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@ DUPĂ DINAMO BUCUREȘTI Șl STEAUA,

I ARUL N-A „IERTAT44 NICI PE RAPID

« POLITEHNICA A OBȚINUT UN PUNCT

DE (A)UR • ACELAȘI SCOR CATEGORIC,

3-0, LA CRAIOVA Șl ORADEA • PATRU

ECHIPE MAI SÎNT AMENINȚATE DE LOCUL 15

RAPID, A TREIA „VICTIMA9»

CONSECUTIVA A FARULUI
Fotbaliștii coiwrfănteni și-au 

executat și ieri, în dcrbyul 
etapei, „numărul'' obișnuit, 
înscriind trei goiuri intr-u>n 
meci cu o formație bucureș- 
tcană. Numai că de această 
dată, progresiv, rezultatul lor 
a atins punctul maxim : 3—2 
cu Dinamo, 3—1 cu Steaua 
si 3—0 acum cu Rapid. Pe 
bună dreptate s-ar putea 
■spune că ech!pa litoralului a 
fost în acest furtunos final de 
campionat „călăul" formați
ilor din Capitală. Mai impor
tant este insă de scos in evi
dentă faptul că această... pa
siune a jucătorilor constăn- 
teni a fost, in fond, decisivă 
in lupta pentru ocuparea pri
melor locuri, contribuind ho- 
tăritor la victoria finală a

ech'pei U.T.A. Ultima ispra
vă a Farului, consumată ieri 
pe stadionul din Constanța, 
in afară de faptul că este cea 
mal concludentă ca rezultat 
a fost, in plus, realizată cu 
dezinvoltură, cu evidentă su
perioritate tehnică și tactică.

Feroviarii bucureșteni au 
meritul, palidă satisfacție pen
tru ei, de a încerca să-și 
apere onorabil șansele la 
titlu, realizînd mai mult din 
voință, din ambiție, cîteva 
faze periculoase dintre care 
3 ș-au încheiat cu șuturi în 
bară. Dar atunci chid vrei să 
cîștigi (și nu doar un singur

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Rezultate tehnice
FARUL — RAPID
DINAMO BACAU — STEAUA
CRIȘUL — JIUL
„U" CRAIOVA — C.F.R. CLUJ 
PETROLUL — F. C. ARGEȘ 
U.T.A. — STEAGUL ROȘU 
DINAMO BUC. — POLITEHNICA

{1-0)
(1-0)
(2-0)
(2-0)
(3-1)
(3-1)
(1-1)

1
IECHIPA ETAPEI I

GHIȚĂ

Grămadă deschisă la poarta ieșenilor
Foto : V. BAGE AC

CLASAMENT

Etapa viitoare ultima
(miercuri 22 iulie) :

Argeș — Universitatea Craiova, 
Farul, Steaua — Crișul, Politehnica 
(considerat, de ziarul nostru, der- 

byul etapei), Rapid — Dinamo Bacău, Stea
gul roșu — Petrolul, A.S.A. — Dinamo Bucu
rești (jiul — „U" Cluj s-a jucat : scor 1—4).

F. C. 
C.F.R. — 
— U.T.A.

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

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

29
29
29
29
29
30
29
29
29
30
29
29
29
29
29
29

18
13
14
14
13
14
13
10
11
9

11
10
10
11
10

4

3
9
5
4
6
4
5 

10

8
7

10
11
10
12
11
9

6 12 
10
6
7
6
3
5
7

11
12

53—40
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campioana
republicană a juniorilor și școlarilor

Metalurgiștii bucur eștem la cîteva momente după primirea trofeului 
Cronica in pag.

S
înt în lumea sportului mon
dial atîtea exemple cîte ar al
cătui, doar prin simplă enu
merare, un amplu capitol 
dintr-o istorie a pasiunii spor
tive, păstrată intactă, chiar 

după clipa despărțirii de ștachetă sau 
cronometru.

Citim știri venite de pretutindeni și 
aflăm că „veteranii", fostele glorii ale 
sportului, sînt încă — sau vor să ră
mînă — tineri, să se reîntîlnească cu 
tribunele pline, să dovedească, în 
ciuda anilor, că sportul n-a fost doar 
un balsam al anilor de juventute, că 
și-au păstrat vigoarea, îndemînarea, ta
lentul. Și chiar dacă nu motive senti
mentele ar justifica nevoia unui plus 
de meditație la această temă, nu este 
oare mai firesc ca locul de reîntîlnire 
al foștilor sportivi să fie stadionul și 
nu tribuna ?

Așadar, pledăm pentru inițierea unor 
întreceri — care pot deveni tradițio
nale — rezervate sportivilor care s-au 
retras (ni se pare greșit să spunem : 
au abandonat I) din activitatea com- 
petițională.

Inutil, desigur, să mai spunem că 
astfel de concursuri au — au avut întot
deauna— totala adeziune a spectatori
lor, că de fiecare dată tribunele sînt 
pline. Exemplele sini, din păcate, pu
ține pentru că prinse în vîrteiul preo
cupărilor „la zi", in îndeplinirea unor 
exigente obiective de performanță — 
federațiile, ca și alte organe sportive, 
nu prea au găsit nici timpul, nici mij
loacele de a păstra contactul cu foștii 
performeri, nu puțini dinlre ei laureați 
ai Jocurilor Olimpice, campionate 
mondiale sau europene.

Ar trebui, însă, făcut ceva I Ne-ar 
place (și ce mare este numărul celor 
care împărtășesc această dorință) să-i 
revedem — în diferite competiții de 
„olds-boys" pe fostele vedete ale fot
balului (singurele cu care ne-am mai 
reîntîlnit), dar și pe marii campioni ai 
anilor trecuți din alte sporturi, unii re- 
ea'itînd poate „dueluri" care odată au 
pasionat întreaga lume a sportului nos
tru. Nu vom aminti decît cîteva nume : 
Elena Leușteanu, Sonia lovan, Dumitru 
Pîrvulescu, Valeriu Bularca, Șimion Is- 
mailciuc, Leon Rotman, Mircea Anasta- 
sescu...

Sîntem convinși că este nevoie doar 
de inițiativă și de puțină strădanie pen
tru ca ideea să prindă viață, pentru 

de 
în-
ve- 
de

ca într-o primăvară să aflăm, 
exemplu, că foștii fondișii și-au 
cepul antrenamentele pentru crosul 
teranilor programat într-o zi 
toamnă...

Ce final frumos, și ulii, ar putea 
cunoaște — să zicem — campionatele 
naționale dacă după lupta pentru titluri 
și performanțe ar urma proba maeștri
lor de ieri I

Oricum, ar trebui să se încerce...
Dan GÂRLEȘTEANU
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ULTIMA ZI A CAMPIONATELOR UNIVERSITARE BE ATLETISM
Sanda Anghelescu și Gheorghe Petronius, 

trei medalii de aurcite

■ Vîntul a fost 
un adversar în 
pentru participanții la 
campionatele universi
tare de atletism. Ei 
l-au învins însă și, în 
probele în care valori
le au fost 
rezultatele 
confirmat 
Indiscutabil 
cest vînt, în rafale pu
ternice și din direcții 
nehotărite, la multe 
probe am fi înregistrat 
performanțe superioa
re. Și așa, nu putem 
decît să remarcăm ci
frele cu care s-au în
cheiat cîteva probe și 
în special săritura in 
lungime unde Marian 
Georgescu (7,42 m),
Valentin Jurcă (7,38 m)

și ieri 
plus

apropiate, 
bune au 
așteptările, 
că fără a-

și Ștefan Lăzărescu 
(7,22 m) s-au duelat la 
un nivel mulțumitor. 
Bune au fost, de ase
menea, rezultatele ob
ținute la 200 și 800 m 
(la ultima numai pri
mii doi concurenți). 
Modeste rezultatele 
probele de 5 000 
(studenții continuă 
rămînă departe 
cursele de fond), arun
carea discului, cioca
nului și săritura cu 
prăjina, ultima și din 
cauza linsei de mate
riale care se face tot 
mai simțită. In între
cerea atletelor este 
greu să găsim o probă

(Continuare 
în pag. a
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VÎNTURILE, VALURILE

B. VASILEMoment din fina/a echipajelor

cursa de 
plat, Gh.

tronius (I.E.F.S.) 
a cîștigat (22,1 s) 
al doilea titlu 
de campion uni

versitar

CICLISTUL ION COSMA (Dinamo)
A CUCERIT „CUPA STEAUA1

Dimineață plină pe lacul 
Snagov. La ora 9 punct în
cep cursele din „recalificări'', 
aminate din cauza timpului 
nefavorabil, programate to
tuși, duminică, în ciuda vîn- 
tului, a valurilor. Se califică 
pentru finalele care au avut 
loc peste o oră și jumătate, 
echipajele juniorilor din Po
lonia (2-1-1), U.R.S.S. (4 f.c.), 
Cehoslovacia (2 vîrsle), și 
Bulgaria (8+1). Un scurt res- 
piro, o firească meditație pri
vind zbuciumul apei, vitregia 
vremii : „Dintre sute de ca

de 2 fără cirmaci

• în palmaresul nostru, un singur loc 3 ®’ Pe linia de sosire se mai

scufundă un schif i® P e r f o r m e r i i c o n c u r s u I u i — sportivii

din R. D. Germană
targe,/ care lasă malurile / 
Cîte oare le vor sparge , 
vînturile, valurile..."

Start în finala probei de 
4+1. Prin punctul care mar
chează 500 m trec 
sportivii sovietici, 
foarte aproape de cei ai R. D. 
Germane și Ungariei. In „tre-

primii 
urmați

na" lor, canotorii polonezi și 
bulgari. Pentru medalia de 
aur a concursului luptă ju
niorii din U.R.S.S. și R. D. 
Germană. Aceștia din urmă 
— surprinzător — sînt ajunși 
de echipajul maghiar și de
pășiți chiar pe ultima sută de 
metri. Explicația ? Vînturile,

valurile... Apa intrată în schif 
a „cîntărit" greu în balanța 
victoriei !

Situația a fost ceva mai 
dramatică în cursa de 2 f.c. 
Cu aproximativ 300 m înain-

Vasile TOFAN
(Continuare în pag. a 4 a)

90 de .kilometri din cel 
120, cit a măsurat ultima e- 
tapă (a treia) din „Cupa 
Steaua" — desfășurată ieri 
pe șoseaua Ploiești, 
Buftea - 
compact, 
nent un 
puternic, vîntul, care a 
flat lateral atit la ducere cit 
și la întoarcere. Pe ultima 
parte, dinamoviștii au atacat 
frontal scuturînd serios plu
tonul. Tentativa lor de a 
cîștiga detașat s-a izbit de 
replica destul de puternică a 
cîtorva „steliști" (ne-am fi 
așteptat la o acțiune mai 
energică și omogenă a aces
tora). așa . că plutonul a an- 
ga.iat (încă de departe) sprin
tul final. N. Ciumeti (Diria-

cunoscut finisor de
li-

■ plutonul 
întruntînd 

„adversar"

varianta 
a rulat 
perma- 

foartq 
su-

mo), un 
valoare, a trecut primuj 
nia de sosire, urmat de co
legul său V. Șelejan, Șt. Ru- 
sen (Metalul Plopeni). a că
rui comportare o relevăm, 
Gh. Moldoveanu (Steaua), A. 
Sofronie (D), Șt. Ene (St.), 
C. Ciocan (D) și plutonul în 
care se afla liderul cursei, 
Cosma (Dinamo). Timp 
3 h 07,24. Media orară 38,400 
km.

Și astfel, cicliștii de la 
Dinamo au cucerit și a treia 
victorie de etapă, într-o pro
bă pe care au dominat-o ca
tegoric. Clasament general : 
1. I Cosma (D) 6h 15,32, 2. 
C. Ciocan (D) 6h 
N. Ciumeti (D) 6h 16,46, 4. 
■S. Suditu (Steaua) 6h 17,10.

6,24, 3.

5. Șt. Ene (Steaua), 6. V. 
Teodor (D), 7. A. Sofronie 
(D), 8. A. Zaroschi (D), 9. 
St. Rusen (Met. Plopeni), 
10. C. Iulian (D).

■ Tot ieri s-au desfășurat pe 
șoseaua “ ' 
pentru 
mici a
(Șc. sp.
tesz (C.S'.M. Cluj) și Adrian 
Rusu (Olimpia). La juniori 
mari victoria a revenit lui 
P. - Dolofan. (Steaua) care a 
întrecut pe N. Gavrilă 
(Steaua) și M. Popescu țO- 
limpia). în proba pentru ca
tegoria semicurse, N. Ro- 
mașcan s-a clasat primul, 
urmat de T. Enciu si R. Cos- 
tache, toți de la Dinamo.

