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Mii de . _______ _________
de entuziasm stadionul Republicii, acest 
leagăn al atletismului, răsplătindu-i cu 
aplauze pe atlețij din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România care le-au 
dăruit, de-a lungul a 4 zile de concurs, 
momente de înălțătoare satisfacție spor
tivă. Aseară, nici unul dintre acești iubi
tori ai sportului-rege n-a vrut să pără
sească tribuna înainte de a asista la 
emoționanta festivitate de închidere a 
celei de a 29-a ediții a Jocurilor Balca
nice de atletism, înainte de a-i mai a- 
plauda incă o dată pe super-atletul grec 
PAPANIKOLAU, pentru magnificul său 
zbor peste ștacheta înălțată la 5,40 m, 
pe rapidul PUIU, care ne-a dăruit un 
splendid record la 400 m, pe fetița cu 
cozi aurii, CORNELIA POPESCU, demnă 
urmașă a IOLANDEI BALAȘ, pe sprin
terul iugoslav KARASI, pe învingătorul 
maratonului, turcul AKTAȘ și pe disco- 
bolul-veteran, bulgarul ARTAKSKI, pe 
toți acești atleți al Balcanilor care luptă 
pentru a ridica tot mal sus ștacheta va
lorii celui “mai olimpic sport.

întrecerile JJB.A. de la București, cele 
mai frumoase din întreaga istorie a 
competiției, s-au ridicat la un înalt nivel, 
constituind In același timp o manifesta
ție sportivă spectaculoasă, palpitantă. 
Performanțele realizate pe pista de elbi- 
tex, pe gazonul stadionului și la sectoa
rele de aruncări și sărituri vor fl multă 
vreme comentate de specialiști. Ele sînt 
o dovadă a evoluției neîntrerupte a atle
tismului in Balcani, în fapt o afirmare 
a rațiunii care a stat Ia baza Inițierii 
competiției acum 4 decenii.

Un sincer bravo tuturor competitorilor 
din cele 5 țări.

LA REVEDERE, LA ZAGREB IN 1971 1

• J5 recorduri balcanice • Tentativă de record mondial la prăjină • Puiu — 46,5
pe 400 mI • Ivica Karasi — 4 medalii de aur & 3 noi recorduri ale României, I

ULTIMA ZI

2 egalate — la seniori și unul la juniori

ZIUA MARILOR EMOȚII
B atmosferă dealcaniada atletică s-a încheiat ieri intr-o 

mare sărbătoare, oferind iubitorilor sportului o zi mi
nunată care se va șterge cu greu din amintiri. Să par

curgem acum, împreună finalul acestui admirabil lung metraj.

Karasi — pentru a treia 
oara pe podium

Ivica Karasi s-a dovedit, 
lără discuție, cel mai bun 
iprinter al actualei ediții a 
locurilor Balcanice. După vic- 
;oria de vineri la 100 m (10,2) 
â succesul repurtat sîmbătă 
mpreună cu colegii săi, la 
itafeta de 4x100 m, Karasi a 
rîștigât și al treilea titlu, pe 
:el al cursei de 200 m, cu un 
■imp care constituie un *nou 
•ecord al Jocurilor.

Remarcabilă și comportarea 
lampionului nostru Gheorghe 
Zamfirescu care a obținut 
■ocul doi într-o companie va- 
oroasă, ca și cea a junioru- 
ui Sorin Păsulă.

Rezultate i 1. IVICA KARA
SI (I) 21,0 — record al J.B.A., 
i. Gh, Zamfirescu (R) 21,2,

3. Predrag Kvizan (I) 21,2,
4. Trendafil Terjiski (B) 21,3,
5. Sorin Păsulă (R) 21,5 — re
cord de juniori egalat, 6. 
Georgios Mikelidis (G) 2Ț5.

Bravo Puiu I

Există printre atleți păre
rea că a ale^a, în turnantă, 
pe ultimul culoar constituie 
un . mare handicap pentru 
sprinterul respectiv, pentru 
bunul motiv că acesta n-are 
înainte pe nimeni după care 
să poată trage. Și cum se spu
ne i fiecare rău cu binele său, 
tot așa și alergătorul de pe 
ultimul culoar are totuși și 
un avantaj în sensul că, mai 
ales într-o cursă pe 400 m, 
el își poate stabili cel mai 
convenabil tempou, indife
rent de ceea ce fac ceilalți.

RATAREA RECORDULUI MONDIAL..!

SARE PAPANIKOLAU

Cînd l-am văzut la start 
pe Puiu, fixîndu-și blocurile 
de plecare, pentru o clipă nu 
l-am fericit, știind că el a- 
vea să fie „iepurele" restului 
de concurenți. Și așa a și 
fost, pentru că alergătorul 
grec Tzortzis, aflat pe culoa
rul 7, trăgînd după Puiu, a 
făcut o cursă foarte bună și 
pînă aproape de 300 m a lă
sat impresia că păstrează re
surse pentru a se impune în 
finiș, pe ultima linie dreap
tă. La ieșirea din turnantă 
Puiu a apăsat pînă în fund 
pe „accelerator" și dintr-o 
dată s-a desprins de urmări
torii săi, impunîndu-se net. 
De altfel, el a și cîștigat cu 
un avans de peste cinci me
tri. Puiu a alergat ieri într-o 
alură de mare campion și a 
izbutit ceea ce se tot aștepta 
de atîta vreme, adică corecta
rea recordului de 47,5, (cu a- 
tîția deținători și o perfor
manță sub 47,0 secunde. 
Pentru deplina sa reușită, lui 
Tudor Puiu i se cuvin since
re felicitări.

Rezultate ! 1. TUDOR PUIU 
(R) 46,5 — record român și 
ai J.B.A,, 2. Niro Kocuvan 
(I) 47,2, 3. Stavros Tzortzis 
(G) 47,4 — record grec, 4. 
Hristu Hristov (B) 47,6, 5. A- 
lexander Ianev (B) 47,6, 6. 
Dimitrios Charis (G) 47,8...
Francisc Gedeon (R) 48,0.

renților a fost atît de com
pact (excepție a făcut, într-o 
oarecare măsură, învingăto
rul) încît pentru cei prezenți 
în tribune a fost aproape im
posibil să-i numească pe cîș- 
tigătorii medaliilor de argint 
și bronz. Pînă în apropierea 
ultimului gard, cîștigătorul 
nu se profilase încă. Aici s-a

curente din finala probei de 
100 m g au putut, în sfîrșit, 
să-și dispute șansele. Valeria 
Bufanu s-a instalat din pri
mii metri în fruntea cursei 
și n-a mai cedat poziția frun
tașă, cîștigînd o probă pe care 
a dominat-o net. Cronometre-

(Continuare in pag. a A-a)

Puiu are toate 
motivele să 
fie fericit Cu 
excelentul său 
record de 46,5 
secunde pe 
400 m plat (o 
secundă mai 
puțin decit cel 
vechi) el a in
trat în rindul 
marilor atleți 

al lumii
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Iugoslavia — campioana 
la 4 X 100 m

întrucît judecarea 
ției depusă sîmbătă 
resa primele locuri, 
iugoslavă era, încă din ajun, 
campioană balcanică. Contes
tația viza locul trei și a fost 
necesară studierea atentă a 
înregistrării făcute de televi
ziune pentru a se lua o de
cizie corespunzătoare, aceea 
de a urca pe podium cvarte
tul sprinterilor greci.

Rezultatei 1. IUGOSLAVIA 
(Lendjel, Kocuvan, Musko- 
vici, Karasi) 40,0 — record 
al J.B.A., 2. Bulgaria 40,4, 3. 
Grecia 40,5 — record grec e- 
galat, 4. România (Darvaș, 
Păsulă, Nichifor, Zamfirescu) 
40,5 — record român egalat, 
5. Turcia 41,7.

contesta- 
nu inte- 
formația

Finiș strîns, victori» a- 
plaudată
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CLASAMENTELE FINALE
BĂRBAȚI FEMEI GENERAL 

(neoficial) aur
MEDALII 
argint bronz

1. ROMANIA 153 135 288 15 17 12
2. Bulgaria 137 101 238 6 13 13
3. Iugoslavia 123 73 196 11 4 9
4. Grecia 91 8 99 4 3 3
5. Turcia 17 0 17 1 0 0

desprins — cu un splendid 
efort, răsplătit de însuflețite- 
le aplauze ale spectatorilor — 
Nicolae Perța, El a învins ast
fel într-una dintre cele mai 
disputate probe ale

Rezultate î 1.
PERȚA (R) 14,1; 
Stojicevici (I) 14,2 ;
Dimitrov (B) 14,2 
egalat al Bulgariei

zilei.
NICOLAE
2. Dragan
3. Slavcio
— record 
; 4. Va- 

silios Efstratios (G) 14,2; 5. 
Viorel Suciu (R) 14,3; 6.
Gheorghi Mliakov (B) 14,4.
Bufanu a cîștigat detașat

După două starturi greșite 
— care atestă gradul ridicat 
de nervozitate — cele 5 con-
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înd două litere sînt de ajuns 
pentru a consacra o idee și a 
deveni simbol, înseamnă că ele 
sînt mai mult decit atît.

Așa a fost și cu J.O., idee 
care nu aparține vreunui spor-

ci unor oameni de cultură strînși en
tuziast în Franfa ideilor înaintate.

Și J.O. și J.B., în semn de prefuire a 
trecutului, și-au desfășurat primele ediții 
Ia Atena, în țara în care cîndva, în în
chipuirea oamenilor, în munții roși, în a- 
propierea apelor albastre, în preajma 
Olimpiei, Mercur concura la sprint, Apo- 
lo la poezie, Hercule la decatlon — 
Cronos fiind judecător arbitru.

Și eu am concurat la Balcaniade. Și eu 
am trăit vibrînd încordarea luptei și se
tea victoriei, amărăciunea înfrîngerii și 
voluptatea succesului.

Aș putea spune că am început atletis
mul, datorită J.B. din 1937 de (a Bucu
rești, cînd pe același stadion de astăzi, 
dar altul, Ghițescu, lordache, Gurău, Vă- 
mânu ne uluiau cu victoriile lor neprevă
zute asupra grecilor, care ca și ame
ricanii în primele ediții ale J.O., erau 
de neînvins.

Și, ciudată coincidență, dacă îmi per
miteți să fiu iar liric, datorez tot J.B. 
primele mele reportaje — de la Atena 
— exaltate puțin, publicare generos în 
presa timpului, prin înțelegerea delicată 
a profesorului și ziaristului Camil Mor- 
fun.

Nu pot uita nici călătoria cu vaporul, 
pe trei mări, în anul victoriei poate ce
lui mai talentat atlet român din toate 
timpurile — Pompiliu Stoichițescu — sau 
o călătorie cu trenul, clasa a treia, obo
sitoare, dar voioasă, prin toată Iugosla
via, spre Tirana.

Revăd în muzeul nostru sportiv brașo
vean, cupele șlefuite parcă de Hefaîstos, 
cucerite aprig de maratonistul Ludovic 
Gal și nu o singură dată. II aplaud pe 
Zeno Dragomir, concurent balcanic la 
16 ani, sărind cu o prăjînuță de bambus de 
3,20 m, în aplauzele tuturor copiilor din 
lume, înălțimea pe atunci nu ușor accesi
bilă de 3,40, ca apoi peste ani să culea
gă victoria cu siguranță și centimelri în 
plus.

Mi-i amintesc pe Soter, Raica, Lupșa. 
Savel și mai tîrziu pe loli, Lia, Viorica, pe 
toți cei care ne-au adus atîtea satisfacții. 
Si bineînțeles, îl aud, îl simt alergînd pe 
Moina, pe toate culoarele și toate distan
țele, adunînd ca un maharajah medalii, 
glorificat în presă cu titlul de Owens bal
canic. Nu f?ot uita nici fețele. Pe Luiza 
Ernst sau Diț Treybal, pe Liana Jung sau 
Any Sâlăjan.

Ne revedem tineri, fremătători, luptînd 
alături pentru gloria țării și prietenia aces
tor popoare, de aici din Balcani, care s-au 
luptat prea îndelung pentru libertate, ca 
să n-o iubească mai mult decît orice pe 
lume.

Ne închipuim, ca într-un vis, alergînd 
pe toate stadioanele, din toate țările Bal
canice, strîngînd bărbătește mîinî calde 
încă de temperatura înaltă a efortului și 
sărutînd sincer învingătorii.

Henry Montherlant spunea că trei sînt 
zeii tinereții : FOEZIA, PRIETENIA și 
SPORTUL... Nu-i așa că toți trei au fost 
prezenți alături de noi, în fiecare an și 
fiecare zi a întrecerilor balcanice ?

L-afi simțit printre noi pe Apolo, cu stră
lucirea și frumusețea lui olimpică, și l-o’i 
văzut concurind pe Heracles ? Dacă da, 
înseamnă că iubi)i sportul, tinerețea, prie
tenia. înseamnă că indiferent de perfor
manța reușită pe stadion sau de aceea pe 
care ați trecut-o ca spectator în progra
me,_ iubiți atletismul și credeți în el.'I

I . Și atunci a bine, e foarte bine, și vor 
fi mereu luminoase și darnice Jocuri Bal
canice, Jocuri Olimpice și jocuri inter-

■ planetare ale omenirii cunoscută azi sau 
descoperită mîine I

Virgil LUDU

Campionii noștri au primit tricourile fi medaliile
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Turneul în Italia incert, invitație în Grecia la 2 septembrie

5,40 m la săritura cu 
prăjina și un alt zbor fan
tastic la 5.47 m, care putea 
să intre in istorie. Iată 
cea mai mare performan
tă a zilei de închidere, rea
lizată de Christos Papani- 
kolau, pentru a 7-a 
campion balcanic. Au 
momente de suspense 
filmele lui Hitchcock, 
clipa în care atletul 
a cerut oficialilor să înalte 
ștacheta cu 2 cm peste ac
tualul record al lumii. Mai 
intii, oficialii s-au văzut 
In mare încurcătură, întru- 
cît suporții nu permiteau 
o săritură mai mare de 
5,40 m. Și pînă cînd totul 
a fost în regulă au trecut 
aproape 40 de minute, 
care toată lumea 
privirea ațintită 
torul special de 
stadion întreg 
dramatica luptă 
Iul, solitar pe 
elan,

oara 
fost 
ca-n 
din 

elen

In 
era cu 

spre sec- 
sărituri. Un 

urmărea 
a atletu- 

pista de 
cu o înălțime ne-

obișnuită. Ar fi fost splen
did să înregistrăm, la 
mina reflectoarelor, un 
record mondial. Dar 
fost si fie așa, deși la 
ma încercare, surprinsă 
celent de fotoreporterul 
nostru, Papanikolau a tre
cut ștacheta la 5,47 m, așa 
cum se vede in fotografia 
de mai sus, dar, din păcate 
a doborît-o cu mina.

