) 39:52,3 ; 5.
Halder — Bloen — Tlghelar — 
Hols (Olanda) 40:23,0 : 6. Varto- 
lomeu — Ivanov — Munteanu — 
Clșmaș (Steaua) 40:34,0.

K 2 — 500 m (F) : 1. Viorica Du
mitru — Valentina Serghei (Ro
mânia) 1:57,0 ; 2. Setzkorn — Gra
bowski (R.D.G.) 1:58,1 : 3. Japies
— Blijevans (Olanda) 1:59,0 : 4.
-Evdochimov — Angelescu (Româ
nia) 2:00 ; 5. Pepingege — Spohr 
(R.F.G.) 2:01,1 ; 6. Wallbaum — 
Schneider 4R.F.G.) 2:01,5.
Kl — f<boo m : 1. Irimla (Ro

mânia) -4:02.0 ; 2. V. Roșea (Ro
mânia) 4:02,1 : 3. Neustadt
(R.D.G.) 4:02,3 ; 4. Will (R.D.G.) 
4:02,4 ; 5. Pasch (R.F.G.) 4:06,1 ; 
6. Sclontic (România) 4:07,0.

C 1
-4:22,8 ; 
4:24,5 ; 
4:29,0 

>4:30,5 
■4:31,3

K 2
Mattern (R.D.G.) 3:33,4 ; 2. Slmo- 
cenco — Coșniță (România) 3:33,5: 
3. Ivanov — Conțolenco (România) 
3:36,7 ; 4. Dragulschl — Pavel
(România) 3:37,5 ; 5. Zander — 
Augustin (R.D.G.) 3:38,0 ; 6. Jor- 
ke — wenezke (R.D.G.) 3:39,0.

C 2 — 1 000 m : 1. Manea — Ca- 
labîclov (România) 3:55.0 ; 2.
Patzaichin — Covallov (România) 
3:57,8 ; 3. Maxim — Simionov (Ro
mânia) 3:59,0 ; 4. Dltcov — Tro
fimov (Steaua) 4:00,8 ; 5. Simio
nov — Nlchitor (România) 4:03,0; 
6. Danielov — Maxim (România) 
4 :03,9.

K 4 - 500 m (F) : 1. ROMANIA 
(Dumitru — Serghei — Lauer — 
Lovin) 1:41.4 : 2. R.D.G. (Setzkorn
— Grabowski — Kobuss —
Loesch) 1:42,1 ; 3. R.S.S., Ucrainea
nă (Kurîșco — Dovjttk — Semlo- 
nova — Averbuch) 1:42,6 ; 4. RO
MANIA 11 (Evdochimov — Ange
lescu • —-
1:44,0 ; 
Spohr 
1:45,0 ; 
Miteva 
1:45,8.

K 1 - 4x500 m : 1. ROMANIA 
(Botez — Iacob — Zafiu — Ver- 
nescu) 7:32,2 ; 2. ROMANIA II 
(Sciotnlc — D. Ivanov — Simio
cenco — Coșnită) 7:37,6 ; 3. R.F. a 
Germaniei (Gessman — Jentsch
— Both — Zander) 7:40,1.

- 1 000 m : 1. Lewe (R.F.G.)
2. Patzaichin (România)
3. Butelchin (România)
4. Sidorov (România)
5. Danielov (România) 

6. Maxim (România) 4:33,5.
— 1 000 m : 1. Ebeling —

- Nichlforov — Calenic) 
5 R.F.G (Peplngege —
— Bergman — Mauer) 

6. Bulgaria (Ruseva —
— Petrova — lachimova)

Tr. JOANiȚESCU

considerat de majoritatea 
specialiștilor favoritul finalei 
de C 1 — 1000 m, deși în 
start erau aliniate — îneer- 
cînd să ofere o replică cîț 
mai puternică — canoele lui 
Patzaichin, Sidorov, Butel- 
chin...

Lewe se aștepta, însă, la 
toate dificifltfițile cursei și, 
dorind desigur să-și reeoti- 
firme valoarea, artrn in 
preajma campionatelor mon
diale, și — poate chiar mul
țumit că se întîlnește au ad
versari foarte buni — a, cău
tat să ia conducerea și... s-o 

■păstreze pînă după linia de 
sosire. A reușit, cu toate -e- 
forturile depuse pe ultima 
sută de metri 'de Patzaichin.

HBELIXG — MATTERN : 
VICTORIE SCONTATA

K 2 — 1000 m. O singură 
zecime de secundă a hptărît, 
după o cursă de rară specta
culozitate, victoria (de altfel 
scontată) echipajului Ebeling 
— Mattern (R.D.G.) în proba 
de K 2 — 1000 m. Coșhiță 
și Simiocenco n-au ținut însă 
seama, mai bine spus nu’S-au 
lăsat impresionați, de palma
resul adversarilor, și au lup
tat cu o dîrzenie deosebită 
pentru un rezultat cît mai 
bun, pe care l-au și realizat. 
Și n-a lipsit mult ca echipa
jul nostru 
victoria.

PRIMELE

să obțină chiar

TREI LOCURI, 
DAR...

C 2 — 1000 m. Indiscuta
bil, favorit al probei era con
siderat echipajul Patzaichin- 
Covaliov, adversari principali

,i

■ Sala Floreasca 
II din Capitală 
găzduiește în a- 
ceste zile finala 
campionatelor re
publicane de scri

mă — individuale — pentru 
juniorii de categoria a doua.

Numărul record de parti- 
cipanți (143), vădind intere
sul mereu crescind cu care 
este privită scrima la acest 
nivel, precum și seriozitatea 
cu care a fost abordat fie
care asalt, au făcut ca dispu
tele să fie dîrze, uneori chiar 
spectaculoase.

La ■ floretă — fete, lupta 
pentru primul loc — .scon
tată de altfel — dintre bucu- 
reștencele Margareta Bartoș 
(Viitorul) și câștigătoarea fa
zei pe municipiu de anul a- 
cesta. Viorica Draga (Școala 
sportivă nr. 1), a dat cîștig 
•de cauză primei trăgătoare, 
mai combativă și mai decisă. 
După ce anul trecut M. Bar
toș obținuse titlul de cam
pioană la junioare... mari, a- 
cum eleva antrenorilor Tăna
se Mureșan șl Lucian Glișcă 
a cucerit si titlul la iunioare 
«nici.

La floretă băieți, din cei 
6 finaliști 5 erau de la Olim
pia Satu Mare și rinul de la 
Școala sportivă Oradea, așa 
eă toată lumea se aștepta ca 
titlul să revină unuia din 
cei 5, favorit fiind Kuki Pe
tru Adalberth. Dar... așa cum, 
mai întotdeauna, surprizele

trebuie să apară, Toma Mak- 
kay, solitarul finalist, a obți
nut o neașteptată victorie, 
cîștigînd toate cele 5 asal
turi ! Dovedindu-se un tră
gător complet, beneficiind de 
faptul că este stingaci, ținînd 
excepțional distanța și avînd 
un simț al timpului foarte 
bun, elevul antrenorului 
Gheorghe Ghiulafalvi a cu
cerit și titlul de campion re- 
ipublican, anunțîndu-se o ve
ritabilă speranță a floretei 
românești.

Intrucît finala la spadă se 
desfășura la o oră tîrzie, 
vom publica rezultatele în 
•ziarul de mîine, împreună cu 
cele de la sabie, unde între
cerile iau sfîrșit astăzi.

Iată clasamentele. FLORE
TĂ FETE : 1. Margareta 
Bartoș (Viitorul), 5 v ; 2.
Viorica Draga (Șc. sp. 1) 3. 
v ; 8. Gabriela Garda (Olim- 
pia-Satu Mare) 3 v; 4. D. 
Ionescu (Electroputere Craio
va) 2 v ; 5. Ruxandra Nicu- 
lescu (Viitorul) 1 v ; 6. Au
rora Crisu (Viitorul) 1 v. 
FLORETĂ BĂIEȚI : 1. Toma 
Makkay (Șc. sp. Oradea) 5 v ; 
2. Constantin Moise (Olimpia 
Satu Mare) 4 v ; 3. Kuki A- 
dalberth (Olimpia S. M.) 4 v;
4. Petru Csipler IV ’(Olimpia
5. M.) 1 v, 5. Iosif Palotaș 
(Olimpia S.M.), 1 v ; 6. Ște
fan Kato II (Olimpia S.M.) 
1 v.

Horia ALEXANDRESCU

La Arad: U. M.
ARAD, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Sîmbătă 
după-amiâză, pe două ' sta
dioane din localitate (Gloria 
și C.F.R) 4 echipe ce au aspi
rat la promovarea în divizia 
B și-au jucat ultimele șanse. 
Un evident echilibru de forțe 
a făcut ca întrecerea de la 
Arad să nu fie în măsură să 
stabilească învingătorii — a- 
dică cele două formații cali
ficate — decît după consu
marea jocurilor din ultima 
etapă. Pină atunci, toate for
mațiile aveau șanse să treacă 
cu succes barajul. Ultimele 
jocuri, desfășurate la aceeași 
oră, 
vor 
din 
ria 
șov 
cum 
în fotbal, a ieșit, pînă la ur
mă, altfel. Tractorul (condu-

impresia că se 
învingătoarele 

U.M.T. — Glo- 
Tractorul Bra- 

■Dar,

dădeau
califica 

partidele 
Bistrița, 
— Minaur Zlatna.

se întimplă atît de des

La Brașov :

•potbaL
TIMIȘOARA Șl GLORIA BISTRIȚA

să de pe margine de C. Teaș- 
că, adus de la București în 
ziua meciului, se pare cu in
tenția de a rămîne la condu
cerea echipei în cazul pro
movării) și Minaur au ter
minat la egalitate (0—0) după 
un meci slab, de valoarea 
unui campionat județean sau 
municipal, în care brașovenii 
au ratat incredibil ocazii 
peste ocazii. Adversarii lor 
au fost dîrzi dar rudimen
tari la capitolul tehnico-tac- 
tic. în același timp, Gloria 
Bistrița ceda cu 2—3 formați
ei U.M. Timișoara, mereu 
încurajată de 3—4 000 de su
porteri, veniți special la 
Arad.

Dacă poziția formației U.M.T. 
(singura cu 4 puncte) n-a 
creat jucătorilor și suporteri
lor săi emoții, în schimb ca
lificarea celei de a doua 
fost dramatică : Gloria

S. N.

a
Și

Minaur se aflau în final la 
egalitate de puncte (3) și 
golaveraj (5—5 și, respectiv, 
1—1). Atunci s-a apelat la a 
treia clauză a regulamentului 
— numărul de victorii. Glo
ria a avut o victorie (la Trac
torul), iar Minaur nici una. 
Deci, Gloria s-a calificat. Mo
tive de mîhnire, pentru cei 
din Zlatna (cu toate că me
ciurile terminate la egalita
te), dar care nu justificau pe 
antrenorul acestei formații, 
Pavel Petre, să se dedea la 
injurii și afirmații grave la 
adresa arbitrilor și oficialilor 
de aici.

Pînă la revenirea cu alte 
constatări, iată 
final al grupei de

1. U.M.T.
2. Gloria 

Minaur 
Tractorul

Al.

3.
4.

3
3
3
3

clasamentul 
la

2
1
3
2

CONSTANTIN

1
1
0
0

o
1 
o
1

Arad :
4
3
3
2

5—4
5—5
1 — 1
3—4

OLTENIȚA Șl C.F.R. ? AȘ’ANI

fiind ceilalți canoyjti români! 
Surpriză, însă: după o cursă 
foarte bună. Manea și Cala- 
bioiov sint cei care trec pri
mii linia de sosire. A fost e- 
vident că Patzaichin s-a re
simțit, obosit fiind după due
lul ou Lewe din proba de 
simplu. Remarcabilă și reve
nirea de formă pe care o în
registrează, de fapt o ■recon
firmă, și -echipajul format din 
Maxim și Simionov.

FETELE LA ÎNĂLȚIME 
ȘI... PE PODIUM !

K 4 — 500 m (f). Victoria 
din proba de dublu, mai mult 
decît reconfortantă, a făcut 
să crească speranțele și în- 
tr-un succes la K 4 — 500 m.

Viorica Dumitru, Valentina 
Serghei, Hilde Latter și Ma
ria Lovin, intrate in ..r lnml" 
finalelor și în cursa victorii
lor, s-au întrecut ..în a dovedi 
■specialiștilor și -speetaidrilor

că dețin o formă excelentă și 
eă vor avea un. cuvîint de 
spus la ..mondiale", deși — 
trebuie amintit — la Regata 
Snagov n-a fost prezent și e- 
chipajul Uniunii Sovietice, 
principalul candidat la titlu.

FINAL SPECTACULOS 
ȘI 1NCA O VICTORIE 

PE DEPLIN MERITATA
■K 1 — 4)<500 m. Ultima 

probă a Regatei a fost, ca la 
fiecare ediție, pe cît de spec
taculoasă, pe atît de dinami
că, toate cele 6 ștafete lup- 
tînd pentru locuri fr jntașe. 
Dar, încă 
schimb, era olar că ambele 
ștafete ale României își vor 
disputa întîietatea, ele impu- 
nîndu-se clar în fața adver
sarilor.

A cîștigat, în final, ștafeta 
cu Botez, Iacob, Zafiu și Ver- 
nescu-

Așadar, 10 victorii...