— Em. I. —

Ploiești concursurile 
juniori. La 
cîștigat N.
3), urmat de A. Ker-

juniori 
Voican
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ÎNTRECERILE
ATLETILOR ȘCOLARI

Campionatele universitare
(Urmare din pag. 1)

CÎMPULUNG MUSCEL, 19 
(prin telefon). în zilele de 17, 
18 și 19 iulie, în orașul Cîm- 
pulung Muscel s-a desfășurat 
finala concursului republican 
de atletism rezervată școlilor 
sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică. Iată 
rezultatele tehnice : JUNIOA
RE CAT. A II-A 80 m : 1. S. 
Cubleșan (Lie. 8 Cluj) 10,2 
2. I. Mărgirescu (Șc. sp. Ba
cău) 10,3, 3. A. Șovari (Șc. sp. 
Oradea) 10,3 ; 500 m: 1. R. 
Petruț (Lie. 8 Cluj) 1:18,8; 
80 mg: M. Nedelcu (Șc. sp. 
Cluj) 12,1 ; lungime : 1. S. 
Cubleșan (Lie. 8 Cluj) 5,57 m, 
2. A. Teodorescu (Șc. sp. Cra
iova) 5,20 m ; înălțime : G. 
Păcuraru (Lie. 8 Clpj) 1.60 : 
greutate: M. Constantin (Șc. 
sp. Atletism București) 12,21 ; 
disc : E. Kulcinski (Șc. sp. O- 
radea) 35 m ; suliță : M. Co- 
jan (Șc. sp. Bacău) 37,82 m. 
JUNIOARE CAT. I : 100 m : 
E. Mirza (Șc. sp. Atletism 
București) 12,7 ; 200 m: V. 
Vereș (Șc. sp. Sf. Gheorghe) 
26,6 ; 400 m : Rafira Fița (Lie. 
4 Galați) 57,2 ; 800 m : Rafira 
Fița 2:11,1; 100 mg: 1. E. 
Mîrza (Șc. sp. Atletism Bucu
rești) 15,3, 2. V. Ungureanu
(Lie. 2 Cîmpina) 16,2 ; lungi
me : L. Ghițescu (Șc. sp. Plo
iești) 5,60 ; înălțime : D. Bră- 
zaru (Șc. sp. Craiova) 1,58 ; 
greutate: V. Cristea (Lie. 1 
Ploiești) 11,75 ; disc: C. Io- 
nescu (Șc. sp. Atletism Bucu
rești) 47,15 ; suliță : L. Matei 
(Lie. 2 Cîmpina) 45,10 ; Ștafe
tă 4 x 100 m : Lie. 2 Brașov 
50,3 ; JUNIORI II — 80 m : 
D. Cristudor (Lie. 2 Cimpina) 
9,2 ; 300 m: D. Cristudor 36,1; 
1000 m : V. Sterea (Șc. sp. A- 
tletism Bacău) 2:41,6; 110 
m g : Alexandru Semptery 
(Șc. sp. Bacău) 15,6 ; 200
m g: D. Cristudor 27,8 ; 
lungime: A. Marinescu (Lie. 
2 Rm. Vîlcea) 6,43 ; înălțime: 
G. Cuțuleac (Lie. 4 Timișoa
ra) 1,84 ; prăjină : I. Dumi
trescu (Șc. sp Ploiești) 3,35 ; 
greutate: Ștefan Gaj a (Lie. 
8 Cluj) 14,14; disc: St. Gaja 
57,69 ; suliță: Gh. Neglulea

(Șc. sp. Reșița) 61,94 ; ciocan : 
G. Călin (Șc. sp. Atletism 
București) 57,66 ; JUNIORI I 
— 100 m: V. Maidic (Șc. sp. 
Cluj) 11,1 ; 200 m : V. Maidic 
23,0 ; 400 m : V. Maidic 50,4 ; 
800 m : E. Negară (Lie. 2 Iași) 
1:58,5; 1500 m: E. Negară 
4:05,0; 3 000 m: A. Dinescu
(Șc. sp. Constanța) 9:03,9 ; 
1 500 m obstacole: V. Vîrnă 
(Șc. sp. Bacău) 4:27,3; 110
mg: N. Petcu (Lie. 4 Timi
șoara) 15,6 : 400 m g : V. Vîr
nă 58,2 ; lungime : L. Moldo
van (Șc. sp. Brașov) 6,62 ; 
triplusalt: R. Fătu (Șc. sp. 
Atletism București) 14,20 ; 
înălțime: R. Gordc (Lie. 2 
Tg. Mureș) 1,97 ; prăjină : T. 
Popovici (Șc. sp. Sibiu) 3,80 ; 
greutate: M. Iordan (Șc. sp. 
Atl. Buc.) 16,25 ; disc : M. 
Iordan 51,36 ; suliță : P. Coif 
(Lie. 4 Timișoara) 56,70 ; cio
can : D. Chifiriuc (Șc. sp. O- 
radea) 55,69 ; ștafetă 4 x 100 
m : Liceul 8 Cluj 44,5.

DECEBAL RĂDULESCU-
coresp. principal

cu rezultate cu adevărat 
bune. De altfel, unele star
turi au fost puțin populate 
(doar 3 alergătoare la 100 m 
garduri și două echipe la 
ștafeta 4x100 m).

Merită să fie subliniate 
reușitele lui Gheorghe Pe- 
tronius și Sandei Anghelescu 
(ambii de la I.E.F.S.) care 
— în cele două zile de con
curs — au cîștigat cîte două 
titluri individuale de cam
pioni și cîte unul din cadrul 
ștafetelor.

Deși nu aparține studente
lor, trebuie să menționăm 
performanta obținută în ca
drul acestor campionate — 
dar în afară de concurs — 
de atleta dinamovistă Ioana 
Stancu, care cu 50.46 m a 
reușit cea mai bună perfor
manță românească a anului 
la aruncarea suliței. REZUL
TATE TEHNICE, BĂIEȚI : 
5.000 m plat : 1. ADRIAN 
LAURENȚIU („U“ Tim.) 
15:55,2, 2. Hetman Mattes 
(I.E.F.S.) 15:57,8, 3. Grigore
Mihăescu („U“ Buc.) 16:03,6 ; 
ciocan : 1. VIRGIL POPESCU 
(I.E.F.S.) 55,48 m, 2 Ștefan 
Siskovici (I.E.F.S.) 55,36 m, 
3. Tiberiu Sikszai (I.M.F. Tg. 
Mureș) 40,16 m ; 200 m : 1. 
GH. PETRONIUS (I.E F.S.) 
22,1, 2. C-tin Rizon (I.E.F.S.)

22,2, 3. V. Teudean (Poli. Cluj) 
22,4 ; prăjină : 1. NICHIFOR 
LIGOR (I.E.F.S.) 4,30 m, 2. 
Sorin Marian (Constr, Buc.) 
4,20 m, 3. V. Gramantic 
(I.E.F.S.) 3,80 m ; disc: 1. I. 
ARMEANU („U“ Iași) 43,26 
m, 2. V. Bogdan („U“ Cluj) 
42,12 m, 3. Andrei Șepci 

(„U" Cluj) 40,16 m ; lungime :
1. MARIAN GEORGESCU 
(I.E.F.S.) 7,42 m, 2. Valentin 
Jurcă (I.M.F. Cluj) 7,38 m ;
3. St. Lăzărescu (I.E.F.S.) 
7,22 m ; 800 m : 1. MIRCEA 
NEAMȚU (I.E.F.S.) 1:53,2, 2. 
Florian Purghel (I.M.F. Cluj) 
1:54,9, 3. Laurențiu Enaehe 
(I.E.F.S.) 2:00,4; 4x400 m:
1. I.E.F.S. 3:25,7, 2. Poli 
București 3:30,0, 3. Institutul 
Pedagogic Oradea 3:31,2 ; 
FETE, suliță : 1. ANGELA
ZIRBO (I.E.F.S.) 46,44 m, 2. 
Serafina Moritz („U“ Tim.) 
45,26 m. 3. Elisabeta Rîță 
(„U“ Tim.) 41,22 m, H C. 
IOANA STANCU (Dinamo) 
50,46 m ; înălțime : 1. DOI
NA MUNTEANU (I.E.F.S.) 
1.61 m, 2. Ana Witalyos 
(Poli. Buc.) 1.58 m, 3. Corne
lia Toma (I P- Oradea) 1.55 
m ; 800 m : 1. VIORICA GA
BOR (I.E.F.S) 2:13,9, 2. Eli
sabeta Baciu (I.E.F.S.) 2:15,0,
3. Felicia Burzan (I.P. Ora
dea) 2:19,8 ; 4x100 : 1. I.E.F.S. 
49,3, 2. Institutul pedagogic 
Oradea 52.0.

Metalul București-campioană republicană 
a juniorilor și școlarilor

— 7 (0 — 1) cu C.F.R. Timișoara

Aspect de la Derbyul de trap
Foto : TRAIAN GEORGESCU

Neconcludent, Talion a cucerii Derbyul!

în finală: 3
Ieri după amiază, pe sta

dionul Dinamo din Capitală, 
s-a consumat ultimul act al 
campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor. Titlul 
de campioană a revenit, pe 
merit, echipei Metalul Bucu
rești, care — în finala — a 
întrecut pe C.F.R. Timișoara, 
cu scorul de 3—1 (0—1). Me- 
talurgiștii au fost net supe
riori adversarilor lor și dife
rența de goluri putea fi mai 
mare dacă bucureștenii n-ar 
fi ratat din poziții clare. 
Bucureștenii, mai ales în pri
ma parte, au jucat individual, 
fiecare încercînd să străpun
gă apărarea feroviară prin 
dribling, ceea ce le-a reușit 
doar de puține ori. In repri
za secundă, metalurgiștii au 
pus accentul pe acțiunile co
lective și rezultatul s-a con
cretizat, în final, pe tabela 
de marcaj. Timișorenii s-au 
ridicat rareori la nivelul jo
cului practicat de bucureș- 
teni. Elevii lui Gain au jucat 
prea defensiv, declanșînd 
contraatacuri uneori pericu
loase.

Tn prima parte bucureștenii 
au avut perioade îndelungate 
de dominare, au șutat din di
ferite poziții spre poarta a- 
părată de Asa, însă n-au ob
ținut decît șase cornere și o 
bară, în minutul 36. In 
schimb, feroviarii s-au apărat 
calm și au contraatacat peri
culos. Dintr-o astfel de acțiu
ne ei au deschis scorul în

minutul 22 : Domșa a pasat 
lui Balog care a trecut prin
tre apărătorii adverși și de la 
6 ni a trimis balonul în poar
tă : 1—0 pentru C.F.R.

După reluare, în min. 41, 
la primul atac al metalurgiș- 
tilor, s-a restabilit egalitatea. 
Stan a driblat pe adversarul 
direct și din apropierea liniei 
de fund a centrat la Savu, 
care a înscris : 1—1. Nu s-au 
scurs decît două minute și 
Stan a ratat o ocazie favora
bilă de a-și aduce formația 
în avantaj. In minutul 55, 
însă, Stan a fructificat cu 
multă precizie pasa colegului 
său Sandu și... 2—1 pentru
Metalul. în continuare, o 
nouă ocazie a fost ratată de 
metalurgiști în minutul 58, 
iar după opt minute timișo
reanul Todea a ridicat balo
nul peste poartă, de la numai 
8 m, irosind astfel una dintre 
puținele ocazii ale echipei 
sale din această parte a me
ciului. Tn continuare, inițiati
va o au tot jucătorii de la 
Metalul, dar Stan, Sandu, 
Savu și Trandafilov, îndră
gostiți prea mult de balon, au

abuzat de driblinguri, ușurînd 
astfel misiunea apărătorilor 
adverși în rezolvarea situa
țiilor critice. Dar, apărarea 
feroviarilor a mai cedat o 
dată, în min. 32: Stan — 
de pe partea dreaptă a cen
trat la Trandafilov și „bom
ba" acestuia s-a oprit în pla
să. 3—1 pentru Metalul. In 
ultimele minute ale partidei, 
Stan a avut posibilitatea să 
mai înscrie un gol, însă a în- 
tîrziat să șuteze și portarul 
Asa a respins în corner.

A arbitrat foarte bine N. 
Cursaru — Ploiești, ajutat 
bine la linie de C. Iofciu și 
C. Bizinichi — ambii din 
București.

METALUL (antrenor Leon 
Lazăr): Bucaru — Rădulescu, 
Marin, C. Minculescu, Zâne, 
Sandu, Mateescu, Matei, Savu, 
Stan, Trandafilov.

C.F.R. (antrenor Vasile 
Gain): Asa — Julean, Popo
vici, Lugojan, Giurgiu, Dom
șa, Dăescu, Sterie, Voican 
(min. 53 Avramovici), Balog, 
Belenov (min. 50 Todea).

P. VINTILA

ECHIPA LICEULUI INDUSTRIAL
DIN GALAȚI ÎNVINGĂTOARE

REȘITENII 
DOMINĂ

CONCURSUL 
ȘCOLILOR SPORTIVE9

REȘIȚA, 19 (prin telefon). 
Ca și în primele două zile, 
ploaia a influențat negativ 
întrecerile celei de a treia zi 
a concursului republican de 
înot al școlilor sportive, doar 
cîțiva dintre sportivi făcînd 
excepție și realizînd timpi re
marcabili. Este cazul lui 
Carmen Cehanzuc care, în 
accentuată revenire de for
mă, a obținut un record per
sonal la 200 m mixt (2:46,8), 
Daniela Coroiu (5:14,1 la 400 
m craul), Dietmar Wetternek 
(1:10,3 la 100 m delfin) și 
Karin Parutsch (1:19,0 la 
100 m spate). O subliniere 
specială pentru sportivii reși- 
țeni care, în disputele de 
pînă acum, au cucerit primul 
loc în marea majoritate a 
probelor.

Rezultate : 400 m craul ju
nioare : Coroiu (Reșița)
5:14,1; Cehanzuc (Șc. sp. 2) 
5:21,0; Slecian (Reșița) 5:30,7; 
1500 m liber juniori : Păun 
(Șc. sp. 2) 19:31,6; Pototschnik 
(Timișoara) 20:02,3 ; Ghivnici 
(Șc. sp. 1) 20:14,3 ; 100 m del
fin băieți A : Wetternek (Re
șița) 1:10,3 ; Bîcleșeanu (Re
șița) 1:15,7 ; Sporea (Reșița) 
1:16,1; 200 m mixt fete A: 
Pătruică (Reșița) 2:49,1 ; Hlu- 
vin (Reșița) 2:51,3; Lău- 
schaft (Timișoara) 2:57,3; 
100 m delfin juniori : Mi- 
clăuș (Sibiu) 1:03,8; Rolich 
(Timișoara) 1:04,7 ; Țurcanu 
(Șc. sp. 2) 1:07,5 ; 200 m mixt 
junioare: Cehanzuc (Șc. sp. 
2) 2:46,8 ; Hocher (Reșița)
2:55,4 ; Szabadi (Cluj) 3:04,8; 
100 m spate fete B : Pa
rutsch (Timișoara) 1:19,0 ; 
Giurcă (Reșița) 1:24,3 ; Kuel 
(Reșița) 1:27,4 ; 100 m spate 
băieți B : Gropșanu 1 ;17,8 ; 
Svetz (Șc. sp. 2) 1:18,3; Mi- 
lim (Reșița) 1:22,9 ; 4x100 m 
mixt fete A: Reșița 5:12,2; 
4x100 m mixt juniori: Școa
la sportivă nr. 2 București 
4:37,7.

A. RUDEANU, coresp.

Derbyul, cuvîntul cu rezo
nanțe magice din vocabula
rul hipic, a atras ieri peste 
6.000 de spectatori în incinta 
frumos pavoazată a hipodro
mului ploieștean, dar din ne
fericire total inospitalieră față 
de o asistență de asemenea 
dimensiuni. Din această cauză 
mulți dintre spectatori au a- 
vut o vizibilitate redusă care 
nu le-a permis să aprecieze în 
totalitate farmecul unor aler
gări.

Au fost, firește, și „resem- 
nații", adică cei ce au impri
mat deplasării eticheta de 
pic-nic și bietul Matei Bru- 
maru a fost făcut k.o. în două 
ore, cu tpată cantitatea apre
ciabilă de bere și vin ne care 
o adusese la bufet!... Tn plus, 
pentru prima oară în istoria 
hipismului, o serie de tineri au 
apărut în calitate de purtă
tori de pancarde cu „Hai Se
ceriș", „Hai Talaz", Hai Ta
lion", aidoma imboldurilor 
din meciurile de fotbal!...