La 29 de ani, avînd în 
palmares locul II la C.E. 
din 1960, al IV-lea în 1969 
și un loc asemănător la 
J.O. din Mexic, profesorul de 
educație fizici Christos Pa
panikolau se afli in ple
nitudinea forțelor, la un 
singur pas de suprema con
sacrare. Iar rezultatul de 
ieri al sportivului elen 
(al 6-lea care, trece de 5,40 
m în istoria săriturii cu 
prăjina) este un prim acont 
pentru accesul pe podiu
mul de onoare al viitoarei 
Olimpiade milncheneze.

Zu- 
nou 
n-a 
prl* 
ex-

Cursele scurte, chiar șl cele 
de garduri, au în general un 
finiș strîns. La sfîrșitul în
trecerii, pe concurenți îi des
part totuși cîțiva metri. La 
110 mg însă plutonul concu- VALERIA BUFANU

ARAD 16, (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Ieri pe stadionul din loca- 
calitate. Intr-o atmosferă fes
tivă, dar nu la dimensiunea 
aceleia care s-ar fi produs 
imediat după încheierea cam
pionatului, tovarășul Ion Ba
laș, vicepreședinte al Federa
ției române de fotbal, a oferit 
tricourile albastre cu bandă 
tricoloră și medaliile de cu
loarea aurului. Patru titluri 
de maestru al sportului au 
fost înmînate lui LERETER, 
PETESCU, DOMIDE și GOR- 
NEA, și... 16 strîngeri de mi
nă, fiindcă U.T.A. n-a avut 
să alinieze la premieră un lot 
de 18 jucători, atît cît este 
normal să aibă orice echipă 
de A. O fanfară și-a făcut 
în acest timp datoria, cîntînd 
un marș pe ritmul căruia ju
cătorii au alergat un tur oma
gial de stadion după o scurtă 
dar intensă ploaie de aplauze.

A urmat meciul cu C.F.R.

Timișoara. Arădenii au făcut 
o partidă lejeră, acționînd cu 
finețe tactică, alergînd mult 
fără să dea senzația că se 
chinuiesc, combinînd deseori 
cu fantezie în atac și arătîn- 
du-se preciși în apărare. Ra- 
portînd evoluția U.T.A.-ei la 
datele calendarului și la ca
pacitatea adversarului de ieri, 
se poate afirma că echipa are 
o pregătire atletică satisfăcă
toare și concordantă momen
tului. Liniile formației par 
bine articulate între ele, dar 
trebuie să ne arătăm circum-

specți deocamdată. fiindcă 
noua formulă de echipă a lui 
COCO DUMITRESCU cuprin
de trei jucători noi încă ne- 
trecuți peste vama transferă
rilor. Calinin (un fundaș cen
tral cu alura elegantă a unui 
balerin convertit la fotbal), 
Hajnal și Dumbrean (doi ti
neri cu aripi mari de talent, 
sînt încă nume aflate în liti
giu și în săptămîna care ta-

R. BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

RIDICARE DE CORTINA PE
SCENA DIVIZIEI B LA FOTBAL

PREMIERA BRAȘOVEAN!
sfmbată a fost Inaugurată ta Brașov una din cele mai moderne 

Instalații do escaladat Înălțimile construite pînă In prezent In țara 
noastră : telefericul de pe Tîmpa. Ncua Instalație sportivă străbate 
distanța de 535 de metri de la stația de bază șl pină la altitudinea 
de 943 tn pe vtrtul Timpei In 2,15 minute.

Momentul sportiv al inaugurării a fost marcat de prezența iov. 
Constantin CTRȚtNA, prim-secrelar a) Comitetului Județean al P.C.R 
Brașov, Constantin ȘUȚU, prim secretar al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului Brașov, Gheorghe UAtZEA, vicepre
ședinte al Consiliului populat județean, și a altor activiști de partid 
și de stat din județul Brașov.

LUPTĂTORII ION GIBU SI ION ARAPU
PE PRIMUL LOC ÎN „CUPA PRIETENIA

(• Al fi 5 tricolori
TATA, 16 (prin telefon). — 

în modernul complex sportiv 
din localitate s-au desfășu
rat timp de trei zile tradi
ționalele întreceri de lupte 
greco-romane și libere dota
te cu „CUPA PRIETENIA". 
La aceste confruntări au par
ticipat echipele de tineret ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Uni
unii Sovietice, României, 
R.D. Germane, Poloniei, R.P. 
Mongole (numai la „libere" 
și l ngariei (țara gazdă a 
aliniat cite două garni1 ”ri la 
fiecare stil).

Competiția, încheiată 
minică la prfnz, a fost 
sebit de dificilă. Tinerii 
curenți s-au prezentat 
pregătiți, au utilizat cu 
cepere multe procedee
nice, unii d’ntre ei chiar cu

du- 
deo- 
con- 
bine 
pri- 
teh-

au urcat pe podiumul de premiere

autentică măiestrie — și, fi
rește, au făcut totul pentru 
afirmare.

Un frumos succes au re
purtat luptătorii români ION 
GIBU, la „greco-romane", și 
ION ARAPU, la „libere", 
care s-au clasat pe primul 
loc la categoriile lor (48 kg).
I. Gibu i-a învins la puncte 
pe V. Khitroikov (U.R.S.S.),
II. Ghiorghiev (Bulgaria), Y. 
Dykier (Polonia), și pe K. 
Nogy (Ungaria), Iar I. Arapu 
a dispus prin tuș de A. lan- 
konov (U.R.S.S.) și la puncte 
de O. Zsamszran (R.P. Mon
golă) și de Z. Metodiev (Bul
garia).

Meritoriu au luptat și tine
rii Virgil Nicolae (cat. 62 kg 
— „greco-romane") Incul 11. 
Aurei Bucov (cat. 90 kg —

gr. r.), Florian Mot (cat. 57 
kg — „libere"), Enache ”a- 
nait (cat. 100 kg — 1) și La- 
dislau Simon (cat. +100 kg 
— 1) locul III. Un aport 
substanțial în obținerea aces
tor rezultate l-au adus și an
trenorii Dumitru Cuc („gre- 
co-romane“) și Ion 
(„libere").

întrecerile acestei 
fost dominate de 
sovietici care au
locuri I la „greco-romane" și 
5 la „libere", fiindu-Ie atri
buită „Cupa prietenia".

în încheiere trebuie să 
menționăm, pe lingă buna 
organizare asigurată de gaz
de, și frumoasele aprecieri la 
adresa arbitrajelor prestate 
de românii Marin Belușica și 
Gheorghe Martou.

Cu două săptămîni înaintea marelui start, ieri, în 16 orașe 
ale țării, s-au disputat meciurile primei etape în divizia B 
la fotbal.

In genere — după cum ne relatează redactorii și corespon
denții noștri — spectatorii, numeroși și entuziaști, au urmărit 
jocuri interesante și desfășurate în limitele regulamentului/ 

Citiți in pagina a IlI-a amănunte de la meciurile pro
gramate ieri in divizia secundă.

ediții au 
luptătorii 
cucerit 6

Mureșan 7#

l.a o centrare efectuată de pe aripa dreaptă, Ciornoavă (Spor
tul studințescl s a înălțat,, a lovit balonul, insd fără rezultat 
pe tabela de marcaj. (Fază riin meoiul Sportul studențesc — 

Fortul Constanța)
Foto i B. GABRIEL
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TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE VOLEI

ULTIMUL ACT FINALELE DE LA TlRGOVISTE - 0 REUȘITĂ TOTALĂ
• „Cupa CNEFS" pentru cea mai bună participare la întreceri — acordată

• K. O. după meciul cu Ungaria • Echipele Poloniei
fi R.D. Germane — adversare redutabile • Cine va cîftiga primul loc ?

TIMIȘOARA, 16 
(prin telefon de 
la trimisul nostru).

’ interna-

qj ■’4’

a-

J8 Turneul interna-
Wr ționâl masculin al

1 1.'■■|8 .... României a ajuns
la faza finală. Echipa noas
tră a încheiat disputa din se
rii cu un meci dificil, in fața 
reprezentativei maghiare, parti
dă asupra căreia revenim cu 
cîteva precizări. Voleibaliștii 
români au făcut cel mai bun 
joc al lor de pînă acum, îm
potriva unui adversar dc va
loare, cu o vastă experiență 
internațională și care a luptat 
din răsputeri, de la primul 
pînă la ultimul fluier, pentru 
e scoate un rezultat superior, 
ceea ce i-ar fi permis evita
rea _ turneului de... consolare. 
Jucătorii noștri, în vervă deo
sebită. au evoluat strălucit. 
Eliberarea de sub starea psi
hică apăsătoare, de care 
mințeam deunăzi, a făcut ca 
acțiunile lor să capete cursivi
tate, siguranță, variație și efi
cacitate.

Cu toate eforturile disperate 
de a schimba aspectul meciu
lui, voleibaliștii maghiari s-au 
văzut neputincioși în lupta cu 
Drăgan. Udișteanu, Tirlici, 
Schreiber, Stamate, Crețu și 
Rauh. In special Tirlici a fă
cut sîmbătă seară un joc ad- 
mirabil. fiind alături de Udiș
teanu, cel mai periculos tră
gător al echipei. Nu putem 
trece cu vederea inteligența 
lui Drăgan și Schreiber (pri
mul, ca de obicei, prompt în 
toate acțiunile, al doilea im
batabil la blocaj și sigur in 
intervenții), pasele mereu de
rutante ale lui Stamate, sau 
bombele necruțătoare ale lui 
Crețu. Tricolorii au făcut cu 
prilejul acestui prim meci-test 
al turneului, dovada unei in
dubitabile capacități fizice și 
tctinico-tacticc.

Intr-adevăr, românii și-au 
sufocat, pur și simplu, adver
sarii prin ritmul rapid de joc, 
prin smeciurile lor fulgerătoa
re, prin combinațiile reușite 
la fileu, prin apărarea fermă 
în special la blocaj.

Meciurile ce vor indica mai 
pregnant valoarea reală a e-

condusă
Kositski, 

compi
la tur

cei mai 
prezenți 

confirmat în fața 
garnituri ale Po-

chipei noastre rănain, Insă, 
cele din turneul final. Tot ce 
a demonstrat în întîlnirea cu 
Ungaria (foarte bine 
de polonezul Josef 
unul dintre 
tenți arbitri 
neu) trebuie 
redutabilelor
loniei și R.D. Germane. Ulti
ma, a cărei valoare nu mai 
este cazul să o reamintim, n 
terminat jocurile din serie de 
asemenea neînvinsă, avi nd — 
culmea coincidenței — același 
setaveraj (9 :1) și punctave- 
raj (148 : 75) cu al reprezenta
tivei noastre. Unicul set pier
dut de voleibaliștii din R.D.G 
a fost înregistrat în partida 
cu selecționata universitară a 
României, care, în dorința dr 
a șterge impresia nefavorabilă 
ce o lăsase înaintea acestui 
meci, s-a comportat cel mal 
bine în fața... celui mai puter
nic adversar. Luni, echipa Ro
mâniei urmează să întâlneas
că formația Poloniei. Ca și

DINAMO ÎNVINGĂTOARE IN A X-a EDIȚIE
A „CUPEI ZIARULUI MUNCA" LA MARȘ

Cea de a X-a ediție a „CUPEI 
ZIARULUI MUNCA" la marș, des
fășurată ieri, a reunit la startul 
întrecerilor peste 170 de atleți 
fruntași din Capitală și din țară, 
care și-au disputat întîietatea in 
cadrul celor două probe rezer
vate începătorilor și juniorilor II, 
respectiv seniorilor proba de șta
fetă 3xlo km. Jubileul a fost 
marcat de prezența in competiție 
a o serie de sportivi de valoare 
din Bulgaria, Iugoslavia, Grecia 
și Turcia. In cursa rezervată În
cepătorilor și juniorilor IJ traseul 
a măsurat 3 km. La start - — 
aliniat sportivi din 22 de 
burj Și asociații. Primul a trecut 
linia de sosire L. Pescaru, urmat 
de V. Babalîc și un junior mic 
C. Plutis. In proba de ștafetă 
s-au întrecut sportivi din 14 clu
buri și asociații, precum și 4 com
binate formate din mărșăluitorii 
străini, cărora li s-au alăturat

s-au 
clu-

polonezl1 
dispun 
(Skiba,

1 1 0 3:0 2
110
1 0 1
10 1

turneul

voleibaliștii noștri, 
acționează în viteză, 
de buni coordonatori
Wagner) și de trăgători înalți. 
cu deosebită forță (Skorek, 
Bebel etc.). Sperăm însă ea 
băieții să aibă o comportare 
bună, care să le aducă victo
ria. Tot în turneul pentru 
locurile 1—4, R.D.G. întîlneștn 
Italia.

Iată situația de la care por
nesc competitoarele lupta pen
tru primul loc :
1. R.D.G. -------- --  ‘
2. România
3. Italia
4. Polonia

lată situația șl 
tru locurile 5—8.
5. Belgia
6. Ungaria
7. R.F.G.
8. Sei. stud.

Programul de
Ungaria — Sei. stud, 
nici ; ora 16 : Belgia — K.F. 
a Germaniei, Italia — K.II.G. 
și ROMANIA — POLONIA.

Aurelian BREBEANU

3:1 2 
1:3 1 
0:3 1 
pen-în

1 1 o 
110
1 o 1 
10 1
ura 11 ;

a Româ-

3:0 2 
3:1 2
1:3 1
0:3 1

luni

cițiva atleți români care le-au 
completat echipa. Startul s-a 
dat de la Casa Scînteii. încă d.e 
la început se instalează în frun
te 3 alergători care după cițiva 
kilometri iși măresc avantajul. La 
sosirea din fața Grădinii Bota
nice cel mai bun timp este în
registrat de L. Caraiosifoglu (Di
namo I) 48:52,4. urmat de Stefan 
Tsoev (Bulgaria) 51:11,2 și Anto- 
niadis Theodoris (Grecia) 52:08,0. 
Cel de al doilea start s-a dat 
în grup. După o spectaculoasă 
cursă de urmărire dusă pe stră
zile orașului între Sucii, Stan și 
Staicu, cîștlgă C-tin Stau (P.T.T.) 
cu 46:09,6, urmat de Staicu (Comb. 
Bulgaria-I-România) și V. Sucii 
(Dinamo 1). Ultimul schimb, ple
cat din Piața Vitan, ne-a oferit 
o cursă splendidă. De pe șoseaua 
Mihai Bravu plutonul se frag
mentează iar în față rămîn 4 
alergători. Sportivul bulgar Sta-

TIRGOVIȘTE, 16 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
— Duminică după-amiază, la 
capătul a două zile de între
ceri au avut loc finalele 
campionatului sătesc al ju
dețului Dîmbovița. Datorită 
organizării desăvîrșite com
petiția și-a atins in Întregime 
scopul, reprezentînd un final 
reușit al experimentului de 
care aminteam in numărul 
nostru de ieri.

