
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE; VNIȚI-VA l

ÎNVINGE MERITUOS PE f.C.ÂRGEȘ LA PITEȘTI!
♦ Iubitorii fotbalului au manifestat un mare interes față de deschiderea campionatului
♦ Trei echipe învingătoare In
♦ Steaua învinsă in minutul 89 la

REZULTATE TEHNICE

Oinamo Buc. — Dinamo Bacău 
Progresul — C.F.R. Cluj
Jiul — U.T.A.
F. C. Argeș — Steagul roșu 
Petrolul — Politehnica
C. F. R. Tim. — „U" Craiova 
Farul — Steaua
„U" Cluj - Rapid

ECHIPA ETAPEI

Gornea

deplasare:
Constanța

2-1
1—0 
0-2 
0—1
3—1 
0—1
2—1
1-0

ivâncescu Lereter Dinu Brosovschi

Peicarv Ștefănascu (Steaua)

Uifâlcanu Dumitrii» II Dumitrache Fl. Dumitrescu

Continuăm șl pentru această nouă ediție 
a campionatului să publicăm echipa etapei 
pe care o alcătuim pe baza celor mai bune 
note acordate de cronicarii noștri. In caz 
de egalitate do note, finem cont la departa
jare de valoarea adversarului, iu ansamblu 
și Ia individual, precum și de dificultatea 
sporită a jocurilor disputate In deplasare.

U. T. A., Universitatea Craiova și Steagul roșu
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ETAPA VIITOARE (6 SEPTEMBRIE) :

DINAMO BACAU — PETROLUL 
U.T.A, — PROGRESUL
UNIV. CRAIOVA — F. C. ARGEȘ 
C.F.R. CLUJ — DINAMO BUC.
STEAGUL ROȘU — FARUL 
RAPID — JIUL
STEAUA — ,,U' CLUJ
POLITEHNICA — C.F.R. TIMISOARA
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Dinu Piștalu — 5,07 
la săritura cu prăjina

nou record

♦ Citeva surprize in ziua a ll-a a campionatelor de atletism ale seniorilor

♦ Steaua și Dinamo au cucerit cele mai multe titluri

Lia Manoliu a inaugurat întrecerile „naționalelor" cu un record, iar Dinu Piștalu Ie-a 
încheiat, de asemenea, cu o performanță record. Dinamovistul a trecut cu ușurință peste 
ștacheta ridicată la 5,07 m și a lăsat speranțe într-o tentativă reușită Ia 5,12 m. Dar...

Ziua a doua a competiției seniorilor a prilejuit citeva dispute foarte interesante, sol
date cu rezultate mulțumitoare și cu mai multe surprize. Vom nota ca surprize victoria de- 
catlonistului clujean Valentin Jurcă la lungime, succesul Sandei Angelescu Ia 200 m, locul în- 
tîi ocupat de Ion Damaschin la 800 m și mai mult decît toate, biruința cvartetului feminin 
îlujean de la C.S.M. în ștafeta de 4x400 m (ultimul schimb, Ana Iacob a pornit în cursă cu un 
handicap de peste 30 de metri'.).

Foto : Th. MACARSCHI
★ ★

★

final de fază K.O. Ia poarta lui Ghiță: Radu Nunweiller 
trimite balonul din apropiere, în dreapta portarului băcăuan

Rezultatele zilei a 8-a i

m : 1.
(Steaua)

(CSM

BARBAȚI : 200
Gheorghe Zamfirescu 
21,2, 2. Ad. Darvaș 
Cluj) 21,3, 3. V. Porojan (Ra
pid) 21,5, 4. C. Rizoh (CAU) 
21,6, 5. T. Iordache (Construc
torul) 21,9 ; 800 m : 1. Ion
Damaschin (Steaua) 1:50,7, 2. 
M. Neamțu (CAU) 1:51,5, 3—4. 
I. Zamfir (Rapid) și E. Negară 
(CSM Iași) 1:53,0, 5. M. Flo- 
rea (Dinamo) 1:53,2, 6. Em. 
Gale (Corvinul 
1:53,4 ; 5000 m :
Mustață (Dinamo)

■ O. Scheible (Rapid) 
Sț. Marcu (Steaua) 
I. Rusnac (Steaua) 
I. Cioca (Dinamo) 
M. ’■

5. M. Georgescu (CAU) 7,34 
m, 6. Ad. Samungi (Steaua) 
7,28 m; Prăjină : 1. Dinu Piș
talu (Dinamo) 5,07 — nou re-

NIcolae Mustață a cucerit acum, 
pe „Republicii", două titluri de 
campion a! țării.

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)
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umărul mare de specta
tori care au salutat cu 
prezenta inaugurarea 

celei de a 53-a ediții a cam
pionatului național de fotbal, 
aproximativ 130 000 la cele 
opt partide, arată deosebita 
popularitate a acestui sport în 
țara noastră. Este o plăcere 
pentru ziarul nostru să su
blinieze acest atașament al 
publicului, care, manifestat 
în condiții de obiectivitate si 
sportivitate, poate să ajute în 
mod substanțial dezvoltarea 
fotbalului românesc.

Jocurile disputate și apre
ciate n-au fost o excepție în 
această primă etapă. Dimpo
trivă, majoritatea spectatori
lor au fost satisfăcuți de lup
ta strins ă și, de multe ori, 
chiar de fazele de fotbal de 
bun nivel.