Pînă la urmă, Derbyul s-a 
dovedit la înălțimea reputa
ției sale, fiind o. alergare pa
sionantă. în esență, cursa a 
avut două starturi greșite și 
la al treilea. Talion a fost 
„zvîrlit” în frunte cu cca. 30 
de metri. El a încercat să 
predea ștafeta lui Menajer, 
special înscris pentru o atare 
sarcină, care nu a corespuns

misiunii, galopînd. De aseme
nea, pe podium — 500 de me
til Seceriș — concurentul cu 
cel mai lucid conducător — 
a galopat, pierzînd orice 
șansă.

La sosire — după un duel 
prelungit — a fost declarat 
învingător Talion, dar rezul
tatul rămîne controversat. 
Talion — Talaz 2—1 și totuși 
mulți spectatori au rămas cu 
impresia unui rezultat invers. 
„Foto-celula s-a ars" — au 
declarat oficialii — și ca atare 
nu ne-a rămas de consemnat 
alt rezultat decît acesta, care 
oricum face mare bucurie 
crescătorilor de la herghelia 
Rușețu.

Din restul rezultatelor, con
semnăm triplul succes al an
trenorului Avram, o nouă 
victorie a lui Fănișor și prima 
victorie a noului antrenor Ni- 
culae Gheorghe — care a ți
nut să ne releve că va fi un 
demn succesor al regretatului 
lehim. Rezultate tehnice: 1. 
N. Gheorghe (Senior) 36,4, 2.
1. Oană (Rigola) 36,6, 3. V. 
Gheorghe (Sonda) 39,2, G. 
Avram (Raport) 30,7, Ștefă- 
nescu (Ibia), G. Solcan (Me- 
rișan), 3. I. Crăciun (Hipa- 
rion), 34,9, 2. G. Solcan (Hor- 
tensiu) 33,3, St. Teofil (Islaz) 
32,5, 4. I. Toderaș (Renta) 36,
2. I. Oană (Poenița) 31,9, 3. 
Tr. Marcu (Hedorian) 37,5, 5.

G. Avram (Olăniță) 30,7, 2. 
V. Gheorghe (Județ) 31,6, 3. 
S. Onache (Furiș) 28,4, 6. Gh. 
Tănase (Talion) 26,1, 2. Mihă- 
iescu (Talaz) 26,1, 3. Tr. Marcu 
(Rouă) 27,3, 7. V. Gheorghe 
(Fănișor) 28,4, 2. Mihăilescu
(Corida) 30,1, 3. G. Avram 
(Silva) 31,2, 8. Gh. Tănase 
(Soprana) 40,7, 2. Mihăilescu 
(Senator) 37,8, V. Gheorghe 
(Bibelou) 40,8.

Niddy DUMITRESCU

TURNEUL BALCANIC 
DE FOTBAL TĂCUT

BUȘTENI, 19 (prin telefon). 
Pe stadionul Caraimanul, în 
fața a 2 000 de spectatori, pe 
o vreme mohorîtă și un te
ren alunecos, au avut loc 
primele meciuri din cadrul 
ediției a doua a turneului 
balcanic de fotbal tăcut. In 
primul meci s-au întîlnit se
lecționatele Bulgariei și Gre
ciei. Au învins fotbaliștii 
bulgari cu scorul de 4—0 
(4—0) la capătul unui joc în 
care au fost net superiori, 
avînd tot timpul inițiati
va. Grecia a prezentat o for
mație tînără, care s-a orga
nizat destul de slab în apă
rare. Au înscris: Atanasov 
(min. 5), Elefterov (min. 22 
și 38) și Peirov (min. 24 din 
11 m).
■ In cea de a doua partidă : 
Iugoslavia — Turcia 1—1 
(1—0). Au înscris : Stojme- 
novski (min. 16) pentru Iu
goslavia, respectiv Bilal 
(min. 75).

Marți vor avea loc întâl
nirile Bulgaria — Iugoslavia 
și Turcia—România.

VICTOR SBARCEA, coresp.

în cursul săptămînii tre
cute, micul și cochetul sta
dion din Cugir a fost gazda 
turneului final al campiona
tului școlar (licee) ediția 
1970. După primele două zile 
de întreceri s-au conturat 
două grupe valorice : prima 
(Liceul industrial Galați; Lie. 
2 Iași, Lie. Curtea de Argeș) 
urma să stabilească laurea
tele, cea de a doua (Lie. Luduș, 
Lie. 1 Hunedoara, Lie. Ind. 
C.F.R. Buc.) pe deținătoarele 
locurilor 4—6. Odată cu dis
putarea următoarelor două e- 
tape s-a făcut mai multă lu
mină asupra potențialului e- 
chipelor. Astfel, în ultima zi 
a turneului (sîmbătă, în loc 
de duminică, cum fusese sta
bilit anterior) în cursa pentru 
titlul de campioană mai ră
măseseră Lie. Ind. Galați și 
Lie. Curtea de Argeș.

Sîmbătă stadionul a fost 
mai plin ca oricînd, în ciu
da ploii ce a căzut tot tim
pul. Practic, orice se putea 
întîmpla ținînd cont că fie
care din cele șase finaliste se 
arătase' capabilă de a juca 
foarte bine. Prima întîinire a 
zilei a opus formațiile din 
Iași și din Luduș. Ca și în 
celelalte jocuri susținute e- 
levii fotbaliști din Luduș au 
fost cei care au deschis sco
rul. Dar au urmat obișnui-

JUNIORII LA ORA BILANȚULUI

SĂ NU NEGLIJĂM SCHIMBUL DE MlINE

campionatele naționale de „captive"

ÎNVINGĂTORII 
ÎN PROBELE DE CURSE

Ieri, la Centrul experimen
tal de modelism de pe ma
lul lacului Băneasa, s-au în
cheiat întrecerile finale din 
cadrul campionatelor națio
nale de aeromodele captive. 
Pe pista circulară de beton 
și-au disputat întîietatea e- 
chipajele specializate în pro
bele de curse. Piloții și me
canicii acestui mini-raliu a- 
viatic au dat dovadă de 
multă îndemînare si pricepe
re, reușind — în ciuda vîn- 
tului — să evolueze la... 
înălțime. Micile aeronave, cu 
motorașe de tip Taifun și 
Super-Tigru, porneau în 
„formație" de cîte trei, de
pășind pe parcursul celor 200 
de ture viteza de 140 km la 
oră. A cîștigat echipajul 
Gheorghe Barbu (pilot) și 
Dumitru Filip (mecanic) de 
la Cimentul Turda, care a 
reușit să înregistreze un timp 
excelent. La juniori, pe pri
mul loc s-au clasat aeromo- 
deliștii de la Unirea Dej 
(Emil Teutișan și Victor Ra- 
colțea). Rezultate : SENIORI 
<200 ture) : 1. Gheorghe 
Barbu + Dumitru Filip (Ci
mentul Turda) 12:39,0 —
campioni naționali, 2. Nicolae

Misaroș + Anton Naghi 
(Plastica Oradea) 13:11,0, 3. 
Dan Gheorghe + Mlhai Lef
ter (Grivița Roșie București) 
14:01,1 ; JUNIORI : 1. Emil 
Teutișan + Victor Racolțea 
(Unirea Dej) 14:04,0, 2. Tra
ian Podaru 4- Vasile Săvan 
(Cimentul Turda) 11:07,1, 3. 
Constantin Coșoveanu + Ion 
Ghiță (Știința Găești) 12:30,0.

Din cauza timpului nefavo
rabil, .probele de acrobație și 
lupte aeriene au fost ami
nate, ele urmînd a se dispu
ta cu prilejul concursului 
„Inter-aero" din octombrie.

Intrat firesc în circuitul princi
palelor competiții autohtone ale 
rugbyului nostru, campionatul de 
juniori a oferit pînă la urmă sa
tisfacția supremă echipei Clubu
lui sportiv școlar din București.

Este pentru a 9-a oară Gînd XV- 
le pregătit cu măiestrie de artizan 
de către cel mai prodigios antre
nor in materie de juniori, Cornel 
Munteanu, reușește — pe merit am 
adăuga — să-și adjudece trofeul, 
să îmbrace tricourile de campioni, 
în acest club s-a statornicit o 
adevărată școală de creștere a 
speranțelor rugbyului româ
nesc, cea mai consecventă, 
cea mai dinamică, cea mai bine 
orientată. Evident, meritele apar
țin într-o proporție covîrșitoare 
antrenorului ,care a știut, cu com
petență și stăruință, să aducă în 
prim plan o secție hi început 
privită cu destule rezerve, handi
capată net de altele (baschet, 
handbal, volei, gimnastică, nata- 
ție, sporturi nautice). Virtuțile 
antrenorului sînt de necontestat, 
dar trebuie să spunem că la crea
rea unui excelent făgaș de pro
pășire a acestei discipline sportive 
și-a adus o substanțială contribu
ție și conducerea clubului.

Cine a urmărit evoluția în acest 
ultim campionat al formației cam
pioane și-a putut da seama că 
succesele n-au fost, totuși, facile, 
îndeosebi cele din turneul final. 
Unele indisponibilități fortuite, 

intervenite imediat după „Cupa 
Națiunilor-FIRA“, din luna mar
tie, au creat antrenorului proble
me dintre cele mai dificile. Deci, 
cu trei luni înainte de turneul 
final. Cornel Munteanu a fost 
nevoit să pregătească la nivelul 
și valoarea foștilor titulari, cel 
puțin G jucători cu ajutorul că
rora să asigure echipei aceleași 
valențe. Reușita deplină este ex
plicabilă prin faptul că in spatele 
primei formații s-au aflat alte trei 
eșaloane — de rugby în XV, în 
VIII și chiar în VII — 
din rîndul cărora a putut 
selecționa și pregăti elementele

necesare. Este greu de presupus 
că, intr-o asemenea conjunctură, 
o altă formație ar fi găsit intr-un 
timp atît de scurt înlocuitorii 
ideali. Afirmăm aceasta, gindin- 
du-ne că cele mai multe dintre 
cluburile și asociațiile cu secții 
de rugby nu dispun de echipe de 
copil și juniori — cum este firesc 
— fapt oglindit și de virsta relativ 
înaintată a unor titulari dintre e- 
chipele de seniori. Deși regula
mentul prevede obligația ca fie
care echipă de seniori să aibă șl 
să prezinte în activitatea competl- 
țională cel puțin o formație de 
juniori, aceasta este in proporție 
de 90 la sută ignorată. Iar con
secințele pe plan valoric sint evi
dente la eșalonul superior.

Revenind la echipa campioană 
se Impune menționarea cîtorva 
autentice talente : Necșuțiu, Giba, 
Corneliu, Moraru, Mogoș. Petac. 
elemente care, ca și predecesorii 
lor Onuțiu, Braga, Dărăban. Ră- 
dulescu, promit să străbată cit 
mai repede drumul spre afirma
rea deplină.

Ca și in anul precedent, echipa 
Școlii sportive nr. î a reușit să 
încheie turneul final pe locul se
cund. Este un rezultat mai mult 
decît meritoriu, care ilustrează 
strădania antrenoarci Mariana Lu- 
cescu. Ea repetă, cu multe satis
facții, experiența Clubului sportiv 
școlar în domeniul activității cu 
juniorii, reușind la rîndu-1 să pre
gătească mai multe echipe și să 
le angajeze într-o activitate com- 
petițlonală permanentă.

Locul 3 a fost ocupat de echipa 
clubului sportiv Rapid București. 
Formație cu o bogată tradiție, al 
cărui filon valoric se găsește in 
rîndul elevilor liceului „Aurel 
Vlaicu” (încă o dovadă că școlile 
rămîn principala sursă care furni
zează „materia primă"), Rapidul 
a beneficiat de aportul unul an
trenor tînăr, prof. Constantin Va
sile, dar care a dovedit că posedă 
reale calități de tehnician și de 
educator.

Lucruri pozitive se pot spune și 
despre Constructorul București,

ocupanta locului 4. Este un succes 
meritat al antrenorului Mircea 
Horșa. îmbucurător este și faptul 
că elementele cele mai bune de 
care dispune vor putea asigura o 
permanentă împrospătare a pri
mei garnituri, intrată, din nou, 
în rîndul elitei .

După cît se poate vedea în 
acest cvartet al fruntașelor nu 
este prezentă nici o echipă din 
provincie. Constatarea este du
reroasă, ea trădînd o lipsă acută 
de preocupare pentru atragerea 
și formarea juniorilor ; este o 
slăbiciune evidentă a antrenori
lor echipelor divizionare, a căror 
muncă de selecție are un carac
ter limitat. Ei nu intră în școli, 
nu-și fac din profesorii de educa
ție fizică, din asociațiile sportive 
școlare aliati prețioși.

Necesitatea sporirii numărului 
competițiilor rezervate copiilor și 
juniorilor se impune tot mai mult, 
în acest sens este de lăudat ini
țiativa Ministerului Transporturi
lor (Departamentul Căilor Ferate) 
organizator al primei ediții a Ce- 
feriadei rezervată elevilor școlilor 
profesionale, care a însemnat o 
reușită deplină. Alături de aceas
tă, amintim și de preocuparea 
Inspectoratului școlar ai județului 
Suceava, care intenționează să or
ganizeze, o dată cu noul an de 
învățămînt, un campionat al șco
lilor generale, pentru început cu 
10 echipe. Sperăm că astfel de 
acțiuni vor găsi un larg ecou, iar 
competițiile rugbystice destinate 
copiilor și juniorilor vor deveni 
mult mai numeroase.

Problema juniorilor se cuvine 
să se afle. permanent în atenția 
noastră, ea constituind o obligație 
majoră pentru viitorul rugbyului 
românesc. Este singura modalita
te, de altfel, de a menține neștir
bit prestigiul cucerit de rugbyștii 
români în arena internațională. 
De a-r menține și, desigur, de a-1 
spori.

T. BRĂDETEANU 
Emanuel FĂNfÂNEANU

lele greșeli copilărești ale 
portarului lor și ieșenii ega
lează, iar apoi, înscriu golul 
victoriei: 2—1. Cunoaștem 
deci după primul meci ocu
pantele locurilor 3. și 6 Par
tida următoare nu mai avea 
nici o miză Fapt care și-a 
pus amprenta asupra nivelu
lui ei calitativ, pe teren ne- 
existînd decît o singură e- 
chipă — Lie. Ind. C.F.R. — 
care a înscris trei goluri 
(dintre care unul cum rar 
am văzut, dintr-o lovitură de 
la 40 m) și a ratat cel puțin 
tot atîtea. Și a venit ora par
tidei derby. In timpul ei, 
ploaia a început să biciui ască 
mai tare, totuși, cele două e- 
chipe au oferit celor prezenți 
o întîinire de un rar drama
tism. Meciul a început iu 
nota de dominare a gălățeni- 
lor care înscriu încă din min. 
3 prin Pavel, mărindu-și a- 
poi avantajul în min. 30 prin, 
golul lui Preda. Replica ele
vilor fostului antrenor pi- 
teștean, T. Dima, nu s-a lă
sat așteptată, golul lor (min.
35 Mincă) încălzind tribu
nele. Apoi., echipele își vor 
împărți perioadele de domi
nare. Dar, în ultimele 25 de 
minute jocul a fost la dis
creția argeșenilor (care vor 
egala în min. 35 — Florescu). 
și numai prezența în apăra
rea oaspeților a două indivi
dualități remarcabile (por
tarul Ârion și fundașul Ra- 
rinca) au făcut ca egalitatea 
să rămînă pînă la sfîrșit pe 
tabela de marcaj. Echipa Lie. 
Ind. Galați (prof. C. Vîrlan) 
îmbracă astfel tricourile de 
campioni în urma unei com
portări foarte bune.