Atletismul, cum era de aș
teptat, s-a bucurat de cea mai 
largă participare. Liliana A- 
ron, elevă in clasa a VII-a 
a școlii generale din comuna 
Vulcana-Băi, a cîștigat proba 
de 100 m și săritura în lungi
me, devenind astfel dublă 
campioană județeană. împre
ună cu o altă colegă a ei 
Doina Miculescu (câștigătoare 
a crosului)-'— ea a și intrat 
în atenția antrenorilor de a- 
tletism din Tîrgoviște care 
intenționează să o pregăteas
că pentiii activitatea de per
formanță. Concursul de trintă 
a relevat posibilitățile de care 
dispune județul Dîmbovița în

este 
pri- 
bul- 

5n 
cele 

ale ștafetei aduc

nomlr Staikov impune un ritm 
alert cursei și se distanțează, dar 
dinamovistul Iile Vasile atacă pe 
ultimii 2 km. însă handicapul 
prea mare și la Casa Scînteii 
mul trece linia de sosire 
garul Stolkov, cronometrat 
51:43.0. Dar timpii realizați în 
trei schimburi „1.
trofeul echipei Dinamo (Caraiosi
foglu. Such și Iile). Rezultate : 
JUNIORI II. 3 km : 1. Plutiș
Cristian (S.S.A.) 17:58,0. 2. Ion 
Chiriță (C.S.S.) 18:95,0, 3. Mircea 
Muia (S.S. Bacău) 18:19,0 : ÎNCE
PĂTORI, 3 km : 1. L. Pescaru 
(C-lung Muscel) 17:43,0, 2. V. Ba
balîc (Dinamo) 17:54,0, 3. D.
Geantă (P.T.T.) 18:04.0 : ȘTAFE
TĂ, 3x10 km : 1. Dinamo I 2h 
39:01.8 2. Comb. Bulgaria+Româ- 
nia 2h 32:13,0, 2. P.T.T. I 2h 32:43,8.

Florin SANDU și 
Aurel PAP ADIE, coresp.

asociației din
formarea unei puternice echi
pe de lupte. De altfel, antre
norul echipei Metalul A. Sei- 
damet a și reținut numele ct- 
torva viitori luptători : Ion
Lupu, Toma Pătrașcu și Nic. 
Matu. Fotbaliștii de la Recol
ta Cornești s-au impus cate
goric in fața adversarilor de 
la Progresul Brănești ciștigînd 
întilnirea cu 3—1. Iată cam
pionii județeni sătești pe li
nul 1970 (în unele probe lo
cul I a fost ocupat de cîte 
doi concurenți) : ștletism 100 
m fete Liliana Aron, Mariana 
Badea (Produlești) ; 100 m
băieți P. Chițulescu (Pu- 
cheni), N. Ilie (Aninoasa) , 
500 m plat fete Maria Militaru

Imagine din finalele de volei (Voința Potlogi— Progresul Mătăsari) — întreceri care au 
atras mulți din spectatorii prezenți pe stadionul din Tîrgoviște Foto : T. MACARSCHI

Valea Mare
(Gura Foii) ; 800 m fete Ma
ria Badea ; 500 m plat băieți 
T. Chițulescu, I. Cosma (Mo- 
roieni) ; cros 800 m fete Doi
na Miculescu ; 1000 m băieți 
F. Grigore (Răcari) ; 3000 m 
băieți F. Grigore ; ștafetă 4x 
100 m fete comuna Văcărești 
și comuna Produlești ; 4x100
m băieți Aninoasa (la ambele 
categorii de vîrstă 14—19 ani 
și peste 20 de ani) ; lungime 
fete Liliana Aron ; lungime 
băieți M. Stanciu (Produlești). 
I. Pîrlănescu (Valea Lungă), 
inălțime fete Emilia Cîrstea 
(Brănești) ; înălțime băieți I. 
Neacșu (Dragodana), I. Cos- 
ma ; greutate fete Gheorghița 
Stan (Potlogi), Valeria Com- 

poca (Vulcana-Băi) ; greutate 
băieți I. Neacșu, P. Lințoiu 
(Braniștea) ; trintă cat. 55 kg 
N. Matu (Băleni) ; cat. 60 kg 
Gh. Cîrstea (Răzvad) ; cat. 
68 kg V. Ivan (Răzvad) ; 
cat. 76 kg V. Dumitrică (Gă- 
ești) ; cat 84 kg I. Marcu 
(Răzvad) ; cat. peste 84 kg 
I. Lupu (Răzvad), volei fete 
echipa din comuna Produlești ; 
volei băieți echipa din co
muna Tătărani; fotbal Recol
ta Cornești. Cupa pentru cea 
mai bună participare în com
petiție oferită de CNEFS a re
venit sportivilor din comuna 
Valea Mare.

Ion GAVRILESCU

UNIUNEA CENTRALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI ș.
A S LOTO-PROVOSPORT

„CUPA VOINIA“—
In turneul de la sofia,

Baschetbalistele noastre au deziluzionat
COMPETIȚIA Nr. 1A ANOEOI
® Participant de valoare de peste hotare
• O spectaculoasă dispută Vasile Teodor —Emil Rusu

CUPA VOINȚA
ediția a XV a 1970 <montană>

ETAPA / 
ETAPA o II c 

ETAPA â III
ETAPA â IV t 
ETAPA d V t

18 VIII BRASOV-TAGARAS BRAȘOV
19 VIII ■ BRASOV-RUPEA BRAȘOV
20 VIIIBRASOVPOIANA BRASOV
20 VIII ■ BRASOV To SECUIESC -BRASOV
21 VIII- BRASOV RUCĂR -BRASOV

RIH MM III BÎRLAD-S. A. MAULEONAIS

Mîine, orașul 
de la poalele 
Tîmpei găzduieș- 
te startul celei de ( Yț( 
a XV-a ediții a J (<J 
„Cupei Voința", 
tradițională competiție a spor
tului nostru cu pedale, de
venită în acest an întrecerea 
nr. 1 a ciclismului românesc. 
De-a lungul a 4 zile de con
curs — 18—21 august — ru
tierii vor avea de parcurs 
aproape 500 km. împărțiți în 
5 etape. Traseele de munte, 
contratimpul individual spre 
Poiana Brașov și participarea 
selectă asigură acestei com
petiții de anvergură condiții 
optime pentru obținerea unor 
performanțe de prim rang.

Organizatorii, Oficiul sport 
al UCECOM și colaboratorii 
săi, au reușit să-și asigure, 
ca și în ceilalți ani, o selectă 
participare de peste hotare. 
Cicliști din Bulgaria, Italia, 
R.F. a Germaniei, Polonia și 
Ungaria vor supune lotul de 
frunte al României la un con
tinuu pressing. Performanțele 
realizate de tricolori — reve
niți acum în echipele lor de 
club (Dinamo, Steaua, Mure
șul Tg. Mureș etc.) — în în

trecerile internaționale din 
Iugoslavia. Turcia, Berlinul 
Occidentul ș.a. ne permit sâ 
așteptăm cu încredere o evo
luție la nivelul exigențelor. 
Desigur, cursa este deschisă. 
Ea poate fi cîștigată de ori
care dintre alergătorii ce se 
simt în largul lor pe munte. 
Dintre liderii noștri, doi par 
să aibă șanse mai mari : Va
sile Teodor și Emil Rusu. Di
namovistul Rusu are de par
tea sa atu-ul contratimpului 
spre Poiana Brașov unde își 
poate asigura un avantaj sub
stanțial. In schimb, Vasile 
Teodor contracarează avanta
jul colegului de club prinfr-un 
rulaj mai viguros și un re
marcabil sprint final, confir
mat anul acesta în grelele 
etape ale „Cursei Păcii".

In lipsa „Turului României". 
„Cupa Voința" rămîne între
cerea majoră a sezonului, cea 
care trebuie să ne arate sta
diul evoluției ciclismului nos
tru, posibilitățile de progres 
pe care le au rutierii din clu
burile d'in Capitală și din pro
vincie. In perspectivă, o în
trecere de mare spectacol.

SOFIA, 16 (prin telefon). în 
alte două meciuri susținute în 
cadrul turneului internațional 
din localitate, echipa Româ
niei a avut o comportare sur
prinzător de slabă, mai ales 
dacă o comparăm cu cea ma
nifestată cu prilejul . recentei 
competiții de la București. în 
fața primei reprezentative a 
Bulgariei, ea a pierdut cu 55— 
63 (26—28), iar în fața echipei 
Cubei cu 65—66 (27—33, 32—32). 
In general, în cursul acestor 
partide jucătoarele românce au 
făcut sumedenie de greșeli de 
tehnică și nu au avut pre
cizie in aruncările de la se-

midistanță. In plus, cei doi 
pivoți nu au dat satisfacție 
sub raportul eficacității : Bitu 
a marcat cîte 2—3 puncte, iar 
Diaconescu a fost inconstantă. 
Greșit a fost și faptul că s-a 
folosit cu predilecție apărarea 
în zonă, deși întrecerile an- 
teriosye, ca și perioadele în 
care a fost utilizat sistemul 
om la om, cu varianta pre
sing, au demonstrat eficacita
tea acestora. bilanț gene
ral, turneul de la Sofia a fost 
nesatisfăcător pentru echipa 
României care a fost întrecută 
atît de viitoarele adversare 
din seriile „europenelor" (Iu-

STEAUA — DUKLA OLOMOUC 84-76 (48-32)

goslavia și Bulgaria), cit și 
de formațiile de care dispuse
se săptămîna trecută la Bucu
rești (Polonia și Cuba).

Alte rezultate : Ungaria — 
Polonia 53—63, Cuba — sel. 
studențească a Bulgariei 61—41, 
Franța—R.S.S. Lituaniană 50 — 
67, Cehoslovacia — Iugosla
via 61 — 51, sel. stud, a 
Bulgariei — Bulgaria A 56—55.

Clasamentul de la locul 5 : 
5. Cuba, 6. Bulgaria (+7), 7. 
ROMANIA (+4), 8. sel. stud, 
a Bulgariei (—11) — aceste trei 
echipe s-au aflat la egalitate 
de puncte, 9. Polonia, 10. Un
garia. La ora închiderii edi
ției, au loc întîlnirile R.S.S. 
Lituaniană — Cehoslovacia 
(locurile 1—2) și Iugoslavia — 
Franța (3—4).

311 (03)
MRL.A.D. 16 (prin ielelor», de la 

corespondentul nostru). Meci 
de slab nivel, jucîndu-se cu rare 
faze pe linia de treisferturi. Oas
peții nu au lăsat o impresie prea 
bună, jocul lor bărbătesc depă
șind deseori limitele regulamentu
lui. Totuși, au învins cu 11—3 
(3—0).

In min. 9, la o grămadă ordo
nată. jucătorii Rulmentului scot 
balonul, dar îl lasă să se ros
togolească spre propriul teren 
de țintă dînd posibilitatea lui 
Purailtet să țîșneasea și să mar
cheze. O nouă greșeală se pro

PRONOSPORT
ASA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 33, ETAPA DIN 

16 AUGUST 1970

duce în min. 70 : Bănceanu exe
cută o aruncare lungă de la 
margine pînă la Ciorici care, 
în Ioc să prindă mingea, devine 
un fel de spectator. Escaude ne- 
maiavînd altceva de tăcut decît 
s-o culeagă și să puncteze din 
nou. în min. 80 oaspeții înscriu > 
prin Tafernabe, care scoate ba- j 
Ionul dintr-o grămadă organi- | 
zată la 5 m de linia buturilor și 
realizează o spectaculoasă în- I 
cercare — tot el fiind acela care • 
transformă. Pentru bîrlădeni a 
înscris Bucos (min. 22), transfor- | 
mînd impecabil o lovitură de pe- . 
deapsâ de ia circa 50 m. Arbi- I 
trul Th. Nasta a condus sub | 
orice critică următoarele formații: •

RULMENTUL : Mihalașcu, Bo- | 
gos, Bănceanu — «Bădină, Cons- ; 
tantin — Mititeii» (Spiratos), Za- •

Ieri, în Capitală, a avut 
loc în-tîlnirea internațională 
amicală de baschet dintre 
echipele Steaua și Dulka O- 
lomouc, ultima activînd în 
prima divizie a campionatu
lui cehoslovac. Meciul a fost 
în general echilibrat, Dukla 
lăsînd o bună impresie. în
ceputul partidei a aparținut 
oaspeților care au condus 
pînă în min. 12 (scor 28 
—25). In minutul următor 
Steaua reușește să egaleze 
(29—29). Organizîndu-se mai 
bine în apărare și atacînd 
mai eficace, Steaua s-a im
pus spre sfîrșitul primei re
prize, cînd a avut un avan
taj de 8 coșuri. Repriza a

doua a aparținut oaspeților 
care în min. 28 s-au apro
piat la numai 5 puncte de 
Steaua. In această repriză, s-a 
impus jucătorul Pekare-k, 
foarte bun în aruncările de 
la semidistantă. Scor final : 
84—76 (48—32). Partida a 
fost bine arbitrată de M. Ri- 
zea și C. Negulescu.

Adrian VASILESCU

Baschetbalistele 
junioare invingătoare 

Ta scor: 95-71

CU MAI BUM IftTĂSI MW
ÎNCEP ASALTUL LAlltUIIIII(III ZBURĂTOARE

I. Oțelul Galația — 
A.Ș.A. Tg. M. 2

II. Știința Bacău — 
Flacăra A

III. €. F. R. Pașcani —
Metalul Tîrg. 1

IV. Dunărea — Poiana
Cîmpina t

V. Metrom — Politeh
nica Galați 1

VI. Ș.N. Oltenița — Me
talul Buc. 1

VII. , C.S.M. Reșița — Ori-
șul Oradea 3

VIII. Met. Cugir — Poli
tehnica Tim. *

IX. Gloria Bistrița — 
C.F.R. Arad 1

X. Olimpia Oradea — 
C.S.M. Sibiu 8

XI. U.M. Timișoara — 
Corvinul Hd. *

XII. Electrop.utere Cv. —
Gaz metan 3

XIII. Minerul B.M. — O- 
limpia S.M.

torojnîi. Mânase — Gh. Șerban, 
Ciorici — Ignat, Rainea, Stoica, 
Senic — Bucos (Bitu).