Surprizele, atît de gustate, 
nu au lipsit de la acest debut 
de campionat, lată, trei echi
pe învingătoare în deplasare, 
d'ntre care Steagul roșu ni se 
pare a fi obținut cel mai va-

6. 
Hunedoara) 
1. Nicolac 
14:07,8, 2.
14:21,4, 3. 
14:28,4, 4. 
14:30,8, 5. 
14:40,2, 6.

Hatoș (Dinamo) 14:44,8 ;
400 mg : 1. Ion Rățoi (Rapid) 
51,2. 2. I. Burcă (CAU) 52,1,
3. Gh. Tănăsescu (Steaua) 52,8,
4. V. Mihăiescu (Rapid)
5. N. Cristea (CAU) 53,5,
Brașoveanu (Steaua) 
3000 ni obst. : 1. Gheorghe
Cefan (Șt. roșu Brașov) 8:50,0, 
2. I. Dima (Steaua) 8:57,2, 3. 
H. Mathes (CAU) 9:02,2, 4. V. 
Caramihai (Rapid) 9:05,8, 5. L. 
Voichin (Steaua) 9:10,4, 6. M. Io- 
nescu (CAU) 9:19,4 ; 50 Km
marș : 1. Leonida Caraiosifo- 
giu (Dinamo) 4.13:24,8, 2. M. 
Perșinaru (PTT) 4.23:41,0, 3.
R. Csunderlich (Dinamo) 
4.26:18,0, 4. N. Maxim (Dina
mo) 4.29:26,0, 5. V. Sehuch 
(Dinamo) 4.30:11,4, 6. S. Odo- 
baslan (Dinamo) 4.31:33,4 ;
Lungime : 1. *' * "
(U. Cluj) 7,65 
harla (Rapid) 
Sărucan (CSM
4. C. Corbu (Steaua) 7,44

52,1
53.4,

6. L.
54,1 ;

Valentin
m, 2. M. 

7,61 m, 3.
Cluj) 7,52
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loros rezultat. Victoria de la 
Pitești, împotriva echipei 
F.C. Argeș, cu un DUMITRIU 
II REDIVIVUS, este pe de
plin meritată. Startul brașo
venilor impresionează. Ur
mează să vedem în ce mă
sură se va confirma mai de
parte.

Firește că U.T.A., în aștep
tarea întîlnirilor cu Feije- 
noord, a luat o pilulă de op
timism la Petroșani, ca și U- 
niversitatea Craiova, altă e- 
chipă participantă în Cupele 
europene. Steaua, deși a pier
dut la Constanța, nu a dat 
semne de slăbiciuni mari, iar 
Dinamo București pare o e- 
chipă mai „legată" după tur
neul din Italia. Deci, repre
zentantele noastre în compe
tițiile continentale au pășit, 
deocamdată, cu dreptul...

Mai puțin numărul mic de 
goluri, 16, dar să nu uităm că 
dintre acestea șapte au fost 
înscrise în deplasare...

Citiji cronicile meciurilor 
de ieri, în pag. a 3-a

La Petroșani

TROFEULUI PETSCHOWSCHI"JJ
cunoscut 

de fotbal, ■ t"
După cum este 

tuturor iubitorilor 
„TROFEUL PETSCHOWSCHT 
— instituit de ziarul SPOR
TUL pentru cea mal spor
tivă comportare a publicu
lui la jocurile de divizie A— 
a revenit pentru ediția 1969/ 
70 spectatorilor din Petro
șani.

Redacția noastră a folosit, 
ieri, prilejul meciului de de
but în actualul campionat, 
Jiul—U.T.A., pentru a de
cerna câștigătorilor, publicu-

lui din Petroșani, acest tro
feu al sportivității. CUPA 
(challenge) a fost înmînată 
tov. Dorel Ladislav, preșe
dintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
Petroșani de către redactorul 
nostru Marius Pqpescu.
. Felicităm și cu această 
cazâe spectatorii jocurilor 
fotbal din Petroșani și îi 
demnăm să se comporte
același nivel de sportivitate 
și în noua ediție a campio
natului național de fotbal.

ri
de 
in
ia

Jurcă
Za-

V.
m,
m.

■■

Să vezi șt să nu crezi : Valentin Jurcă i-a întrecut pe toți specia
liștii săriturii în lungime !...

GRIVIȚA ROȘIE — RULMEN
TUL 28—6 (10—3).

Stadion Ghencea — excelent, 
timp frumos. Realizatori : Drăgu
lescu, Pavlovici, Veluda, Onuțiu 
— cîte o încercare, Sabău — doua 
încercări, Țîbuleac — 4 transfor
mări. Oblemenco — o transfor
mare, respectiv Bucoș — două 
Iov. de pedeapsă.

GRIVIȚA ROȘIE :
Onuțiu, Teodorescu 
Atanasiu — Miclescu,
Șerbu — Roibașu, Oblemenco — 
Sabru, Leșcan, Damaschin, Bater 
■ Pavlovici) — Țîbuleac.

RULMENTUL : Mihalașcu, Băn- 
eanu, Bogoș — Caramziuc, Bâ
rnă Hainea, Zadarojnai (Con- 
sntin), Manaz — Burghelea, 
cos — Stoica, Clorici, Senic, 
;u ’ — Șerban.X condus AI. Lemneanu 

ajutat foarte bine la 
Ue de Drago» Grigorescu și 
Blcă.

Drăgulescu, 
— Veluda, 

Demian,

-Nici nu își făcuseră cum 
■btiie încălzirea cele două 
rupe și Rulmentul, proti

de un ofsaid al 
lui campion, reu- 
■ să deschidă sco- 
prin Bucoș (Iov. 
■edeapsă). Surprinși, 
jyștii bucureșteni 
găsesc suficiente 

urse pentru a con- 
cacara jocul încîlcit 

al .colegilor lur din Bîr- 
lad, 
de 
ma - , 
poate fi modificat. îrj 
Indicațiile tactice ale fui

astfel că mai 
o jumătate din 
repriză . rezultatul

Așadar, stimați cititori, U.T.A. conduce în clasament 
și după a 3i-a etapă a campionatului I

U.T.A. știe, dar nu spune...

Dinamo București a cîștigaf printr-o frumoasă acțiu
ne Nunweiller — Dumitrache — Lucescu — Nunweiller 
și printr-un „cap" Dinu.

Bravo, „tricolori" I
(Un cuvînt de laudă pentru portarul Mircea Constan- 

tinescu, al cărui patent — „libero" e depus în safe mult 
înaintea lui Răducanu, ieșeanul avînd și avantajul de a 
fi eliminat gestul gratuit. Un al doilea cuvînt bun pen
tru Dumitrache, care s-a convins — după cit se pare — 

joace ALTFEL).

învins greu. Mingea continuă să circule 
diviziei B.

nu se cădea din divizie. Țal I

, seria nopților de iulie, s-a gîndit să în
călzească zilele reci ale litoralului printr-un happy-end. 
Și a reușit.