Geo RAEȚKI
clasamentul final : 
Ind. Galați

5 4 10 12—4 9 
Curtea de Argeș

5 3 2 0 10—6 8 
2 Iași 5 2 2 1 12-5 6 
C.F.R. Buc.

5 2 1 2 7—5 5

Iată
1. Lie.

2. Lie.

3. Lie.
4. Lie.

5. Lie. 1 Hunedoara
5 1 0 4 4—19 2

6. Lie. Luduș 5 0 0 5 5-11-0

LA ORIENTARE
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PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

29 ETAPA DIN 19 IULIE 1970

I. Dinamo Bacău—Steaua 1 
II. Crișul—Jiul 1

III. Farul—Rapid 1
IV. ,,U“ Craiova—C.F.R. Cluj 1 
V. Dinamo Buc.—Politehnica x

VI. Petrolul—F. C. Argeș t 
VII. u. T. Arad—Steagul roșu 1 

VIII. Dinamo Be.—Steaua (C.T.) 1

IX. Crișul—Jiul (C.T.) 1
X. Farul—Rapid (C.T.) 1

XI. „U“ Craiova—C.F.R. Cluj 1
XII. Dinamo Buc.—,.Poli“ (C.T.) 2

XIII. Petrolul—F. C. Argeș (C.T.) 1

FOND DE PREMII : 204 096 lei.
Plata premiilor pentru acest con

curs se face astfel :
In Capitală cu începere de la 

.24 iulie la 2 septembrie 1970.
In țară de la 28 iulie la 2 sep

tembrie 1970.

„Mobra“ și „Carpați“—-in cursă de regularitate și rezistență

DUMITRU MOTIȘAN (VICTORIA MORENI), PRIMUL CAMPION NAȚIONAL
, CÎMPULUNG MUSCEL, 19 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Sîmbătă și duminică 
au fost zile pline pentru a- 
lergătorii rămași în campio
natul național de regularitate 
și rezistență rezervat moto
retelor românești „Mobra" și 
„Carpați". Desfășurată între 
Cîmpulung Muscel — Tîrgo- 
viște — Sinaia — Rîșnov — 
Bran — Cîmpulung Muscel 
(270 km), etapa a doua i-a 
supus pe alergători la grele 
eforturi, ei avînd de străbă
tut lungi porțiuni de drum 
neasfaltat, cu urcușuri a- 
brupte. Și deși a fost cea 
mai dură cursă a campiona
tului, organizatorii — în do
rința de a verifica riguros 
arsenalul cunoștințelor pilo- 
ților și calitățile motoretelor 
— au intensificat ritmul de

alergare, mărind media ora
ră față de etapa inaugurală. 
Stă pini ti de singura dorință 
de a trece la timpul fixat 
prin punctele de control orar 
■de la Tîrgoviște — Sinaia și 
Cabana Cheia, alergătorii au 
pornit în cursă cu maximuim 
de viteză. Dar, pc acest tra
seu dificil — la care s-a 
mai adăugat și ploaia — a- 
proape toți concurenții au 
fost nevoiți să oprească pen
tru a face indispensabile re
parații. Dovedind multă ope
rativitate în rezolvarea de
fecțiunilor ivite, 17 piloți au 
reușit să termine etapa a 
doua cu zero puncte penali
zare. După ultima etapă, re
lativ ușoară, disputată du
minică pe ruta Cîmpulung — 
Pitești — Cîmpulung (102 
km), dintre cei 33 de aler-

«
gători care au luat startul 
in campionat au mai rămas 
-doar 16 pretendenți la mult 
rivnitul titlu. Alergătorii 
■nepenalizati și-au disputat 
întîietatea intr-un spectaculos 
circuit de viteză (20 de mi
nute 4- 2 ture) menit să-i 
departajeze, ai cărui anima
tori principali au fost Nico
lae Berloiu, Adam Crisbai, 
Dumitru Motișan, Ion Iones- 
cu, Alexandru Oprea și Pe
tre Lucaci. Cu un plus de 
tehnică în luarea virajelor, 
tînărul mecanic de la uzina 
din Moreni Dumitru Moti
șan, cunoscut și ca un ta
lentat motocrosist, a cîștigat 
primul campionat al moto
retelor românești. Clasament 
final : 1. Dumitru Motișan 
(Victoria Moreni), 2. Nicolae 
Berloiu (Torpedo Zărnești),

3. Petre Lucaci (Steagul roșu 
Brașov), 4. Adam Crisbai 
(Steagul roșu Brașov), 5. 
Mircea Pavel (Torpedo Zăr
nești), 6. Ion Ionescu (Stea
gul roșu Brașov), 7. Alexan
dru Oprea (Metrom Brașov), 
8. Gheorghe Cimpoiașu (Tor
pedo Zărnești), 9, I. Petru- 
șan (Metrom Brașov), 10. 
Dumitru Popa (Voința Sibiu), 
11. I Dumitran (Locomotiva 
Ploiești), 12. C. Boboiescu 
(Poiana Cîmpina), 13. E. 
Schlesinger (Metrom Brașov),
14. V. Cioca (Voința Sibiu),
15. P. Nuță (Torpedo Zăr
nești), 16. I. Moraru (Torpedo 
Zărnești).

Tr. IOANI1ESCU

UN FRUMOS SUCCES 
AL BRAȘOVENILOR

CABANA MUNTELE 
ROȘU, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Ultimul 
episod al concursului inter
național de orientare turisti
că organizat de Asociația 
sportivă I.T.B., în colaborare 
cu Consiliul municipal al 
sindicatelor-București și 
dotat cu „Cupa Munților — 
Victor Măciucă", s-a consu
mat, aseară, într-o ambian
ță festivă. Este vorba despre 
decernarea trofeelor, plache
telor, diplomelor, insignelor 
și fanioanelor cu insemnele 
Asociației sportive I.T.B. e- 
chipelor și concurenților cla
sați pe primele locuri în pro
bele acestui concurs.

Au urcat pe podium în a- 
plauzele celorlalți competitori 
nu numai concurenții ale că
ror nume le-ați întîlnit în 
clasamentele trimise pină a- 
cum dar și fruntașii din cla
samentele generale, care a-, 
rată astfel :

INDIVIDUAL — FEMI
NIN : 1. Gisela Mores (Rul
mentul Brașov) 258:18 ; 2. 
Paula Chiurlea (I.T.B.) 
258:41 ; 3. Mariana Ciuleac 
(Voința Timișoara) 270:24. 
MASCULIN : 1. Harald Frost 
(Vestheim — Norvegia) 
222:32; 2. Ortwin Lexen (Rul
mentul Brașov) 241:51 ; 3. Ion 
Gheucă (I.P.G.G. Buc.) 265:16. 
ECHIPE : 1. Rulmentul Bra
șov 663:31 ; 2. Vestheim — 
Norvegia 681:08 ; 3. Voința 
București 691:27.

HORIA ALEXANDRESCU
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SURPRIZE?
inalul acestui campionat ne aduce 
prize...

1. U.T.A. e campioană înainte 
lăți. Sperăm că aceste trei zile au ți 
contul pregătirilor 
noord.

Noblesse oblige...
2. Politehnica lăți 

Dacă ne gîndim ți 
Brațov, ne dăm seama că A.S.A. Tg. Mureț este ade
vărata revelație a acestui retur, ea surclasînd cu un 
scor de forfait (3—0) echipa lui Cuperman, acum (nu
mai) trei zile.

3. Farul s-a distrat ți cu Rapid, oferind U.T.A.-ei a 
treia victimă a ambițiilor bucurețtene în lupta pentru 
titlu. Dar asta nu e totul. Se pare că antrenamentul 
de mîine al C.F.R.-ului clujean se va desfățura sub 
lozinca „Farul ante portas !“ Forma excepțională a „ele
fanților" face neobișnuit de pasionante ultimele 00 de 
minute ale campionatului. Iată, deci, că după ce a 
bătut cu pumnul în masă, uimind high-life-ul fotbalului 
nostru, Farul are posibilitatea să intervină efectiv și în 
lupta pentru evitarea retrogradării. Cine ar fi crezut 
acest lucru acum două săptămfni 1

4. O altă surpriză, care nu mai e surpriză. Tătaru. 
juniorul de alaltăieri ți „olimpicul" de ieri, a fost eli
minat de pe teren. Se vorbețte mult, în ultima vreme 
despre oboseala nervoasă a jucătorilor de la Guadala
jara. Fără să exclud această 
adăuga că unii dintre jucătorii 
că, uneori, eforturile depuse de 
lor sînt mult mai mari decît

sfîrțit, o ultimă surpriză. In deschidere la 
— „Poli" s-a jucat finala campionatului națio- 
juniori. întreaga divizie națională A a strînx 
pentru C.F.R. Timișoara, în speranța că astfel

noi

de 
fost 

pentru dubla întîlnire

a cîțtigat un punct pe Dinamo, 
la celelalte două contabilizate la

situație obiectivă, aț 
noțtri uită prea repede 
alții pentru promovarea 
propria lor contribuție.

■■
*

«

5. In 
Dinamo 
rial de 
pumnii
va trece neobservată absența primei noastre divizii în 
finala „noului val". Dar, băieții lui Lazăr au făcut 
ce-au făcut ți au reamintit iubitorilor fotbalului că 
succesul unei echipe de juniori nu depinde de 
terenurilor ți de cel al antrenorilor.

Finala a fost foarte interesantă. Bănățenii, 
todici ți, aț spune, mai pedanți, au cedat, în
urmă, schimbări’or de ritm ți fanteziei bucurețtenilor. 
Ce păcat că această finală de juniori se joacă o sin
gură dată pe an!...

numărul

mai me
rele din

loan CHIRILA

a pleca la 
trecute în 
cu Feije-

și noi sur-

MECIUL S-A TERMINAT LA PAUZA MAI UȘOR DECIT
Ciți și-ar fi închipuit, In 

vara trecută, că frumosul vis 
de ani și ani al arădenilor de 
a redeveni campioni națio
nali va avea un epilog într-o 
noapte varșoviană de coș
mar? Spre a fi sinceri cu noi 
înșine, am crezut că U.T.A. 
va reuși să depășească curînd 
„complexul Legia” pentru a 
se pregăti acum să guste pe 
deplin neașteptata consecuție: 
din nou campioană ! Legia a 
rămas undeva, departe, în 
ceața amintirilor nefaste ; la 
orizont se află acum. nici 
mai mult, nici mai puțin de
cît farul ultimei ediții a 
„C.C.E., Feijenoord. dețină
toarea trofeului. Și în timp 
ce Domide, Lereter șt com
pania s-au obișnuit cu ghidul 
că orice rău e spre bine, 
Kindvall și a săi se pregă
tesc .pentru finala interconti- 
nentailă din august... Dar cum 
și zeii au un amurg, de c» 
nu 6-ar numi, în cazul olan
dezilor, U.T.A. ?

Ceea ce este însă cert, e 
faptul că la ora actuală echi
pa arădeană a trecut cu bric» 
peste duelul indirect cu fero
viarii bucureșteni, tranșînd 
fără prea multă dificultate ii» 
favoarea sa meciul cu Stea
gul roșu. Și cînd spunem 
„fără prea multă dificultate”, 
ne referim Ia faptul că texti- 
liștii au putut încheia, prac
tic, 
din Brașov încă din 
repriză. De fapt, meciul 
și încheiat la 
mai judecind 
marcaj, care . 
schimbată în repriza secun
dă, ci și după faptul că me
ciul n-a mai avut aceeași a-

socotelile cu adversarul 
•prima 

s-a 
pauză, nu nu- 

după tabela d« 
a rămas Di

U.T.A, STEAGUL ROȘU 3—1 (3—1)

ARAD, 19 (prin telefon de la trimisul nostru). Stadionul U.T.A. ; 
teren excelent ; timp instabil ; spectatori circa 12 000. Au înscris Domide 
(min. 19 și 28), Axente (min. 30) și respectiv, Balint (min. 26).

U.T.A. : Gornea 5 — Blrău 8, Lereter 8, Pojonl 7, Broșovschi 8, Pe- 
tescu 8, Domide 9, Șchiopu 7 (min. 75 Sima), Axente 8,0. Dembrovschi 7, 
Dumitrescu 7 (min. 59 Moț 6).

STEAGUL ROȘU : Adamache 5 — Ivfincescu 7, Jenei 6, Rusu 6, 
Pescaru 5, Olteanu 5, Necula 6, Kadar 6, Ghergheli 5 (min. 46 Florescu5), 
Balint 6, Gyorfl 7.

A arbitrat eet. Comșa ajutat bine la linie de Șt. Ma-
taizer șl N. Mogoroașe (toți din Craiova).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 10 .
La tineret-rezerve : U.T.A.—Steagul roșu 1—2 (0—1).

chiar
verve’ 
pr’ma 

Asaltul fi
la poarta lui

lură vie, pe alocuri 
spectaculoasă, datorită 
atacului arădean din 
parte a partidei, 
chipei U.T.A.
Adamache a început în min. 
6, cînd Domide a trimis min
gea în bară, în timp ce por
tarul brașovean „înota" un
deva prin careu. In min. 19 
se înscrie primul gol: Du
mitrescu îl deschide pe Db- 
mide, aflat complet liber în 
careul de 6 m, și acesta tri
mite ușor în poarta goală, 
întrucît Adamache rămăsese 
să se întrebe 
Dumitrescu...

în min. 26 
sa vadă ce-o 
gut de la 30 
ieșit... gol: 
tator — s-a uitat cum mingea 
îi trece peste cap ! Echilibrul 
s-a dovedit însă precar, pen
tru că numai două minute 
mai tîrziu Axente centrează 
înalt în careul advers, Do
mide trimite mingea cu ca
pul la colț, jos, și Adamache 
plonjează cu încetinitorul: 
3—1 pentru U.T.A. După -cum

se vede, era în toi sarabanda 
greșelilor portarilor. Și din 
nou peste două minute, 
nou gol: Dembrovschi 
sistă într-un duel cu Oltea
nu, cîștiigă balonul la margi
nea suprafeței de pedeapsă,

îl deschide pe Axente care 
fără să ezite șutează cu e- 
feot în colțul lung: 3—1.