S.A. MAULEON4IȘ : Errea,
Camy, Lestarpe — Brielle. Bas- 
terreix — Malherbe, Undurmi.i. 
Etchecopar — Tafernabe, Martin 
(Bozon) — Etchebarne, Escaude, 
Pouraillet, Lander — Hegulaphal.

Ellade SOLOMON

Tirul la talere 
aruncate din șanț 
și a celor lansate 
din turn (skeet) 
revine în marea 
actualitate. Ama
torii acestui sport frumos, de 
mare îndemînare și precizie, 
au programate la noi două 
evenimente de prim ordin : 
săptămîna aceasta, cu înce
pere de luni și pînă sîmbătă 
inclusiv (joi va fi zi de pau
ză), la poligonul Tunari vor 
avea loc întrecerile campio
natului republican, iar luna 
viitoare (între 8 și 13 sep
tembrie), pe aceleași standuri 
de tragere, se vor desfășura 
campionatele Europei.

Desigur, concursurile care 
urmează, constituie pentru 
specialiștii tirului cu arma 
de vînătoare examene deose
bite. Pentru absolvirea lor, 
sportivii, funtași sau candi
dați la consacrare, au cheltuit 
multă energie fizică și nervoa
să. Fără îndoială, în orice 
întrecere sportivă intervin și 
unele imponderabile, dar pînă 
la urmă, cel mai bun iese to
tuși învingător.

Competiția pentru titlurile 
naționale are acum, în preaj
ma europenelor, o semnifica
ție aparte. In întrecerile din 
aceste zile de la Tunari vor 
fi decernate titlurile republi

cane, dar, In același timp, 
concursurile vor constitui și 
ultimul și cel mai însemnat 
test înaintea campionatelor 
continentale. Iată dar, două 
atu-uri care vor contribui la 
ridicarea valorii actualei edi
ții a campionatelor țării, vor 
spori — sîntem siguri — do
rința de afirmare, dîrzenia 
celor care vor păși azi pe 
ttandurile de la Tunari.

în proba de talere arunca
te din șanț (începe azi la ora 
9), concurenții vor trage la 
200 de talere — pentru titlul 
individual (actualul deținător 
este Gheorghe Florescu) și 
150 t la echipe. In prima zi, 
manșa va fi de 75 de talere.

SIBIU, 16 (prin telefon).
Reprezentativa de junioare a 
României a obținut o vic
torie categorică și în a doua 

I întâlnire susținută în compa- 
I nia selecționatei similare a 

Poloniei : 95—71 (40—30).
Tinerele baschetbaliste ro
mânce au aplicat cu mult 

' succes presingul, permanent 
' și pe tot terenul, sj au ma- 
I nifestat o excelentă eficaci

tate în aruncările de la dis
tanță și de la semidistantă. 
Cele mai bune : Buga, Opri- 

I ciu, T. Rădulescu, Mihalik 
I din formația României, res- 
| pectiv Starowiewslca. Luni. 
| ultimul meci.

I. BOTOCAN — coresp.

Ce a arâtat 

gala clujeană?

CLUJ, 16 (prin 
telefon).

Lotul de tineret 
a susținut dumi
nică o verificare 
publică, întîlninA

în localitate, formația A.'/ 
Cluj. Spectatorii au putut tu
rnări o gală interesantă, cu 
cîteva întâlniri de bun nivel 
tehnic. Evoluția majorității 
pugiliștilor care constituie nu
cleul echipei ce ne va re
prezenta la C.E. de tineret 
de la Miskolc a fost mulțu
mitoare. Putem evidenția pe 
M. Toni, S. Mihalcea, N. Cor- 
doș, Gh. Ciochină și D. Mo- 
raru. In schimb, n-au confir
mat așteptările boxerii I. Ilie, 
A. Coroianu și chiar I. Siliște, 
deși a cîștigat partida cu A, 
Bute.

De aceea considerăm el 
mai sînt necesare încă cîtevs 
verificări publice, lată rezul
tatele tehnice, în ordinea ca
tegoriilor : Șt. Boboc (Lot) 
b.p. N. Parpală (A.S.A.), N 
Cordoș (L) b.p. M. Popescu 
M. Toni (L) b.ab. Ill I. Cioco 
Gh. Ciochină (L) b.ab. III M 
Nicolae, L. Nicolaescu (L) p.p 
I. Crețu, S. Mihalcea (L) b.ab 
II Farcaș, D. Mihalcea (L) 
b.p. I. Mocanu, D. Moraru (If 
b.k.o. II F. Kisvardi, I. Ili< 
(L) p.p. A. Tirboiu, A. Caro 
ianu (L) — S. Laslofi — mec 
nul, I. Siliște (L) b.p. A. Bute 
Scor final : 17—5 pentru lotu 
de tineret.

P. RADVANI, corespondent

Șl A FOST ZIUA A DOUA...

Fond de premii ; 152.435 Ie'.
Plata premiilor ; In Capi ■ 

tali, îneepînd de vineri 21 
august 1970 pînă la 30 sep • 
temhrie inclusiv.

h» țara,. începând de aproxi 
mativ marți 25 aug. 1970, 
pînă la 30 septembrie 1970, Pe aceste standuri de la Tunari laleristii noștri incep o adeiărată canonadă pentru cucerirea titlurilor de campioni ai țării

Foto, A. NEAGU

Valoarea deo
sebită a genera
ției cailor de 4 
ani a determinat 
direcțiunea hipo- 
dromului să fo

losească din plin un aseme
nea atu și-n consecință a 
inițiat o serie de probe, care 
— fără a fi clasice — consti
tuie veritabile tentative de 
ameliarări de recorduri.

Starea excelentă a vremii 
din luna august, cît și fap
tul că în aceste probe numă
rul partlcdpanțilotr a fost re
dus — pentru ca aceștia să 
nu se încurce intre ei — 
constituie elemente de prim 
ordin care asigură cu gene
rozitate ca finalmente ecqpul 
să fie atine.

Ieri a fost, deci, ziua a 
doua a acestor probe. După 
o cursă în care Făgaș a con
dus ostilitățile (a cîștigat din 
nou, în finiș. Seceriș, cu o 
nouă ameliorare, de 1:21,8 
pe km. în rest, Talaz s-a 
apărat eroic, iar alții n-au 
contat.

Analizînd atari perfar 
mante, publicul a rămas ci 
impresia că anvergura ieși
rilor maxime n-a fost înci 
atinsă și spectaculozitate» 
probelor rămâne complet des 
chisă.

IDin ansamblul rezultatei oi 
de ieri se imprimă „idilic* 
faptul că Vasile Gheorghe ș. 
Teofil au cucerit probele e- 
sențiale și că Solean și To- 
deraș n-au avut altceva d* 
făcut decît să înregistreze c 
serie de rezultate cu care 
să-și completeze palmaresul 
personal !... Rezultate tehni
ce: 1. Sanda (V. Gheorghe). 
Struna, Jafra 35,7, X Fresca 
(I. Todetnaș), Islaz, Silvin 
32,5, 3. Bidiviu (G. Popescu) 
Halva, Doinaș 35,1, 4. Efor 
.(Al, Nacu), Floreta, Melița 
32, 5. Județ (V. Gheorghe) 
Seringa, Răzuș 28,9, 6. Sece
riș (M. Ștefănescu), Talaz, 
Fănișor 21,8, 7. Mira (G. Po
pescu), Străjac. Stolnic 30 7, 
8. Nănas (G. Solean), Să’aș, 
Rusălcuta 44.

Niddy DUMITRESCU
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RIDICARE DE CORTINA PE SCENA DIVIZIEI B
O EZITARE Șl Oaspeții au ratat cit pentru două meciuri. UN „NUL" AR Fl FOST MAI

SPORTUL STUDENȚESC - PORTUL CONSTANȚA 10 (1-0)
debutat cu 

ediție a cam-

C.S.M. REȘIȚA-CRIȘLL ORADEA 1-1 (0-0) ECHITABIL

Studenții au 
succes în noua 
pionatului, realizînd o victo
rie la limită în fața Portului 
Constanța.

In prima parte, timp de 10 
minute, ostilitățile s-au des
fășurat la mijlocul terenului, 
cu rare incursiuni la ambele 
porți. înaintașii, atît cei bucu- 
reșteni cit și cei constănțeni, 
au încercat să depășească a- 
părările adverse prin acțiuni 
individuale. Dar. de fiecare 
dată, situațiile critice au fost 
rezolvate cu succes de apără
tori sau tirul atacanților s-a 
dovedit imprecis. Așa s-a în- 
tîmplat în min. 15, cînd Du- 
țan a expediat balonul peste 
poartă ; min. 19, la un luft al 
iui Păiș, Manciu a deviat 
mingea în aut; min. 20 : Bi- 
liboacă a depășit pe apărătorii 
bucureșteni și a trimis ba
lonul pe lingă poartă. Apoi, 
jocul a devenit mai vioi, fa
zele s-au succedat cu repe
ziciune dintr-o parte în cea
laltă. Prima ocazie favorabilă 
de a deschide scorul a iro
sit-o Biliboacă în min. 36, la 
o lovitură liberă executată de 
Ghiorgache. După două mi-

nute, Duțan l-a imitat, șutind 
pe lingă poarta Portului. In 
min. 43, însă, același Duțan 
a speculat prompt ezitarea 
fundașilor centrali Melenco și 
Mihai, deschizînd scorul: 
1—0 pentru Sportul studen
țesc.

Trecuseră doar cinci minu
te d.e la reluare și Strîmbeanu 
a ratat posibilitatea de a res
tabili egalitatea, trimițînd, de 
Pe linia de 6 m, într-un ad
versar. în continuare, studen
ții au acționat mai ofensiv, 
dar tot jucătorii de la Portul 
au avut posibilitatea să în
scrie : în min. 59, Cojocaru 
a greșit ținta ; după două mi
nute șutul lui Sîntimbreanu 
a fost deviat în corner de 
portarul Ion Vasile ; în min. 
67, Ciornoavă a respins de pe 
linia porții balonul trimis de 
Biliboacă. Spre sfîrșitul par
tidei, Jamaischi a încercat de 
două ori de la distanță vigi
lența lui Manciu, dar de fie
care dată portarul Portului a 
reținut cu siguranță balonul.

A arbitrat bine St. Matai- 
zer, ajutat la linie de C. Savu 
și A. Ene (toți din Craiova).

SPORTUL STUDENȚESC :

Ion Vasile — Jurcă, G. lones- 
cu. Sîrbu, Rădulescu, Cicu. 
Jamaischi, Duțan, Pană, Păiș 
(min. 63, Georgescu), Ciornoa- 
vă.

PORTUL: Manciu — Ghior
gache, Melenco, Mihai, Hulă, 
Strîmbeanu, Sîntimbreanu, 
Leolea, Fătu (min. 79, Ghi- 
meș), Biliboacă, Girip (min 
46 Cojocaru).

REȘIȚA 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Pri
mul sfert de oră al partidei 
s-a rezumat la un studiu 
atent din partea ambilor 
combatanți. Totuși, diferența 
de clasă dintre cele 
formații iese curind și 
nant în evidență. Kun, 
și Cefan depășesc cu 
rință apărarea gazdelor, dar 
in faza de finalizare se pri
pesc, greșind cu regularitate 
ținta. în min. 14, la un fault

două 
preg- 
Cociș 
ușu-

repe- 
Ca- 

reși- 
efor- 
echi-

i CINE AR FI CREZUT!

P. VINTILA

executat de Kun, Bule e pe 
punctul de a înscrie, dar Ueș 
respinge de pe linia porții. 
După 6 minute faza se 
tă identic la poarta lui 
tona. Noua achiziție a 
țenilor, Sfîrlogea, face 
turi disperate pentru a
libra jocul, dar coechipierii 
săi rămîn impasibili. Crișul 
domină insistent, dar Arnoț
chi (min. 33 și 39) deși nu-1 
are în față deeît pe Ueș, nu 
reușește să concretizeze. în 
ultimul minut al reprizei, 
Kun, de la numai cîțiva me
tri, șutează puternic în ba
ră ! Mingea revine în teren, 
spre Arnoțchi, găsit complet 
liber. Acesta este însă împins 
de la spate de Pirvan. Penalty 
clar. Arbitrul lasă totuși jo
cul să continue... La reluare, 
aspectul jocului rămîne ace
lași. După 
bilă a lui 
50), Kun — 
qelentă de 
a lui Cociș 
taculoș de
1—0 pentru Crișul. După a- 
proximativ 10 minute, la o 
greșeală de apărare a lui

o ratare incredi- 
Arnoțchi (min. 

la o centrare ex- 
pe partea stingă 
— înscrie spec
ia cîțiva metri :

Lucaci, Jak restabilește ega
litatea pe tabela de marcaj, 
în ultimul sfert de oră Cri
șul atacă dezlănțuit. Kun îl 
face k.o. pe pprtarul Ueș cu 
un sut năpraznic 
de la 10 metri.
Iși revine abia 
minute dar, în 
apără la fel de bine salvînd 
echipa de la cîteva goluri 
gata făcute. Kun (min. 
Suciu (min 87) și din 
Kun (min 89) s-au găsit 
mai cu portarul Ileș in 
dar scorul rămîne 1—1.

C.S.M. REȘIȚA : Ileș 
Rednic, Zicheli, 
Creștean, Comisar, 
vescu, Vuici (min 62 Ta teu), 
Jak, Sfîrlogea, Florea.

CRIȘUL : Catena - 
măreanu, Lucaci, Bule, 
povici, Balogh (min. 26 
Alexandru), Dărăban, Cefan, 
Arnoțchi (min. 58 Suciu), 
Kun, Cociș.

A arbitrat Tr, 
ajutat la linie de T. 
A Crișan — toți din

U.M. TIMIȘOARA
CORVINUL HUNEDOARA

Otelul Galați—A.S.A. Tg. Mureș 2-3 (2-0) MECI DE ,,B“?

(în plex) 
Reșițeanul 

după două 
continuare,

85), 
nou 
nu- 
față

Pirvan, 
Groză-

Săt- 
Po- 

N.

Cruceanu, 
Udin și 
Arad.