BRAȘOV, 12 (prin ■telefon). 
Simbătă duipă-amiază, pe sta
dioanele Tractorul și Metrom, 
au avut loc ultimele partide, 
ale barajului pentru divizia 
secundă. Ș. N. Oltenița și 
C.F.R. Pașcani, în urma vic
toriilor obținute în fața for
mațiilor Autobuzul București 
■și, respectiv, Metalul Pl'i- 
peni, au promovat în cam
pionatul diviziei B. Partidele 
din etapa a III-a au fost 
hotărîtoare în ceea ce pri
vește stabilirea primelor

două locuri în această grupă. 
Meciurile au prilejuit între
ceri Viu disputate (în cazul 
jocului C.F.R. Pașcani—Me
talul Plopeni) cu interesante 
răsturnări de scor. A sur
prins rezultatul cu care s-a 
încheiat întîlnirea Ș.N. Olte
nița—Autobuzul București :
3—0 (2—0). Pe teren, însă, 
s-au întrecut două echipe de 
forțe apropiate, iar diferența 
de scor se explică prin forma 
slabă a portarului bucureș- 
tean Ocea, care a 
gratuit două goluri.

primit
(Con-

C VLAD (Dinamo), CÎȘTIGĂTOR
✓/LA „MIJLOCIE

stantin în min. 10 și Cîmpea- 
nu în min. 42). în plus, din 
min. 35, Autobuzul a jucat 
în 10 oameni jn urma elimi
nării justificate a lui Andrei 
pentru lovirea adversarului. 
Urmarea acestei situații s-a 
văzut în repriza secundă, 
cînd jucătorii de la Ș.N.O. 
au construit deseori faze 
spectaculoase și au concreti- 
z una din ele prin Stama- 
niehi (min. 66), ridieînd. ast
fel, diferența la 3 goluri. în- 
tîlnirea de pe stadionul Me- 
trom, CF.R. Pașcani—Meta
lul Plopeni, — scor : 4—3
(2—1) — a fost dinamică, cu 
faze interesante și cu multe 
goluri. Interesant este faptu^ 
că 6 din cele 7 goluri s-au 
realizat în condiții aproape 
asemănătoaiV în

fiecare echipă a 
un gol. Scorul a 
de Negoiță (Me- 
imediat Ciupa

minutele

după primul

| Pe baza hipică
I din ’Craiova s-it
I încheiat 
f etapa I 
’ cursului

plet de

ieri 
con- 
com- 

căiărie 
din cadrul campionatelor na
ționale. lată clasamentul fi
nal al concursului : categoria 
mijlocie: 1. C. Vlad (Dina
mo) cu Spirt 21.33 
■Recer (Dinamo) cu 
22 p. 3. A. Costea 
cu Vrej 29,66 p ;

a

p, 2. O. 
Greier 

(Steaua) 
categoria

ușoară : 1—2 (ex aequo) I. 
Popa (Steaua) cu Voievod și
E. Boiangiu (Centrul de că
lărie București) cu 
33.66 p, 3. A. Cadar (Petro
lul) cu Bicaz 35,56 p.

în cadrul unui concurs de 
obstacole avînd ca scop ve
rificarea în vederea Balca
niadei. organizat de
F. R.C.P.M. și Consiliul Mu
nicipal pentru educație fi
zică și sport Craiova, V. Con- 
țiu (A.S.A. Cluj) cu 
Trubadur a 
de categorie 
de durată, 
(Dinațno) cu 
învingător la

Vama

Echipele 
campionatul 
și-au disputat, sîmbătă și du
minică. etapa a doua a retu
rului, în cadrul căreia au 
fost obținute următoarele re
zultate :

Progresul București — Vo
ința Cluj 4—4 (0—1, 1—1,
1—2. 2—0). Timp de trei re
prize, poloiștti dlujeni au 
atacat continuu, au creat

participante ia 
național de polo

declară internaționalul Gheorghe Zamfirescu
Excepting selecționata R. F a 

Germaniei, echipa naționalii ele 
polo a Bomâniei s-a tntilnit in 
ultimele trei luni cu toate for
mațiile de frunte din Europa, pe 
care le va avea ea adversare 
in cadrul campionatului 
nental de la Barcelona, 
țul jocurilor :

5“) cu Cehoslovacia (la
5— 4 cu Cehoslovacia (Praga)
6— 5 cu Iugoslavia (București)
5—5 cu Iugoslavia (București)
3—4 cu Italia (Neapole)
3—-4 cu Iugoslavia (Neapole)
1— 3-eu Ungaria (Neapole)
3— 4 cu Spania (Barcelona)
2— 5 - -- - ■ - ■

heide)
2—4 

heide)
2—2 cu 

heide)
4— 3 cu B. D. Germană (Schwar- 

zenheide)
4—3 cu Olanda (Scijwaraen- 

heide)
Așadar, 5 victorii, 6 infrîngeri 

șl două rezultate egale, care ates
tă o serie de .rezultate contradic
torii ale teamului reprezentativ. 
Despre ultimele sale evoluții in 
cadrul turneului de la Schwar- 
zenheide, și șansele pentru com
petiția de la ^Barcelona am cerut 
părerea cunoscutului internațio
nal Gheorghe Zamfirescu, unul 
din oamenii de bază ai „7“-lui 
tricolor.

— Cum iți explici rezultatele 
diametral opuse înregistrate In 
ultimele partide din R. D. 'Ger
mană.

— Ca să fiu sincer, aș prefera 
să las un asemenea răspuns in 
seama persoanelor de pe mar
ginea bazinului. Tn ceea ce rriă 
privește, din apă, îmi vine greu 
să-mi dau seama In ce măsură 
actualul joc al echipei este de 
natură a satisface tot mai marile 
cerințe ale poloniul mondial. De 
un singur lucru vreau să vă 
asigur : băieții se străduiesc 
mult...

— Care stnt principalele oaren- 
țe sesizabile, chiar ,șl din apă ?

conți** 
Bilan-

Praga)

cu

cu

^Ungaria

U.flS.S,

Bulgaria

(Schwarzen-

(Schwarzen-

(Schwarzen-

— Nu avem portari de clasă 
ca majoritatea echipelor din frun
tea eșalonului. Astăzi, jocul a 
devonit mult mai rapid, se trage 
foarte des la poartă și de multe 
ori din poziții incomode. Dacă 
nu ai in spate un portar cu ex
periență și cit mai sobru, in 
orice caz cu o comportare con
stantă, nu poți juca liniștit, căci 
atunci cînd ți-e lumea mai dragă 
te trezești cu un gol de la 10 
metri, sau Uintr-un unghi impo
sibil. In al doilea rînd, și acesta 
este lucrul cel mai grav, nu știm 
să concretizăm situațiile de om 
în plus ; mai mult, ni s-a In- 
ttmplat uneori să primim și go
luri în asemenea momente, go
luri care te paralizează pur și 
simplu (vezi meciurile cu Un
garia, U.R.S.S., Spania), Marile 
echipe rezolvă cu o simplitate 
deosebită aceste acțiuni, în timp 
ce noi ne chinuim, evident, chiar 
și atunci cînd atacul ne reușește.

— Crezi eă actuala formație 
este într-adevăr reprezentativă ?

— Nu mă simt în măsură să 
apreciez acest lucru, dar ceea ce 
pot să vă spun este că aproape 
toți jucătorii, exceptîndu-1 pe 
Blajec, al cărui „come-beck” în 
națională ne bucură enorm, os
cilează des. Cauza-ar trebui des
coperită, in primul rînd. de an
trenori. S-ar putea ca în afara 
lotului să mai fi rămas 1—2 ju
cători cu posibilități evidente, 
dar cred că In linii mari acesta 
va fi nucleul pe care se va con
ta Ia Barcelona.

— Ce șanse avem la turneul 
din cadrul C.E. 1

— Vă rog s-o rețineți ca o pă
rere pur personală : vom juca la 

•adver- 
, a căror valoare 

este în evidentă scădere față de 
sezoanele trecute, și ne vom clasa 
pe ■una din pozițiile 'IV—•vm. S-ar 
putea să Învingem echipe mal 
bune ca a noastră, tot atît de bine 
cum s-ar putea să cedăm și u- 
nor adversari cu un potențial mai 
redus. Totul va fi posibil la 
Barcelona.,,

cîștig cu oricare dintre 
sarele noastre,

faze frumoase, surprinzînd — 
prin viteza acțiunilor — apă
rarea 
cedat, 
ia un 

-te. în
reștenii, dezlănțuiți, forțează 
egalarea. care se produce cu 
30 de secunde înaintea fluie
rului final. Au înscris : Go- 
ian 2. Pașoi și Manea pentru 
Progresul, respectiv Rusu 2, 
Silagy și Pop.

Dinamo București ■ 
tehnica Cluj 15—1
1— 1, 5—0, 6—0). Au 
Kroner 3, Mihăilescu 
2, Zalian 2, Nastasiu 
jec 2, Popa prntru Dinamo și 
Dobariu pentru Politehnica.

Progresul București — Po
litehnica Cluj 
0—0, 2—2, " 
resant din 
al evoluției 
marcat că 
reprize scorul s-a 
alb. Au înscris : Păun 2, Go
ran și Cocora pentru învin
gători, respectiv Dobariu și 
Tișe.

Dinamo București — Voin
ța Cluj 11—6 (5—2, 3—2,
2— 1, 1—1). A fost cel mai 
frumos meci al grupei. Clu
jenii au impresionat printr-un 
joc agresiv și aglomerat în 
apărare, ’ar în atac cu con
traatacuri rapide, care au 
surprins de cîteva ori pe di- 
namoviști. Gazdele au atacat 
continuu, dar au și ratat 
unele situații favorabile. Au 
înscris : Zahan 5, Rus 3, Nas
tasiu 2, Blajec pentru Dina
mo, respectiv Szilagy 2, Rusu
2, Z-ețe și Aron.

Voința Cluj — Politehnica 
Cluj 9—6 (3—4, 1—1, 3—0, 
2—1). Au înscris : I. Szilagy
3, Rusu 3, Pop, Filllop, St. 
Szilagy pentru Voința, res
pectiv Tișe 3, Dobariu 2,

bucureștenilor, care a 
permițînd oaspeților să 
avantaj de două punc- 
ultima repriză, bucu-

- Poli- 
(3—0, 

înscris: 
3, Rus 
2, Bla-

4—2 (0—0,
2—0). Meci inte- 
punct de vedere 
scorului. De re
in primele două 

menținut

Pop. (FLORIN S AN DU și 
AUREL PĂPĂDlE-coresp.).

I.E.F.S. — Olimpia Oradea
7— 2 (0—1, 2—1, I—0, 4—0). 
Au înscris : Olach J, Sîîha 2, 
Preda 2 
pectiv 
drescu.

Rapid 
12—0 (5—0, 
Au înscris :
Firou 2, Miu_ 2,

Steaua
8— 1 (1—0, 3—0, 1—1. 3—0).
Au înscris : Culineac 2, Ma- 
rica, Țăranu, M. Popescu, 
Pantazi, Teodor, Neacșu pen
tru militari, respectiv Leszai.

Crișul — Vagonul 5—5 
(0—1, 1—2, 1—1, 
tida a fost viu 
dictîpdu-se' si 10 
Autorii golurilor : 
3, Heguesi și Stănescu pentru 
Crișul, respectiv Adoc, Unc, 
Leszai și Capotescu 2.

Steaua — Crișul 5—2 (0—0, 
2—2, 2—0, 1—0). Au înscris : 
Țăranu 
șu, M. 
pentru 
Covaci 
GHIȘA

calul 
cîștigat probele 

semi ușoară și 
Eugen Ionescu 
■Gama a ieșit 
categoria ușoa

ră, iar Al. Bozan (C.S.M. Si
biu) cu Rival a cucerit pri
mul .toc la proba a treia cu 
baraj ȘT. GURGUI -coresp.

13, 52 și 87 
marcat cîte 
fost deschis 
talul) ca 
(C.F.R.) să egaleze, iar după 
pauză același Negoiță să 
restabilească egalitatea (fe
roviarii luaseră conducerea îp 
min. 30 prin Blejușcă) : in 
același minut (52), Blejușcă 
a repus echipa sa în avan
taj. Cu trei minute înainte 
de final, Petre (Metalul) și 
apoi Blejușcă au stabilit s; u- 
rul partidei.

Clasamentul final:
1. Ș.N. Oltenița 3 2 1
2. CFR Pașcani 3 2 1

3. Met. Plopeni 3 0 1
4. Autobuzul Buc.

3 0 1

0 5—1 5
0 8—5 5
2 4—6 1

2 2—7 1
V. POMPILIU ți C. GRUIA

«CU V.

pentru I.E.F.'S., res-
Vidican și Alexan-

Olimpia Oradea 
1—0, 3—0, 3—0). 
Rusu 4. bazar 3, 

Chirvăsuță. 
Vagonul Arad

3—1). Par- 
disputată, 
eliminări.

I. Covaci

2, (1 din 4 m), Neac- 
Popescu și Teodor 

Steaua, respectiv I. 
și Zaeoianis. (1L1E
— coresp. principal)

TG. MUREȘ, 12 
(prin telefon, de 
la trimisul nos
tru). Etapa a pa
tra a .competiției 
■pentru juniori și 
tineret „Cupa ora
șelor”, desfășurată 
duminică, a prile-sîmbătă și 

juit .spectaculoase răsturnări de 
clasamente datorită 'cursei 
contratimp individual, consu
mată sîmbătă. cînd a fost es
caladat urcușul de la Aeățări. 
La juniori mici, localnicul Va
lentin Hoța, alergător cu pe
dalai suplu și bun cățărător, 
și-a adjudecat clar victoria,

MEMORIALUL ZENO DRAGOMIR"
La 
stadionul 

Domanului, 
zența unui 
ros public, 
loc cea de 
ediție a „Memoria
lului atletic Zeno 
Dragomir", care a 
criteriul de selecție ,____  ___
pa națională la probele înscrise 
în program. Concursul, organi
zat cu multă meticulozitate șl 
seriozitate, a fost o reușită. Co
misia județeană de atletism de 
pe lingă C.J.E.F.S. Caraș-Seve- 
rin a asigurat celor aproape 150 
de pnrticipanți condiții dintre 
cele mai bune. începind cu pro
blemele organizatorice și terml- 
nind cu cele tehnice, ele au fost 
bine puse la punct, satlsfăcînd 
exigențele sportivilor prezenți la 
concurs.

La această ediție, „Memorialul 
Zeno Dragomir" a clștigat in 
tradiție Și se impune tot mai 
mult în competițiile autohtone. 
Rezultate : FETE. lOo m : Sanda 
Angelescu (C.A.U. Buc.) 12,2 : 
800 m : — " “ — ' "
Buc.) 2:15,2 ;

Mărie Vitallos

Reșița, pe
Valea 

în -pre
nume- 

a avut 
a doua

constituit și 
pentru eclii-

(C.A.U.
Claudia Iacob (C.A.U. 