U.T.A. și-a dovedit în a- 
ceastă perioadă pofta de gol. 
Satisfăcîndu-și-o cu destulă 
ușurință, după pauză n-n 
mai insistat, fazele de poartă 
s-au rărit, treptat pină la a 
dispărea, momenltele de reală 
animație în tribune fiind de
terminate de modificările sco
rului de la Constanța.

Deci, meciul s-a terminat 
la pauză, finalul partidei con
sfințind doar victoria în 
pionat a echipei din 
Publicul a intrat pe
jucătorii favoriți și-au pier
dut tricourile în „lupta" cu 
suporterii, dar greul abia în
cepe...

S-AR FI AȘTEPTAT
OLTENII

„U" CRAIOVA

C.F.R. CLUJ
3—0 (2—0)

dacă să iasă la

Balint încearcă 
ieși dintr-un 
de metri ți a 

Gornea — spec-

un 
in-

cam- 
Arad. 
teren,

Paul SLAVESCU

VICTORIE SI... AMĂRĂCIUNE

MERSI STEFAN...
i După vreo 20 de minute 
de joc anost, Dinamo Bucu- 
prești — lipsită de 
'celor trei „D“, Dinu, 
'•trache, Deleanu, însă 
tractată prin poziția 
clasament (la adăpost 
cazuri dar și de... bucurii) 
— a ridicat puțin pulsul jo
cului, atacind mai decis bu
turile apărate de (se pare, 
viitorul dinamovist) Constan- 
tineseu. Au fost cîteva faze 
ceva mai „curate” ca pînă

aportul 
Dumi- 
decon- 
sa în 
de ne-

DINAMOVIȘTII
S-AU JUCAT
CU OCAZIILE

DINAMO BACAU

STEAUA
2—o (1—0)

BACAU, 19 (prin telefon). Sta
dion „23 August" ; timp excelent; ... ------ Ateren bun ; spectatori 7 000 . 
marcat ; Pană (min. 23 și 86).

DINAMO : Ghiță 9 — Bogdan 
Nedelcu 8, Velicu 8, Comănescu 
Vătafu 7, Duțan 8, Neumeyer

Pană 9, Ene Daniel 8, Băluță 8.
STEAUA : Suciu 8 — Cristache 

7, Ciugarin 7, Sătmăreanu 8, Vi
gu 7, Dumltriu III 8, Negrea 6 
(min. 53 Naom 7), Voinea 6, Tă
taru (lără notă, care a adus in
jurii grosolane arbitrului de tușă 
Buimistruc), Ștefănescu 7 (min. 54 
Mereuță 8) .Creiniceanu 7.

A arbitrat Nicolae Rainea (Bîr- 
lad) .4r+-4r-4r, ajutat bine la li
nie de C. Buimistruc (Iași) și 
I. Radu (Bîrlad).

Trofeul Petschowschi (pentru pu
blic) : 7.

La tineret-rezerve : Dinamo— 
Steaua 4—3 (2—1).

8,
8,
7

(min. 67 Hrițcu, min. 78 Klss),

• • •
Dinamo vi știi au vrut, și au 

reușit, ca în ultimul joc din 
actualul campionat să se rea
biliteze în fața inimoșilor lor 
suporteri. într-adevăr, în în- 
tîlnirea cu Steaua, Dinamo 
s-a întrecut pe sine făcînd, 
în acest fel, ca băcăuanii să 
uite necazurile pe care i le-a 
.pricinuit în tur. Pînă în 
min. 30 jocul a fost foarte 
frumos, presărat cu multe 
faze de fotbal, partitura pri
melor viori fiind cîntată de 
localnici. Pană, introdus pe 
postul Iui Dembrovschi, și-a 
luat rolul în serios reușind 
să tragă după el întreaga 
înaintare și să provoace de 
multe ori panică în careul 
oaspeților. EI marchează pri
mul punct în min. 25. Apoi, 
jocul devine nervos. Arbitrul 
Rai nea este obligat să dea 
avertismente lui Tătaru și 
Băluță pentru joc periculos. 
Intervenția arbitrului linișteș
te însă spiritele si partida își 
recapătă :*

în mân. 
mine în 10 
minarea lui 
63 portarul 
ne cu greu 
Naom. Ca un 
tîrziu Pană să trimită ra
zant cu bara o minge primită 
de la Duțan. 
Steaua era din nou gata 
egaleze, Vigu 
bombă din marginea carelui 
și Ghiță trimite în corner o 
minge care se îndrepta spre 
vinclu. Pînă spre sfîrșitul me
ciului, băcăuanii pun la grea 
încercare apărarea oaspeților. 
In acest timp ei bombardea
ză poarta lui Suciu, dar nu 
reușesc să o perforeze decît o 
singură dată, în min. 86 cînd 
Kiss, ca un veritabil înaintaș 
pătrunde în terenul bucureș- 
tenilor, îl deschide impecabil 
pe Ene, și acesta prelungește 
lui Pană, care trimite mingea 
în plasă pe lângă Suciu.

frumusețea.
54 Steaua

i oameni prin eli- 
Tătaru, în 
dinamovist 
o centrare 

minut

b

min. 
reți- 

a lui 
mai

în min. 68 
să 

expediază o

ILIE IANCU
■coresp. principal

atunci, care au anunțat, în
tr-un fel, și golul căzut în 
min. 25 al jocului : Pîrcălab 
a centrat în stilul lui carac
teristic pe partea opusă, în
spre colțul careului mic, de 
unde HAIDU, atent și pre
cis, a reluat din voie, răpi.n- 
du-i orice speranță lui Mir
cea Constantinescu

După gol, Dinamo a acce
lerat, simulînd (credem noi) 
intenția de distanțare de 
adversar, dar Ștefan și Haidu 
nu-și reglaseră tirul suficient. 
Minutul 33 — moment „is
toric” : primul șut ceva mai 
periculos pe spațiul porții 
lui Cavai. Notăm, apoi, o o- 
cazie ratată de Pîrcălab (min. 
35, la o minge-gol servită, ca 
pe „tavă" de Both), un fault 
comis în careul ieșenilor 
(min. 37 — Alecu „reține” 
piciorul Iui Lucescu) și, în 
sfîrșit, aproape de finalul re
prizei (min. 42), un gol sem
nat mai mult de... formația 
gazdă : la o centrare înaltă, 
efectuată de pe aripa stingă, 
mingea a depășit, prin veci
nătatea careului mic, pe Ște
fan care, cu o nonșalanță de 
handbalist, a găsit de cu
viință să se ajute cu mina, 
imodificînd traiectoria balo
nului : penalty clar, trans
format cu emoții de Cuper- 
iman, portarul Cavai intuind 
colțul ales de ieșean.

Repriza a doua a aparți-

DINAMO BUC. POLITEHNICA 1—1 (1—1)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp prielnic de joc ; spectatori 15 000. 
Au marcat : Haidu (min. 25), respectiv, Cuperman (mm. 42 din penalty).

DINAMO : Caval 7 — P. Nicolae 7, Nunweiller IV 7, Cheran 7, ște
fan 5, Sălceanu 8, Nunweiller VI 7, Pircălab 7, Lucescu 5 (min. 73 Mol
dovan), Both 5 (mln. 59 D. Popescu 6), Haidu 7.

POLITEHNICA : Constantlnescu 6 — Pali 6, lanul 7, Alecu 6, Ro- 
milă 5, Lupea 5 (min. 80 Mihăilă), Slmlonaș 7, Gollas 7, Lupulescu 6, 
Cuperman 5 (min. 55 Marica 6), Moldoveanu 6.

A arbitrat Zaharia Drăghici ^■'A'A’Ar
Trofeul Petschowschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Dinamo București—Politehnica Iași 0—1 (0—0).

nut aproape în întregime di- 
namoviștilor bucureșteni, care 
s-au complăcut, însă, în a 
păstra o simplă superioritate 
teritorială. Nicușor a încer
cat, e drept, să pompeze un 
singe mai proaspăt formației 
sale — introducînd în teren, 
pe Doru Popescu și Moldo
van în locul lui Both și Mir
cea Lucescu — dar fără e- 
fectul scontat (poate numai 
de antrenor’), întrucît țesătu
ra de pase, urmînd firul Săl- 
ceanu — Radu Nunweiller— 
Pîrcălab e<tc., se ruipea aproape 
mereu în vecinătatea careu
lui mare. în două rinduri, 
Sălceanu a fost foarte a- 
proape de gol dar o dată 
(min. 48) a întîlnit opoziția 
barei transversale, iar altă 
dată (min. 69), prin specta
culoasa sa reluare cu capul, 
din plonjon, a trimis mingea 
în afara cadrului porții.

două ori (min. 
. arătat mai a- 
și ieșenii, dar 

prea

Tot de vreo 
82 și 84) s-au 
menințăteri i. 
Cavai a stopat fără 
multă dificultate șuturile ex
pediate de Moldoveanu (din 
unghi dificil) și Goliac.

în ultimul minut, Doru 
pescu a săltat balonul 
mina lui Alecu (aflat în 
teriotrul careului ) și dinamo- 
viștii au reclamat cu „insis
tență” un penalty care (apre
ciind lipsa de intenție în 
jucarea mingii cu mina) n-a 
fost... Dar, dacă — să zicem 
— arbitrul Zaharia Drăghici 
l-ar fi acordat ?

Și astfel, meciul se încheie 
(ne amintim) cu același re
zultat — 1—1 — din cam
pionatul trecut, la un meci 
tot „cu cîntec” de la Iași. Ce 
simetrie perfectă...

Po- 
în 

in-

G. NICOLAESCU

RAPIDUL A TREIA „VICTIMĂ
CONSECUTIVA A FARULUI

(Urmare din pag. 1)

meci ci victoria mai amplă 
dintr-un campionat), doar 
ambiția sau dirzenîa in luptă 
nu sînt suficiente. Principale
le carențe ale jocului bucu- 
reștenilor au fost lipsa de coe-

ziune, evidentă prin 
ritatea eforturilor și 
nile liniei de atac, care lip
sită de două extreme percu
tante nu a putut rezolva de- 
cît prin șuturi de Ia distan
tă duelul cu apărarea gazde
lor

FARUL — RAPID 3—0 (1—0)

singula- 
slăbiciu-

CONSTANȚA, 19 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — Stadion 
.. Mal" ; spectatori — 25 000 (arhiplin), teren excelent, timp răcoros, 
plăcut pentru joc. Au marcat : Tufan ' ' ~ ..... .
Tănase (min. 77).

A arbitrat Cornel Nițescu (Sibiu) 
T. Andrei (Sibiu) și V. Cioc (Mediaș).

FARUL : ștefănescu 8 — Stoica 7, ____________  ____ , _____
Tănase 8, Badea 8. Sasu 8, Tufan 9, Caraman 0, Kallo 8.

rapid : Răducanu 6 — Pop 6, Lupescu 6, Cojocaru 5, Creavu 
Dinu 7, Dumitru 7, Năsturescu 5 (min. 59 Petreanu 7), Neagu 7, Angeles- 
cu 8, Codreanu 7.

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

*3
(min. 40), Caraman (min. 51) și

++++■6-, ajutat la linie

Antonescu 9, Mareș 8, Ple.șa

de
7,

o,

Partida a început sub sem
nul unui ușor echilibru și 
abia în min. 5 spectatorii 
tresaltă, cînd Sasu expediază 
o lovitură liberă de la apro
ximativ 35 m, mingea rico
șează din zid la Kallo care 
s-a găsit, după o cursă scurtă, 
singur în față cu Răducanu. 
Masivul portar feroviar a sal
vat însă în extremis, cu pi
ciorul. în continuare, partida 
a purtat aceeași amprentă de 
egalitate și după cîteva ac
țiuni ale bucureștenilor, re
zolvate cu ușurință de apă
rarea gazdelor, în min. 17 a- 
sistăm din nou la o acțiune 
care smulge ropote de aplau
ze : Caraman îi pasează lui 
Sasu, acesta centrează pericu
los, Răducanu plonjează și 
deviază mingea, dar cu toa
te că poarta 
lă Caraman 
loarul ideal 
minute mai
expediază un șut puternic de 
la 20 m, mingea lovește vio
lent bana și cade în fața lui 
Ștefănescu, de unde Mareș o 
degajează cu capul. Nu trec 
decît cîteva secunde și Du
mitru șutează cu efect de la 
distanță, balonul îl depășește

oaspeților e goa- 
nu-și găsește cu- 
de șut. Cîteva 
târziu Angelescu

pe Ștefănescu și lovește rădă
cina barei.

După cîteva mari ocazii ra
tate de Tufan și Tănase, în 
min. 40 constănțenii deschid 
scorul: Kallo centrează de 
pe stingă, Cojocaru respinge 
greșit balonul care ajunge la 
Tufan ; acesta aflat la 16 
m face câțiva pași, trage pu
ternic pe jos și plonjonul lui 
Răducanu este inutil i 1—0.

Repriza secundă începe fur
tunos și chiar în min. 46 lo
calnicii sînt pe punctul de a 
majora scorul, dar șutul lui 
Caraman se lovește de Grea- 
vu, atunci cînd poarta era 
goală, Răducanu fiind ca de 
obicei plecat mult în față, 
încurajați de această acțiu
ne, fotbaliștii de la Farul a- 
tacă insistent realizînd un a- 
devărat asalt la poarta bucu- 
reștenilor. In min. 51 Sasu 
face o cursă pe partea dreap
tă. îl driblează pe Greavu, 
centrează cu efect, și Cara
man venit in trombă din ur
mă deviază mingea cu capul 
în plasă : 2—0. Rapidiștii par 
resemnați și chiar dacă în 
min. 62 un șut al lui Greavu, 
expediat de la 18 m lovește

bara, tonul îl dau tot jucăto
rii constănțeni. Gazdele reu
șesc să reziste cu succes unei 
scurte perioade de dominare 
a feroviarilor, „reanimați” de 
bara lui Neagu și, în conti
nuare, ei înscriu cel de al 
treilea gol (min. 77), care 
cade, de Ioc surprinzător, îti- 
cadrindu-se absolut perfect 
în nota generală a întâlnirii : 
Kallo pasează excelent, cu 
boltă, în direcția lui Tănase, 
acesta țîșnește în urmărirea 
mingii pe care o lovește cu 
sete, expediind-o în plasă, pe 
lingă Răducanu 3—0. Cu a- 
j uterul tranzistoarelor specta
torii — și nu numai ei! — 
află că la Arad, U.T.A. a 
cîștigat așa că pe terenul din 
Constanța nu se mai poate 
petrece nimic important, de
oarece Farul are un avantaj 
net iar Rapidul și-a risipit și 
ultimele speranțe... împrăștia
te, aici, pe malul mării!