Facefi jocurile I

Timișorenii au ratat plecarea. E foarte greu, desigur, 
cînd numele cel mai cunoscut al echipei este... Sperio- 
su. Un timișorean îmi spunea ieri, „după etapă", că go
lul lui Oblemenco a turnat balsam în inimile Politeh
nicii de pe Bega. De fapt, asta este toată drama fotba
lului din orașul care a crescut Ripensia.

Petrolul a oferit publicului său trei goluri, în amin- 
sperăm că 
de ușurare 

mult prea

câ trebuie sâ
Progresul a 

pe traiectoria 
Morala : A

Farul, după

firea acelui 0—3 cu C.F.R.-ul din Cluj. Să 
această victorie e mai mult decît senzația 
pe care o simți cînd descalți un pantof 
strîmt.

,U" a cîștigaf pentru că mîine-poimîine
' ............... se respectă știe

o inimă de su-
menele, și orice sludent-fotbalist care 
că în aproape toți magiștrii bate și 
porter.

Ghinionul

încep exa-

Rapidului...
la Pitești, presupusul duel
cu victoria lui Nichi Dumitriu. Copilul răs- 
Bazil Marian și Valentin Stănescu s-a aflat

Dobrin-AdamacheTn sfîrșit,
s-a încheiat
fătat al lui..... ....... _...... .
în fa)a unei mari dileme, dar, pînă la urmă a trecut, 
firește, de partea Iui „Tinel", care a știut să rupă toate 
radiografiile cu degetele lui puternice, și să alunge cu 
vocea lui de hangiu scos din fire toate bocitoarele adu
nate la poalele Postăvarului.

Resurecția lui Dumitriu II îmi pare a fi momentul cel 
mai frumos al acestui start născut în amurg de august.

loan CHIRILA

ECATERINA IENCIC - MEDALIE DE ARGINT
LA CAPĂTUL UNUI MARATON

AL FLORETEI
♦ Campioana mondiala universitară — Agnes

♦ Echipa „mușchetarilor" români In primele

studențești ale lumii

TORINO, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special) 

Duminică a fost o zi splen
didă în orașul piemontez. Norii

I

I

ECATERINA IENCIC-STAHE

au dispărut ca prin farmec, 
soarele îmbrățișînd din nou 
generos meleagurile de pe va
lea Padului. Cei mai mulți din-

transformare, respectiv Chlfan — 
o încercare transformată do 
Gheorghiu.

STEAUA : Bucur, Gh. Mircea, 
Ciornei — Postolache, Șerban — 
Achim, Ciobănel, Băltăretu —
Glugiue. Mateescu — Braga, 
Ghiță D., Budică, Teleașă — Dur- 
bae.

POLITEHNICA : Precup, Lotzfl, 
Pândele — Brumă, Dăscălescu — 
Splratos, Drobotă II, Chifan —

Radu Demian. dispecerul formației Grivița Roșie 
balonul), inițiind o nouă șarjă...

Foto: V. BAGEAC

bine 
pri- 

nu

mia-n găsesc ecou, în primul 
rînd la Drăgulescu, care a- 
duce egalarea, apoi Țîbuleac, 
transformând încercarea, în
toarce scorul. Din acest mo-

ment, Gri vița Roșie își intră 
în ritmul ei obișnuit, făcînd 
să dispară treptat o adver
sară care se anunța incomo
dă...

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
22—5 (14—0).

Au marcat : Durbac — o Iov. 
de pedeapsă și o încercare. Braga 
și Teleașă — cile două încercări. 
Mafeescu și Giugluc — cîte o

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică) '
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8 formații

renunțat la

I
lVO

S5
♦

tre localnici au renunțat la 
obișnuitul lor week-end și în 
loc să se Îndrepte spre Pisa 
sau Florența, spre stațiunile 
maritime Sau spre cele mon
tane, și-au fixat ca itinerar să
lile și terenurile pe care se 
dispută acest regal sportiv nu
mit Universiada. în tribunele 
terenurilor de tenis de la 
Sporting, în cele de la Piscina 
Comunale unde se desfășoară 
meciurile de polo, la Palazzo 
dello Sport, la Palazzo B.I.T. 
sau la Stadio Flat au fost în
registrate recorduri de asisten
ță. Mulți dintre amatorii de 
sport din capitala Piemontului 
au ales ca popas sportiv, du-

minică _ după-amiază, Palazzo 
della Vela. Aici, floretiste do 
prima mină, foste laureate alo 
Jocurilor Olimpice și campio
natelor mondiale sau speranțe 
ale acestui nobil sport și-au 
încrucișat fragilele arme pen- 

pe noua campioa- 
universitară, pe 
celor trei rîvnite

tru a stabili 
nă mondială 
deținătoarele 
medalii.

Deasa sită
sferturilor de finală și semi-

a eliminatoriilor,

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 4-a)

DEBUT INTERESANT

ÎN CAMPIONATUL

MASCULIN DE HANDBAL
Steaua — învinsă la 4 puncte diferență de Politehnica Galați

La o săptămînă după debutul competițional al fetelor a 
venit și nndul băieților să ia startul în cea de-a XIII-a e- 
diție a campionatului național, divizia A. în timp ce eta
pa inaugurală a întrecerii masculine a programat două par
tide în Capitală, la fete toate întîlnirile din etapa a doua 
s-au disputat in provincie. Iată amănunte:

MASCULIN

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—DINAMO BRAȘOV 
8—8 (2—5). Brașovenii au 
obținyit un punct puțin scon
tat, dar tactica folosită de ei 
— prelungirea pînă la limita 
antijocului a atacului (dovadă 
și scorul strins) — a dimi
nuat calitatea partidei. Ce e 
drept, nici studenții n-au evo
luat Ia valoarea obișnuită, pri
mind citeva goluri cu ușurință 
și , ratînd copilărește situații 
clare. Ei au șutat de 7 ori 
în bară și au ratat două a- 
runcări de la 7 m ! Oaspeții 
au condus în permanență 
(min. 18 : 5—2 ; mir 44 7—4 ; 
min. 47 : 8—5), dar în final 
(min. 58) au fost egalați. Au 
înscris : Radu (4) — ieri în 
l'ormă foarte bună — Mes
smer (2), Dan Vlad, Alies— 
Dinamo ; Chicidt (4), Schuman 
(2), Cozma, Costache Mircea 
II—,,U“. Au condus V. Coj<F 
caru—I. Mihăileseu (Craiova).