Dan VLAD

RĂSTURNARE DE SCOR SENZAȚIONALĂ: DE LA 0-2 LA 6-2

GALAȚI, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Meci 
dramatic ieri la Galați, cu 
două reprize total * diferite 
una de cealaltă. A.S.A. Tg. 
Mureș a fost la un pas de 
infringere, nu numai fiindcă 
gazdele aveau la pauză un 
substanțial 2—0, dar și fiind
că jocul aoestora părea să a- 
nunțe victoria finală. Bine 
pregătiți, gălățenii au abordat 
jocul cu multă siguranță, rea
lizînd frumoase acțiuni de a- 
tac, cărora nu le-au lipsit 
nici luciditatea, nici ritmul. 
In aceste condiții, A.S.A. a 
trebuit să se apere din răspu
teri, Bai fiind solicitat în re
petate rînduri. Și cele două 
goluri înscrise de gazde în 
prima repriză prin Bruștuc 
(min. 14) și Adam (min. 23) 
n-au făcut decit să exprime 
și pe tabela de marcaj supe
rioritatea în joc a localnicilor, 
din rîndurile cărora s-au im
pus Manta și Adam.

Imediat după pauză se pro
duce lovitura de teatru. în
tr-un singur minut, gazdele 
pierd tot ce au adunat în pri
mele 45 de minute. O centrare 
a lui Lucaci lovește bara și 
mingea ricoșează în poartă 
(min. 47), pentru ca după 40 
de secunde Caniaro 6ă-l „min-

tă“ pe Șerbănoiu, realizînd 
egalarea. Nu le-a fost greu 
apoi oaspeților, cu experiența 
atitor partide dificile din A, 
să temporizeze acțiunile pe o 
zonă mult restrinsă. Plini de 
foc pină atunci, cei peste 
10 000 de spectatori și-au tră
dat echipa, lăsînd-o singură, 
dezorientată, tristă. în final, 
oaspeții profită de acest „re- 
lache”. atacă mai deciși și 
transformă înfrîngerea din 
prima repriză într-o neaștep
tată victorie, prin 
scris de Lucaci în 
dintr-o 
acordată 
Olleanu 
preașcă 
drepta în poartă.

A arbitrat foarte bine : 
lexandru Pirvu — București.

OȚELUL : Șerbănoiu — Tr. 
Ionescu, Olteanu, Costache 
(min. 73, I. Nicu), Vulpeanu, 
Bruștuc, Ioniță, I. Ionică, Ni- 
eoară, Adam, Manta (min. 50 
Crăciunoiu).

A.S.A. : Bai (xnin. 46 So- 
lyom) — Szollosi, Toth, Ispir,. 
Czako, Naghi, Ciutac, Lucaci, 
Caniaro, Fazecaș, Nistor.

golul in- 
min. 87, 
pedeapsă 
comis

lovitură de 
la un henț 
care încercase să 
mingea care se

de
o- 

în-

A-

Jaclc BERARIU

UN' GOL Șl... CAM ATÎT!

Dunărea Giurgiu — Poiana Cimpina 1-0 (1-0)
tele- 

nostru). 
i sezo- 

sta- 
un

GIURGIU, 16 (prin 
fon ,de la trimisul 
Deschiderea oficială 
nului a coincis aici, 
dionul „Olimpia", 
meci de o factură 
pentru care calificativul sub
mediocru nl se pare cel mai 
fidel — puținele minute de 
fotbal veritabil —, găzduite 
de începutul și finalul _ pri
mei reprize, aflindu-se într-o 
netă inferioritate față de 
purtarea întîmplătoare a ba
lonului, de pasele fără adre
să trimise cu o regularitate 
demnă de o cauză mai bună, 
in sfîrșit, de o suită de faul
turi, pe cit de periculoase pe 
atît de inutile.

La capătul celor 90 de mi
nute de jjoc, tabela de mar
caj a consfințit victoria gaz
delor, grație golului realizat 
de mijlocașul ofensiv Sandu 
în minutul 20. Victoria se 
datorește nu atît virtuților 
tehnice ale elevilor fostului 
internațional Mîndru, cit I 
mai ales ambiției și bunei j 
încăpățînări cu care aceștia 
au urmărit izbînda.

Pe un teren foarte prost, 
giurgiuvenii au dominat ma
rea majoritate a timpului, 
treeîndu-și în cont nenumă
rate ocazii — după simpla 
noastră contabilitate, 4 sau 
5 cit roata carului — în fața 
unei echipe care ni s-a pă
rut pe cit de nepregătită pe 
atît de timorată.

Din cadrul unui joc cel 
mai adesea cenușiu, s-au 
desprins cîteva plonjoane 
spectaculoase ale „vulpoiu
lui" care este Opanschi, cîte
va pase gol servite de bătă
iosul Cristache, „evadările" 
în atac ale mijlocașului 
Sandu și — cam sărăcăcios

a 
pe 
cu
tehnică

acest bilanț — cîteva rafina
mente de ordin tehnic ale 
tinărului Iliescu, atît cit a 
jucat.

Corect — cu excepția unei 
faze dn minutul 40, cînd a 
lăsat nesancționat un henț 
in careul cîmpinenilor — ar
bitrajul brigăzii bucureștene 
condusă de C. Petrea.

DUNĂREA GIURGIU : 
Martinescu — Iacob, Gruber, 
BALOSU, Rădoi, ’
Grădinaru, Leșanu, 
CRISTACHE (min.
ESCU), Manciu (min. 57 Po
pa).

POIANA CÎMPINA : O- 
PANSCHI — BALANESCU, 
Postolache, Marin, Chiru, 
Popa, Ilarion (min. 60 Iorda- 
che), Popescu, Pantelimon, 
.Otărășanu (min. 77 Zubcu), 
Chiarcău.

Ovidiu IOANIȚOAIA

SANDU,
Lungu,

70 ILI-

1. C.F.R.

CLASAMENT
11002-02

(24 august):

2— 8. Sportul stud. 11001-02
2— 8. A.S.A. Tg. M. 11003-22
2— 8. Știința Bacău 11002-12
2— 8. Ceahlăul P. N. 11002-12
2— 8. Dun. Giurgiu 11001-02
2— 8. Metrom Bv. 11001-02
2— 8. Metalul Buc. 11001-02
9—15. Portul C-ța. 10010-10
9—15. Oțelul Galați 10012-30
9—15. FI.*Moreni 10011-20
9—15. Prog. Brăila 10011-20
9—15,. Poiana Cimpina 10010-10
9—15. Polit. Galați 10010-10
9—15. S.N. Oltenița 10010-10

16. Metalul Tg. 10010-20

ETAPA VIITOARE . . .
Progresul Brăila — Știința Bacău, 
Flacăra Moreni — Sp. studențesc 
București. Metalul Tirgoviște — 
Oțelul Galați. Portul Constanța 
— Dunărea Giurgiu, Poiana Cîm- 
pina — S.N. Oltenița, Politehnioa 
Galați — Ceahlăul P. Neamț, Me
talul București — C.F.R. Pașcani, 
A.S.A. Tg. Mureș — Metrom Bra
șov.

CAMPIONII NOȘTRI AU PRIMIT
TRICOURILE Șl MEDALIILE
(Urmare din pag. 1)

vorcepe emisarii U.T.A.-ei 
lua drumul Timișoarei, Tg. 
Mureșului și Sibiului în 
ranța tunar acorduri de ultimă 
oră.

C.F.R. Timișoara a utilizat 
20 de jucători. Mai întîi bravo 
ei fiindcă are atîția I Apoi 
mulți dintre ei cunosc binișor 
acest alfabet fără sfîrșit care 
se cheamă fotbal. Sfătuim pe 
toți cei interesați să nu con
sidere aprioric echipa timișo
reană un sac de puncte din 
care cine va avea nevoie va 
merge și va lua.

în partida de ieri, pentru 
gazde au înscris Domide (min. 
10), Pojoni (min. 39) și Bro- 
șovschi 
cutarea 
a unei 
pentru 
75). Au

~I.T.A. : Bătrîna (Gornea) — 
Lirău, Caliilin, Pojoni, Bro-

spe-

(min. 90 — prin exe- 
în manieră braziliană 
lovituri libere),, iar 

oaspeți Bojin (min.
jucat formațiile :

șovschi (Schep), Axente, Pe- 
tescu, Domide (Hajnal), Dum- 
brăveanu (Schiopu), Dem- 
brovschi, Florin Dumitrescu.

C.F.R. TIMIȘOARA : Tatar 
(Gaboraș-Korek) — Hangan 
(Tonca), Mehedinți (Pirvu), Ră- 
celescu (Speriosu), Seceleanu 
(Gorduna), Chimiuc (Hergan), 
Cioroparu (Floareș), Manola- 
che (Bojin), Nestorovici, Pa
nici (Periatu).

Miercuri, arădenii vor juca 
un meci amical de verificare 
la Budapesta în compania e- 
chipei reprezentative a R.P 
Ungare.

★
de
au

• Conducătorii echipei 
fotbal Olympiakos Pireu 
invitat echipa noastră cam
pioană, U.T.A., pentru o par
tidă amicală în Grecia. Me
ciul se va disputa miercuri 
2 septembrie la Atena.

• Pi oiectalul turneu în Ita
lia a devenit incert.

Ș. N. OLTENIȚA-METALUL BUCUREȘTI 0-1 (0-0)
OLTENIȚA, 

fon, de 
Diogene 
gendara 
ciul de 
n-ar fi găsit o fază curată de 
fotbal ! Chiar 
circumstanțele 
sezon. Dacă o 
de la început, 
tîi a avut doar două șuturi 
pe poartă, primul fiind expe
diat abia în minutul 41, se 
poate concluziona că nivelul 
spectacular al meciului a fost 
foarte scăzut, iar ceea ce s-a 
tntimplat în restul timpului, 
la mijlocul terenului, 
departe de cerințele 
secunde.

Se pot invoca de 
gazde, debutante în acest eșa- 

cuvenit, lipsa de 
dar atunci cînd 
începutul reprizei 

rezervele pregă- 
seacă, circumstan-

16 (prin tele- 
la trimisul nostru), 
dc-ar fi fost, cu le
sa luminare, la me- 
la Oltenița, și tot

ținînd cont de 
începutului de 
să precizăm, 
că repriza în-

a fast 
diviziei

către

Ion, tracul 
experiență, 
puțin după 
secunde și 
tirii fizice 
țele atenuante nu mai au nici 
măcar acest suport. De 
S. -------- --  ‘
să 
rea 
ale 
culcscu a șutat periculos 
colțul de jos al porții, 
l’etre a reținut (min. 48). 
poi, după 7 minute am mai 
notat pătrunderea Iui Stama- 
nichi, încheiată cu un șut în 
bară de la numai 6 m ! Cu 
acestea, „benzina" gazdelor 
s-a terminat și Metalul a a- 
vut posibilitatea să termine 
meciul lejer, apropiindu-se cu

fapt, 
N. OLTENIȚA a încercat 
tranșeze meciul în favoa- 
sa in primele zece minute 
reprizei secunde, cînd En- 

la 
dar 
A-

9 \ 1
fiecare minut care se scurgea, 
de ceea ce au sperat la în
ceput : un meci nul.

Neprevăzutul. însă, și-a 
rătat, colții pentru gazde în 
penultimul minut al partidei, 
clnd metalurgistul Iancu, gă
sit liber pe partea stingă a 
terenului, a demarat și apoi 
a centrat cu boltă la marginea 
careului de 16 m, acolo undo 
Savu (cel mai bun jucător de 
pe teren) s-a înălțat, fără 
nici o opoziție din partea ad 
versarului 
cu capul, 
periculoasă^ doar atunci 
portarul 
s-o, fără

Meciul 
calculelor 
,.B“, susținuți de o puterni
că galerie și beneficiară a 
unui excelent gazon (singu ■ 
rul la înălțimea diviziei se 
cunde !), dar și a calculelor 
echipei bucureștene, foarte ti- 
nără și. se pare, puțin expe
rimentată,

A arbitrat N. Cursaru (bine), 
ajutat de V. Neacșu și I. Chi- 
riță, toți din Ploiești.

" " OLTENIȚA :

a-

și a lovit balonul 
Mingea a devenit 

cînd 
Grădișteanu a ațin- 
a o reține, și gol 1 
se jucase împotriva 

debutanților in

Gră-S. N.
dișteanu — Nițu (min. 70 Ef- 
timescu). Baltag. Dima, Chi- 
vu, Vasilescu, Mieluță (min 
75 Patraclit), Enculescu. Con
stantin. Cimpeanu, Stamanichi

METALUL : Petre Iosif
Nedelcu. Moraru, Cojocaru. 
Savu, Apostol, Iancu, Geor
gescu (min. 60 Radu), G 
Stan, E. Dumitru. Roman.

Paul SLĂVESCU

ALTE REZULTATE
ȘTIINȚA BACĂU — FLA
CĂRA MORENI 2—1 (1—1)

Gazdele au atacat în pri
mele minute, dar cei care 
au deschis scorul au fost cei 
de la Flacăra Moreni, în 
min. 29, prin Dănilă. Egala- 
rea survine în min. 45 prin 
Banu. în repriza secundă, 
gazdele reușesc să înscrie în 
ultimul minut prin Dițeanu 
A arbitrat satisfăcător V 
Liga — Galați. (F. Ene — 
coresp.).
C.F.R. Pașcani — Metalul 

Tirgoviște 2—0 (1—0)
PAȘCANI, 16 (Prin telefon). 

Astăzi s-a disputat in localitate 
meciul dintre C.F.R. Pașcani - 
Metalul Tirgoviște. terminat 
victoria gazdelor 2—o (1—0).

Udroaică, noua achiziție a 
trenorulu) M. Alexandru, a 
vedit multă fantezie în joc 
un bun plasament, fiind elemen
tul care a determinat victoria e- 
chipei sale. Golurile au fost mar
cate de Udroaica (min. 35) șl Gb 
Blejușcă (min. 71).

Arbitrului C. Buburu» i s-au 
aliniat următoarele formații :

C.F.R. Pașcani: Catrina — Rusu, 
Cpsma. Bivolan V. Blejușcă, Pa- 
nait, Drăgan. Andrei (min. 46 
Gh. Blejușcă). Udroaică, Mărcu- 
lescu (min. 51) Ciupa). Straț II.

METALUL TIRGOVIȘTE : Stă-

si CU
an- 
do- 

și

nescu — Mihăilescu. Clobanu, 
Stanciu, Bocin, Pavlovici, Nițes- 
cu, Ionescu, Allenei (min. 40 
Mureșan), Pirvu (min. 70 Ti- 
ron), Turcii.

Dumitru DIACONESCU, coresp. 
METROM BRAȘOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 1—0 

(0-0)
Gazdele au abordat parti

da cu multă seriozitate, au 
dominat destul de autoritar, 
îndeosebi în primele 45 de 
minute, nereușind, însă, să 
fructifice numeroasele ocazii 
avute. Unicul punct al par
tidei a fost realizat de Fur
nică (min. 60).