200 m g : Anne 
(C.A.U. Buc.)

28,5 ; înălțime : Margnlollța Ma
tei (Dunărea Galați) 1,71 nt ; 
iunginie : Maria Salamon (C.A.U. 
Buc.) 5,80 m ; <lisc : Argentina 
Menis (Dinamo Buc.) 54,48 m ; 
4xioo m : C.a.UjBuc. (Mileșoiu," 
Lazăr, Vitallos, .Angelescu) 49,3. 
BĂIEȚI : prăjină : Dinu Piștalu 
(Dinamo Buc.) 4.90 m ; 100 m : 
Gh. Zamflrescu (Steaua) 10,6.; 
400 m : Tudor Pulu (Rapid) 43,2; 
1400 m : P.
.1:5G,9 ; . . _ .
(Steaua) 14,6 ; înălțime : 
Vișan (C.A.U. Buc.) 1,93 
lungime ; Mihai Zaharia 
pid) 7,46 m : suliță : Șt. 
(C.A.U. Buc.) 68,02 m 
Steaua (Zamflrescu, 
Stoenescu, Mureșan) 42,9.

La sfîrșltul întrecerilor, toți 
concurențli în proba de prăjină 
au fost premiați de către orga
nizatori, festivitatea fiind 
ciată prin tradiție de tatăl re

gretatului Zeno Dragomir. “■ 
altfel, cel clasați pe primele trei 
locuri și in celelalte probe, au 
fost premiați, obținînd totodată 
și tricouri cu Inscripția „Memo
rialul Zeno Dragomir-,

DORU GLAVAN, coresp.

Lupan (Steaua)
110 m g : Viorel Suciu

Ad. 
m ;

(Ra- 
Nagy 

; 4xM0 m: 
Tănăscscu,

ofi-

De

ÎNOTĂTORII Df IA ȘCOALA WI1VĂ AIR. 1 Ml 80MIAL.
Răspunzînd vi

zitei făcute anul 
trecut de către 
tinerii înotători 
ai Școlii sporti
ve nr. 1 din

-București, reprezentanții clu 
biilui Poseidon din orășelul 
Bockenem (R. F. a Germa
niei) au concurat, la ștran
dul Tineretului, alături de 
sportivii școlii organizatoare 
(Școala sportivă nr. 1) și cei 

• ai Școlii sportive nr. 2. Deși 
. nu au fost înregistrate rezul
tate remarcabile, întrecerile 
au plăcut și au fost utile, 

■ele prilejuind participanților 
■o utilă verificare în vede- 
. rea principalelor competiții 
ale sezonului. Probele au 

•ftost dominate de înotătorii 
de la -Școala sportivă nr. 1,

care s-au clasat pe primul 
loc în marea -majoritate *a 
curselor.

Rezultate. JUNIORI : 100 
m craul : 1. A. Preda (Șc. 
sp. nr. 1) 59,7 ; 2. D. Țurcanu 
(Șc. sp. 2) 59,9; 3. G. Franki 
(Poseidon) 1:09,9; 100 m 
bras: 1. Em. Manolescu (Șc. 
sp. 2) 1:21,8 ; 2. I. Șopterea- 
nu (Șc. sp. 1) 1:24,2 ; 3. V. 
Schelee (Poseidon) 1:27,5 ; 
JUNIOARE : 100 m craul : 
1. Barber Pohler (Poseidon) 
1:10,l ; 2. Carmen Cehanzuc 
(Șc. sp. 2) 1:10,3; 3. Rodica 
Lungu (Șc. sp. 1) 1:12,4; 100 
m bras: 1. Camelia Vîjeu 
(Șc.-sp. 1) 1:27,5; 2. Con
stanța Gabriela (Șc. sp. 2) 

1:32.2; 3. Barbel Pohler
1:35,4; 4x100 m craul ; 1.

Șc. sp. 1 4:15,2 ; 2. Șc. .sp. 2 
4:18,9 ; 3. Poseidon 5:03,6 ; 
BĂIEȚI A :50 m «pate: L. 
Șoptereanu (Șc. sp. 1) 35,0 ;
2. J. Fornarj (Șc. .sp. 2) -40,7;

3. A. Parrmann (Poseidon) 45;5;
50 în delfin ; 1. L. Șopterea
nu 34,5 ; 2. C. Popescu (Șc. sp. 
2) 39,8 ; 3. A. iPorrmann
43,0 ; FETE A : 50 in spate : 
1. Anca Ilutzu (Șc. sp. 1) 
40,3; 2. Gerhilde Miiller 
(Poseidon) 42,0 ; 3. Doina 
Teodorescu (Șc. sp. 2) 54,4 ; 
50 m delfin : 1. Doina Ban- 
dula (Șc. sp. 1) 41,0 ; 2. Fre- 
derike Hein (Poseidon) 45,3 ; 
3. Nicoleta Lupu (Șc. sp. 2) 
54,0 ; 4x50 m mixt : 1. Șc. 
sp. nr. 1 2:33,8; 2. Șc. sp. 
2 2:43,3; 3. Poseidon 2:52,6.

(prin 
trl-
De
au

ARAD, 12 
telefon, de la 
misul nostru), 
duminică
început să decoleze 
de pe aeroportul 

din Arad aeronave, de tip Astra. 
I.A.R. 813, Mustang — adică di
ferite aparate românești șl străi
ne ce stîrnesc — prin evoluțiile 
lor — interes șl admirație.

Sint mlnlavioanele construite 
și pilotate de sportivii aeromode- 
liști, partlcipanți la prima ediție 
a campionatelor naționale de 
„machete zburătoare". înainte de 
a se avinta in văzduh, de a ieși 
din portabilele lor hangare (va
lizele concurențllor), micile a- 
vioane ^rulează" prin fața unul 
competent corp de arbitri spre a 
primi note la proba de stand. A- 
linlate, deci, la sol, avioanele sint 
examinate amănunțit, penalizate 

■in cazul cînd constructorul nu a 
respectat întocmai caracteristici
le originalului. Un BUcker Jung- 
meister a primit, spre exemplu, 
nota 6 la capitolul „cabină și de
taliile sale" pentru simplul mo
tiv că tapițeria scaunelor era 
din material plastic ce Imita pie
lea de crocodil. Finisarea frumoa
să, e adevărat, dar nu conferă 
cu originalul, cu respectiva epo
că. Așadar, exigență, competență

la această primă probă de cam
pionat. Juriul, format din ingi
neri, specialiști în construcții de 
avioane, are ca președinte onori
fic pe tovarășul general-maior a- 
viator in retragere Gheorghe Ne- 
greseu. Octogenarul animator, li
nul din pionierii aviației noastre, 
este posesorul brevetului ne pilot 
nr. 2 obținut în 1912 — anul In 
care (pe un Farman) l-a avut 
ca pasager pe temerarul Aurel 
Vlaleu. Se dau note, deci, pen
tru 'felul in care a fost executat 
fuselajul, trenul de aterizare, 
smpenajtil, capota motorului, — 
pentru fiecare detaliu al apara
tului. Pe fișele de arbitraj, cele 
mai bune calificative s-au con
semnat în dreptul constructorului 
de aerontodele Ariton casian. 
Maestru al sportului, de la aso
ciația -sportivă Semănătoarea 
București, Casian a prezentat ma
cheta zburătoare a unul I.A.R. 
813, respectînd cu fidelitate tipul 
avionului românesc conceput de 
inginer Radu Manlcatide. punc
tajul : 1 384. El a fost urmat în

■ clasamentul probei de stand de — 
Francisc Rlmoczi 1 289 p, Ion 
Constantmescu 1 288 p. Ioslf Mlr- 
vald 1 272 ip, Ștefan Corneliu 1 213 
P. Ș-a.

întrecerile continuă cu evoluțiile 
In zbor ale acestor splendide ma
chete ce au mai fost prezentate 
astăzi, în proba de stand.

urmat de revelația zilei, plo
ieșteanul, A. Ciobanu (15 ani), 
I. Naghi (Cluj), N. Voican 
(București), Z. Elekeș (Bra
șov), I. Valentin. (Brăila). Sub 
așteptări, Gh. 
rești) și Gh. Hianu 
fostul lider.

La juniori 
tot un reprezentant al 
î’g. Mureș, P. Kelemen, de a- 
semenea, bun la urcuș, s-a 
clasat pe primul loc, învingînd 
surprinzător pe bucureșteanul 
I. Ajoghiu, urmat de I. Biro 
(Cluj) și N. Gomilă (Bucu
rești). Locul 5 a fost ocupat 
de elevul de la liceul din 
Brăila, Cezar Hîrjescu. Acesta, 
deși junior mic, a concurat la 
o categorie superioară, depă
șind net o serie de valorași 
juniori mari. .Excelenta lui 
comportare îi va aduce, de 
-altfel, locul întîi în clasamen
tul general, poziție deținută 
pină la Tg. Mureș tot de un 
brăilean, V. Pascale.

Tn cursa de fond, tot peste 
Aeățări și încă un urcuș di
ficil, la Balaușeri, în intreee-

Tudor (Bucu- 
(Brăila),

rea juniorilor mici (40 km), 
Hoța a fost mereu în frun- 
E1 a cedat, insă, la sprin- 
final clujeanului I. Naghi. 
locul 3 — Hianu, urmat 

N. Voicanu, A. Ciobanu, G.

Vasile TOr-ĂN

mari și tineret, 
orașului

V. 
te. 
tul 
Pe 

■de 
Ungureanu (Brașov).

La juniori mari și tineret 
(pe 70 km), animatorul prin
cipal a fost Ajoghiu, ale cărui 
tentative de evadare au fost 
însă anihilate de coaliția ci
cliștilor din Cluj și Tg. Mureș, 
în apropiere de sosire, care 
a avut loc in virful urcușului 
de la Acățari, V. Pascale a 
sprintat irezistibil și a cîști
gat detașat. In urma frumoasei 
comportări au fost incluși Jn 
lotul speranțelor olimpice ur
mătorii tineri : C. Hîrjescu 
(Brăila), V. Hoța (Tg. Mureș), 
A. KerteJsz și I. Nagy (Cluj). 
Clasamente generale : juniori 
miei : 1. V. Hoța, 2. A. Cio
banu, 3. 
mari : 1. 
Budea, 3. 
București,

I. Valentin : juniori
C. Hîrjescu, 2. V. 
Z. Aytai. Echipe : 
Brăila, Tg. Mureș.

E. IENCEC

îndoliată de moartea prema
tură a lui Costică Ichlm, unul 
dintre cei mai valoroși antrenori 
•și driveri care au evoluat în de
ceniul hipic ploieștean, reuniu
nea de ieri a oferit spectatorilor 
o serie de alergări spectaculoase.

Din ansamblul rezultatelor -se 
impune succesul lui Fănișor. care, 
prezentat în plenitudinea mijloa
celor fizice, a suplinit cu brio 
un handicap foarte sever. Foarte 
bine s-au comportat Mira, Prn- 
delaș și Epopeia.

în schimb, victoriile repurtate 
de Suveicuța și Răzuș au stîrnit 
justificate proteste din partea 
spectatorilor. Nu cunoaștem ati
tudinea arbitrilor, dar este cert 
că atît Boitan, cît șl Stan se fac 
vinovați de performanțe contra
dictorii. în special victoria lui Ră
zuș a fost — cert — facilitată și

de comportarea incalificabilă a 
celorlalți driveri, așa incit am 
fi surprinși să nu consemnăm dic
tarea unor juste sancțiuni.

In urma rezultatelor de ieri Se
rafim Mihăilescu a preluat condu
cerea în clasamentul antrenori
lor, talonat de ștefănescu, Tăna- 
se șl Solcan ; -iar la driveri Mir
cea .Ștefânescu are un substan
țial avans. Rezultate tehnice : 1. 
Epopeia (Gh. Tănase), Orizont, 
Hanon 43,1. 2. Suveicuța (N. Boi
tan). Distins. Bălța 34. 3. Mira 
(S. Teofll). Ron. Osiris 30.2. 4. 
Pandelaș (S. Mihăilescu), Delfin. 
Fîbius 47.7, 5. Răzuș (D. Stan), 
Fibula. Husa 33.8, 6. Săraca (M. 
Ștefănescu), Halva, Garou 40,5. 7. 
Fănișor, (V. Gheorghe). Gal. Fă
gaș 27.2. 8. Filtru (Gh. Solcan), 
Hamac, Tamlsa 50.

Niddy DUMITRESCU
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ultimul, lansat perpendicular 
spre poarta lui Răducanu, tri- 
mițînd-o încet, dar cu fentă, 
cu ristul exterior, în colțul 
porții rapidiste. 1—0 pentru 
Dinamo. Urmează o reacție 
violentă a giuleștenilor, dar 
Cavai respinge totul. Ultime
le 10 minute ale reprizei îi 
găsesc pe dinamoviști în o- 
fensivă, Lucescu — foarte pe
riculos prin pătrunderile sale 
în centrul liniei de atac (!) —’ 
Pîrcălab, Both și Radu Nun- 
weiller reușind faze specta
culoase, în care golul a plu
tit permanent prin aer, rămî- 
nînd însă acolo... Pauza aduce 
o singură schimbare : în poar
ta Rapidului, Răducanu apare 
cu o cochetă beretă albă

contra soarelui. Cîteva minu
te nu se produce nimic deo
sebit, ba nu, în min. 50, Du
mitru se remarcă din nou 
printr-un atac necruțător a- 
supra lui Pîrcălab. în min. 
55, Răducanu își servește ga
leria cu un „număr perso
nal", driblîndu-1 pe 
la 35 m de poartă ! ! 
că trompetistul e în 
lea cer, dar, pe... 
Rapid e condus cu 1—0. 
namo conduce cu vizibilă 
autoritate ostilitățile. în min. 
62, o spectaculoasă pătrunde
re a lui Pîrcălab se termină 
cu o pasă la Sălceanu, care 
șutează fulgerător cu stîngul, 
Răducanu zboară ca o rache
tă spre minge, dar nu o a- 
junge, stîlpul drept al porții 
oprind un „gol scris". în con-

Lucescu 
Tudori- 
al nou- 
pămînt, 

Di-

AU ÎNVINS CALMUL SI LUCIDITATEA!
Parcă am retrăit derbyul 

de săptămîna trecută, U.T.A. 
—Dinamo București! Partida 

i-a 
în- 
cu 
un 
fe- 

„ . -------- și,
mai ales, în finalul lui. Dacă, 
însă, la Arad, Dinamo a pier
dut, poate și din cauza ne
șansei, ieri ^echipa din șo
seaua Ștefan cel Mare a fost 
într-o măsură ajutată și de 
noroc, pentru a obține cîștig 
de cauză asupra unui Rapid 
evident mai bun decît în ul
timele lui meciuri, agresiv, 
ambițios, plin de vitalitate 
pînă la fluierul final.