Gh. RANGU

dâugat și „arta” a lui Gheor- 
ghevici (cu căzături „teatrale”) 
de a obține aruncări de la 7 
m, care a dat rezultate, oas
peții reușind să înscrie ast
fel 7 goluri. Faptul în sine ni 
se pare, însă, lipsit de fair- 
play. Bucureștenii și-au țesut 
liniștiți atacurile, perforind 
sistematic poarta Iui Bogolea 
(cam neinspirat), prima re
priză terminîndu-se cu scorul 
de 8—6. în repriza secundă, 
mai calmă, gazdele, atadnd 
decis și apărîndu-se foarte 
bine, au păstrat avantajul. Au 
înscris : Lieu (4), Bota (3), 
Samuuffi (3), Dan Marin (3) 
și Moldovan—Dinamo Buc., 
Botin (6), Ostache (3), Gheor- 
ghevici și Laub—Dinamo Ba
cău. Au arbitrat C. Căpățînă— 
T. Ene (Buzău).

Huria ALEXANDRESCU

DINAMO BUCUREȘTI—DI
NAMO BACAU 14—11 (8—6).
Din primele minute ale me
ciului, atacurile prelungite ale 
băcăuanilor anunțau intenția 
lor de a obține un scor cit 
mai strins. La aceasta s-a a-

UNIVERSITATEA CLUJ— 
VOINȚA BUCUREȘTI 18—12 
(8—6). Studenții clujeni, avînd 
în Roth un dispecer calculat 
și subtil, au dominat clar. Au 
marcat : Tudose (5), Roth (4), 
Rotaru (4), Schmidt (3), Ca
pră și Stopam—„U”, Murc- 
șan (6), Lăpușan (2), Roșescu

(Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)
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ÎN FINALA „CUPEI U.T.C.", BIRUINȚA GHERĂEȘTl S-A DOVEDIT CEA MAI BUNĂ

Jocuri spectaculoase în ultima reuniune • DRUM NOU Boureni, revelația competiției • Trofeul pentru cel 
mai tehnic jucător a fost atribuit lui EUGEN COCUȚ

„Cupa U.T.C." la oină, amplă 
competiție rezervată echipelor din 
mediul rural, s-a încheiat dumi
nică la amiază cu victoria, P® 
deplin meritată, a formației Bi
ruința Gherăeștl (Jud. Neamț), 
care a realizat invidiata perfor
manță de a cuceri pentru o doua 
oară consecutiv titlul de camplo- 
nă națională a satelor.

învingătorii, precum și echipele 
Viață nouă Olteni (Teleorman), 
Drum nou Boureni (Dolj) șl A- 
vîntul Frasin (Suceava), califi
cate în turneul final, au reușit 
să ofere un adevărat recital de 
oină. Cele patru protagoniste, 
prezentîndu-se ca ansambluri ar
monizate și bine puse la punct, 
au făcut pe spectatori să aplau
de cu căldură la fiecare prindere 
Indemînatică, la fiecare jucător 
țihțit cu abilitate, după flecare

„bătaie" iscusită a mingii. ;,Oina 
este frumoasă și va fi și mai 
frumoasă pentru că se află în 
permanentă transformare", a ți
nut să sublinieze veteranul spor
tului nostru național, prof. Petre 
Tănâsescu, privind jocurile tur
neului final disputate pe terenul 
central al stadionului Tineretu
lui din Capitală.

Intr-adevăr, a fost o plăcută 
surpriză să vedem cum echipa 
fără veleități a antrenorului Io
nică Venus din Boureni a Încurcat 
din start socotelile, termlnînd 
la egalitate (12—12) cu Avîntul 
Frasin, formație rutinată în care 
joacă maestrul sportului Ion 
Munteanu. Puși pe fapte mari, 
jucătorii din Boureni nu s-a sfiit 
nici de faima echipei Viața nouă 
Olteni (antrenată de maestrul 
sportului Ion Albu), pe care au

Intrecut-o cu 8—7, datorită unor 
combinații derutante la „prinde- 
re“ șl mălestrel „bătăi- a Iul Pe
tre Clugulin, care a adus două 
prețioase puncte suplimentare, 
am spune hotărîtoare pentru 
soarta meciului. Olnaril lui Ve
nus Ionică l-au condus mult 
timp șl pe campioni. Aceștia nu
mai grație excelentelor lovituri 
de trelsferturi șl peste linia de 
65 m (gherăeștenil au realizat 8 
puncte suplimentare) au putut 
termina la egalitate (10—10) cu 
ambițioșii lor adversari, care au 
constituit marea revelație a com
petiției.

Cîștigînd de o manieră clară 
întîlnirlle decisive cu Avîntul 
Frasin (11—2) șl Viața nouă Ol
teni (19—11), Biruința Gherăeștl 
— care a folosit în formația de 
bază, pe E. Cocuț, M. Andrușcă

I, V. Andrușcă, T. Anton, M. An
drușcă 11, J. Hazaparu, 1. Mlnoc, 
P. Gălățeanu, P. Blaj, Gh. Be- 
reșoaia și C. Bogza — a ocupat 
primul loc în clasament cu 8 p, 
urmată, în ordine, de Drum nou 
Boureni 7 p, Viața nouă Olteni 
5 p și Avîntul Frasin 4 p.

In cadrul festivității de închi
dere a competiției, tovarășii Mir
cea Angelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., și Ioan Kunst-Ghermănes- 
cu, secretar al C.N.E.F.S., au în- 
mînat cîștigătorilor și celorlalți 
jucători cupe șl diplome. Căpita
nului echipei din Gherăeștl, Eu
gen Cocuț, 1 s-a atribuit trofeul 
pentru cel mal tehnic jucător al 
finalei.