A condus bine C. Bărbu- 
lescu — București. (C. Gruia 
— coresp. principal).
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PROGRESUL BRĂILA

(0-0)
Joc de mare luptă, în 

au -abundat faulturile
ambele părți). Au marcat 
Enci (min. 63) și Baico (min. 
67) pentru gazde, iar Traian 
(min. 47) pentru oaspeți. P. 
Brătănescu (Suceava) a arbi
trat bine. (C. Nemțeanu 
coresp.).

2—1

care
(de

Meciuri
F.C. ARGEȘ — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—2 (1—1)

Argeșenii și-au încheiat pe
rioada de pregătire efectuată 
pe meleagurile brașovene, 
întîlnind duminică diminea
ța echipa divizionară C, 
Tractorul. Victoria le-a re
venit cu 3—2 (1—1).

Au marcat: Frățilă 
31), Dobrin (min. 60), 
(min. 84) pentru F.C.
respectiv Cheresteș (min. 
și 64 prin lovituri de 
11 m).

După joc, piteștenii 
plecat să-și continue pregăti
rile in orașul lor de reședin
ță, avînd stabilite și două 
jocuri amicale. Joi, cu Du- 
nav Ruse, duminică, cu Pe
trolul Ploiești. (C. GRUIA 
— coresp. principal).

(min. 
Jercan 
Argeș, 

7 
la

au

DINAMO BACĂU -
STEAUA 5—4 (3—1)

Formațiiie divizionare A, 
Steaua și Dinamo Bacău, 
care se află în pregătire la 
Brașov, au susținut duminică 
un jo< de verificare pe sta
dionul Tractorul din locali
tate. Meciul a fost deosebit 
de util pentru ambele for
mații, antrenorii puțind veri
fica stadiul de pregătire 
componenților 
Partida a fost 
eu multe faze de 
marcat: Florea, 
rin Avram,

al
echipelor, 

interesantă, 
poartă. Au 

Velicu, So-
Rugiubei

Hrișuu, lespectiv, Naum, lor-
și

amicale
dănescu, Manea și Negrea. 
(T. MANIU — coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI 
STEAUA (TINERET REZER

VE) 0—1 (0—1) 
METALUL PLOPENI — PA- 
NAIOT HITOV (BULGA

RIA) 4—1 (2—0)

Echipa bulgară din divi
zia C, aflindu-se în tranzit 
în drum spre Ungaria, a sus
ținut un meci amical la Plo- 
peni. Fotbaliștii prahoveni 
au dominat cu autoritate și 
au cîștigat la scor prin go
lurile înscrise de Bogaciu (3) 
și Negoiță. Pentru oaspeți a 
marcat Titov. (I. Tănăsescu 
— coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
FARUL 2—1 (1—1)

Duminică dimineață, pe sta
dionul din str. Dr. Staicovici. 
Progresul București (cu cîți- 
va jucători de la „tineret") 
a întîlnit într-un meci ami
cal pe Farul Constanța. După 
un joc anost, cu puține faze 
de poartă, gazdele au cîștigat 
cu 2—1 (1—1). Autorii golu
rilor : Varga (min. 7) și Năs- 
tase (min. 57) pentru învingă
tori, Oprea (min. 12) pentru 
învinși. în această partidă, 
antrenorii echipei Farul, Cos- 
moc și Hașoti, au rulat tot 
lotul pe care îl au la dispo
ziție. A condus foarte bine 
Martin Haimovici (București). 
O nota discordantă la jocul

2-6
i BRAD, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Me
ciul s-a jucat la Brad — la 
aproape 65 km. de Cugir — 
deoarece terenul echipei Me
talurgistul a fost suspendat 
cu o etapă, ca urmare a ati
tudinii huliganice a unor spec
tatori în campionatul trecut.

Partida, începută într-un 
ritm extrem de alert, și-a 
împărțit debutul în foarte 
nete perioade de dominare, 
înscrie mai întîi Metalurgis
tul, care în primele 15 minute 
a apăsat acceleratorul ,pină la 
fund și a izbutit să marcheze 
la două acțiuni perfect crea
te de Smadea. prin Tamas 
(min. 7 — însă după un foar
te clar fault nesancționat de 
arbitru 
însă 
pună 
două 
trem 
la C.S.M. Reșița), la interval 
de numai 2 minute (min. 20 
și 22). Iar, după o scurtă re
venire a metal urgiștilor, ace
lași Copăceanu înscrie, cu un 
remarcabil singe rece, cel de 
al treilea gol al timișorenilor 
(min. 43).

Repriza secundă — în care 
din păcate ritmul jocului sca
de vizibil — întărește ceva ce 
în prima parte a meciului era 
numai o presupunere : rolul 
predominant al conducătoru
lui de' joc. în vreme ce la 
„Poli", linia de mijloc Fillop 
— Surdan — Petrovici (de 
altfel punctul forte al echipei) 
își aveau foarte bine delimi
tate sarcinile — avînd în per
soana lui Surdan un dispecer 
inspirat, la Metalurgistul cei

și min. 12). Este 
rîndul Politehnicii să se 

pe picioare și înscrie 
goluri prin incisivul ex- 
stînga Copăceanu (fost

CLASAMENT

si 
să

clipe grele 
adverși, ca 
75 cînd au 

rafinatul

METALURGISTUL CUGIR-POLITEHNICA TIMISOARA 
(2-3)

doi coordonatori, Smadea 
Șoangher, nu făceau decit 
se încurce unul pe altul.

Remarcabilă, de asemenea, 
viteza de joc a timișorenilor. 
De cite ori oaspeții au purtat 
astfel de atacuri, în viteză, cu 
surprinzătoare devieri de ba
lon, ei au făcut 
rigizilor apărători 
în minutele 61 și 
mai înscris prin 
Kun I și Surdan.

în min. 69, într-una din ac
țiunile sale total greșite, ar
bitrul Mogoroașe a acordat 
un 11 m discutabil în cel mai 
bun caz — gazdelor. Ratat 
însă de Smadea (șut peste 
bară). în final un nou gol 
timișorean : Kun I (min. 80).

A arbitrat (cu dese scăpări) 
N. Mogoroașe (Craiova).

METALURGISTUL CUGIR: 
Iovânovici (min. 34 Tripa) — 
Dinea, Cocos, (min. 46 Mate
escu), 
(min. 
lescu, 
gher,

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : Filip — Rotaru, Arnăut, 
Mafa, Brîndescu. Fiilop. Sur
dan, Petrovici, Dima, Kun I, 
Copăceanu (min. 82 Dobîndă).

DUMITRU GRAUR

Pîrvulescu, Mateescu 
46 Ivan), Dobre, Nicu- 
Tamaș, Smadea, Șoan- 
Colnic.

1-2 (0-1)
TIMIȘOARA, 16 (prin te

lefon, <Ic Ia corespondentul 
nostru principal). Peste 5000 
de spectatori au fost prezenți 
pe stadionul C.F.R., la ,pri
mul joc al formației U.M. 
Timișoara în divizia B. E- 
moțiile debutului au fost 
mari și decisive în stabilirea 
rezultatului final. Numai așa 
se explică ratările incredibi
le ale echipei timișorene 
(Gutuii, Popescu, Lața) care 
a dominat în majoritatea 
timpului. în general, gazdele 
au fost surprinse de vivaci
tatea hunedorenilor care au 
fost deseori primii Ja balon. 
Oaspeții, mai rutinați, au ju
cat calm în apărare, uneori 
supraaglomerat în fața porții 
apărată cu mult succes de 
D. Socol care a cîștigat toate 
duelurile aeriene cu înain

tașii timișoreni. în atac, oas
peții s-au bazat pe acțiuni 
simple, însă periculoase. 
Cele două goluri înscrise de 
ei au fost obținute în peri
oadele de dominare netă ale 
gazdelor. Astfel, în min. 28 
la o ciocnire între Cucla și 
Setu, in afara careului de 16 
m, propriu, primul cade. 
Cergă profită si șutează slab 
de la 20 de metri, dar por
tarul Siclai, neatent. scapă 
mingea printre mîipi. în re
priza secundă, după o suită 
de atacuri timișorene, Po
pescu preia în min. 62 din 
voie, de la distanță, în col
țul drept, aducînd egalarea. 
După cum evoluau echipele 
în teren se părea că timi
șorenii vor debuta cu o vic
torie. Dar Cergă care a stat 
tot timpul în apropierea 
porții timișorene „pescuiește" 
o minge și șutează, făcînd 
inutilă intervenția portarului 
Hodrea. Deși gazdele conti
nuă să domine teritorial, ob- 
ținînd corner după corner, 
nu reușesc totuși să obțină 
egalarea, care ar fi fost e- 
chitabilă, A arbitrat corect M. 
Nicolaescu (Caransebeș).

U.M. TIMIȘOARA : Siclai 
(min. 46 Hodrea) — Mara
ton, Setu, Vitze, Enderle, 
Cucla, Guțuli, Popescu. Lau- 
rențiu (min. 51 Strizu), Lața, 
Pop.

CORVINUL HUNEDOARA : 
Socol — Ceaușu, Matei, 
Stan. Coiculeșcu, Foca, Hris- 
tos (min. 83 Popa), Steiner, 
Păuneseu. Cergă. Mercea.

Petre ARCAN

ALTE REZULTATE
OLIMPIA ORADEA

C.S.M. SIBIU 0—0

2—
2—
2—
2— 5
6—11.
6—11.
6—11.

1. Polit. Tim.
5. Corvinul Hd.
5. Min. Anii a
5. Minerul B. M. 

Gl. Bistrița 
Olimpia Oradea 
C.S.M. Sibiu 
Electroputere 
Craiova
Gaz m. Mediaș 
C.S.M. Reșița 
Crișul Oradea 
U.M. Timișoara

1 
î
1 
j 
î
1
1

1 
î 
1
1 
1 
o 
o

o 
o 
o 
o o
o o 

o 
o

0 
0 
o

1
1

6-2
2-1
2-1
1-0
1-0
0-0 
0-0

2
2
2
2
2
1
1

Rezultatul este echitabil 
pentru ambele formații. Oră- 
denii, deși au dominat 
mult, mai ales în 
fost deficitari 
tactică. Sibienii au debutat 
cu succes și în noua compe
tiție, dovedind că alcătuiesc 
o echipă solidă. Arbitru] ti
mișorean I. Ritter a condus 
excelent. (V. Sere — coresp.)

Unicul gol a fost înscris de 
Ciocan (min. 67). A condus 
bine C. Silaghi (Baia Mare). 
(I. Toma — coresp.)

mai 
final, au 

la capitolul

MINERUL BAIA MARE 
OLIMPIA SATU MARE 

l—o (0—0)

VAGONUL ARAD — MI
NERUL ANINA 1—2 (0—0)

de 
ale 
au 

obținut victoria. Au man at : 
Munteanu (min. 74) și Mate 
(min. 
Dobai 
gonul. 
Boroș 
colaiță, coresp.).

Oaspeții au profitat 
două greșeli elementare 
apărătorilor arădeni și

77) pentru Minerul, 
(min. 90) pentru Va- 
A arbitrat corect I.

— Timișoara (Gh. Ni-

1 
1 
1
1
1
1 
i
1

1
1
1
1
o

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — GAZ METAN ME

DIAȘ 2—2 (1—0)

1 
l 
1 
1 
o 
o 
o 
o

2-2 
2-2
1-1
1-1
1-2
1-2
U-l
0-1

o o o 
o
1
1 
1
1

6—11.
6—11
6—11

12—15.
12—15. Vagonul Arad
12—15. Olimpia S. M.
12—15. C.F.R Arad

16. Metalurgistul 
Cugir

ETAPA VIITOARE
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Ma
re, Crișul Oradea — U.M. Timi
șoara, C.F.R. Arad — Olimpia 
Oradea, Politehnica Timișoara — 
Vagonul Arad, Corvinul Huned. — 
Electroputere Craiova, Minerul A- 
nina — Metalurgistul Cugir, Gaz, 
metan Mediaș — Gloria Bistrița, 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Re-

o 
o 
o 
o 
o
o o 
o o 
o o

1 O O 1 2-6

(24 august):

oaspeții au avut 
de superioritate 
repriza a doua, 

mai multe oca- 
U- 

fost 
88). 
Bă- 
To-

Băimărenii au dominat mai 
mult dar și 
o .perioadă 
teritorială în 
Totuși, cele
zii le-au avut localnicii, 
nicul gol al partidei a 

Roznyai (min 
corect Mircea 

Oradea. (T.
coresp. principal).

nicul gol 
înscris de 
A condus 
dulescu - 
hătan —

GLORIA BISTRIȚA —
C.F.R. ARAD 1—0 (0—0)

Peste 3 000 de spectatori 
au urmărit primul joc în di
vizia B al echipei bistrițene.

Oaspeții au dominat în re
priza secundă și puțin a lip
sit să plece cu 2 puncte din 
Craiova. Au înscris Matees
cu (min. 15), Bichea (min. 
78) pentru craioveni, Moldo
van (min. 72) și Jiga (min. 

75) pentru Gaz metan. C. Di- 
nulescu (București) a condus 
cu multe scăpări, comițînd 
greșeli in aprecierea faultu
rilor și in acordarea legii a- 
vantajului. (V. 
coresp.).

Popovici

Portarul Zamfir (Progresul) blochează la picioarele lui Ologu (Parul) Foto: V. BAGEAC
corect a făcut-o 
bucureștean Viorel 
care, prin atacurile 
riculoase la om (ca 
și în partida cu Politehnica
Iași) a fost la un pas a-și ac
cidenta grav adversarii di 
ioc ți.

fundașul 
Popescu 

sale pe- 
de altfel

Au jucat formațiile :
PROGRESUL: Zamfir

(Gherghel) — V. Popescu, 
Marinescu (M. Matei), Rota
ru I., Ad. Constantinescu, Șt. 
Marinescu, I. Dinu (Condura- 
che), D Sandu, Varga (D Po
pescu), T. Sandu, Năstașe.

FARUL : Popa (Ștefănescu) 
— Stoica (N. Constanținescu), 
Antonescu, Mareș, Pleșa, Tă- 
nase (Koszka) I. Constanti- 
nescu, Ologu (Badea), Tufan, 
Oprea, Kallo.

1*. AcLLL, cut'fcsp.



ECHIPELE ROMÂNIEI CÎȘTIGĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

le au Indicat pentru campioa
na noastră 13,5 s — nou re
cord al J.B.A. și record ega
lat al României.

Rezultate i 1. VALERIA 
BUFANU (R) 13,5 — nou 
record al J.B.A., record ega
lat al României; 2. Nedialka 
Anghelova (B) 13,7 ; 3. Elena 
Mîrza (R) 14,0; 4. Dimitrina 
Koleva (B) 14,3: 5. Milena 
Radlovici (I) 14,3.