Mai multe tranzistoare ca 
oricînd, în tribunele stadionu
lui din Oradea ! Localnicii 
erau mai puțin interesați de 
meciul pe care se pregăteau 
să-1 urmărească — probabil, 
fiindcă îl considerau dinainte 
cîștigat, potrivit acelei legi 
nescrise care nu permite să 
pierzi pe teren propriu — a- 
tenția lor fiind concentrată 
la meciurile desfășurate în 
țară și, mai ales, la partida 
din București.

Pe măsură ce minutele se 
scurgeau și ocaziile erau iro
site una după alta (șut în 
bară — Kun II, preluare de
fectuoasă de la cîțiva metri a 
lui Popovici, șut peste poartă 
al lui Cefan), nervozitatea 
creștea în rîndul echipei lo
cale, punînd parcă un văi pe 
toate acțiunile ei, care deve
neau din ce în ce mai necla
re. Atmosfera aceasta încor
dată a fost risipită in min, 
34, cînd, la un corner, BULC, 
sărind, a înălțat și mai mult 
cei 1,85 m ai săi, plasind min
gea cu capul în colțul porții 
lui Florea.

Scăpați de sub obsesia in
eficacității, jucătorii orădeni 
atacă mai insistent și mai 
clar in finalul reprizei, în 
timp ce Jiul trece prin cite- 
va momente de derută, care 
aveau să se soldeze cu un 
henț în careu, discret, dar 
vizibil, totuși, comis de Do- 
brescu. Lovitura de Ia 11 m 
a fost transformată de PO
POVICI, ceea ce, practic, a 
asigurat victoria gazdelor, 
mai ales că Jiul nu avea forță 
în atac.

După pauză, jocul a fost 
mai frumos, și s-a desfășurat 
într-o notă de echilibru. Se 
poate spune chiar că prime
le minute din. această repriză 
au decurs în favoarea Jiu
lui, care ar fi trebuit să be
neficieze, în min. 60 de o lo
vitură de la 11 m, la un 
henț flagrant comis de Po
povici. Dar conducătorul par-

tidei — de ce, nu înțele
gem ? — n-a sancționat in
fracțiunea.

Finalul partidei i-a găsit, 
însă, pe orădeni mai bine 
pregătiți fizic, ceea ce le-a 
permis acestora să inițieze

CRIȘUL

JIUL
3—0 (2—0)

ORADEA, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion Crișul, 
timp ideal de joc, teren excelent, 
spectatori circa 8 000. Au înscris: 
Bule (min. 34), Popovici (min. 45
— din 11 m) și N. Alexandru 
(min. 76).

CRIȘUL : Catona (fără notă) — 
Sătmăreanu 8, Bule 8, Lucaci 6, 
Popovici 8, Cociș 6 (min. 73 — E. 
Naghi), Dărăban 5 (min. 73 — 
N. Alexandru), Suciu 7, Kassai 7, 
Kun II 8, Cefan 7.

JIUL : ~ 
(min. 70 
Dobrescu 
gevici 7, 
(min. 46 
7, Cotormani 6, Peronescu 6.

A arbitrat Petre Badea,
— ajutat la linie de O. Calughero- 
vici și N. Iliescu (toți din Bra
șov).

Trofeul Petschowschi (pentru 
public) : “

La 
4—0

Florea 8 — Mihăilescu 6 
— Nădășan), Stoker 7, 
7, M. Popescu 8, Geor- 
Sandu 7, Marinescu 6 

— Georgescu 7), Libardi

7.
tineret-rezerve : Crișul—Jiul 

(0-0).

multe acțiuni ofensive,mai
purtate cu aplomb. In min. 
76, „cade" golul al treilea, 
dintr-un șut de la 30 de 
metri al lui N. ALEXAN
DRU, care îl găsește pe Flo
rea mascat de propriii săi a- 
părători.

...Spectatorii orădeni nu 
pot însă savura această vic
torie meritată, fiindcă tranzis- 
toarele cu care veniseră nu 
le-au oferit „melodia prefe
rată” : victoria lui Dinamo 
asupra Politehnicii Iași, echi
pa cu care purtau, indirect, 
cea mai acerbă luptă.

Jack BERARIU

CRAIOVA 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru), stadion Central; 
timp răcoros; teren foarte bun ; 
spectatori — aproximativ 10 000. Au 
marcat Oblemenco (min. 29), Nea- 
gu (min. 31 șl 59).

UNIVERSITATEA : Plică 7 — 
Niculescu 7, Mlncă 7, Bitlan 7, 
Velea 8, Boșoteanu 5. Ivan 8, Mar- 
tlnovlci 8, Oblemenco 8, Neagu 8, 
Donose 5.

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 7 — 
Soos 7, Costea 5, Dragomir 5, Co- 
jocaru 5, M. Bretan 5 (min. 46 
Roman 6), Țejean 6, S. Bretan 5, 
Soo 5, O. Ionescu 5 (min. 60 Stîn- 
cel 5), Petrescu 6.
A arbitrat Al. Pîrvu + A--A-, 

ajutat bine Ia linie de C. Nicules
cu și D. Ghețu (toți din București).

Trofeul Petschowschi 
public) : 8.

La tineret-rezerve : 
tea—C.F.R. Cluj 2—0

(pentru

Univers! ta- 
(0-0).

Un meci fără miză. Dar 
cind lipsesc... nervii, emoțiile 
și incertitudinile, te aștepți la 
un fotbal de calitate. De data 
aceasta, î ", 
formația clujeană, 
meciului 
cîteva

insă, vina o poartă 
i C. începutul 

a fost calmi Apoi 
minute, C.F.R.-ul a 

avansat în terenul gazdelor. 
Acțiunile sale nu aveau însă 
incisivitatea așteptată și apă
rătorii craioveni rezolvau si
tuațiile cu ușurință. Mai re
pede decit se așteptau ratează 
și deschiderea scorului. în 
min. 7 Mincă greșește, Ionescu 
singur, la 10 metri de poartă 
luftează. In min. 18, oaspeții 
sînt din nou pe punctul de a 
marca: aflat în poziție late
rală, Soo intră în careu și 
șutează cu efect în bara trans
versală.

Din acest moment localnicii 
ies la atac și nu mai cedează 
nici o palmă de teren. După 2 
ratări (Velea șut pe lingă 
poartă, și Donose) in min. 29 
oltenii deschid scorul. Oble
menco sprintează scurt, trei 
apărători îl tatonează, doi nu-1 
pot opri pe golgeter să-și a- 
rate forța piciorului său sting 
și Mărculescu este învins, 
min.
cu 
de 
mat 
latul, trimite pe lingă porta
rul clujean.

începutul reprizei secunde îi 
oferă lui Oblemenco posibili
tatea să înscrie din nou, dar 
la centrarea lui Martinoviț-i 
(min. 47) el greșește cu puțin 
ținta. Urmează’ cîteva minute 
de furtună la poarta oaspeți
lor. Neagu șutează în bară, 
cînd Oblemenco e surprins in 
poziție 
minute 
uni
menco, 
mului
59 se înregistrează al treilea 
gol. Martinovici centrează de 
pe dreapta; Oblemenco re
trimite în careu și Neagu reia 
de la 6 m în plasă: 3—0.

31, Neagu 
Oblemenco un 
toată frumusețea, 
apărarea adversă și,

în 
execută 
un-doi 

face 
, cu

de ofsaid. Peste două 
la capătul unei acți- 
Niculescu-Neagu-Oble- 
șutul bombă al ulti- 

zguduie bara. în min.

Constantin ALEXE

ȘI TOTUȘI
A fost oarecum surprinzător 

să constatăm ca tribunele stadio
nului local (altădată arhipline) au 
fost azi mult mai puțin populate, 
tocmai la un meci în care Petro
lul își juca una dintre ultimele 
șanse de menținere în prima di
vizie, în care avea evident ne
voie și de încurajările suporterilor 
săi. Cei ce nu s-au deplasat la 
stadion pot însă regreta actul lor 
de comoditate, fiindcă ar fi asis
tat și ci la o partidă, destul d« 
frumoasă, de spectaculoasă, în 
care echipa locală a deținut — 
cum era de așteptat — rolul prin
cipal. Petroliștii au făcut azi unul 
dintre cele mai reușite jocuri ale 
lor din acest retur, încheiat cu o 
victorie pe deplin meritată. Ei 
n-au părut de loc crispați, ci au 
evoluat de la început cu multă 
dezinvoltură, dominînd clar.

Localnicii încep prin acțiuni 
ofensive dezlănțuite la poarta apă
rată cu siguranță de Niculescu. 
După un atac (min. 3) în care 
Cotigă, deschis in adincime pe 
partea stingă, pasează periculos 
în careu și Niculescu plonjează 
la picioarele lui Grozea. respin- 
Rind în ultimă instanță balonul cu 
palma, în același minut se pro
duce deschiderea scorului. Crîn
gașu, de la circa 25 m, a șutat 
puternic și mingea — după ce 
s-a lovit ușor de capul lui Barbu 
— și-a deviat traiectoria în poartă, 
făcînd inutilă intervenția dispe
rată a lui Niculescu. Urmează 
cîteva șuturi pe lingă poartă ale 
lui Dincuță, înaintașul petrolist 
dovedindu-se pînă aproape de 
finalul meciului mai puțin, eficace 
ca deobicei. în min. 15, Niculescu 
respinge cu dificultate un șut al 
lui Mocanu. de la vreo 25 m. 
după ce cu puțin timp înainte 
făcuse același lucru la un șut- 

centrare al fundașului N. Ionescu. 
Cel de al doilea gol plutește în 
aer și el cade în min. 17, ca

EMOȚIILE
urmare a unei execuții tehnice, 
viu aplaudate, a tinărului Moraru. 
La o centrare de pe dreapta lui 
Grozea, extremul stingă petrolist,• •

PETROLUL

F. C. ARGEȘ
4—2 (3—1)

dePLOIEȘTI, 19 (prin telefon, 
la trimisul nostru). Stadion Petro
lul ; teren bun ; vreme închisă și 
rece, vînt puternic ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Au marcat : 
Crîngașu (min. 3), Moraru (min. 
17), Cotigă (min. 40). Dincuță 
(min. 69) pentru Petrolul, respec
tiv Dobrln (min. 23 și 90).

PETROLUL : M. Ionescu 8 — 
Gruber 7, N. Ionescu 7, Florea 6, 
Mocanu 9. luhasz 7, Dincuță 8. 
Grozea 8, Cotigă 7, Crîngașu 8, 
Moraru 8.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 (din 
min. 46 Vintilă 7) — Pigulea 6, 
(din min. 68 Ștefănescu), Barbu 7, 
Vlad 6, Ivan II 7, Prepurgel 6, 
Olteanu 7, Radu 5, Dobrin 8, Ro
șu 6, Jercan 5.

A arbitrat Ioan Russ (Tg. Mu
re?) ajutat Ia tușă bine
de N. Barna (Tirnăveni) șl slab 
de P. Vamoș (Tg. Mureș).’

Trofeul Petschowschi (pentru 
public) 9.

La tineret-rezerve : Petrolul— 
F. C. Argeș 2—1 (0—1).• •
aflat aproape de punctul de 11 m, 
stopează rapid mingea și o tri
mite fulgerător sub bara trans
versală. După acest nou succes al 
înaintării petrolului, este rîndul 

piteștenilor (care pină atunci nu

CONTINUĂ...
trecuseră decît în foarte puține 
rinduri de centrul terenului) să 
Înscrie. La un corner executat 
de Radu, Dobrin reia splendid 
cu capul în ’— ‘ ‘
gol aplaudat 
cîteva minute 
tează dir> nou 
dar imprecis.
mentul oaspeților a luat sfirșit, 
urmînd o perioadă de totală lin- 
cczeală. Aproape de încheierea 
reprizei, gazdele forțează si — 
după cîteva cornere consecutive, 
care dau posibilitate portarului 
Niculescu să se remarce — sînt 
pe cale de a Înscrie, în min. 39, 
cind Ivan a scos mingea cu capul 
de pe linia porții, la un balon 
trimis de Dincuță. Totuși, după 
numai un minut, scorul va fi 
ridicat la 3—1, prin Cotigă, care 
a șutat sec, ia colțul porții, ba
lonul revenit din pieptul iul 
Barbu.

In repriza secundă jocul se mal 
echilibrează, dar cei care dețin 
in continuare superioritatea sînt 
tot localnicii. Dobrin a devenit 
acum mult mai activ, creind prin 
acțiunile sale adevărate pericole 
la poarta adversă. Dar el nu este 
susținut suficient de coechipierii 
din atac și acțiunile rămîn ine
ficace. In min. 69 se Înregistrează 
cel de al patrulea gol al ploiește- 
nilor, care îi are ca autor pe 
Dincuță. Dobrin replică atacurilor 
adverse și este pe cale de a 
reduce scorul în min. 80, cind 
după ce l-a driblat și pe portarul 
ploieștean s-a împiedicat apoi 
de balon, acțiunea sa rămlnind 
fără efect. Ceea ce nu reușise mai 
devreme, Dobrin realizează în ul
timul minut de joc, cînd mingea 
șutată precis de el la colț n-a 
mai putut fi apărată de M. lo- 
nescu.

plasă, marcind an 
de spectatori. La 

după aceea, el șu- 
destu! de puternic. 

Cu aceasta, reviri-

I. MITROFAN

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU TRANSFERĂRILE

In mod excepțional, anul acesta — datorită prelungirii returului 
campionatului 1969—1970 — Federația română de fotbal, spre a nu 
stînjenl operațiunile de transferare a jucătorilor, a fost nevoită să 
modifice unele termene regulamentare. Noile termene au fost aduse 
Ia cunoștință prin presă în două rinduri : prima dată Ia 4 aprilie și 
ultima dată la 15 iulie a.c. Revenim astăzi cu uncie precizări pentru 
cei ce nu au la dispoziție regulamentul în vigoare sau au „scăpat" 
numerele respective din ziarul „Sportul". *

Perioada de transferări prevăzută de art. 23 al. a pentru jucătorii 
care solicită transferarea la secții de aceeași categorie competițională, 
sau de Ia o categorie superioară la una de categorie inferioară se 
fixează între 15 iulie — 5 august (în loc de 1—21 iulie). Pentru trans
ferarea acestei categorii de jucători, acordul scris (dezlegarea) trebuie 
dat clubului care cere transferul pină cel mai tirziu Ia 25 iulie (in 
loc de 10 iulie). După această dată, secțiile de fotbal nu mai pot 
scoate din Ioturi jucătorii lor decît eu consimțămînlul acestora.