TR. IOANIȚESCU

(Urmare din pag. 1)

(2) , Anghel și Fabian—Voința.
Au arbitrat bine V. Căpă- 
țînă—V. Weicheseldaum (Timi
șoara). Radu MIRCEA

POLITEHNICA GALAȚI— 
STEAUA 16-12 (8—7) ! ! Gă- 
lățenii, recent promovați in 
prima categorie, au furnizat 
una din surprizele cele mai 
mari din ultima vreme. Ei au 
întrecut Ia o diferență de 4 
puncte echipa campioană, ca 
urmare a unui joc mai bun 
atît în apărare (portarul 
Băutu s-a comportat excelent), 
cit și în atac, unde jucătorul 
Pădure și-a condus magistral 
echipa la o victorie de pres
tigiu. Steliștii au acționat ner
vos, destinat. Au înscris Pă
dure (8), Văduva (3), Menon
(3) , Eftimie, Condrea—Politeh
nica ; Gruia (7), Cristian, 
Marinescu, Popescu, Goran, 
Birtolom—Steaua. Au arbitrat: 
D. Albu—Gh. Lungu (Brașov).

State CONSTANTIN ESCU
ȘTIINȚA LOVRIN—POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 9—9 
(6—7). Meci interesant, de 
mare luptă, încheiat cu un 
rezultat echitabil. F. MAN
FRED.

FEMININ
C.S.M. SIBIU—IEFS 11—9 

(4—5). Aproape 2000 de spec
tatori au asistat la un joc de 
bun nivel tehnic, dar pe 
alocuri dur (s-au dictat 10 
minute eliminări). Bucureșten- 
cele, deși au condus cu 3—0, 
n-au reușit să termine învin

gătoare, deoarece gazdele, 
folosind cu succes contraata
cul, s-au impus cu autoritate 
tn repriza secundă. Au în
scris Brezaie <4), Birthelmer 
(4), Crăciun (2), Barbu— 
C.S.M. ; Băicoianu (3), Pepene 
(2), Fotini (2), Mohanu, Bu- 
nea—IEFS. Au condus O. Ve- 
licu—V. Proroc (Ploiești).

I. IONESCU
RULMENTUL BRAȘOV— 

CONFECȚIA 16—14 (12—7).
Joc spectaculos, încheiat cu 
victoria muncită, dar meritată 
a gazdelor. Au înscris : Naco 
<5), Oancea (4). Prundaru (3), 
Boite (2), Serb, Allies—Rul
mentul ; Hie (8), Serediuc (3). 
Zamfirache, Papa, Dincă— 
Confecția. Au condus P. Rad- 
vani—A. Barabas C. GRUIA

MUREȘUL TG. MUREȘ— 
UNIVERSITATEA BUCUREȘ
TI 10—15 (1—5). După o re
priză echilibrată, studentele 
s-au impus în continuare da
torită jocului bun și organizat 
îndeosebi în atac. Principalele 
realizatoare : Arghir (6), Do- 
bîrceanu (4) — Universitatea, 
Cordoș (4)—Mureșul. Au con
dus R. Flegel și Al. Codrea- 
nu (Timișoara). A. SZABO

Rezultatul partidei Voința 
Odorbei—Textila Buhuși l-am 
aflat prin intermediul unor 
corespondenți particulari și îl 
publicăm sub rezerva confir
mării lui ulterioare : 16—8
pentru gazde.

ALTE SURPRIZE IN ULTIMA
Ieri s-au disputat ultimele 

probe ale campionatelor na
ționale de tir — la armele 
cu glonț — pe poligonul 
Steaua de pe șoseaua Domnești 
din apropierea Capitalei. Nici 
această ultimă zi a competi
ției n-a fost scutită de sur
prize. La pistol calibru mare, 
favoritul V. Atanasiu a fost 
învins de dinamovistul Dan 
fuga, care a obținut un re
zultat mulțumitor — 586 p. 
M. Dumitriu (Steaua), care 
conducea la jumătatea pro
bei, după cele 30 de focuri la 
precizie, cu o cifră valoroasă, 
294 p, a trebuit să se mulțu
mească cu locul trei. Și-au 
mai înscris ieri numele pe 
lista campionilor Petre San
dor (Steaua) — locul I la 
proba de armă standard 
3x20 focuri și Veronica Stroe 
(Dinamo), cîștigătoare la fete 
în aceeași probă. De remarcat 
că toate titlurile pe echipe au 
revenit ieri țintașilor dina- 
moviști.

REZULTATE: pistol cali
bru mare (30-ț-30 f.): 1. D. 
IUGA (Dinamo) 586 p, 2. V. 
Atanasiu (Steaua) 584 p, 3. 
M. Dumitriu (Steaua) 581 p, 4. 
M. Roșea (Dinamo) 579 p, 5.

ZI A „NAȚIONALELOR"
L. Giușcă (I.E.F.S.) 577 p, 6.
1. Tripșa (Dinamo) 576 p. Pe 
echipe : 1. DINAMO 2314 p,
2. Steaua 2299 p. Armă stan
dard 3x20 f — seniori: 1. 
P. ȘANDOR (Steaua) 571 p, 
2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 
568 p, 3. M. Ferecatu (Dina
mo) 567 p, 4. St. Caban (Di
namo) 567 p, 5. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 565 p, 6. N. Rotaru 
(Metalul) 564 p. Pe echipe:
1. DINAMO 2255 p, 2. Steaua 
2220 p, 3. I.E.F.S. 2218 p. Se
nioare : 1. VERONICA STROE 
(Dinamo) 562 p, 2. Mariana 
Feodot (Dinamo) 560, 3. Edda 
Baia (I.E.F.S.) 559 p, 4. Ari- 
tina Bițică (C.P.M.B.) 557 p,
5. Ana Goreti (Olimpia) 555 p,
6. Ioana Soare (I.E.F.S.) 551 p. 
Pe echipe : 1. DINAMO 1667 p,
2. I.E.F.S. 1646 p, 3. C.S.M. 
Cluj 1607 p. După reverifi- 
carea țintelor (ca urmare a 
unor contestații) la pistol 
standard, probă disputată 
sîmbătă, clasamentul indivi
dual a fost modificat astfel :
1. M. ROȘCA 561 p, 2. L. 
Giușcă 560 p, 3. D. Iuga 559 p, 4. 
G. Maghiar (Dinamo) 559 p,
5. A. Gered (Steaua) 556 p,
6. V. Atanasiu 548 p. (T.R.)