Concurenta iugoslavă Emi- 
na Pilav a fost descalificată.

4. Breda Baboșek (I) 45,70 m;
5. Fenka Solova (B) 43,86 m ;
6. Jadranka Antunovici 
38,42 m.

Spre cer I

Prietenul nostru — 
Artarski

Aruncarea discului băieți, 
una dintre probele celor pu
ternici, a fost câștigată de

Cîteva momente de intensă 
concentrare, apoi pași mă
runți, alergare de ogar, o bă
taie puternică și Cornelia 
Popescu s-a înălțat spre ce
rul stadionului Republicii tre- 
cînd cu unduire de felină peste 
ștancheta suspendată la 1,85 
m ! O salvă de aplauze i-a 
salutat zborul care prevestea 
o epatantă performanță. La 
concurență cu săritura cu 
prăjina, probă în care Papa- 
nikolau se dovedea un veri
tabil 
time

gigant, săritura în înăl- 
femei a constituit unul

Jocurilor Balcanice, co- 
cupe următorilor atleji,

Tn cadru! festivității de închidere a 
misia de organizare a oferit diferite , 
pentru performanțe deosebite în întrecerile de la București :

Christos Papanikolau (Grecia)
Vera Nikolici (Iugoslavia)
Curt Socol (România)
Nedialka Anghelova (Bulgaria)
Hiiseyin Aktaș (Turcia)
Ivica Karasi (Iugoslavia)
Cornelia Popescu (România)
Tudor Puiu (România)
Natalia Andrei (România)
Cu acest 

campioni -------------
Napoleon Papagheorghiu (Grecia) de mai multe 

pion la aruncarea suliței
Vasilis Mavrapostolos (Grecia) campion la 5000 
Athanasios Ragazos (Grecia) campion la fond 
Sevki Koru (Turcia) campion la maraton 
Cristea Dinu (România) campion la fond 
Petre Havaleț (România) campion la aruncarea

devenit campioanaa

■

Popescu 
balcanică

Cu această săritură,
:est prilej au fost distinși mai multi sportivi, foști 
ii balcanici :

ori cam-

m

discului.

ILIE NĂSTASE IN FINALĂ, LA HAMBURG
• Tenismanul român, întâlnește in ultimul meci

pe Tom Okker, după o splendidă victorie la Tony Roche
Tenismanul nostru nr. 1,. ma

estrul emerit al sportului ILIE 
NASTASE, continuă seria, suc
ceselor în campionatele inter
naționale de tenis ale R. F. 
a Germaniei, care se desfă
șoară la Rothenbaum, lîngă 
Hamburg. Tn semifinalele pro
bei de simplu masculin, jucă
torul român a repetat victo
riile sale precedente asupra 
celebrului profesionist austra
lian Tony Roche, învingîndu-l 
cu 3—6, 7—5, 6-1, 6—4. în 
finala probei, Năstase întîl- 
nește un alt iucăfor european, 
pe cunoscutul tenisman olan

dez Tom Okker. Acesta a 
dispus fără dificultate de ce
hoslovacul Jan Kodes, cu 6—2, 
6-0, 6—4.

In proba de dublu băr

bați, cuplul român Ion 
Țiriac — Ilîe Năstase, a 
învins cu 6—4, 6—3, 6—3, 
perechea australiană Ale
xander — Dent.

ALEKSANDR METREVELI CULEGE VICTORII
MOSCOVA, 18 (Agerpres). 

— Campionatele internaționale 
de tenis ale U.R.S.S. au in
trat în fazele decisive. In 
proba de dublu mixt, s-au 
disputat semifinalele. Pere
chea română Iudit Dibar — 
Sever Dron a întîlnit puter
nicul cuplu sovietic Olga Mo
rozova — Aleksandr Metre-

veli, aceștia din urmă termi- 
nind învingători cu 8—2, 
6—3.

S-a disputat și finala pro
bei de simplu masculin. Ma
nifestând aceeași bună formă; 
multiplul campion unional A. 
Metreveli a obținut ' victoria, 
învingînd pe polonezul VV. 
Gasiorek cu 6—3, 6—2. 8—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

chifor Ligor (R) 4,80, 5. Ilia 
Vladimirov (B) 4,60, 6. Theo
doras Togas (G) 4,60, 7. Omer 
Giraygil (T) 4,40 — record 
turc egalat.

rezultate remarcabile.

Finiș ca la sprint!

bulgarul Todor Artarski. La 
36 de ani, bravul atlet de din
colo de Dunăre a dat un e- 
xemplu de voință, de pasiune 
pentru acest sport al sportu
rilor. Pentru aceasta — dar și 
pentru faptul că Artarski este 
un vechi oaspete aL stadioa
nelor noastre, un statornic 
prieten — spectatorii i-au fă
cut o caldă manifestație de 
simpatie .Iosif Naghi — pur
tătorul speranțelor noastre — 
a avut o comportare onora
bilă. Suferind multă vreme (se 
resimte încă), el revine cu 
pași siguri spre înălțimile ie
rarhiei.

Rezultate: 1. TODOR AR
TARSKI (B) 56,70 m 
sif Naghi (R) 55,88 
Christos Kampitsis 
4. Nikolaos Tziaras 
m ; 5. Velko Velev 
m ; 6. Marijan

din clou-urile competiției, o 
probă a vedetelor. Bravo Cor
nelia 1 îți dorim satisfacțiile 
înaintașei tale, maestra mae- 
strelor Iolanda Balaș.

Rezultate : CORNELIA

Cursa de 5000 m va rămî- 
ne, cu siguranță, multă vreme 
în memoria spectatorilor doar 
pentru ultimul din cele 12 
ture și jumătate ale sale. Ca 
și la 10 000 m, Mustață a con
dus majoritatea distanței, fâ- 
voriții suspectîndu-se reci-

; 2. Io
ni ; 3.

(G) 54,34;
(G) 54,24
(B) 54,02 

Gredelj 
(I) 52,98 m, 7. Vasile Sălăgean 
(R) 52,86 m.

1
Artarski (Bulgaria) discobolul consacrat al J. B.

dat cu 
învingătorii, atleții iugoslavi, 
au realizat un nou record al 
țării lor și al J.B.A., iar spor
tivii greci, clasați pe locul 
II, și-au îmbunătățit și ei cea 
mai bună performanță na
țională în această probă. E- 
chipa României a luptat pen
tru o medalie și au existat 
posibilități să o obțină. Din 
păcate, schimbul IV, Puiu, a 
întîlnit în calea sa un... ob
stacol (un concurent care-și 
încheiase evoluția, dar nu 
părăsise pista) care l-a obli
gat să-și iasă din ritm și să 
facă un mic ocol. Este sigur 
că această întîmplare a de
cis clasarea formației noastre 
pe locul IV.

Rezultate : 1. IUGOSLAVIA 
(Kokuvan, Alebici, Medjimu- 
reț, Karasi) 3:08,4 — record 
al Iugoslaviei și al J.B.A.; 2. 
Grecia 3:10,0 —record al Gre
ciei ; 3. Bulgaria 3:10,1 ; 4.
România (Gedeon, Nicolae, 
Ungureanu, Puiu) 3:10,2; 
Turcia 3:19,2.

• La Diisseldorf, finala 
inter-zone a „Cupei Da
vis", op unînd echipele 
R.F. a Germaniei și Spa
niei, nu s-a putut încheia 
din cauza ploii. Situația 
la întrerupere, în penulti
mul joc de simplu: 
Kiihnke (R.F.G.) — Oran- 
tes (Spania) 6—3, 2—3. 
Scorul general al întilni- 
riî continuă să fie 2—1 
în favoarea reprezentati
vei vest-germane.

In turneul internațional de tenis, 
ce se desfășoară în localitatea La 
Zoute (Belgia), americanul Bu- 
cholz l-a Învins pe chilianul Pin
to Bravo cu 6—2, 6—4, iar bel
gianul Hombergen l-a eliminat 
cu 6—2, 7—5 pe englezul Bob 
Wilson.

Peste 350 de automobile parti
cipante la raliul Paris — Kabul — 
Paris au trecut pe la punctul 
de control instalat la intrarea în 
capitala Afganistanului. Mii de 
locuitori al orașului au făcut o 
călduroasă primire automobiliș- 
tilor. Ziarele din Kabul au pu
blicat numeroase articole, des
criind peripețiile raliului. sub
liniind că această cursă consti
tuie o bună publicitate pentru Af
ganistan, care odinioară era re
numit pentru starea proastă a 
șoselelor sale.■
Motociclistul italian Giacomo A- 
gostinj a obținut a 8-a victorie 
consecutivă In actualul sezon, clș- 
tigînd marele premiu de la Bel
fast. La clasa 350 cmc. pe o ma
șină „MV-Agusta", Agostini a 
acoperit 180 km în timpul de ih

Ah ! Schimburile...

Din ultima încercare...
2. 

1,83 
Iu-

5.

Reprezentantele țării noas
tre au dominat — fără a stră
luci — proba de aruncare a 
suliței. Ele au cucerit primele 
două locuri — aducînd astfel 
prețioase puncte echipei 
și medaliile de aur și argint.

Corbu, în plin efort

Efharislo poly" Papaniko- 
lau !

POPESCU (R) 1,85 tn; 
Snejana Hrepevnik (I) 
tn, — nou record al 
goslaviei. — 3. Virginia Bonei 
(R) 1,76 m ; 4. Breda Babo
șek (I) 1,73 m ; 5. Katia La- 
zova (B) 1,73 ni; 6. Rumiana 
Koșarevska (B) 1,65 m.

Premierea primelor trei cla
sate în această probă a fost 
făcută de către multipla re
cordmană mondială Iolanda 
Balaș.

la

metru cu 
ce-1 des- 
bulgar și 
ultimii 80

Pentru cea de a treia meda
lie, de bronz, Molova Lutviăn 
a făcut intense eforturi, reu
șind să și-o asigure abia în 
finalul probei. Interesant de 
remarcat de altfel, că primele 
patru clasate au realizat per
formanța cea mai bună în în
cercarea a 6-a, ultima.

Rezultate: 1. ELISABETA
PRODAN (R) 50,10 m ; 2. Ioa
na Stancu (R) 49,02 in : 3.
Molova Lutvian (B) 48,40 tn ;

începută la ora 16, cu 90 
de minute înaintea celorlalte 
probe, prăjina s-a încheiat 
după nu mai puțin de 3 ore 
și 35 minute, ultimele fiind 
poate cele mai apăsătoare 
prin emoția pe care au de
clanșat-o în rîndurile privito
rilor. Execelentul săritor grec 
Christos Papanikolau a încer
cat la 5,47 m (ceea ce n-am 
mai văzut încă pe un stadion 
românesc) doborîrea recordu
lui mondial și european, după 
ce la 5,40 m el stabilise re
cordurile grec și al Jocurilor 
Balcanice.

De la Iolanda Balaș specta- 
tatorii bucureșteni n-au mai 
trăit asemenea emoții, acelea 
de a urmări, cu sufletul la 
gură, toate momentele de pre
gătire ale arbitrilor, ale atle
tului, apoi încercările acestuia 
de a trece peste ștacheta unui 
record mondial. Papanikolau 
ne-a făcut pe toți să regăsim 
această atmosferă deosebită, 
pe care cuvintele aproape că 
nici n-o pot descrie. Și pen
tru aceasta îi mulțumim l

Rezultate î 1. CHRISTOS 
PAPANIKOLAU (G) 5,40 — 
record grec și al J.B.A., 2.
Dimiter Hlebarov (B) 4,90, 3. 
Dinu Piștalu (R) 4,90, 4. Ni-

proc, în pluton, pentru ca 
4 600 m, Jelev sg țîșnească 
ca din pușcă lăsînd impresia 
că victoria nu-i poate scăpa. 
Dar Korica, — ah ce atlet in
teligent I — a pornit în urmă
rirea lui. a redus 
metru din distanța 
părțea de fondistul 
în linia dreaptă, pe
de metri, a fost alături de 
Jelev și apoi l-a învins în 
finiș.
Rezultate: 1. DANE KORICA 

(1) 14:12,6, 2. Mihail Jelev 
(B) 14:12,8, 3. Gheorghi Tihov 
(B) 14:14,6, 4. Dușan Graho- 
vac (I) 14:23,4, 5. Nicolae
Mustață (R) 14:25,0, .6. Ortwin 
Scheible (R) 14:37,8.

Doar cîțiva centimetri 
pînâ la o mare bucurie

Săritorii noștri de triplu- 
salt au fost, indiscutabil, cu 
mult superiori adversarilor 
lor, Șerban Ciochină dar mai 
cu seamă Carol Corbu arătînd 
o certă valoare internațională. 
Corbu, la prima sa victorie 
în această competiție balcani
că, a dorit mult de tot s-o în
cheie și cu un nou record» al 
țării, dorință de care l-au des-, 
părțit doar cîțiva centimetri. 
După un început cam nesigur 
el și-a revenit imediat și „me
tronomul" său a indicat urmă
toarele sărituri : 15,95 m, 
16,04 m, 16,65 m, 16,51 m, 
15,89 m, 16,60 m.

Rezultate : 1. CAROL COR
BU (R) 16,65, 2. Șerban Cio
chină (R) 16,40 m, 3. Gheor
ghi Stoikovski (B) 16,10 ni, 
4. Evangelos Vlassis (G) 16.10 
m, 5. Andreas Baratrakis (G) 
15,86 tn, 6. Așkin Tuna (T) 
15,21 ni.

Ștafetă cu... obstacole...
întrecere spectaculoasă, șta

feta 4x400 m bărbați s-a sol-

4x100 m femei. Luptă strîn- 
să pentru medalia de aur 
între reprezentativele Ro
mâniei și Bulgariei. Sprinte
rele noastre ne dau speran
țe într-o frumoasă victorie 
pe care parcă o și vedem rea
lizată. Dar la schimbul dintre 
a doua și a treia componentă 
a ștafetei se produce o peni
bilă bîlbîială care retrogra
dează evident team-ul nostru. 
Ah I Aceste schimburi care 
ne produc deseori dificultăți 
n-ar putea fi lucrate cu mai 
multă migală ?