Această dispoziție a fost necesară pentru împiedicarea unor practici 
nesportive, adoptate de unele secții, care — pe de o parte — acordau 
jucătorilor dezlegarea în ultima zi fixată de regulament, lipsindu-i 
astfel de posibilitatea de transferare, iar pe de altă parte se eliberau 
de orice obligație față de ei, scoțindu-i din lot, pentru că între timp 
obținuseră prin transfer alți jucători.

Problema transferărilor face obiectul unui întreg capitol din „Re
gulamentul de organizare a activității fotbalistice". Iată citeva extrase 
din acest capitol, cu convingerea că vor servi secțiiior de fotbal și 
jucătorilor :

— Dacă jucătorii nu pot obține acordul scris (dezlegarea) de Ia

secțiile lor Își pot cere totuși transferarea dacă introduc cererea în 
termenul regulamentar (15 Iulie — 5 august), dar în acest caz pri
mesc drept de joc numai la un an după data efectuării noii legiti
mări ;

— Secțiile pot retrage actele complete de transferare introduse in 
perioada, regulamentară dacă pină la 5 august prezintă in acest sens 
actul scris de renunțare a jucătorului și certificarea secției căreia l-a 
aparținut jucătorul ;

— Cererile de transferare neinsoțite de toate actele regulamentare 
nu se primesc de către federație sau de către comisiile județene de 
fotbal respective, iar cele trimise prin poștă se restituie imediat pe 
aceeași calo .Fac excepție cererile de transferare neinsoțite de dez
legări, dacă cuprind certificarea jucătorului și a secției beneficiare că 
acceptă transferarea cu carantină de un an ;

— Secțiile care in perioada de transferare dau două sau mai multe 
dezlegări aceluiași jucător, se sancționează cu interzicerea de a 
primi jucători prin transferare pe timp de un an (pină la 1 august 
următor) ;

— Jucătorii pentru care se introduc în perioada de transferare două 
sau mai multe cereri de transferare — independent de modul de 
soluționare a acestor cereri — se sancționează cu suspendarea jucă
torului pină la 1 noiembrie a anului respectiv ;

— Pentru jucătorii care se transferă dintr-un județ în altul, se va 
prezenta o dată cu actele de transferare și fișa individuală, aflată iu 
evidența comisiei județene de fotbal, de pe teritoriul căreia se trans
feră jucătorul.
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COMMONWEALTH-ULUISTART IN JOCURILEJAN NODES

Dave Hernmery (in prim plan) sprintează spre victorie
Telefoto ; A.P.-AGERPRES

PE COURTS-urile DE TENIS

ION TIRIAC SI ILIE NASTASE 
S AU CALIFICAT IN FINALA DE DUBLU
WASHINGTON, 19 (Agerpres). — în semifinalele turneului 

internațional de la Washington, care au opus jucători ameri
cani și români, Arthur Ashe l-a învins cu 6—1, 4—6, 6—3 pe 
Ion Tiriac, iar Cliff Richey Pa întrecut cu 6—3, 6—2 pe Ilie 
Năstase.

Stopați în proba de simplu, jucătorii români au obținut în 
schimb calificarea în finala celei de dublu. în semifinale, 
Năstase și Țiriac au întrecut cu 7—5, 6—4 perechea ameri
cană Arthur Ashe — Dennis Ralston. Românii vor juca în 
finală cu perechea sud-africană Bob Hewitt — Fred McMil
lan, care a eliminat .cu 6—3, 6—2 cuplul australian Ray Ruf- 
fels — Ray Keldie.

BRAZILIA — CANADA 1-1, 
DUPĂ PRIMA ZI

Finala zonei americane a 
„Cupei Davis" se desfășoară 
la Sao Paulo între echipele 
Braziliei și Canadei. După 
prima zi scorul este egal: 
1—1. Thomas Koch l-a în
vins cu 9—7, 7—5, 5—7, 8—6 
pe John Sharpe, iar Mike 
Belkin l-a întrecut cu 6—2. 
6—4, 6—2 pe Edson Manda- 
rino.

Metreveli, s-a întrerupt din 
cauza ploii.

învingătoarele grupelor, 
europene sînt, deci, Spania 
și R.F. a Germaniei. Repre
zentativa R.F.G. va întîlni 
India, în semifinala inter- 
zene (31 august — 2 septem
brie, la Bombay).

FINALA KODES — HOLECEK LA
INTERNAȚIONALELE

CEHOSLOVACIEI

ECHIPA R. F. G.
S-A CALIFICAT

INTER-ZONE

CHRISTIAN KVHNKE

In semifinalele probei de 
simplu masculin din cadrul 
campionatelor internaționale 
ale Cehoslovaciei (întrecerile 
se desfășoară la Bratislava), 
jucătorul cehoslovac Jan Ko- 
des l-a eliminat cu 7—5, 9—7 
pe francezul Daniel Contat, 
iar cehoslovacul Holecek l-a 
învins cu 2—6, 6—2, 6—4 pe 
compatriotul său Kukal.

In finala probei feminine

. DUSSELDORF. 19 — Te-
nismanii reprezentativei vest- 
germane s-au calificat 
semifinala inter-zone a

în
„Cu

pei Davis", fiind cîștigătorii 
grupei B a zonei europene, 
în. cel de al patrulea joc al 
îiitilnirii R.F.G.—U.R.S.S., des
fășurată la Dilsseldorf, deci
zia a fost obținută 
prin victoria lui 
Kiihnke asupra lui 
Korotkov la scorul

•7. 6-

de gazde 
Christian 
Vladimir 
de 6—1, 

6—1, 5—7. 6—2. Astfel, echi
pa vest-germană acumulează 
cbl de-al treilea punct, nece
sar

Uitima partidă de simpiu, 
opunînd pe W. Bungert și A.

calificării ; 3—1.

FRGF. D. TEPSAN:

Discuție de actualitate cu 
prof. Dionisie Tepșan, secre
tarul general al F. R. Scri
mă. Tema : turneul interna
țional de la Berlin, ca bilanț 
și perspective.

— Ull imul test pentru 
mondiale — așa este consi
derat turneul de la Berlin 
de către toți participanții — 
a reușit să risipească multe 
din îndoielile noastre, ale 
antrsno’rilor totodată, care 
caută firește pentru Ankara 
formulele de echipă cele mai 
inspirate si mai eficiente.

— De pildă. în floretă 
masculină, ce se poate spune 
după acest turneu ?

— Se ponte considera ex
trem de utilă pentru flore- 
ti.stj verificarea de la Dyna- 
masporthalle. Echipa, in for
mula folosită, a dat satisfac
ție? ocupînd un meritat loc 2. 
Țiu. cu toate că n-a fost pre
zent în plenitudinea forțelor 
sale. Falb. Ardeleanu și 
Haukler au alcătuit un ..4“ 
del temut, chiar și pentru e- 
ehipa Uniunii Sovietice, a că- 

trebuie 
aceasta 

vom fo- 
Turciei. 
realizat,

ret valoare nu mai 
subliniată. Evident 
va. ti formula ce o 
losi și in capitala 
Ceea ce rămîne de 
in săptăminile următoare, 
este stabilirea rezervei echi
pei Urmează să alegem între 
Ursovici, Petruș și Ilabala. 
S-ar putea să mai apară și 
alli candidați...

— Un comentariu al ziaru
lui . Nepsport" releva com
portarea excelentă a florctis- 
telor noastre..

— Fetele au evoluat. în- 
tr a'd'-văr. la nivelul presti
giului cîștigat, amintind celor

întîlni cehoslovaca 
Vlasta Vopickova și ameri
cana Valerie Ziegenfuss.

în proba de dublu bărbați, 
perechea română Viorel 
Marcu — Ion Sântei a între
cut cu 6—4, 6—3, cuplul ce
hoslovac Cizek — Jankovski.

LA HOYLAKE :
NEWCOMBE - DAVIDSON
Finala probei de simplu 

bărbați din cadrul turneului 
internațional de la Hoylake 
(Cheshire) se va disputa în
tre cunoscuții jucători aus
tralieni John Newcombe și 
Owen Davidson. în semifi
nale, Newcombe l-a eliminat 
cu 4—6, 6—3, 9—7 pe com
patriotul său Bill Bowrey, 
iar Davidson l-a învins cu 

8—6, 9—7 pe Ismail El Shafei 
(Republica Arabă Unită).

ALEXANDRA NICOLAU
VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE 

DE LA SINAIA
SINAIA, 19 (prin telefon). 

Maestra internațională A- 
LEXANDRA NICOLAU este 
virtuala câștigătoare a turneu
lui. internațional feminin de 
șah de la Sinaia. Reprezen
tanta noastră a susținut in 
runda a X-a o partidă deci
sivă cu Kristine Holzlein 
(R. D. Germană) pe care a 
cîștigat-o cu siguranță și 
dezinvoltură, înscriind a 7-a 
victorie în această competiție, 
în general, runda a 10-a a 
fost energică și animată, pre
sărată cu partide dinamice. 
Vokralova a cîștigat la Sima, 
Makkai la Erenska, iar Te:>- 
dorescu la Liitmanowi.cz. Re
mize, după întrerupere i

Ba umstarck-Ka 1 c hb renner 
Bilek-Rubțova.

Ducă 10 runde în clasa
ment se află ,pe primul doc 
cu un avans holtăritor A- 
lexandra Nicolau : 8l/2 p (din 
10 partide). Urmează : Teo- 
dorescu ă'/j (9), Vokralova 5 

Baiun- 
Ilblz-

doreseu 5l/2
(9), Rubțova 5 (10), 
starck. Makkai, Bilek, 
lein 4' •> (9), Litmanowicz
4'D (10).

Aseară. Nicoilau a remizat 
cu Timmer, iar Makkaj 
Kal.chbren.ner. în runda 
12-a. lidera clasamentului 
fi liberă. Indiferent de 
zu-ltatul din. ultima rundă, 
nu mai poate pierde primul 
loc în acest puternic turneu 
internațional.

LIA MANOLIU ȘI VIORICA VISCOPOLEANU
VICTORIOASE ȘI LA VIENA

In cadrul unui concurs 
desfășurat pe stadionul Pra
ter din Viena, au obținut 
două aplaudate victorii atle
tele românce Di a Manoliu și 
Viorica Viscopoleanu. Prima 
a cîștigat aruncarea discului 
cu 57,03 m iar cealaltă s-a

clasat pe primul loc 
tura în lungime cu 
(vînt ajutător). Vom 
cu amănunte.

la sări-
6,67 m
reveni

La Ediniiurg au început în
trecerile celei de-a 9-a ediții 
a Jocurilor sportive ale 
Commonweaith-uiui britanic'. 
Iată primele rezultate finale. 
Atletism : 100 m garduri — 
D. Hemery (Anglia) 13,6; 
ciocan — H, Payne (Anglia) 
67,80 m ; 20 mile marș —

Freeman (Australia) 2h33:33 ; 
10 000 m ■— L. Stewart (Sco
ția) 28:11,8 ; natație : 100 m 
liber femei —• Angela Cough- 
lan (Canada) 1:01,22 ; 100 m 
bras femei —• Beverley Whit
field (Australia) 1:17,40 ; 400 
m mixt masculin — George 
Smith (Canada) 4:48,87.

PENTRU A 9-a OARA
T. S. K. A

MOSCOVA, 19 (Agerpres). 
— Pentru a 9-a oară, echipa 
TSKA Moscova a cucerit 
titlul de campioană unională 
la baschet (masculin). în ul
timul meci disputat, sportivii 
militari au întrecut formația 
Jalghiris Kaunas cu scorul 
de 70—63.

VÎNTURILE, valurile
(Urmare din pag. I)

de sosire, schitul 
polonezi este răs- 

la o secundă după 
întrecerii intră, 

apă și temerarul

tea liniei 
canotorilor 
turnat, iar 
terminarea 
ușor, sub 
nostru dublu. Vînturile, va
lurile...

Cursa a fost cîștigată tot 
de sportivii din U.RS.S. Ur
mărim, 
culoasa 
unde 
(R. D.
vans substanțial față de ur
măritori, cucerește medalia de 
aur a concursului. Gheorghe 
Foca ocupă un meritoriu loc 
3. Din păcate, însă, acesta va 
fi singurul rezultat mai deo
sebit înregistrat în palmare
sul juniorilor români la a- 
ceastă competiție pe care am 
găzduit-o. Vînturile, valu
rile '?...

Cu îngăduința dv : firavul 
palmares al juniorilor apar
ține și antrenorilor noștri ?... 
Așadar, proba de 2+1. în a- 
ceastă întrecere învingători 
sînt sportivii din R. D. Ger
mană, iar echipajul Româ
nia I se clasează pe locul 4. 
La 4 f.c canotorii din R. D 
Germană repetă 
ța, cucerind din 
loc. Repetăm și 
tnanța", ocupînd

în continuare specta- 
întrecere de simplu, 
Raimund Schuster 
Germană), cu un a-

performan- 
nou primul 

noi „perfor- 
de data a-

ceasta locul 5. Adică, ultimul. 
Acest lucru, firește, nu seva 
mai întîmpla și în cursa de 
2 visle din diferite motive. 
Motivul principal fiind ne- 
calificarea noastră în respec
tiva probă. în sfîrșit, ultima 
finală a întrecerii : 8+1. Cîș- 
tigă tot sportivii din R. D. 
Germană, urmați de echipa
jele juniorilor din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Bulgaria, Un
garia. Reprezentanții juniori
lor noștri nu s-au calificat 
nici în această finală. Deci, 
bilanț pentru noi, gazdele : 
un loc 3, două locuri 4, un 

„5“ și trei necalificări.
Rezultate tehnice :

1. U.R.S.S. (Romanov, 
pov. Kobilianski, 
Poliakov) 
6:17.4, 3.
6:21,0, 4.
Bulgaria 
U.R.S.S. (Poliakov. Vasiliov) 
6:34,5, 2. R. D.
7:08,0, 3. Bulgaria 7:35,0, 
România 7:50,l (Polonia 
abandonat) ; SIMPLU : 1.
Raimund Schuster (R. D.
Germană) 7:07,2. 2. Gheorghi 
Gheorghiev (Bulgaria) 7:20,3, 
3. Gheorghe Foca (România) 
7:20,5 4. J 
nia) 8:12,0,
(Ungaria) 8:17,6 ;
R. D. Germană 
Mager + Werner)

4+1 : 
Arhi- 

Didek + 
2. Ungaria 

Germană
5.

2F.C. : 1.

6:05,0.
R. D.