Echipa care a avut __
mult timp inițiativa în me
ciul de ieri a fost, fără dis
cuție, Rapid. Și aceasta în 
ciuda faptului că piesele lui 
de rezistență — Răducanu, 
Dumitru și Neagu — au fost 
cei mai slabi jucători din 
formația feroviară. Echipă 
cu mare experiență, cu o lu
ciditate în joc remarcabilă, 
Dinamo, după ce s-a clăti
nat la începutul întîlnirii, 
cînd n-a putut răspunde 
decît cu o singură acțiune de 
reală perspectivă unei serii 
de ocazii pierdute de rapi- 
diști, în special prin Neagu, 
a închis, treptat, drumurile 
de acces spre poarta lui Ca- 
vai'țatit de descoperită, la un 
moment dat), trecînd meto
dic la atac și echilibrînd ast
fel jocul. De altfel, nu acest 
lucru a fost cel mai impor
tant. Echipă de replică fulge
rătoare, Dinamo a fost peri
culoasă, chiar și atunci cînd, 
teritorial, domina Rapidul. 
Se poate spune chiar că Di
namo a reușit să puncteze 
tocmai în clipele cînd jocul 
anunța o superioritate a fe
roviarilor. Atît golul înscris 
In prima repriză, cît și cel 
realizat în partea a doua a 
meciului au fost împotriva 
cursului jocului, dar ele sînt 
cu .atît mai meritorii, con
firmând calitățile de „pun- 
cheur" ale formației dinamo- 
viste, capabilă în orice mo
ment al meciului să găsească 
„plexul" adversarului.

Spre diferență de alte par 
tide Rapid—Dinamo, in care

Rapid—Dinamo București 
semănat aproape perfect, 
cheindu-se, de altfel, tot 
un scor strîns, 2—1, după 
foc spectaculos, de mare 
bră pe întreg parcursul

mai

rivalitatea' sportivă s-a rezol
vat numai în condițiile unei 
lupte fără cruțare, de maxi 
mum angajament fizic, me
ciul de ieri ne-a oferit și nu
meroase acțiuni rafinate, in 
care tehnica și tactica și-au 
spus cu putere cuvântul. In 
acest context, ne-a contrariat 
mai mult ca oricând concep 
ția despre sport a lui Dumi
tru, care i-a secerat, rind pe 
rind, pe Pîrcălab, Both șt 
Sălceanu. Se pare că bruta
litatea a ajuns legea nr. 1 a 
acestui jucător, cane va tre
bui ținut un timp pe tușă, 
fie de~ către comisia de dis
ciplină, fie de propriul lui 
club.

Doi Jucători, după părerea 
noastră, au fost marii „ingi
neri" 
(deși 
doua) 
greșit 
centri 
echipe, contribuind la dezvol
tarea unui bun joc colectiv 
dar fiind prezenți, atunci 
cînd jocul cerea acest lucru, 
și cu soluții individuale, de 
certă răspundere. Și am apre
ciat, mai ales acest lucru, 
fiindcă, în multe situații, pa
sa devine un alibi, în timp 
ce acțiunea individuală, evi
dent mai riscantă, este sin
gura care poate aduce decizia.

Desigur că un rezultat de 
egalitate ar fi oglindit mai 
bine desfășurarea partidei, 
recompensînd, cu cite; un 
punct, ambele echipe. Dar 
fotbalul nu cântărește nicio
dată exact ce i se cuvine 
unuia și ceea ce merită ce
lălalt. Dacă singur nu reu
șești să-ți faci dreptate, fruc- 
tificind ocaziile din joc, este 
nefiresc, la urma urmei, să 
aștepți sentința unui judecă
tor nevăzut. La acest lucru 
ar trebui să se gândească ju
cătorii Rapidului și suporterii 
lor, care au plecat, ieri, atit 
de abătuți de la stadion.

Ne urmărește, oricum, ima
ginea unui meci de bună ca
litate, cu mai puține goluri 
decât ar fi trebuit, dar bogat 
în faze spectaculoase, j 
de ritm și de tensiune.

Derbyul nu s-a dezi/S 
nici un punct de vedere!

ai
a
Și .
cîteva pase). Ei au fost 
motori ai celor două

jocului : Lucesc» 
slăbit în repriza a 
Angelescu (deși a

plin

din

Jack BERARIU

9

POLITEHNICA IAȘI — CRIȘUL ORADEA 1-0 (0-0)

IAȘI, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion „23 August ; 
timp excelent ; teren foarte bun ; spectatori — 8 000. A marcat : 
Gavril (min. 48).

POLITEHNICA : Constantinescu 8 — Gavrll 9, lanul 9, Stoicescu 7, 
Pal 7, Aleeu 6, Simlonaș 6, Goliac 6. Lupulescu 5 (min. 58 Marica 6). 
Cuperman 6, Moldoveanu 5 (min. 82 Mihăilă).

CRIȘUL : Catona 9 — Sătmăreanu 8, Lucaci 7, Bule 7. Popovlci-9. 
Dărăban 7, E. Nagni 7 (min. 65 N. Alexandru 6), Cefan 10, Cociș 5 
(min. 55 Suciu 8), Kun II 6, Kassai 5.

A arbitrat Nicolae Petriceanu ajutat la linie de Si-
mlon Mîndreș și Radu Buzdun (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Politehnica — Crișul 3—1 (0—1).

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 2—1 (l-O)

Stadionul Republicii ; teren bun ; timp călduros ; 25 000 de spec
tatori. Au marcat : Lucescu (min. 28), Haidu (min. 71), respectiv 
Petreanu (min. 78).

DINAMO : Cavai 3 — Petre Nicolae 6, NunweiUer IV 7. Cheran fi, 
Deleanu 8, Sălceanu 7, Both 8 (min. 82 Moldovan), Pîrcălab -9 (min. 
85 ștefan), NunweiUer VI 8. Lucescu 9, Haidu 7.

RAPID : Răducanu 6 — Pop 7. Cojocarii 7, Niță 6, Greavu 7, Dinu 
8. Dumitru 4, Năsturescu 7, Angelescu 9, Neagu 4, Codreanu 7 (min. 

.61 Petreanu 6).
A arbitrat A. Bentu A-ArA-. ajutat de V.

(toți din București).
Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Dinamo —

Pădureanu și F. Coloși

Rapid 3—1 (2-1).

■C.F.R. 6—2 (3-1)

ARAD, 12 (prin telefon, Re la trimisul nostru). Stadion U.T.A. ț 
timp frumos ; teren excelent ; spectatori — aproximativ 10 000. Au 
marcat Dembrowschi (min. 8, 27, 761, Broșovschi (min. 24), Axente 
(min. 68), Șchiopu (min. 75) pentru U.T.A., și respectiv Țegean (min. 
2) și Petrescu (min. 84).

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 7, Lereter 8, Pojonl 7, Broșovschi 8, Pe- 
tescu 7, Axente 9 (min. 77 Moț), Șchiopu 3, Dembrowschi 8, Domide 

.9 (min. 72 Sima), Dumitrescu 7.
C.F.R. : Mărculescu 4 (min. 27 Nagel ’6) — Soos 5, Ccstea 5, Dra- 

gomir 5, Cojocaru 5, M. Bretan 5, Țegean 7, S. Bretan 5, Soo 6, Ro
man 5 (min. 55 Stăncel 5), Petrescu 7.

A arbitrat C. Ghemtgean ajutat bine la linie de D.
Isăcescu șl I. Dancu (toți din -București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. — C.F.R. 4—0 (0—0).

tinuare, presiune dinamovistă 
în fața unui Rapid, cu respi
rație de... tren fore^ier. în 
min. 71 se produce majora
rea scorului: Radu Nun- 
weiller centrează de pe ari
pa dreaptă, Lucescu sare la 
minge, n-o atinge și Haidu o 
preia liniștit. ,.executîndu-l“ 
din 6 metri pe Răducanu.

Meciul e ca și jucat, gîn- 
desc cei din tribune, gînd 
care-i seduce și pe dinamo
viști, care la 2—0 valsează 
frumos, pentru plăcerea o- 
chiului. Această stare eufo
rică este exploatată de rapi- 
diști, care înscriu prin Pe
treanu, la o lovitură liberă 
laterală executată de Dinu. 
Perspectiva răsturnării nevi-

unei situații, ce păreasate a unei situații ce părea 
definitivă îi aruncă pe rapi- 
diști în atac. Angelescu (cel 
mai bun jucător feroviar ieri) 
și Dinu împing mereu jocul 
înainte, dar acolo lipsește.., 
omul de gol Neagu, prezent 
mai mult cu numele decît cu 
faptele. Cu 6 minute înainte 
de sfîrșit, Neagu se găsește 
totuși în situația excepționa
lă de gol, o ratează însă in
credibil, unii susțin că rapi- 
distul a călcat pe minge, noi 
am văzut fault, arbitrul Ben
in, la numai cîțiva metri de 
de fază, n-a văzut însă nimic 
neregulamentar... Și astfel, 
Rapid a trecut pe linia a 
doua !

In-ceputul a constituit o 
mică dramă pentru localnici. 
Era abia minutul 
tare a 
vers și 
20—25 
înscrie, 
piatră 
cei ce 
campioni. Și arădanii, 
repede decît se așteptau su
porterii, l-au trecui cu suc
ces. U.T.A. se postează cu 
fundașii pe linia de centru, 
dar în minutele 3, 4 și 6 
Șchiopu și Dembrowschi ra
tează 
Egalitatea însă nu întîrzie. Se 
vede că oaspeții nu sînt în 
zi bună, pentru că în apă
rare (mai ales Mărculescu) 
greșesc destul de des. In 
min. 8, Axente execută foarte 
bine în corner, cu efect, 
Dembrowschi trimițînd cu 
capul în colțul lung. După 
o suită de ratări și două in
tervenții salutare ale porta
rului clujean (min. 10 și 12), 
Dumitrescu reia cu latul — 
mingea centrată de Dem
browschi — în bară (min.

2 : o ezi- 
gazdelotr, un atac ad- 
Țegean șutează de la 
m Yn colțul lung și 
Momentul a fost o 

de încercare pentru 
aspiră la titlul de 

‘ " mai

ocaziile de egalare.

21). Jocul se mai echilibrează, 
dar Broșovschi are o... idee 
genială : aflat la 35 de me
tri, șutează puternic și min 
gea trece ca un bolid, oprin- 
du-se sub bară. Un ;gol fru
mos, dar la care a contribuit 
și neatenția lui Mărculescu 
(min. 24). Peste trei minute, 
C.F.R. schimbă portarul, dar 
rezerva Nagel nu apucă să 
se încălzească pentru că un 
fundaș trimite mingea spre 
poartă, Dembrowschi o ur
mărește și reia cu capul, 
peste portar, în gol.

Repriza a doua debutează 
cu cîteva minute de joc e- 
chilibrat. Se trage însă slab 
la poartă, imprecis, sau .se 
pierd cu ușurință baloanele 
în preajma careului. E o pe
rioadă de acalmie tulburată 
doar de șutul lui Birău, care 
de la 16 m, trimite de puțin 
pe lîngă bară. C.F.R. Cluj 
a încercat să închidă jocul în 
apărare și să contraatace,

dar „bătrînul" Soos a obo
sit, nu însă înaintea tineri
lor săi colegi, iar1 înaintarea 
așteaptă totul de la un -sin- 
gur om, pe nume Petrescu. ’ 
In aceste condiții, U.T.A., 
superioară din toate punc
tele de vedere, se impune 
mai ușor decît .s-ar fi -aștep
tat. în min. 68, plecat cu 
mingea de la centru, Axente 
driblează tot ce are în față, iar 
de la 7—8 m îl... execută pe 
Nagel : 4—1. Mai înainte vor
beam de Soos. Iată, în min 
75, el np confirmă părerea. 
Greșește decisiv, 
ia mingea și, de 
o plasează cu 
bara de fier.
simte adversarul groggy și 
nu are nevoie decît de un 
minut să urce scorul la 6—1. 
A centrat Sima, peste, minge 
a sărit Șchiopu, derutîndu-și 
adversarii, și Dembrovschi 
trimite în poartă de la 3—4 
metri. U.T.A. vede că poate 
face scor și insistă, în timp 
ce Petrescu îl întreabă pe 
crainicul N. Soare rezultatul 
de la Iași. Ca o ultimă șal- 
vare de la 
tot acest 
scapă de Lereter (min. 84), 
profită de ezitarea lui Gor- 
nea și înscrie din apropiere. 
Strălucirea victoriei gazdelor 
nu poate fi însă... întune
cată și fluierul final găsește 
un întreg stadion ridicat în 
picioare, aplaudînd frenetic 
și strigînd : „Bravo cam
pionii !“.

Constantin ALEXE I

Șchiopu îi 
la 10 metri, 
latul lingă 
U.T.A. își

retrogradare... Dar 
spiriduș, Petrescu,

ROADBLf Ml DE [fflf
MIZĂ?

F. C. ARGEȘ — STEAUA 1—2 (1—1)

PITEȘTI, 12 (prin telefon, 
timp excelent pentru fotbal : teren bun : spectatori 
12 000. Au marcat: Creiniceanu (min. 35), ‘ 
mitriu III (min. 74).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 — Pigulea 7,
II 6, Vlad 7. Prepurgel 5. Radu 5 (min. 40 
(min. 30 Ștefănescu). Dobrin 7, Jercan 5.