(Urmare din pag 1)

Rujoiu, Fillpescu — Grigore, Ho- 
mănă, Gheorghiu, Popa — Ciu- 
botaru.

A arbitrat Petre Ionescu 
ajutat excelent la 

margine de Gh. Lipeau și I. Huș- 
tiu.

Doar 10 minute din jocul 
cu Steaua, Politehnica a lăsat 
impresia că este dispusă să 
dea o replică dîrză. Transfor
marea de către Durbac a lo
viturii de pedeapsă (min. 11) 
și apoi încercarea lui Braga 
(„rotunjită** de Mateescu) au 
avut efectul unui șoc psiho
logic, care i-a depersonalizat 
pe oaspeți. Dacă adăugăm și 
handicapul unei insuficiente 
pregătiri fizice cu căre stu
denții au plecat din start, a- 
jungem să ne explicăm ușor 
scorul astronomic al partidei.

Steaua, în condițiile speci
ficate mai sus, a avut o mi
siune simplă, îngăduindu-și 
să forțeze ritmul doar în pri
ma repriză. Colaborarea din
tre compartimente a funcțio
nat fără greșeală, chiar și după 
eliminarea din joc a lui.Ma- 
teescu (împreună cu Rujoiu), 
la o dispută în grămadă, nu 
prea cavalerească. După 
pauză, rugbyștii echipei gaz
dă își îngăduie un respiro 
prelungit (aproape 20 de mi
nute), fără însă ca oaspeții 
să poată profita. După aceea, 
Steaua preia din nou inițiati
va și prin șarje bine concepu
te tactic reușește să-și spo
rească esaverajul stabilind 
cel de-al doilea scor de pro
porții din același cuplaj.

AGRONOMIA CLUJ—RA
PID 11—6 (5—3). Joc de sla
bă factură tehnică, în care 
ambele formații au comis 
numeroase greșeli. Victoria 
studenților este meritată.'

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.S.M. SIBIU 17—3 (11—0). 
Gazdele au obținut o victo
rie comodă, după un joc bun. 
Au marcat: Iacob (lovitură de 
picior căzută, două lovituri de 
pedeapsă, o transformare), 
Crăciunescu și Lomotă cite o 
încercare — pentru Știința 
și Țopa (lovituri de picior 
căzută) pentru oaspeți.

■ ----------- -— " —

Pentru a doua oară în acest sezon, DINU PIȘTALU a corectat recordul republican la 
săritura cu prăjina. , Foto : A. NEAGU

ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

cord, 2. P. Astafei (Steaua) 
4,90 m, 3. N. Ligor (CAU) 
4,80 m, 4. A. Dinu (CSM Si
biu) 4,30 m, 5. S. Schen (CSM 
Sibiu) 4,20 m, 6. S. Marian 
(CAU) 4,20 m ; Disc : 1. Iosif 
Naghi (Steaua) 55,16 m, 2. V. 
Sălăgean (St. roșu Brașov) 
52,78 m, 3. Gh. Dumbravă 
(Progresul) 45,50 m, 4. Gh. 
Dăian (Dinamo) 42,14 m, 5. D. 
Ciocan (Progresul) 41,76 m, 
6. P. Elizeu (Dinamo) 41,46 m; 
Ciocan : 1. Gheorghe Costa-
che (Dinamo) 61,70 m, 2. Fr. 
Schneider (CA Roman) 58,92 
m, 3. St. Siscovici (CAU) 56,38 
m, 4. V. Popescu (CAU) 56,24 
m, 5. I. Iaru (Steaua) 53,88 m, 
6. Em. "* ‘ ’
52,48 ; 
3:11,4 — 
de club, 2.
șoara 3:15,5, 3. C.A.U. 
4. C.S.M. Cluj 3:21,3, 5.
II 3:23,5, 6. Corvinul 
doara 3:27,0; 400 m 
ment întocmit după studierea 
fotografiei sosirii). 1. Tudor 
Puiu (Rapid) 47,0, 2. Al. Săl- 
cudeanu (Dinamo) 47,7,
Nicolae (Dinamo) 47,8, 4. Gh. 
Petronius (CAU)

Velciu (Progresul)
4x400 m : 1. Dinamo 

record al echipelor 
Politehnica Timi- 

3:15,5, 
C.A.U. 
Hune- 
(clasa-

3. N.

48,2, 5. C.

SERIA I: LA TG. MUREȘ — SCORUL ETAPEI
A. S. ARMATA TG MU

REȘ — PORTUL CONSTAN
TA 6—0 (2—0). Peste 8000 de 
spectatori au asistat la un joc 
de bună calitate. în majori
tatea timpului, mureșenii au 
dominat, iar jucătorii de la 
Portul au evoluat slab. Golu
rile au fost marcate de Trăz- 
nea (min. 1), Lueaci (min. 38 
din 11 m), Naghi (min. 51), 
Ciutac (min. 59), Caniaro 
(min. 63) și Mihai (min. 75, 
autogol). Bun arbitrajul lui 
M. Bădulescu — Oradea. 
(I. Păiș, coresp. principal).

DUNĂREA GIURGIU — 
METALUL BUCUREȘTII—0 
(0-0). Joc frumos, la care 
ambele formații și-au adus 
contribuția. Bucureștenii au 
inițiat contraatacuri pericu
loase. Unicul gol a fost rea
lizat de Leșeanu (min. 55). 
A condus bine O Comșa — 
Craiova. (P. Burciu, coresp.).