Polonia 6:24,4,
6:30,2 ;

Germană
4.

Irenencz (Polo-
5. S. Pokarny 

2-Ț-l : 1. 
(Brietzke, 
6:46.6, 2.

• ••
Polonia 7:10.4, 3. U.R.S.S.
7:19,6, 4. România I 7:41,6. 5. 
Cehoslovacia 7:56,5 ; 4 F.C. : 
1. R. D. Germană (Karnatz, 
Gradhand, 
5:43,5, f 
U.R.S.S.
6:03.5 : 
2 VÎSLE
6:03,7, 2. 
U.R.S.S.
7:54,0, 5. Cehoslovacia 8:21,7 ; 
8+1 : 1. R. D. Germană
5:18.0, 2. U.R.S.S. 5:31,1. 3. 
Cehoslovacia 5:32.5, 4. Bul
garia 5:35,5, 5. Ungaria
5:37,2.

Sempt, Stubbe)
2. Ungaria 5:52,8. 3.

5:54,6, 4. Polonia
>. România 6:35,0 ; 
: 1. R. D. Germană

Polonia 6:07,0, 3. 
6:07,1, 4. Bulgaria

5.

BASCHETBALISTELE JUNIOARE DIN NOU
VICTORIOASE ASUPRA ECHIPEI

DE TINERET A UNGARIEI

SLAVIC
55,9 Șl 4:23,0
LA „TROFEUL

CELOR 7 COLINE"
SIBIU, 19 (prin telefon). — 

In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră, echipa națională de 
tineret la baschet a Ungariei 
a susținut alte două meciuri 
în sala Școlii sportive din lo
calitate, în compania lotului 
de junioare al României. De 
fiecare dată succesul a surîs 
sportivelor românce, după 
dispute echilibrate și la sco
ruri strînse : 64—61 (30—29) 
și 57—51 (28—24). în ambele 
partide a fost scos în evi
dență procentajul remarca
bil la aruncările libere (75 la 
sută și 85 la sută). în cursul 
meciurilor, s-au remarcat, în 
mod deosebit, Roșianu și Mi- 
halik. De la oaspete am re
ținut pe Budevary și Bor- 
bely.

în general, comportarea re
prezentativei României tre
buie apreciată ca bună în a- 
ceste întreceri organizate 
pentru verificarea pregătiri
lor ce se efectuează în vede-

rea campionatului balcanic de 
la Pleven. Trebuie subliniat 
că victoriile au fost reali
zate în fața unei echipe ma
ture, cu media de vîrstă de 
22 de ani (față de 17, cit are 
selecționata română). Despre 
oaspete trebuie spus că, deși 
au avut în formație patru ju
cătoare din echipa de seni
oare. nu au reușit să se im
pună, deoarece sportivele 
noastre au acționat mai or
ganizat în atac și au aplicat 

ao apărare agresivă, care 
incomodat în mod vădit.

ILIE IONESCU 
coresp. principal

ROMA, 19 (Agerprcs). în 
prima zi a tradiționalului 
concurs de înot' „Trofeul ce
lor 7 coline“, sportivul ro
mân Marian Slavic a obți
nut în proba de 100 m craul 
al cincilea timp : 55,9. Dispu
ta a fost cîștigată de italia
nul Roberto Pangaro. crono
metrat în 55,3. La 400 m li
ber, Slavic a ocupat locul 3 
cu 4:23,0. Proba a revenit 
lui W. Sperling (R.D. Ger
mană) cu 4:20,6.

MECIUL ATLETIC U.R.S.S-S.U.A.
SE DESFAȘOARA LA LENINGRAD
Viorica Viscopoleanu va evolua în cadrul

selecționatei „internaționale"
MOSCOVA, 19 (Agerprcs). — 

Marele stadion de 100 000 de locuri 
din Leningrad va găzdui săptă- 
mina aceasta (în zilele de 23 și 24 
iulie) unul dintre cele mai im
portante evenimente sportive ale 
anului : meciul atletic dintre echi
pele S.U.A. și U.R.S.S. Interesul 
față de acest concurs este sporit 
și de elementul inedit că . alături 
de atleții celor două țări se va ali
nia la start și o echipă „interna-

Ultima etapă a Turului ciclist 
al Franței, disputată contracro- 
nometru Individual pe 
Versailles—Paris (54 km), 
■lejuit un nou 
lui Eddy Merckx, 
tașat al ~
spulberat adversarii în proba sa 
preferată, pedallnd irezistibil spre 
primul loc. Acele cronometrului 
s-au oprit pentru Merckx 
lh09:39 (medie orară 46,5 km), 
următoarele două locuri : R.

distanta 
a pri- 

triumf excelentu- 
ciștigător de- 

„Marii Bucle". El și-a

la 
Pe 
O-

C. E. de yachting
T

I

cana (Spania) 11111:26 șl G. Pet
terson (Suedia) lhll :54.

In clasamentul general Indivi
dual al Turului Franței, Eddy 
Merckx rămîne cîștigăbjr defini
tiv, cu timpul de 119h31:49 reali
zați în cele 23 de etape totalizînd 
4.359 km. In urma sa s-au cla
sat (pînă la locul 10) : Zoetc- 
melk (Olanda) la 12:51, Petterson 
(Suedia) la 15:54, Van den Bosclie 
(Belgia) la 18:53. Wagtmans (O- 
landa) la 19:54, Van Impe (Bel
gia) la 23:34, Poulidor (Franța) 
la 20:33, Houbrechts (Belgia) la 
21:34, Galdos (Spania) la 21:15, 
Pintcns (Belgia) la 23:23.

prezenți la turneu că rămîn 
ferm decise să-și apere titlul 
mondial. Și n-a lipsit mult 
ca ele să realizeze o victo
rie asupra principalei lor 
adversare, formația Uniunii 
Sovietice. Reprezentantele ță
rii noastre au condus cu 3—0 
și - 5—3. punctînd de o ma
nieră foarte lejeră. Fără nici 
un dubiu ar fi adăugat 
nou succes la bogatul 
palmares, dacă arbitrajul 
fi fost mai atent și mai 
biectiv. Patru asalturi s 
pierdut la limită, după 
sportivele noastre au i 
permanent inițiativa. în 
ceasta situație, ele n-au mai 
forțat", după 6—6, lăsîndu-se, 
în finalul manșei a 4-a, de- . 
pășite de puțin. Nutrim spe
ranța ca la mondiale, unde 
finala promite să găsească 
pe planșă aceleași echipe, ar
bitrul principal să fie mai 
aproape de adevăr...

Considerăm că Maria Vi- 
col. Ileana Drimbă, Suzana 
Ardeleanu, Olga Szabo. Ana 
I’ascu și Marina Stanca vor 
fi în măsură să ne ofere o 
nouă mare satisfacție, după 
Havana.

— Reînnoirea echipei 
spadă se pare că a fost 
bun augur...

— Da, apreciem locul 4 
cupat de trăgătorii noștri 
această probă și mai ales 
contribuția adusă de Duțu și 
Pongraț. Păcat că nu l-am 
putut urmări și pe Sepeșiu. 
în orice caz echipa de spa
dă a, țării noastre începe să 
intre în cadența marilor tur
nee internaționale.

— Rezultatul sabrerilor va 
determina o modificare in

un 
lor 
ar 
o- 

s-au 
i ce 
avut 

i a-
Constantin Duțu, 
unul dintre cei 
mai activi spa
dasini români la 
turneul de la 
Berlin. Iată-l, îm
preună cu antre
norul său, Paul 

Ghinju

de 
de

o- 
la

concepția antrenorilor ? 
interveni criterii noi de se
lecție pentru C. M. ?

— Nicidecum. Deși situați 
pe locul 5, sabrerii noștri pot 
mai mult. La Berlin am fost 
nevoiți i 
Irimiciuc, 
simțitor 
mînem 
folosită 
meciuri 
nînd în atenție pentru An
kara pe Vintilă, Irimiciuc, 
Bâdescu și Nicolac. Și aici, 
ca și la floretă, mai avem de

Foto :
V. BAGEAC

ÎNTR-0 ÎNTÎLNIRE

țională" formată din sportivi 
sportiva din Finlanda, ROMANIA, 
Belgia. Polonia, n. T>. Germană, 
Bulgaria, Italia și Cehoslovacia, 
precum și din atleți sovietici care 
nu sînt selecționați în echipa re
prezentativă.

Astfel, la startul fiecărei probe 
se vor prezenta șase concurenți 
(doi din echipa S.U.A.. doi din 
echipa U.R.S.S. și doi din echipa 
..internațională-1, ale căror rezul
tate vor conta in al'ară de con
curs). Se știe pină in prezent că 
din Finlanda va veni sulițașul 
Pa.ull Nevala. clin Polonia sprin
tera Tereze Sukniewlcz. din Ro
mânia campioana olimpică la să
ritură în lungime Viorica Visco
poleanu.

și

OSLO, 19. — Cea de-a treia 
regată a campionatului euro
pean de yachting — clasa 
„Soling" (întrecerile se desfă
șoară în localitatea norvegia
nă Hankoe) a fost cîștigată 
de sportivul austriac Hubert 
Raudaschl.

în clasamentul general con
tinuă să conducă Elvstroem 
(Danemarca) cu 5,7 puncte, 
urmat de suedezii Pettersson 
și Kellner — ambii cu cîte 
19 puncte etc.

i
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SPADASINII CRAIOVENI ÎNVINGĂTORI

CRAIOVA, 19 (prin tele
fon). — în sala sporturilor 
din Craiova a avut Ioc întil- 
nirea internațională de spadă 
intre cluburile Electroputere- 
Craiova și Spartak Pleven 
(R.P. Bulgaria). în întrecerea 
pe echipe, gazdele au pre
zentat trei formații iar oas
peții două. Disputele au sta
bilit următorul clasament : 
1. Craiova (seniori) 8 p, 2. 
Craiova (tineret) 6 p, 3. Cra
iova (juniori) 4 p, 4. Pleven

INTERNAȚIONALA
(seniori) 2 p, 5. Pleven (tine
ret) 0 p. S-au remarcat Miro
nov, Cărămidă, Dima (Craio
va), Ivanov și Bonev (Ple
ven).

în cadrul confruntărilor in
dividuale, la care au luat 
parte 14 sportivi, craiovenii 
au dominat întrecerea și au 
ocupat primele trei locuri : 
1. Mironov 7 v, 2. Popescu 
5 v, 3. Negrea 4 v.

ST. GURGUI-coresp. 
principal

Turneul internațional de volei masculin de la Varșovia

SELECȚIONATA SECUNOA A ȚĂRII NOASTRE ÎNVINSĂ

TELE
După 10 runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Lublin continuă să conducă 
Szmidt (Polonia) și Espig 
(R. D. Germană), cu cîte 7'/2 
puncte. în runda a 10-a, 
Szmidt l-a învins pe Murat, 
iar maestrul român O. Troia- 
nescu a cîștigait Ia Gromekj

Cu prilejul unui concurs in
ternațional de atletism des
fășurat pe pista de tartan a 
stadionului „Maria Enzers- 
dorf“ din Viena, atleta tai- 
waneză Chi Cheng a egalat 
recordul mondial în proba de 
100 m plat, realizînd timpul 
de 11,0.

■
Proba de obstacole din ca
drul concursului internațional 
de călărie de la Deauville a 
revenit campionului francez 
Maurice Rozier care, concu- 
rind pe cailuil „Prince Royal", 
a parcurs traseul în 80,9. Pe 
locul secund s-a clasat com
patriotul său Guy Lefraht, ipe 
,,Palestro-81“.

La întrecerile „Cupei Mon
diale" de golf, programate la 
Buenos Aires între 12 și 13 
noiembrie, Anglia, va fi re
prezentată de cunoscuții 
pioni Tony Jacklin și 
Butter.

cam- 
Peter

să concurăm fără 
, ceea ce a redus 
șansele echipei. Ră- 

consecvenți formulei 
în cele mai multe 
din acest an, .menți-

rezolvat problema . .trăgători
lor de rezervă.

De fapt, peste cîteva zije 
sînt programate campionatele 
naționale, finalele, așa că ni 
se oferă un bun prilej de a 
stabili loturile definitive.

★
Cunoscînd bine valoarea 

scrimerilor noștri, perseve
rența și Spiritul lor de dă
ruire, ne manifestăm încre
derea că C. M. de la Ankara 
promite să fie un n—i prilej 
de afirmare a școlii româ
nești de scrimă.

Tiberiu STmMA

I i

VARȘOVIA, 19 (prin tele
fon). După ce în prima zi 
a turneului internațional de 
volei masculin, selecționata 
secundă a țării noastre a
obținut o victorie de presti
giu în fața Cehoslovaciei, 
în. cea de a doua zi a avut 
ca adversară reprezentativa 
Poloniei. Tinerii voleibaliști 
români nu au mai reușit să 
reediteze succesul anterior, 
ei cedînd în trei seturi. în 
primul, sportivii polonezi 
s-au impus categoric prin 
atacuri irezistibile si printr-o 
apărare eficace la fileu și în 
linia a doua, reușind să și-l 
adjudece la 3. Setul al doi
lea s-a disputat 'în perma
nență sub semnul echilibru
lui, dar, în final, voleibaliș-

tii polonezi se detașează și 
ciștigă la 11. Setul al trei
lea, care avea să fie și ulti
mul, revine, din nou, adver
sarilor, superiori din punct 
de vedere tactic. Așadar, 
scor final 3—0 (3, 11, 8) pen
tru Polonia.

După cum era de așteptat, 
reprezentativa U.R.S.S. a 
depășit foarte ușor ganitura 
de juniori a 
seturi.

In ultima 
s-au întîlnit 
Ungariei și 
Reeditînd jocul bun prestat 
în compania voleibaliștilor 
sovietici, sportivii maghiari 
și-au întrecut net adversarii 
cu 3—0.

După disputarea primei 
(1000 km), în „Raliul 
niobilistic al Poloniei" 
duce francezul Jean Claude 
Andreuet („Renault Alpine"), 
cu 5792,46 puncte penalizare^ 
îl urmează în clasament polo
nezul Sobieslav Zasada („Por
sche—911“) — 5819,79 p și 
suedezul Ulf Sundberg („Lan
cia Fulvia") — 6318,46. p.

etape 
auto-
con-

Poloniei în trei'

partidă a zilei 
selecționatele 
Cehoslovaciei.

A 9-a 
ticei" 
sPliL 
(ie sportivi din.
După prima zi de 
R. D. Germană 
concurenți în. semifinale, 
remarcă, de asemenea, judo- 
kanii sovietici și cei iu
goslavi.

ediție a „Cupei Adria- 
la judo a început Ia 
cu participarea a 100 

șase țări, 
întreceri, 

are patru 
Se
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