STEAUA : Suciu 8 — Cristache 7, Ciugarln 8, Sătmăreanu 
9. Dumitriu III 9, Negrea 8, Pantea 7, Tătaru. II 7, Ștefănescu 
64 Volnea 8), Creiniceanu 7.

A arbitrat Z. Drăgnicl A-A-AA-A-» ajutat la linie de R. Cocol și 
S. Nicolau (toți din Constanța).

Trofeul Petschowschi (pentru public) :
La tineret-rezerve : F. C. Argeș

de la trimisul nostru). Stadion 1 Mai ; 
aproximativ 

și Du-

6, Ivan 
Roșu 7

8, Vlgu
7 (min.

Jercan (min. 40)

Barbu 6. Olteanu
Circiumărescu 4),

7.
— Steaua 3—0 (2—0).

rămîne de- 
mingea în

ne arată o

Indubitabil, la lumina po
zițiilor lor în ciasament, atit 
echipa din „regatul pruni
lor", cît și cea militară bucu- 
reșteană, nu aveau motive 
deosebite pentru, a încerca să 
forțeze victoria „cu 
preț". Dar, 
din respectul (atît 
din păcate, pe terenurile de 
fotbal) 
tatori, 
■lansat, 
ciului, 
sântă, _ 
■faze de fotbal, care a izbu
tit, credem noi, să-i mulțu
mească în parte chiar și pe 
necăjiții suporteri piteșteni. 

■ F. C. Argeș, probabil echi
pa cu cea mai bună apărare 
„om la om" din țară, a în
ceput meciul cu mult aplomb, 
dar s-a văzut, adeseori, con
trată de „triunghiul" ?Ștefă- 
nescu — Tătaru — Creini
ceanu, fazele de atac succe- 
dîndu-se, cu regularitate de 
metronom, cînd la o poartă, 
cînd la cealaltă. Astfel, după 
șutul lui Prepurgel (min. 1) 
și atacul periculos (min. 5) 
de la poarta iui Suciu, a ur
mat iiicurslunaa lui Vjgu 
(min. 10), terminată cu șut 

la poartă și ♦ altă fază „ste-

Roșu 
izbutește 

adică finalizarea

orice
iată că, poate,

de rar,

pentru miile de spec- 
cele două echipe s-au 
de la. începutul me- 
într-o dispută intere- 
pllnă de autentice

listă", aplaudată, neașteptat, 
la „scenă deschisă". Iar după 
ocazia de gol a lui 
(min. 22), Steaua 
mai mult,
unui atac, de >la mijlocul te
renului, Dumitriu III îl gă
sește cu o pasă „luminoasă" 
pe Creiniceanu, aflat, sur
prinzător, afară din privirile 
și... marcajul apărătorilor pi- 
teșteni. Cursa căpitanului de 
echipă militar se termină cu 
săltarea balonului peste Ni- 
culeseu, ieșit din poartă : 
1—0 (min. 35). Dar iată că 
nu trec .’decît 5 minute (in
terval în care Niculescu a 
apărat magistral un șut la 
„păianjen" a lui Dumitriu

III) și se produce egalarea 
piteșteană. Balonul circulă pe 
„ruta“ Dobrin—Radu—Jercan 
și ultimului nu-i 
cit să introducă 
plasă ; 1—1.

Repriza a II-a
altă față a echipei pitește- 
ne. Mobila și tenacea apăra
re locală va ceda în fața 
subtililor înaintași Jjucureș- 
teni care cu o poftă de ioc 
deosebită, au produs o 
vârâtă derută în careul 
pei locale. Și va 
tru că, in afara 
apărări, o echipă 
posede și un atac 
conteze. Or, în afara lui .Do
brin (căruia îi putem reproșa 
căutarea. în anumite cazuri, 
a soluțiilor cele mai surprin
zătoare. dar și mai grele, în 
locul celor simple, cerute de 
fază), F.C. Agreș nu prea 
are pe cine conta pentru în
scrierea golurilor. Și .pentru 
că Steaua a înțeles, mai bine 
că tin meci' se joacă pe go
luri. pa_n izbutit să concre
tizeze una din cele .patni- 
cinci ocazii de gol .avute. în 
repriza secundă, prin Dumi- 
triu III, in urma unei exce
lente centrărj n lui Vni.nea.

Dumitru GRAUR

ade- 
echi- 
pen- 
bune

oeda
unei 
trebuie să 
pe care să

PETROLUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3—2 (2—3)

PLOIEȘTI. 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion : Petrolul : timp fru
mos ; teren bun ; speatatori
— aproximativ 6 000. Au mar
cat : Crîngașu (min. 4), oble- 
me.nco (min. 12 și 21), Din- 
cuțâ (min. 35). Moraru (min. 
56). ’

PETROLUL : M. lonescu 7
— Gruber 8, N. Ioncscu 7, 
Florea 6. Mocanu 6. Iuhasz 
8. Crîngașu 8. Dincuță 9. 
Moraru 7, Cotigă 8 (min. 71 
Niculescu). Stroe 7.

UNIVERSITATEA : Pilcă 8
— Niculescu 7. Mincă 8, Bît- 
lan 7. Velea 7, Boșoteanu 6, 
Donose 7 Martinovici 6, Nea
gu (mln.‘ 20 Dașcu 5). Oble
menco 8. Bălan 6.

A arbitrat V. Dumitrescu 
(nici o stea), ajutat la -linie 
de M. Bică șl Gh. Motorga 
(toti din București).

Trofeul Petschowschi, (pen
tru public) : 6.

I.a tineret-rezerve : Petro
lul—Universitatea 2—1 (2—0).

Așa cum a jucat duminică, 
Petrolul nu putea pierde !

Unsprezece oameni (o echi
pă care a amintit deseori 
de fosta campioană) s-au dă
ruit pentru victorie, într-un 
joc care a fost departe de a 
fi o formalitate, întrucît oas
peții au luptat cu aceeași ar
doare, în'căutarea unui rezul
tat favorabil care să-i facă 
să uite șirul înfrîngerilor din 
ultimul timp.

Desigur, în focul unei dis-

JIUL — FARUL 2—1 (0—0)

PETROȘANI, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion Jiul- 
teren foarte bun : timp frumos : spectatori — 4 000. Au înscris ■ Nai
din (min. 67), Cotormani (min. 75). respectiv Caraman (min. 86)

JIUL : Stan 7 — M. Popescu 7. Georgevici 8, Stocker 8, Dobrescu 6 
(din min. 30 Georgescu 8), Marinescu 6 (din min. 60 R. Popa 7) 
Sandu 7. Peronescu 6. Cotormani 7. Libardi 7, Naidin 8+ ’

FARUL : Popa 7 (din min. 76 ștefănescu) — stoica 6, Mareș S, 
Koszka 7, Pleșa 7, Antonescu 6, Constantinescu 7. Tănase 7, Ca
raman 7. Badea 8. Kallo 6 (din min. 61 Ologu 6).

A .arbitrat : Cornel Nițescu (Sibiu) +++++. ajutat bine la linie 
de I. Martin șl G. Retezan (ambii din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : Jiul — Farul 0—2 (0—1).

Poate pare paradoxal, dar 
echipa care a jucat mai bine, 
a dat culoare meciului, a fost 
Crișul. Ieșenii, care nu aveau 
decît o singură variantă pen
tru a se salva de retrogra
dare — victoria — au jucat 
nervos și și-au redus singuri 
foarte mult din șanse. Spre 
norocul lor, o gafă a apără
torilor centrali de la Crișul 
le-a netezit drumul spre vic
torie, imediat după pauză. 
Pînă atunci, deși atacaseră 
mai mult, ocazii de gol nu 
prea au avut. Crișul, în 
schimb, a evoluat la Iași 
de parcă s-ar fi aflat în zona 
neutră de la mijlocul clasa
mentului. Calmi, siguri pe ei, 
orădenii au reușit să destra
me cu ușurință atacurile dez- 
lînate ale studenților și să 
iasă, printr-o țesătură de pa
se, la mijlocul terenului, de 
unde Naghi și Dărăban îl 
deschideau de fiecare dată pe 
inepuizabilul Cefan, care a 
zburdat pur și simplu printre 
masivii apărători adverși. 
Astfel, la una din centrările 
acestuia, Kassai ratează, în 
min. 40, o ocazie rarisimă 
de a deschide scorul, trăgînd 
pe lîngă poartă de la numai 
8 m. în min. 44, Cuperman îi 
trimite o minge de gol lui 
Goliac, care, speriat parca 
de șansa ce i s-a oferit, nu 
intervine și Lucaci dega
jează.

Dtmă pauză, la numai 3 
minute, ieșenii deschis scorul. 
Gavril urcă în atac, așa 
făcuse de nenumărate 
pînă atunci, execută un 
doi" cu Lupulescu. care 
spre dreapta, Lucac’ și 
cad în cursă, lăsîndu-1

careului și înscrie singurul 
gol al partidei.

în următoarele 5 minute, 
studenții mai au trei ocazii 
de a majora scorul, dar Ca
tena apără cu siguranță șu
turile lui Lupulescu 
50), Goliac (min. 52) și 
doveanu (min. 53).

Orădenii
Alexandru
în6ă cu

— cu Suciu 
proaspeți 

mai mult

(miri. 
Mol-

și N. 
- i es 
curaj

Ia joc. După ce Kun II îi 
dă ocazia lui Constantinescu 
să se remarce (în min. 61), 
din min. 70 ieșenii sînt ne- 
voiți să se aoere cu d’soe- 
rare. Kun II are de două ori 
egalarea în vîrful bocancului 
(min. 74 și 76), dar greșește 
de puțin ținta, iar Kassai îl 
imită în min. 75.

Politehnica, cu o linie de 
fundași în mare formă, reu
șește pînă la urmă să păs
treze rezultatul.

Victoria este în proporție de 
peste 90 la sută opera apărării, 
care a dus tot greul meciu- 
lu!, reușind. în plus, și golul 
prin Gavril. Dar orădenii 
sînt cei care au făcut astăzi 
(n.r. ieri) mai mult fotbal, 
obținînd victoria... morală

Ce păcat că la asemenea 
victorii clasamentul rămîne 
insensibil

Dan VLAD

Pe un gazon admirabil (in 
sfîrșit, teren bun la Petro
șani !), cele două competitoa
re au aliniat formații lipsite 
de cîteva „piese" grele : Sasu 
și Tufan la Farul, Ion Cons
tantin la Jiul. In ciuda faptu
lui că nu beneficia de servi
ciile a doi jucători de bază 
și că a preferat o așezare pru
dentă (cu Koszka pe post de 
..libero", iar Tănase, Constan- 
tinescu și Badea cu sarcini de
fensive), Farul a dat totuși to
nul jocului in primele 20 de 
minute. Constantinescu a zgu
duit bara cu un șut in min. 7, 
iar Kallo nu peste multă vre
me a expediat o minge la col
țul de sus al porții lui Stan, 
pe care acesta a respins-o cu 
greutate. Jiul n-a strălucit în 
această perioadă. După .20 de 
minute, insă, constănțenii au 
renunțat brusc la veleitățile 
lor ofensive și s-au repliat, 
spre propria poartă, îngăduind 
astfel gazdelor — care nu-și 
găsiseră ritmul, .să atace mai 
coerent, dar 
practice (Sandu și Cotormani 

în fața porții in 
Dobrescu a gre- 
ținta în faza ur-

fără rezultate

s-au bilbiit 
min. 25, iar 
șit de puțin

„U“ CLUJ — DINAMO BACAU 4—0 (1—0)

CLUJ, 12 (prin telefon, de la corespondentul nostru). Stadionul 
Municipal : căldură caniculară : 15 000 de spectatori : teren bun. Au 
marcat : Oprea (min. 3 și 75). Adam (min. 57) și Anca (min. 64).

UNIVERSITATEA : Moldovan 8 — Crețu 8, Pexa 10. Cimpeanu 7, 
Codrea 7 (min. 52 Șoptereanu 6), Anca 9, Mustețea 8, Uifâleanu 9, 
Adam 9. Oprea 9, Barbu 8.

DINAMO BACAU : Ghiță 8 — Kiss 5 (min. 68 Bogdan 6), Nedelcu 
6, Velicu 6, Comănescu 5, Vătafu 6, Duțan 7, Mloc .5, Pană 6, Ene 
Daniel 4 (min. 74. Florea), Băluță 4.

A condus ștefan■ Birăescu ajutat la linie de I. Sana șl
I. Boroș (toți din Timișoara).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Universitatea Cluj — Dinamo Bacău 4—2 (1 0).Cluj — Dinamo Bacău 4—2 (1—0).

mătoare). Puțin 
min. "
ratat 
rului 
care 
linia

mai tirziu, în 
și Libardi au28, Naidin _________

pe rind deschiderea .sco- 
la o fază „fierbinte", în 
balonul .s-a plimbat pe 
porții oaspeților.

După pauză, constănțenii s-au 
strins și mai compact in pro
pria lor carapace, poarta lui 
Popa fiind supusă unei pre
siuni clin ce în ce mai accen
tuată. Pripeala și imprecizia 
șuturilor lui Marinescu și San
du au făcut însă ca poziția 
„arici" a oaspeților să ră- 
mină impenetrabilă. Abia în 
min. 67 a căzut și golul aș-

teptat cu sufletul la gură de 
spectatori. Georgescu, exaspe
rat de ineficienta propriilor 
săi atacanți, a pătruns adine 
în jumătatea de teren a echi
pei Farul, a centrat ca la car
te și Naidin a reluat bine cu 
capul ; balonul s-a lovit de 
un apărător și a ricoșat tot la 
Naidin, care de această dată 
a șutat irnparabil in plasa por
ții : 1—0. După acest gol, Fa
rul -a cedat și peste 8 minute 
formația din Valea Jiului a 
majorat scorul. O combinație 
rapidă a purtat balonul pînă 
la Naidin, pe partea dreaptă, 
acesta a centrat fulgerător și 
Cotormani a preluat splendid 
cu capul in poartă : 2—0. Insă, 
spre surprinderea generală, 
oaspeții dovedesc că nu și-au 
spus ultimul cuvînt. Ei au gă
sit resurse să contraatace și, 
în min. 86, ca urmare a .unui 
fault comis asupra lui Badea, 
Antonescu a executat o lovi
tură liberă de la 20 de metri, 
mingea a ricoșat din zid la 
Caraman și „puncherul” for
mației constănțene a redus din 
handicap cu un șut plasat : 
2—1.