FLACARA MORENI — 
C.F.R. PAȘCANI 2—2 (1—2). 
După un început promițător, 
în care au deschis scorul (Ion 
Drăgan, min. 3), gazdele au 
cedat inițiativa feroviarilor. 
Pășcănenii au egalat, în min. 
29, prin D. Drăgan, apoi au 
luat conducerea prin golul 
înscris de Mărculescu (min. 
32). Jucătorii de la Flacăra 
au reușit să restabilească e- 
galitatea de-abia în min. 89, 
prin Harapu. Ion Iirisafi — 
București a arbitrat excelent. 
(Gh. Ilinca, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — PO
IANA CtMPINA 2—0 (1—0). 
Cu toate că studenții au cîș

tigat, ei nu au evoluat la ni
velul posibilităților. Autorii 
golurilor: Banu (min. 38 din 
11 m) și Pelea (min. 52). A 

condus T. Leca — Brăila, 
căruia i se poate reproșa 
că a acordat 11 m cu ușu
rință la o fază confuză. (Ilie 
Iancu, coresp, principal).

POLITEHNICA GALAȚI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 
0—1 (0—1). Deși au dominat, 
studenții au părăsit terenul 
învinși, fiindcă atacanții gă- 
lățeni au ratat multe ocazii 
clare. Unicul gol a fost în
scris în min. 41, în urma u- 
nui contraatac al metalur- 
giștilor fructificat de Pîrvu. 
Bun arbitrajul Iui A. Maco- 
vei — Bacău. (Gh. Arsenie, 
coresp.).

METROM BRAȘOV—PRO
GRESUL BRAILA 1—1 (1—1). 
Rezultat echitabil, după un 
joc de slabă calitate. Au 
marcat: Furnică (min. 18) 
pentru Metrom, Ologu (min. 
24) pentru Progresul. A ar
bitrat bine V. Dumitrescu — 
București (V. Secăreanu, co
resp.).

SPORTUL STUDENȚESC 
BUC. — OȚELUL GALAȚI 
1—1 (1—0). Puținii spectatori 
prezenți ieri dimineață pe sta
dionul Politehnica au plecat 
dezamăgiți. Favoriții lor n-au 
evoluat la nivelul celui din 
etapele anterioare și ca atare 
au trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate. 
Găiățenii au făcut multă ri
sipă de energie, în special în 
partea a doua a meciului,

cînd au restabilit, de altfel, 
egalitatea pe tabela de mar
caj și au ratat posibilitatea 
de a marca golul victoriei. 
Cele două goluri au fost rea
lizate de Păiș (min. 23) pen
tru ' Sportul studențesc, Adam 
(min. 64) pentru Oțelul. A 
condus foarte bine Gh. Mt- 
nole — Constanța.

S. N. OLTENIȚA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—1 
(2—0). Gazdele au jucat mai 
bine în prima repriză, înscri
ind prin Nuțu (min. 9 din 11 
m) și Cîmpeanu (min. 20). 
în ultimul minut, jucătorii 
de la Ceahlăul au reușit să 
reducă din diferența de scor 
prin Negustoru. A condus 
bine C. Ghemigean — Bucu
rești. (M. VOICU, coresp.).

CLASAMENTUL 
Seria I

1. A. S. ARMATA
2. Sp. studențesc
3. Știința Bacău
4. C.F.R. Pașcani
5. Dunărea Giurgiu
6. Metalul Tîrg.
7. Metalul Buc.
8. Progr. Brăila
9. S. N. Oltenița

10. Metrom Brașov
11. Pollt. Galați
12. Ceahlăuț P. N.
13. Portul C-ța
14. Oțelul Gl.
15. Poiana Cîmplna
16. FI. Morenl

ETAPA VIITOARE (6 septem
brie) : Metalul București — Poli
tehnica Galați, Dunărea Giurgiu
— Metrom Brașov, Poiana Cim- 
pina — Sportul studențesc, Pro
gresul Brăila — S.N. Oltenița, 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Ba
cău C.F.R. Pașcani — A.S. Ar
mata Tg. Mureș, Oțelul Galați — 
Flacăra Moreni, Portul Constanța
— Metalul Tîrgoviște.

SERIA A ll-a: POLITEHNICA TIMIȘOARA A OBȚINUT

ÎNCĂ DOUĂ PUNCTE ÎN DEPLASARE!

Nemeș (Dinamo) 48,4, 6. Gh. 
Tănăsescu (Steaua) 48,6.

FEMEI î 200 m : 1. Sanda 
Angelescu (CAU) 24,3, 2. Ma
riana Filip (CA Roman) 24,3, 
3. Aura Petrescu 
24,7, 4. Eleonora 
(CA Roman) 25,1, 
Recu (CSS) 25,2, 6. 
Marinescu (Dinamo) 
m ; 1. Ileana Silai (CSM Cluj) 

Claudia Iacob (Pro- 
2:10,2, 3. Gherghina 
(Metalul) 2:10,4, 4.

Onică (Constructo-

(Steaua) 
Monoranu 

5. Viorica 
Ruxandra 
25,3 : 800

m, 2. Lia Manoliu (Metalul) 
14,94 m, 3. Elena Moldoveanu 
(Metalul) 14,00 m, 4. Valentina 
Cioltan (Progresul Suceava) 
13,58, m, 5. Monica Cocuț 
(CA Roman) 13,44 m, 6. Vio-

2:04,6, 2. 
greșul) 
Iordache 
Niculina 
iul) 2:14,0, 5. Ioana Arășanu 
(Steaua) 2:15,6, 6. Victoria
Ticu (Steaua) 2:17,7 ; 100 mg : 
1. Valeria Bufanu (Rapid) 
13,9, 2. Sanda Angelescu (CA' 
14,0, 3. Viorica Enescu (Ra
pid) 14,2, 4. Valeria Biduleac 
(Constructorul) 14.3. 5. Ana-
maria Vital ios (CAU) 14,5, 6. 
Marcela Miloșoiu (CAU) 14,8 ; 
înălțime: 1. Cornelia Popescu 
(Rapid) 1,78 m, 2. Virginia 
Bonei (Rapid) 1,74 m, 3. Mar
ghiolita Matei (Dunărea Ga
lați) 1,65 m, 4—5. Draga Comșa 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) și Du
mitra Radu (Steaua) 1,65 m, 
6. Doina Munteanu (CAU) 1.60 
m ; Greutate ; 1. Ana Sălă- 
gean (Tractorul Brașov) 15,88

ȘCOLARUL BUCUREȘTI, NOUA CAMPIOANA

A JUNIORILOR MICI
internațional Francisc

Echipa Clubului sportiv școlar București, campioană na
țională la juniori mici.