Rezultate 1. BULGARIA 
(Venkova, Valkova, Kazand- 
jieva, Bobceva) 45,9 — record 
al Bulgariei; România

Echipa de rugby a Noii Zeelande, 
aflată în turneu în Africa de Sud, 
a jucat la Capetown cu o selec
ționată locală, pe care a invins-o 
cu scorul de 28—6 (6—6).■
După 7 runde, tn turneul de șah 
de la Polanice-Zdroj, conduce 
maestrul cehoslovac Smejkal cu 
5*/j p, urmat de Zaltev (U.R.S.S.) 
— 5 (1) p. în runda a 7-a, Smej
kal l-a învins pe Flllpovlcl.■
Peste 5 000 de spectatori au asis
tat pe stadionul din Sarajevo la 
meciul de box (categoria grea) 
între canadianul George Chuvalo 
și americanul Mike Bruce. Pre
văzut pentru 10 reprize, meciul 
s-a terminat după numai 2, cînd 
Chuvalo. cu o stingă fulgerătoa
re la bărbie, l-a făcut k.o. pe 
adversarul său.

GIACOMO AGOSTINI
04:53,8, cu o medie orară de 
165 km.

WIESBADEN, 16 (prin tele
fon). 180 de trăgători și tră
gătoare din 22 de țări parti
cipă la actuala ediție a cam
pionatelor europene de tir (la 
probele cu glonț) ale junio
rilor. Rezultate, armă stan
dard 60 f culcat: 1. Mitro
fanov (U.R.S.S.) 591 p, 2.
Mezani (Italia) 590 p, 3. Raj- 
nikov (U.R.S.S.), 4. Dragonti 
(Italia) 589 p, 5. Poliakov 
(U.R.S.S.) 588 p (ultima de
cadă : 100 p), 6. COLIBAN 
(ROMANIA) 588 p (u.d. : 99 
p), echipe (17) : 1. U.R.S.S. 
1767 p, 2. Italia 1758 p, 3. 
Iugoslavia 1756 p, 4. Nor
vegia 1755 p, 5. ROMÂNIA’ 
1754 p (u.d. : 293 p), 6. Sue
dia 1754 p (u.d. : 291 p). Cei
lalți concurenți români au 
obținut următoarele rezulta
te : Safta 587 p. Marina Va- 
siliu 579 p, Codreanu 579 p. 
Pistol sport 30+30 : 1. Barta 
(Cehoslovacia) 583 p, 2. As- 
ryan (U.R.S.S.) 582 p, 3.
Beckendorf (R. D. Germană) 
577 p, 4. Denisiuk (U.R.S.S.) 
576 p, 5. Rodin (U.R.S.S.) 576 
p, 6. Pataki (Ungaria) 576 p, 
echipe (11) : 1. Cehoslovacia 
1729 p. 2. U.R.S.S. 1727 p. 3. 
Italia 1706 p, 4. R. D. Ger
mană 1704 p, 5. Ungaria 1697 
p, 6. Finlanda 1693 p... 8. 
ROMÂNIA 1685 p. Sportivii 
români au înregistrat rezul
tatele : 565 p (Corneliu), 563 
(Stan). 562 p (Anișoara Ma
tei), 557 p (Neacșu). f

Brazilienii propun 24 de echipe in turneul final al C.M. 1974

5 minute cu Jozsef Sir

ATLETISMUL DIN BALCANI
ESTE IN INCONTESTABIL PROGRES

Jozsef Sir, ca delegat al 
comitetului european din ca
drul l.A.A.F. la actuala edi
ție a Balcaniadei, a fost greu 
abordabil în aceste zile. Ca 
un veritabil „lup de mare" al 
atletismului el a fost tot 
timpul prezent în dreptun
ghiul verde al stadionului, dor
nic să nu scape nici un amă
nunt al întrecerilor. L-am 
prins totuși într-un moment 
de răgaz cînd arbitrii de la 
prăjină căutau să fixexe su- 
porții și ștacheta pentru Pa
panikolau.

— în comparaițe cu ediția 
trecută unde ați oficiat, de 
asemenea, ca observator ce 
impresii v-au lăsat cele pa
tru zile de concurs ?

— Ultima reuniune a fost, 
intr-adevăr, clou-ul Balcania
de-! și fără nici un fel de re
ținere pot să vă spun că am 
urmărit un concurs de o foar
te bună valoare. Veți vedea 
că multe din performanțele 
înregistrate la București vor 
fi mai bune ca cele din apro
piatele finale ale „Cupei Eu
ropei". .

— Considerați că atletismul 
din Balcani este în progres ?

— Nici nu încape îndoială. 
Observați vă rog avalanșa de 
recorduri și cifrele cu care 
s-ar putea mîndri organizato

rii oricărui miting de pe con
tinent. Sportivii români, cu e- 
chipe mai omogene și citeva 
individualități certe (echipa 
feminină merita să concureze 
duminica viitoare la Buda
pesta în finala „Cupei Euro
pei”) au cișligat pe merit. 
Remarc, de asemenea, saltul

neașteptat realizat în special 
do alergătorii iugoslavi, care 
nu au pierdut — dacă nu 
ml înșel — decît cursa do 
400 m. Ei știu să-și dozeze 
perfect eforturile și au un 
finiș remarcabil.

— Ați putea să ne spuneți 
—vă rog să scuzați indiscre

ția — ce veți sublinia în ra
portul oficial ?

— De ce nu! Și o fac cu 
mare plăcere. In primul rînd 
voi da din nou ca exemplu 
această minunată întrecere 
balcanică, cea mai veche com
petiție regională, cu o atît dr 
frumoasă tradiție. Dacă am 
avea în toate colțurile globu
lui asemenea întreceri atle
tismul s-ar dezvolta fantastic 
iar nivelul performanțelor ar 
crește necontenit. Apoi îmi 
voi declara satisfacția pentru 
strădaniile gazdelor, care dacă 
nu au întrunit perfecțiunea 
ca organiaztori nu poartă vina 
în întregime. Și, in sfîrșit voi 
scrie că față de „europenele” 
de anul trecut unde am avut 
de rezolvat 19 contestații, și 
chiar față de ediția de la So 
fia, anul acesta nu am avui 
decit o singură problemă de 
rezolvat ; eca a locurilor III— 
IV la ștafeta de 4x100 m bâr 
bați î...

pi

sprinter iugoslav 
după victorie

*

Prodigiosul
Karasi

(Monoranu,
Goth) 46,0;
— record egalat; 4.
47,6.

O victorie fără dubii...

Filip, Angelescu,
3. Iugoslavia 46,4 

Grecia

...a repurtat echipa femini
nă a României în proba de 
ștafetă de 4x400 m în care 
s-a impus de la primul 
schimb, distanțîndu-se, mai 
apoi, cu fiecare trecere a bă
țului de ștafetă de la o atle
tă la alta.

Rezultate : ROMÂNIA (Fi- 
ța, Bădescu, Silai, Filip) 
1:39,2 — record al J.B.A., 2. 
Bulgaria 3:43,7 — record bul- 
(ar, 3. Iugoslavia 3:47,2.

Cronici de Romeo VILARA și 
Hristache NAUM 

Fotografii de A. NEAGU

într-o declarație acordată 
cotidianului „JORNAL DO 
BRASIL", președintele Con
federației braziliene a spor
turilor, Joao Havelange, a 
afirmat că va propune ca la 
turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal din 
1974 să participe 24 de echi
pe. Sporirea numărului de e- 
chipe, a subliniat J. Have- 
lange, va împiedica repeta
rea unor „nedreptăți" cauza
te de formula cu 16 finaliste, 
cînd o singură infrîngere era 
suficientă pentru a elimina o 
echipă. J. Havelange preconi
zează un sistem cu două 
grupe de cite 12 echipe, cîș- 
tigătoarele urmînd să-și dis
pute finala. Un experiment 
în acest sens ar putea fi fă
cut la cupa „Independencia", 
ce va fi organizată de Bra
zilia în 1972. Pe de altă par
te, J. Havelange a declarat 
că nu va mai candida la pre
ședinția confederației sporti
ve braziliene, în schimb nu 
ar refuza funcția de pre
ședinte al F.I.F.A.

Simbătă, în alte două țări 
nale : Anglia și
programate în aceste țări 
registrîndu-se și unele surprize.

BOBBY MOORE 
APLAUDAT DE LONDONEZI

Apariția lui Bobby Moore 
în echipa sa, West Ham Uni
ted, a fost marcată cu ropote 
de aplauze din partea pu
blicului londonez. După cum 
se știe, numele căpitanului 
naționalei engleze a figurat 
— în ultimele zile — mai 
mult la cronica judiciară a 
ziarelor. Ceea ce nu pare să-i 
fi scăzut popularitatea... în- 
tîlnirea dintre Tottenham și 
West Ham s-a încheiat la 
egalitate : 2—2. Alte două
meciuri din prima etapă, so
cotite derbyuri, s-au termi
nat cu rezultate nedecise. 
Campioana țării, Everton, a 
primit replica cîștigătoarei 
„Cupei europene a târgurilor", 
Arsenal. Scor : 2—2. Cîștigă- 
toarea „Cupei Angliei", Man

Overath (F. C. K6ln) în atac, evită duelul cu fundașul de la
Werder Bremen și preferă să centreze. (Werder Bremen — 

F. C. Koln 1—1, meci disputat ieri)
Telefoto ; A.P.-AGERPRES

au început campionatele națio-
R. F. a Germaniei. Meciurile din prima etapă 

au fost deosebit de pasionante, în-

chester City, a făcut 1—1 la 
Southampton, cu echipa lo
cală. Alte rezultate : Burnley 
— Liverpool 1—2, Chelsea — 
Derby County 2—1, Hudders
field — Blackpool 3—0, New
castle — Wolverhampton 
.3—2, Nottingham — Country 
2—0, Stoke — Ipswich 0—0, 
West Bromwich — Crys
tal 0—0.

NOILE PROMOVATE 
AU PĂȘIT CU STÎNGUL

In campionatul R. F. a 
Germaniei, nu mai puțin de 
cinci partide (din nouă) s-au 
încheiat la egalitate. Printre 
formațiile învinse se numără 
noile promovate Arminia 
Bielefeld (0—3 cu Borussia 
Dortmund) și Kickers Offen
bach (întrecută cu 2—0 de 
campioana țării Borussia 
Monchengladbach). Celelalte

rezultate : Hertha — Kaiser
slautern 5—3, Rot Weiss Es
sen — Hannover 96 2—0,
Werder Bremen — F. C. 
Koln 1—1, Eintracht Frank
furt — Hamburger S.V. 0—0, 
Eintracht Braunschweig — 
Schalke 04 3—3, M.S.V. Duis
burg — Rot Weiss Oberhau
sen 2—2, VfB Stuttgart — 
Bayern Miinchen 1—1.

ALTE REZULTATE
• Desfășurat la Vichy, me

ciul amical dintre St. Etienne 
și Legia Varșovia s-a înche
iat cu scorul de 2—0 (2—-0) 
în favoarea jucătorilor fran
cezi. Au marcat Keita și 
Revelli.

• în turneul internațional 
„La Costa del sol", F. C. Ma
laga a învins cu 5—4, la lo
vituri de la 11 m, pe Dinamo 
Zagreb, după ce nici una din 
formații nu reușise să mar
cheze. La sfîrșitul celor 90 
minute de joc — scorul a 
fost alb.

-ultimele știri-ultimele.rezxiLtate-uit?mele gtiri-ultimele rezultate-
J.P. MONSERE, NOUL CAM PION MONDIAL 

AL RUTIERILOR
In ultima probă a campionatelor mondiale de ciclism, desfășurate 

Ia Leicester (Anglia), s-a disputat cursa de fond. Spre surprinderea 
generala, titlul de campion mondial al rutierilor a revenit tînărulul 
ciclist belgian JEAN-PIERRE MONSERE (21 de ani). El a parcurs cei 
271,960 km in 6h 33:58 (medie orară 41,061 km). Pe locul doi — Leif Mor
tensen (Danemarca) 6b 34:00 tn același timp cu Felice Gimondi (Italia).

Au urmat în clasament : Leslie West (Anglia) și francezii Ch. Ruxel 
și A. Vasseur. Asul belgian Eddy Merckx a sosit cu grosul plutonului.

Miercuri încep la Atena 
J B. de notație

Ieri au părăsit capitala țării 
noastre sportivii care ne vor 
reprezenta la J.B. de natație 
de la Atena. în delegație se 
află, printre alții, Marian Sla
vic (5 titluri de campion in 
1969, la Izmir), Vasile Costa. 
Albert Covaci. Cristina Bala- 
ban, Agneta Șterner, jucătorii

do polo Gh. Zamifrescu, Al. 
Szabo, G. Biajec etc. întrece
rile vor începe miercuri în 
noua piscină de dimensiuni 
olimpice din capitala Greciei

J. Rindt învins
„Marele Premiu automobilistic 

al Austriei”, desfășurat pe cir
cuitul de la Salzburg, a consem
nat succesul neașteptat al ma
șinilor italiene „Ferrari”, 'clasate 
pe primele două locuri. învingă
tor a tost pilotul belgian Jackie

Ickx — 335 km (60 ture) tn 
ih 42:17,32 cu media orară de 
209,200 km. Pe locul doi s-a clasat 
elvețianul Clay Regazzoni, in 
timp ce marele favorit al probei, 
austriacul Jochen Rindt a fost 
nevoit să abandoneze din cauza 
unor defecțiuni mecanice.

în turneul de șah din Capitala 
EGALITATE

PE PRIMELE PATRU LOCURI
Aseară s-a Încheiat în sala Con

structorul turneul de selecție al 
șahiștilor fruntași. Pe primele 
locuri — egalitate : Mitltelu, Rei- 
cher. Szabo și Pavlov au acumu
lat cîte 5 puncte (din 8 posibile). 
Cel mai bun coeficient Sonne- 
born are Mititelu, Reicher și Sza
bo îi au egal. Cel mai slab — 
Pavlov. Biroul F.R.Ș. se află în 
fața unei grele dileme în ale
gerea celor două rezerv® ale e- 
chipei olimpice.

Urmează : Voicnlescu «Vj p, Dri- 
mer și Stanciu 4 p, Segal 2 p, 
Ghizdavu iy2 P«

MECI INTERNAȚIONAL
DE RUGBY LA CLUJ

Astăzi după-amiază, la Cluj, 
va avea loc o întîlnire inter
națională de rugby între echi
pele Agronomia Cluj și T. J. 
Gottwaldov (Cehoslovacia).
CONSTRUCTORUL — EPITOK

5 261—5 110 LA POPICE

Duminică. în sala Constructo
rul din Capitală, a avut Ioc par
tida internațională de popice, din
tre echipele masculine ale clu
burilor Constructorul București: și 
Epitok Szekesfehervar (Ungaria). 
Gazdele au cîștigat cu 5 261—5 110. 
Cel mai buni trăgători au fost 
Iile Popescu (893 p.d) șl Cons
tantin Rudău (900 p.d.), de la 
gazde, iar de ia oaspeți .l«uos 
Kadarkutl (879 p.d.).
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