George MIHALACHE

pute încrîncenate, ploieștenii 
au comis și greșeli, n»ai ales 
în apărare, dar autorii lor, fie 
că a fost vorba de Florea sau 
Mocanu, au căutat să se rea
biliteze prompt, și această 
risipă de energie și ambiție 
a avut un rol dintre cele mai 
importante în desemnarea 
învingătorului.

Poate că pînă la urmă am 
fi fost martorii unui succes 
mai categorie al Petrolului, 
dacă intervențiile stranii ale 
arbitrului V. Dumitrescu — 
un -gol gratuit acordat oaspe
ților, la scorul de 1—1 și, în 
dorința compensației, nenu
mărate decizii anapoda, defa- 
vorizind net echipa studen
țească — n-ar fi complicat 
inutil lucrurile. în plină de
rută, huiduit încontinuu, V. 
Dumitrescu a pierdut jocul 
din mînă, fluierînd Sfîrșitul 
primei reprize cu... 10 minute 
mai devreme și revenind abia 
la intervențiile tușierilor.

în ceea ce-i privește pe 
oaspeți, aceștia — impulsio
nați de Oblemenco, deopotri
vă „motor" și vîrf de atac — 
au dat o replică curajoasă 
unui adversar dezlănțuit, iar 
apărarea lor — în ciuda celor 
trei goluri primite — a 'făcut 
o partidă bună, in frunte cu 
inspiratul Pilcă.

Și acum, golurile...
La capătul unei puternice 

presiuni, gazdele deschid sco
rul : ,1a un atac purtat 5-n
zona centrală, mingea sare la 
Mincă, dar Crîngașu, venit 
din urmă, se dovedește mai 
rapid, reluînd puternic în 
gol : 1—0.

în min. 12, la un balon 
Martino- 
să dega- 

trimiie 
1—1.

„moale" centrat de 
viei, Mocanii ezită 
jeze și Oblemenco 
irnparabil cu capul :

Replica gazdelor este vio
lentă, dar cei care înscriu — 
prin Oblemenco, plecat din- 
tr-o flagrantă poziție de 
ofsaid, la 5 m în spatele ulti
mului apărător ploieștean — 
sint studenții : 1—2 !

Egalarea survine la „min
gea da arbitru" cu care V. 
Dumitrescu revine asupra 
sfîrșitului primei reprize, a- 
nunțat cu 10 minute mai de
vreme : la reluare, în mapgi- - 
nea careului mic, mingea sare 
la Dincuță, o lovitură de cap, 
și Pilcă boxează în... proprie 
poartă : .2—2.

Golul victoriei este realizat 
în min. 56 l la o lovitură li
beră, Iuhasz pasează lui Din
cuță, acesta prelungește la 
Moraru care, de la 7 m, reia 
în gol: 3—2 1 Victorie meri
tată...

T. BRADEȚEANU

>1

BAI - PĂCĂLIT 0 SINGURĂ DATĂ
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (0—0)

BRAȘOV, 12 (prin telefon, ,ae Ia trimisul nostru). Stadion Tine
retului ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
4 000. A marcat Gherghell (min. 67).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — Ivăncescu 9, Jenei 7, Olteanu 7, 
Rusii 6, PescartuJ. Kadar 6 (min. 67 Dumitriu II), Necula 7, Florescu 
6 (min. .59 Gherghell 8). Balint 7, Gydrfi 8.

A. S. ARMATA : Bal 9 — Sleani 7, Toth 6, Isplr ș, Czako 7, 
Soloși 6. Ciutac 5, Lucaci 7, Fazekaș 7, Hajnal (min. 20 Varodi 6), 
Nistor 5.

.A .arbitrat C. Petrea ajutat bine la linie de I. Gheor-
ghiță și C. Dragoteseu (toți dtn București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tîneret-rezerve : Steagul roșu — A. S. Armata 1—1 (0—1).

cum 
ori

,,un- 
fuge 
Buh 

____  _ liber 
pe Gavril și acesta, în loc să 
paseze lui Lupulescu — cum 
se aștepta toată lumea — șu
tează puternic din interiorul

La Cluj, s-a închis stagiunea 
fotbalistică pentru Universitatea. 
Cortina a căzut după un veri
tabil recital fotbalistic, oferit cu 
dărnicie de studenții clujeni mai 
ales în repriza a doua, cînd au 
reușit să învingă cerbicia iul 
Ghiță, obligîndu-1 să scoată re
semnat, de patru ori, balonul 
din plasă. Cu două extreme 
foarte rapide (Uifăleanu și Bar
bu) care au demarat cu viteză 
de ' reactor, trăgînd toată echi
pa în careul băcăuanilor, cu o 
linie mediană în care Anca a 
muncit enorm, iar Mustățea și-a 
reglat cu extremă grijă și pre
cizie centrările în careu, o apă
rare în care a tronat Imbatabil 
Pexa, echipa a șters cu buretele 
peste multe din amărăciunile 
presărate in ultima vreme în

Inlmile suporterilor clujeni. Di- 
namovistli băcăuani, fără busolă 
(Dembrowschi). cu un Ene Da
niel strict păzit de Pexa. cu o 
„apărare sehweitzer". a rezistat 
doar în prima repriză, cind mij
locașii au reușit într-o oarecare 
măsură să anihileze elanul stu
denților clujeni. După al doilea 
gol, însă, .................
uană a 
doar cu rolul de sparing-parte- 
ner. 
proporții și mai 
aparține Iul Ghiță. care 
te cele patru goluri primite (și 
care. lie spus, nu 1 se pot im
puta), a salvat încă pe atitea. 
Suita golurilor a debutat foarte 
devreme — în min. 3 —. cînd 
Mustățea a centrat imoecabil,

treptat echipa bâeă- 
căzut, mulțiimindu-se

Si dacă scorul nu a luat 
mari, .„vina" 

iu toa-

Iar Oprea, ..ghicind" traiectoria 
balonului, a pătruns ca un bo

lid printre Nedelcu și Velicu 
șl a reluat cu capul in gol. 
Jocul se Încinge. Ghiță reș-pinge 
cu greu o lovitură de colț, Mus- 
tățea reia spre poartă, dar Ve
licu respinge .de . 
pilea dlnamoviștllor 
la lovitura liberă 
Daniel (min. 19).

Moldovan în corner 
berea in careu

22). anihilată, 
Moldovan.

După pauză, 
nllor sint „turate’
După o splendidă cursă a Iul 
Uifâleanu (min. 55), Încheiată 

cu o pătrundere în careu, Ghi
ță Intervine și res-pinge In cor
ner. ’ ” ‘ * ’
la o _______  _ __ ,__ ____ „__
Adam plutește seniorial în ca
reu șl cu o lovitură 
expediază balonul în plasă, 
poi, o mostră
reușit (min. 64) care se încheie 
cu pătrunderea 
careu : șutul sec

pe linie. Re- 
se -ezumă 

a lui Ene 
respinsă de 

și pâtrun- 
a lui Pană (min. 
in extremis, de

motoarele cluje- 
la maximum.

Peste două minute. însă, 
centrare a lui Mustățea.

■ de

de cap 
' A- 

„unu-doi"

Alica inlui
al acestuia tri

mite balonul pentru a treia oară 
in plasă, cu toată opiziția lui 
Ghiță. Ieșit la blocaj. în slir- 
șlt, minutul 75 : Barcu centrea
ză în careu, din nou Adam se 
înalță irezistibil cu capul, tri
mite la Oprea, o nouă lovitură 
de cap a ultimului și Ghiță 
este k, o.

Victor MOREA

Ceea ce mureșenii nu reu
șiseră în trei sferturi de cam
pionat, să ț!nă în șah echi
pe adverse cînd evoluează în 
deplasare, fac acum 
cu dibăcie. Lecția de 
accentul pe apărare 
vățat-o prea tîrziu și 
deajuns de bine. Așa că ei au 
părăsit — și de asță-dată — 
terenul învinși. Jocul a fost 
la discreția brașovenilor, care 
au dominat în majoritatea 
timpului. Ined’tul partidei 
l-a constituit reintrarea lui 
Nichi Dumitriu. La pauză, 
cînd jucătorii s-au îndreptat 
spre cabine, spectatorii au 
aplaudat în mod deosebit pe 
unul dintre mureșeni. Acesta 
era portarul Bai, care în pri
mele 45 de minute s-a dove
dit inspirat în intervenții, 
fiind un adevărat înger pă
zitor al buturilor porții oas
peților. De nenumărate, ori, 
Bai a respins cu siguranță 
mingile expediate cu tărie și 
uneori cu precizie de înain
tașii brașoveni. Dacă d;n ze
cile de șuturi trimise spre

uneori 
a pune 
au în- 
nu în-

poarta mureșenilor majorita
tea lor au fost culese sau 
respinse de Bai, totuși de trei 
ori barele s-au opus deschi
derii scorului. Prima oară s-a 
întîmplat în min. 2 cînd Ivăn- 
cescu a executat o lovitură 
liberă de la 18 m. Apoi în 
min. 10, la o centrare a ace
luiași jucător brașovean, ba
lonul fiind degajat de funda- 

porții. 
25 
înche-

care 
bara

asemenea condiții, stegarii 
și-au continuat dominarea și 
în min. 67, după o serie de 
ratări, au descins scorul. Un 
reușit schimb de pase între 
Gydrfi și GHERGHELI (care 
îi luase locul lui Florescu) a 
creat o breșă în apărarea ad
versă și ultimul, de la 8 m, 
a făcut inutil plonjonul 
Bai : 1—0 pentru 
roșu. După înscrierea 
lui, Nichi Dumitriu a luat 
locul lui Kadar. Nichi a ară- 
rat spectator lor că este încă 
un virtuos al balonului și, ca 
să-și revină la forma ce l-a 
consacrat, trebuie doar să... 
joace.

lui
Steagul 

golu-

Pompiliu VINTILA

Ionul fiind degajat de 
șui Toth de pe linia 
Și, în sfîrșit, în min. 
acțiune a lui Pesearu, 
iată cu o centrare 
balonul s-a dus 
transversală. Spre 
reprizei, Balint, 
Pesearu și Necula 
cat, însă fără succes, să con
cretizeze. în toată această pe
rioadă, mureșenii s-au apă
rat cu disperare și doar Fa- 
zekas ș< Lucaci au ajuns de 
puține ori în cartul Steagu
lui roșu.

în repriza secundă, mure
șenii au practicat același joc 
defensiv, cu rare incursiuni 
la poarta lui Adamache. în

PRONOSPORT

la 
în

sfințitul 
Florescu. 

au încer-

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NK 
23, ETAPA IMN 12 IULIE 1970

1. Rapid — Dinamo București. 2 
“ - ~ ’ 2

1
4. Steagul roșu — A.S.A. Tg. M. 1

1
1
1 
1
1
2

2. F. C. Argeș — Steaua
3. Petrolul — „U“ Craiova

5. Jhil — Farul
6. U. T. Arad — C.F.R. Cluj
7. Politehnica Iași — Crișul
8. „U“ Cluj — Dinapio Bacău
9. F. C. Argeș — Steaua (C.T.)

10. Petrolul — „U“ Craiova (C.T.)
11. Jiul — Farul (C.T.)
12. Politehnica Iași — Crișul 

(C.T.)
13. U. T. Arad — C.F.R. Cluj 

(C.T.)
Fond de premii : 199 242 lei.
Plata premiilor va începe 

Capitală de la 17 Iulie pînă la 26 
august, în țară de la 21 iulie pînă 
la 25 august 1970 inclusiv.

1

1

In
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Conform așteptărilor, ma

estrul sportului Ion Ganea 
și-a adjudecat victoria și în 
proba de sărituri de la plat- 
.formă desfășurată în cadrul 
meciului amical România— 
Spania. Spre deosebire, însă, 
de prima zi, când (la tram
bulină) a avut emoții, ieri 
Ganea a cîștigat detașat, da
torită. în primul rînd pro
priei ' sale ■ evoluții, excelentă 
-în majoritatea salturilor. Nu 
«ste maj puțin adevărat că 
cel care putea să-1 contra - 

, careze, Constantin Nedelcu', 
.s-a prezentat inexplicabil de 
slab, cu sărituri nesigure, 
nepuse Ia punct, ceea ce ne 
face să ne îndoim de serio
zitatea acestui talentat spor
tiv în pregătirea pentru plat
formă. Singurul reprezentant 
al Spaniei, Jorge Head, a 
sărit_„curat“ la impuse, dac 
'la libere a greșit deseori. La 
fete, o . '
folosind peptru prima dată 
într-un concurs 2*/3 înapoi 
grupat și 2>7s răsturnat gru
pat, Ildiko Csiki a reușit să 
se claseze pe primul loc, la o 
diferahță minimă de o altă 
reprezentantă a țării noastre, 
Mariana Voinea. Ca și la 
băieți, sportiva spaniolă Ma
teos /Nieves a executat bine 
impttsele, dar atît.

r'' deferitor Ia întrecerile de 
t___________________________

surpriză plăcută •.

ieri, ' trebuie să facem re
marca că, în mod cu totul 
surprinzător și neplăcut, 
disputarea probelor a fost 
decalată cu o oră, și aceasta 
de abia după amiază în. ciu
da faptului că publicul 
fusese anunțat dimineață 
(cum a apărut și în presă, 
de altfel) că competiția va 
începe la ora 17. Tot neplă
cut a fost și faptul că, deși 
în tribune erau locuri sufi
ciente, nu a fost permis ac
cesul publicului, care a fost 
nevoit să vizioneze specta
colul din spatele gardului 
împrejmuitor al bazinului 
de sărituri. Dar, din păcate, 
nu este pentru prima dată 
cînd organizatorii concursu
rilor de sărituri limitează 
accesul publicului, și așa des
tul de restrîns.

Rezultate. Platformă băr
bați : 1. I. Ganea (România) 
449,60 p, 2. J. Head (Spania) 
393,30 p, 3. G. Nedelcu (Ro
mânia) 387,95 p, 4. D. Ne
delcu (România) 254,10 p 
trambulină . femei: 1. Ildiko 
Ksiki (România) 326.70 p, 2. 
Mariana Voinea (România) 
326,25 p, 3. Ecaterina Dumi- 
triu (România) 311,85 p. 4.

Nieves (Spania) 
5. Ir inel Popescu 
287.30 p.

D. STĂNCULESCU

Mateos 
304,95 p. 
(România)

De la trimisul nostru special. Elena LEUSTEANU

MARCELA PĂUNESCU
A.

PE LOCUL 2 LA BIRNA
12 (prinGOTTWALDOV 

telefon). Finala pe aparate, 
care a încheiat 
tinerelor speranțe olimpice la 
gimnastică, a început sub 
semnul unor dispute îndîrjite. 
Solul băieți ne-a interesat .în 
mod deosebit, deoarece prin
tre concurenți se . aflau și 
sportivii români Nicolae O- 
prescu șl Kiviu Mazilu. Pu
blicul a apreciat execuțiile 
gimnaștilor noștri, nu același 
lucru l-a făcut însă și brigada 
de arbitri. A cîștigat bulgarul 
Mitko Kurdialinski, printr-un 
exercițiu extrem de bogat în 
elemente acrobatice. La inele, 
din nou emoții pentru dele
gația noastră. Nicolae Opres- 
■cu lucrînd în condiții vitrege 
(„defecțiune” la echipament), 
a avut totuși o comportare 
bună, dar cei care au domi
nat aparatul au fost sovieticii, 
spre deosebire de cal cu 
minere, singurul aparat la 
care reprezentanții U.R.S.S. 
nu s-au clasat în primele trei 
locuri. Finala de la sărituri a 
fost demnă de un concurs 
olimpic, multi gimnaști pre- 
zentînd sărituri foarte grele. 
O surpriză — clasarea pe lo
cul 2 a cubanezului Vicente 
Espinoza. Ha paralele și bară 
fixă nu am observat, lucruri 
deosebite. A fost de reținut

concursul

LA SOFIA

BULGARIA - U. R. S. S.
LA GIMNASTICA 

MODERNA
So-în sala Festivalna din 

fia s-a desfășurat întîlnirea 
internațională dintre echipele 
reprezentative de gimnastică 
modernă ale Bulgariei și Uni
unii Sovietice. A fost un nou 
prilej pentru gimnastele bul
gare de a-și etala înalta lor 
măiestria și virtuozitate, exer
cițiile prezentate de Ghigova, 
Ștefanova, Filipova, Robeva 
situîndu-se la un înalt nivel 
tehnic. Oaspetele au 
o formație tînără. 
în prezent pentru 
confruntări de 
REZULTATE: 
cerc — Maria __ _
Rumiana Stefanova 9,85, Kra- 
simira Filipova 9.80 (toate din 
echipa . Bulgariei) î exercițiu 
fără obiect — Ghigova și Fili
pova 9.95, Neșka Robeva 
(Bulg). 9,85 : exercițiu cu coar
dă — Ghigova și Robeva 9,90. 
Stefanova 9.80 ! 
compus — Maria 
29,70, Filipova și 
29,45 s pe echipe 
146,90 p. U.R.S.S. 140,00 p.

aliniat 
„rodată" 

viitoarele 
anvergură, 

exercițiu cii 
Ghigova și /

individual
Ghigova 

Stefanova 
Bulgaria

In IntIlnTrTa cu săritorii spanioli

O

Mariana I oinea a pierdut de puțin locul I la trambulina. 
Foto : THEO MACARSCHI

S-au încheiat campionatele mondiale de lupte libere din Canada

la
puțin a lipsit 
Vasile Iorga, 
3a o astfel de 
realizeze qea 

victorie din

EDMONTON, 12 (prin tele
fon). După trei zile de între
ceri, găzduite de sala de 
sport a Universității Lister, 
s-au înldheiaț campionatele 

mondiale de lupte libere. In 
ultima zi a competiției am 
urmărit, de bună seamă cu 
marj emoții, partidele susți
nute de singurul luptător 
român aflat pe patrulaterul 
finalelor .— Vasile larga. Și, 
trebuie s-o spunem de 
bun început, 
ca brăileanul 
deși debutant 
întrecere, să
mai însemnată 
istoria sportului luptelor li
bere din România. Dar, și 
așa, după Fr. Bolla, singurul 
luptător 
acum 
liaților 
diale, i 
tabelele 
numele altui. sportiv român— 
VASILE IORGA — medalie 
de bronz la categoria 82 kg.

Ultimele meciuri de la a- 
ceastă categorie, cele, de ale 
căror rezultate depindea cla
samentul medaliaților, au a- 
vut un dramatism dificil de 
descris, patru concurenți a- 
■vînd șanse apropiate. Scoa
terea din luptă a celui de al 
patrulea pretendent la o me
dalie nu s-a produs decît

român urcat pînă 
pe podiumul meda- 

campionatelor mon- 
iată că a apărut pe 

■ de onoare F.I.L.A.

abia după ultimul sunet de 
gong. Peoitru;că Vasile Iorga 
a terminat ^‘eSJllitate cu 
Horst StatUțjeister (R-JJ. Ger
mană), dup*’ care, tosă. ,Ș«h- 
ga a pierdut la puncte (fe®) 
în fața sovieticului Iuri Șah- 
muraldov. Apoi, Șahâwuradov 
a terminat la egalitate eu ja
ponezul Tateuo Sasaki 
altfel ,1‘țeJe" se 
■de tot, deoarece 
celor 4 concurenți era 
numai un punct. Șâhmura- 
dov terminase partidele fără 
a ști dacă era sau nu cam
pion. Dacă Sasaki îl învin
gea prin tuș pe Stottaieister 
sau dacă Iorga câștiga meciul 
cu luptătorul japonez la dife
rență de puncte sau 
tuș, atunci medalia de 
ar fi revenit lui Iorga 
lui Sasaki. Dar. Iorga 
pierdut. la puncte (2—3) 
ciul cu Sasaki, după ce con
dusese cu 2—1, iar acesta din 
urmă a cîștigat numai la 
puncte în fața lui Stottmeis- 
ter și astfel clasamentul a 
fost definitivat.

.< 
i
i

prin

■ Joi, jurul orei. 13, so
sește la aeroportul internațio
nal Otopeni delegația lup-^ 
tătarilor români (greco-roma- 
ne și libere) caTe au particip 
pat la „mondialele” din Ca
nada.

CLASAMENTELE FINALE PE CATEGORII

doar exercițiul lui Andrianov, 
cu o coborîre deosebit de 
grea : salt-șurb 360 grade.

La fete, întrecerea finală a 
început cu săriturile, probă în 
care a abundat stîndul pe 
mîini-echer. Doar Poser 
(R.D.G.) a încercat un stînd- 
echer-șurub 360 
tură bine cotată 
ternațional. Ea 
cîștigat mezina 
sovietica Nina 
vîrstă de 12 ani. al cărei exer
cițiu foarte greu, riscant și 
spectaculos (piruete, îndrep
tări, treceri de pe p bară pe 
alta) i-a adus un punctai 
foarte ridicat : 9.75 p. Bîrna 
nu s-a dezmințit, făcînd cele 
mai multe victime. Din cele 
fi finaliste. 3 au ajuns nedo
rit pe saltea. Din păcate, prin
tre acestea s-a numărat și 
reprezentanta țării noastre 
Paula loan. Ea a ratat chiar 
la urcare și, cu toată execu
ția excepțională de după că
dere. nu a mai putut reface. 
Tn schimb. Marcela Păunescu 
cu un exercițiu foarte greu, 
executat cu multă siguranță, 
ne-a adus satisfacție, clasîn- 
du-se pe locul 2.' Solul — o 
adevărată demonstrație de 
virtuozitate, datorată combina
țiilor deosebite, apropierii 
dintre sport și dans. Invingă- 
toarea, Rusiko Siharulidze 
(U.R.S.S.) — excelentă.

Iată primii clasați în con
cursul pg aparate: FEMI
NIN : sărituri — Tamara ha- 
zakovici. (U.R.S.S.) 19,10 p!
paralele : Nina Dronova
(U.R.S.S.) 19.35 pi .bîrnfi: La- 
zakovici 18,95 p: sol : Siha
rulidze 19 30 p; MASCULIN- 
sol : Mitko Kurdialinski
(Bulg.) 19.20 : cal : Zoltan Ma
ghiar (Ung.) 19,30 p : inele : 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
19.20 p : sărituri : Mark Lutz 
(R.D.G.) 19.20 p; paralele:
Andrianov 19,35 p i bară : 
Andrianov 19,15.

grade, sări- 
pe plan in- 

paralele a 
concursului

Dronova, în

MARI COMPETIȚII INTERNATIONALE 
LA NATAȚIE
Breen (S.U.A.) 2:56,9 (cea
mai bună performanță mon
dială a sezonului). în acea
stă probă, înotătorul vest- 
german Hans Fassnacht a 
ocupat abia" locul 8, cu tim
pul de 2:18,0 ! 400 m mixt fe
mei : Debbie Meyer (S.U.A.) 
5:12,2 ; 100 m spate femei : 
Kay Hali (S.U.A.) 1:07,5 ; 
200 m fluture bărbați,: Mark 
Spitz (S.U.A.) 2:07,8 (cea
mai bună performanță mon
dială a sezonului).

NEW YORK 12 (Agerpres). 
In ziua a doua concursului 
de natație de la Los Angeles, 
recordmanul american . Brian 
Job a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui în proba de 200 m bras 
cu timpul de 2:26,5. Pe lo
cul secund s-a clasat cam
pionul olimpic Felipe Munoz, 
cronometrat în 2:26,7 (nou 
record al Mexicului). Un re
zultat bun a fost înregistrat 
și în proba 
200 rn spate, 
ame ioana Baby 
timpul de 2:26,6.
zultate: 100 m liber femi
nin : Kathv Mc Ki trick 
(S.U.A.) — 1:01,4; 100 m li
ber masculin : Dave Edgar 
(S.U.A.) — 53,6.

•ir
Cu prilejul concursului in

ternațional de natație de la 
Sarita Clara (California), 
înotătoarea americană Ka
ren Moe (17 ani) a stabilit 
un nou record mondial în 
probă de 2(10 m fluture cu 
timpul de 2:20,7. Vechiul 
record, deținut de olandeza 
Ada Kok, era de 2:21,0 și 
fusese stabilit în anul 1967, 
fiind unul din cele mai 
chi recorduri ale lumii 
natație. Alte rezultate : 200 
m liber bărbați : Tom

feminină
cîștigată

Darby 
Alte

ve
la

Mc

ROSEWALL S-A REVANȘAT
ASUPRA LUI
Finala campionatelor in

ternaționale de tenis ale Ță
rii Galilor (turneul a avut 
loc la Ne fport) 
editare 
bledon. 
toria a 
sewall,

6—4, 6—4 pe 
combe.

PROBA de 
din cadrul turneului inter-

a celei 
De data 
revenit 
care

a fost o re
de la Wim- 
aceasta, vic- 
lui Ken Ro

la întrecut cu
John New-

simplu bărbați

CICLIȘTII ROMANI SE AFIRMA
i

ÎN TURUL MACEDONIEI
. BELGRAD 12 (Agerpres). 

,— Rutierii români domină 
turul ciclist al Macedoniei, 
în care au cîștigat 3 din cele 
5 etape disputate ,pînă acum. 
Tînărul Vasile Selejan este 
autorul celor 3 victorii de 
etapă obținute în sprinturile 
finale. Selejan a cîștigat e- 
tapa a 5-a, Bitolia—Ohrid 
(73 km), cu timpul de 1 h 
59:55,0. Pe locul doi a sosit 
austriacul inthaler, iar pe 
locul 3 iugoslavul Breceli. In 
clasamentul general indivi
dual conduce românul A- 
■lexandru Sofronie — 13 h 
54’42” urmat de iugoslavul 
Gazdici, ia 30 sec. și turcul 
Caliskan la 2’22”. Pe echipe, 
Jocul întîi este ocupat de 
România, urmată în ordine 
de echipele Macedoniei — ia 
28:43,0, Poloniei — la 39:36,0, 
Algeriei — la 51:41.0.

„ *
■ In Berlinul Occidental s-a 
desfășurat o cursă ciclistă pe 
echipe contracronometru (100 
km). Echipa României, alcă
tuită din Grigore, Vasile, Da-

vid și Puterity, a ocupat lo
cul 5 cu 2:12,45. Pe primele 
locuri s-au clasat Italia cu 
2:09,16, Danemarca 2:10,45, 
Suedia 2:10,49, Olanda 2:10,50.

NEWCOMBE
național de ia Dublin, a fost 
cîștigată de australianul 
Roche, care l-a învins 
nală cu 6—3, 6—1 pe com
patriotul său Rod Laver.

SĂPTĂMÎNA aceașta va 
fi marcată în sportul alb de 
disputarea celui de-al 5-lea 
din cele 17 turnee contînd 
pentru marele premiu inter
național la tenis. Este vorba 
de „Washington internațio
nal open“, la care urmează 
să participe și românul Ilie 
Năstase, desemnat cap de 
serie. Deocamdată, în clasa
mentul marelui premiu in
ternațional 
nul John 
hoslovacul 
cîte 15 p, 
Goven (Franța), Bob Hewitt 
(Republica Sud-Africană) — 
9 p. Ilie Năstase (România) 
și Arthur Ashe (S.U.A.) 
cîte 8 n fiecare.

conduc australia- 
Newcombe și ce- 
Jan Kodes, cu 
urmați de George

CATEGORIA 48 KG
1. Ebrahim Javadi (Iran)
2. Umeda Akihiko (Japonia)
3. Dimitriev Roman (U.R.S.S.)

CATEGORIA 52
1. Aii Riza (Turcia)
2. Baiu Baev (Bulgaria)
3. Mohamed Ghorbani

CATEGORIA 57

KG

U.R.S.S., CAMPIOANĂ EURO
PEANA LA POLO—JUNIORI

în ultima etapă a campio
natului european de polo re
zervat juniorilor, echipa 
U.R.S.S. a dispus de cea a 
R. F. a Germaniei cu 6—5 
și a ajuns în posesia titlului. 
Olanda și Italia au terminat 
la egalitate : 5—5. Clasament 
final : 1. U.R.S.S. 7 p, 2. 
Spania 6 p, 3. R.F.G. 5 p, 
4. italia 5 p, 5. Olanda 4 p, 
6. Ungaria 3 p.

(Iran) 
KG

1. Hideaki Yanagida (Japonia)
2. Jea Woon An (Coreea de Sud)
3. lanko Patrikov (Bulgaria)

CATEGORIA 62 KG
1. Shamsedin Seyed Abassy (Iran)
2. Kiyoshi Abe (Japonia)
3. Mike Young (S.U.A.)

CATEGORIA 68 KG
1. Abdollali Movahed (Iran)
2. Ismail luseinov (U.R.S.S.)
3. Bob Douglas (S.U.A.)

CATEGORIA 74 KG
1. Wayne Wells (S.U.A.)
2. Mohamed Farhangdust (Iran)
3. Sereeter Danzandarja (B. P 

Mongolă)
6. Ludovic Ambruș (România) 

CATEGORIA 82 KG
1. Iuri Sahmuradov (U.R.S.S.)
2. Talsuo Sasaki (Japonia)
3. VASILE IORGA (România)

CATEGORIA 90 KG
1. Glienadi Strahov (U.R.S.S.)
2. Bill Ilorlov (S.U.A.)
3. Nakato Kanada (Japonia)

CATEGORIA 100 KG
1. Vladimir Golutkin (U.R.S.S.)
2. Larry Kristol! (S.U.A.)
3. Giyasettin Ilmaz (Turcia)

CATEGORIA +100 KG
1. Alexandr Medved (U.R.S.S.)
2. Osman DuraJiev (Bulgaria)
3. Peter Germer (ft. D. Germană)

RfPREZfNTATIVE1E Df TENIS Alt ROMÂNIEI
VIRTUALE CAMPIOANE BALCANICI

BERLIN 12 (Agerpres). — 
în ziua a doua a campiona
telor de natație ale R. D. 
Germane (întrecerile se des
fășoară la Brandenburg) 
cunoscutul înotător Roland 
Matthes a cîștigat proba de 
100 m spate cu performanța 
de 58,3. în proba de 100 m 
liber feminin, pe primul loc 
s-a clasat Gabriele Wetz.ko 
cronometrată cu. timpul de 
1:01.0, iar în proba de 200 
m fluture masculin primul 
loc a revenit lui Poser cu" 
timpul de 2:12,1.

In turneul feminin de volei
din Polonia

ROMÂNIA - R.D.G
3-2

KATOWICE 12, (prin tele
fon). în localitate a început 
turneul internațional feminin 
la care participă formațiile 
reprezentative ale României, 
Poloniei, Cehoslovaciei și 
R.D.G. în prima partidă, vo
leibalistele țării gazdă au 
primit replica echipei ceho
slovace. Polonezele au obți
nut victoria cu 3—0 (9, 4, 
11). în continuare s-a desfă-, 

șurat meciul dintre formații
le României și R.D.G, Deși 
lipsite de două titulare, ju
cătoarele noastre au evoluat 
satisfăcător, obținînd victoria 
cu 3—2 (—6, 10,. —8, 0, 14), 
după aproape 2 ore și jumă
tate de joc. S-au remarcat : 
Mariana Popescu. Rodica 
Popa și Viorica Bincheci.

prof. Gh. BODESCU

LIA
Pt 

(CU 
ÎN

DE LA MUNCHEN
Record mondial pe 200 m. (femei)
Aseară Ia Miinchen s-a 

desfășurat un concurs inter
național de atletism la care 
au participat atleți din nu
meroase țări. Cu acest prilej 
a fost inaugurată noua pistă 
de recortan de pe stadionul 
Dante.

La aruncarea discului fe
mei, prima s-a clasat Liesel 
Westermann (R.F.G.) cu 59,08 
m, urmată de Lia Manoliu 
(România) cu 58,62 m. Olim
pia Cataramă (România) a 
ocupat locul 4 cu 56,10 m. 
La 400 m femei Ileana Silai 
(România) a ocupat locul 4, 
cu 54.4. Pe locul Ij'Eckhoîf 
(R.F.G.) 53,3,'

In ,proba de 200 m femei 
atleta taivaneză Chi Cheng 
a stabilit un nou record 
mondial realizînd timpul de 
22,4. (Vechiul record al lu
mii a aparținut Irenei Szei- 
winska (Polonia) cu 22,5 din 
1968).

Cursa de 400 m bărbați a 
fost cîștigată de Schloskefost cîștigată de
(R.F.G.) cu 46,0.

Lungime fete : 1. 
senthal 6,54 m, 2. Viorioa Vis- 
coipoleanu 6,36 m.

Heidj Ro-

ATENA, 12 (prin telefon). 
Penultima zi a întrecerilor 

Balcaniadei de tenis a adus 
alte victorii ale reprezentan
ților României. La băieți, e- 
chipa țării noastre a dispus 
cu 3—0 de formația Iugosla
viei : Năstase—Bescar 6—4, 
6—0, 6—2, Mărmureanu — 
Grmovsek 6—1, 6—3, 6—1, 
Năstase, Dron—Bescar. Stoi
cei- 6—0, 6—1, 6—1. Și ro
mâncele au obținut o victorie 
facilă în fața jucătoarelor 
elerfe, cu 3—0 ; Dibar—Asteri

6—2, 7—5. Dumitrescu — 
Kalogheropoidas 7—5, 6—3, 
Dibar, Ho.rșa—Asteri, VasiA 
liadou 6—1, 8—6. In urma 
acestor rezultate, echipele 
■României sînt virtuale cam
pioane balcanice.
i Alte irezailtate : băieți :
Grecia—Bulgaria 2—1, Iugo
slavia—Turcia 3—0, Bulgaria 
—Turcia 3—0 ; fete : Iugosla
via—Grecia 2—1, Bulgaria-- 
Turcia 3—0, Iugoslavia—Tur
cia 3—0.

ECHIPAJUL ROMAN DE 24 MEDALIE DE AUR
LA „REGATA LUCERNA"

Ieri i 
rile de 
masculin ale 
concurs 
La actuala ediție au partici
pat peste 100 de echipaje din 
21 de țări, fapt care denotă 
forța competiției, la această 
companie selectă, schifiștii ro
mâni au avut o comportare 
frumoasă. Astfel, echipajul
nostru de 2 + 1 (rameri :
Gfieorghe Moldoveanu și Pe
tre Ceapura) a înregistrat un 
remarcabil succes, situîndu-se 
pe primul loc, înaintea unor 
adversari deosebit de puter
nici. O evoluție bună a mai 
înregistrat-o și echipajul ro
mân de 4 fără cîrmaci, care 
a obținut medalia de bronz, 
la numai 2100 s de locul 2. 
In fine, la dublu, Gh. Fritz 
și I. Cacenco s-au situat pe 
poziția a patra. Iată rezulta
tele finalelor la care au par
ticipat și canotorii 

România 7:07,84, 
7:08,23, 3.

7:11,79, 4.
5.

s-au încheiat Intrece- 
canotaj academic 

tradiționalului 
.Regata Lucerna”.

R. F.G. 6:12,52, 3. 
6:12,54, 4. U.R.S.S.
Danemarca 6.18,06, 
6+9,25; dublu: 1. _ .
ea 6:13.33, 2. R.D.G. 6:26,24, 
3. R.F.G. 6:30,75, 4. România 
6:34,89, 5. Elveția 6:35,52, 6.
S. U.A. 6:36,92. Ceilalți cîști-
gători : 2 f. c.: R.D.G. 6:45,57; 
4+1; R.D.G. Ș:27,23; «+2;
R.D.G. 5:40,01; simplu: Dra
ger (R.D.G.) î:09,7».

' România 
6:15,95, 5. 
6. Olanda 
Danemar-

4

2+1 : 1. 
U.R.S.S. 
slovacia 
7:13,46,
< f. c. I

români :
2.

Ceho-
R.D.G.

R.F.G. 7:17,54 ;
R.D.G. 6:07,47,

Turul Franței
Etapa a 16-a din Turul ci

clist al Franței, desfășurată 
între Montpelier și Toulouse 
(259 km), a fost cea mei 
lungă, iar rezultatele înregis
trate cele mai slabe. Primul 
a sosit la Toulouse belgianul 
■Van Vlieberghe fa 8 h 21:14 
cu o medie orară da 81 km. 
El a fost urinat de italianul 
Bonfatto si danezul Frey. 
toți în aceiași timp. în cla
samentul general individual, 
nici o schimbare.1.

LIDIA ILIE (Spartac) - ÎNVINGĂTOARE
în turneul internațional de tenis de masă■

In sala sporturilor de la 
Floreasca s-a încheiat, ieri, 
turneul internațional feminin 
de tenis de masă organizat 
de asociația sportivă Spartac 
București. Au luat parte 16 
jucătoare (12 românce și 4 
maghiare) împărțite în patru 
serii. Cîștigătoarele de serii 
s-au calificat într-un- turneu 
final, iar celelalte clasate 
(pe locurile 2, 3 și 4 în serii) 
s-au întrecut în alte trei tur
nee de cîte patru jucătoare 
în vederea stabilirii locurilor 
5—16.

SUEDEZUL RICKY BRUCH 
LA DISC66,34 m

Avînd o comportare exce
lentă, tînăra și talentata ju
cătoare de la Spartac, Lidia 
Ilie (14 ani), pregătită de an- 
trenoarea Luci Slăvescu, a 
reușit să se impună în fața 
unor adversare eu o expe
riență mai mare în con
cursuri. Iată rezultatele tur
neului final pentru locurile
1— 4 : Mariana Baciu (Progre
sul) — Lidia Ilie (Spartac)
2— 1 (15—21, 22—20, 21—17), 
Viorica Ivan (Locomotiva) — 
Mariana Baciu 2—1 (22—20, 
19—21, 21—17), Lidia Ilie — 
Elena Condicaru (Spartac)

‘‘ Viorica 
Elena Condicaru 2—1 
17—21, 21—10), Lidia 
Viorica Ivan 2—0 
21—19), Elena Condi- 
Mariana Baciu 2—1

Ricky 
mal

La Malmo, suedezul 
Bruch a realizat cea 
bună performanță mondială 
a antdyj la disc, cu o arun
care de 66,34 m. Americanul 
Jay Silvester — cu 66,28 m 
— s-a clasat pe locul doi !
.Dubla întîlnire de atletism 

R.D. Germană—Anglia, de la 
Londra, s-a încheiat cu vic
toria reprezentanților R. D.

Germane : la masculin 114— 
97 p, iar la feminin 80—55 
,p. Cîteva rezultate 
a 2-a î feminin 100 
rin Balzer (R.D.G.) 
înălțime — Rita 
(R.D.G.) 1,85 m ;
Lange (R.D.G.) — 
masculin ; disc :
(R.D.G.) — 60,40 m ; ciocan:
Theimer (R.D.G.) — 70,34 m.

din ziua 
mg 1 Ka- 
— 13,2 ; 
Schmidt 

greutate: 
18,70 m ;

Thorith

Tiparul: I. P. „Informâț!*", itr. Brezolanu nr, 23—«5, Bucure}!!

2—0 (21—7, 21—6),
Ivan — 
(21—12, 
Ilie — 
(21-19, 
caru — 
(20—22, 25—23, 21—18). Cla
sament : 1. Lidia Ilie 2 v, 2. 
Viorica Ivan .2 v, 3. Mariana 
Baciu 1 v, 4. Elena Condica
ru 1 v. Tn continuare s-au 
clasat: 5. Victoria Babiciuc 
(Progresul), 6. Mariana Feld
man (Spartac), 7. Cornelia A- 
lexandrescu (Voința), 8. Eva 
Tolnay (Voros Meteor Buda
pesta), 9. Edit Nocsari (Voros 
Meteor), 10. Silvia Coman 
(Spartac).

AUREL PAPADIE-coresp.

la
Călărețul englez David Broome cu calul 

obstacole.

Finala campionatului mon
dial feminin de fotbal se va 
disputa între selecționatele 
Italiei și Danemarcei. în 
semifinale, echipa Italiei a 
întrecut cu 2—1 selecționata 
Mexicului, în timp ce Da
nemarca a eliminat Anglia 
cu 2—0.

Campionatul european de 
yachting (clasa „Finn") s-a 
încheiat cu victoria campio-

Beethoven in timpul uneia din săriturile spre... titlul de campion mondial 
Telefoto A. P. — Agerpres

Telex • Telex • Telex
nului mondial Thomas Lund
quist (Suedia).

Echipa de rugby a Noii 
Zeelande (All-Blacks), aflată 
în turneu în Africa de Sud. 
a învins cu scorul de 31—17 
(23—6) selecționata Transva- 
alului.

Intre 13 iulie și 1 august, 
la Amsterdam se va desfă
șura un mare turneu inter
național de șah cu partici
parea a 16 jucători. La acest 
turneu și-au confirmat par
ticiparea, printre alții, marii 
maeștri 
Gheller, _ _
slavii Gligorici, Girici, «ehos-

lovacu.l Hort, bulgarul Trin- 
gov și Uhlmann (R. D. Ger
mană).

sovietici Spasski, 
Polugaevski, iugo-

■Turneul internațional dă' 
șah de la Caracas s-a Înche
iat °u victoria marelui ma
estru internațional Kavalek I 
13 p din J7 posibile. L-au 
urmat 2—3. Stein și Panno 
dte 12 p. Jucătorul român 
V. Ciocâltea a terminat pe 
locul 11 cu 8'/t p.