După șapte zile de dispute 
interesante, în care au putut 
fi urmăriți numeroși tineri 
cu adevărat talentați, la 
ștrandul Tineretului din Ca
pitală a fost desemnată e- 
chipa campioană a țării la 
polo pentru juniori mici 
(născuți în 1954 și mai mici). 
Aceasta este reprezentanta 
Clubului sportiv școlar Bucu
rești, pregătită de harnicul 
antrenor Paul Niculescu. 
Pierzînd un singur punct pe 
parcursul întrecerii, poloiștii 
de la Școlarul au cîștigat

toate celelalte meciuri, în 
urma unei comportări cu to
tul meritorii, pentru care 
merită felicitări. Le adresăm 
din toată inima, dar nu ui
tăm să le amintim că acest 
prim succes trebuie să con
stituie un imbold în viitoa
rea lor activitate și că trep
tele spre măiestrie nu pot 
fi urcate decît dacă talentul 
este însoțit de muncă perse
verentă, seriozitate și pasiu
ne pentru sportul practicat. 
Pe locul secund s-a clasat 
Steaua, al cărei antrenor,

fostul
Crișan, un adevărat colecțio
nar de medalii de campion, 
a fost nevoit să se mulțu
mească acum cu „argintul11. 
Cu totul remarcabilă perfor
manța Petrolului Ploiești 
(antrenor Al. Bădiță). Pentru 
prima dată, acest centru este 
clasat pe un loc fruntaș la 
un campionat național. îm
bucurătoare, de asemenea, 
comportarea orădenilor de la 
Crișul (antrenor Mi. Zonen- 
fild), ca și aceea a celei mai 
tinere formații, Școala spor
tivă din Cluj (antrenor A. 
Iordaky), alcătuită aproape 
în exclusivitate din copii de 
13—15 ani. Au mai reușit 
performanța de a se califica 
pentru acest turneu echipele 
Dinamo București (antrenor 
I. Capșa), Școala sportivă nr. 
1 București (antrenor P. Kro
ner) și Voința Cluj (antrenor 
Z. Bogdan).

în încheiere, ne exprimăm 
regretul că fotoreporterul 
nostru nu i-a putut fotogra
fia pe campioni cu tricourile 
cuvenite pe ei, pentru sim
plul motiv că aceste tricouri 
și nici medaliile nu le-au fost 
înmînate
Văduviți 
meritată 
plăcută.

Printre culoare
• Ileana Silai: „Mă simt într-o 

formă foarte bună șl eram decisă 
să realizez un nou record pe 8(10 
m. De aceea nici n-am luat star
tul, în ajun, la 400 m. La jumă
tatea distanței eram încă in gra
ficul stabilit pentru record, dar 
fiind lipsită de cineva care să mă 
„forțeze- am parcurs următorii 
200 m într-un timp mai slab decît 
cel propus așa că... Am convin
gerea că voi corecta totuși recor
dul săntămina viitoare la Torino, 
la „Universiadă-.
• In proba de 50 km marș tn 

afara clasamentului individual se 
alcătuiește șl unul pe echipe. Ia- 
tă-l : 1. Dinamo I 10 p, 2. Dinamo 
II 19 p. 3. P.T.T. 22 p, 4. Steaua 
27 p.
• Spre deosebire de alte spor

turi, la atletism un arbitru nu se 
poate remarca decît atunci cind 
greșește. De data aceasta iată 
unul, Eugen Lupașcu, care tre
buie evidențiat pentru felul tn 
care a urmărit desfășurarea co
rectă a aruncării suliței.
• In finalul cursei de soo m. 

viztndu-se întrecut de Damei- 
chln, Gh. Ungureanu, favoritul 
probei, și-a jenat evident adver
sarul. Arbitrul Simian a sesizat 
infracțiunea și a ridicat fanionul 
roșu, al descalificării. Dar după 
puțină vreme, la festivitatea de 
premiere Ungureanu a apărut pe 
podium și a primit medalia 'pen
tru locul doi. Seria surprizelor a 
continuat insă atunci cind pri
mind foaia oficială cu rezultate 
am constatat că totuși Ungureanu 
fusese descalificat. Cum rămlne

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 0—2 (0—1). Me
ciul s-a disputat la Tg. Jiu, 
deoarece terenul formației 
Electroputere a fost suspen
dat pentru o etapă. Timișo
renii, prin jocul lor elastic, 
au avut inițiativa în tot 
timpul meciului. Craiovenii au 
dat o replică dîrză studenților 
însă înaintașii n-au putut 
străpunge sistemul defensiv 
al adversarilor. Au marcat: 
Petrovici (min. 41) și Kun I 
(min. 56). A arbitrat foarte 
bine P. Sotir — Mediaș. (M. 
Băloi, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0(1—0). 
Joc dinamic, cu multe faze la 
ambele porți Reșițenii, mai 
percutanți, au fructificat două 
dintre ocaziile avute. Autorii 
golurilor : Sfîrlogea (min. 32) 
și Vuici (min. 56). A condus 
bine M. Biolan — Tr. Severin. 
(Paul Bocșanu, coresp.),

U. M. TIMIȘOARA — MI
NERUL BAIA MARE 0—0. 
Și de data aceasta, în tribu
nele stadionului Progresul au 
luat loc peste 4000 de spec
tatori, care doreau ca echipa 
favorită, U.M.T., să termine 
învingătoare. Dar, pînă la 
sfîrșitul meciului, tabela a 
rămas neschimbată, deoarece 
înaintașii timișoreni au șutat, 
în general, nepericulos, iar 
atunci cînd au expediat pu
ternic balonul portarul Mine 
rului, Ziler, a fost la post. 
Corect arbitrajul lui S. Dră- 
gulici—Tr. Severin. (P. Arcan, 
coresp. principal) .

GLORIA BISTRIȚA—O- 
LIMPIA SATU MARE 0—1 
(0—1). După înscrierea golu
lui în minutul 2 (autor : Bo
ro ta) de către oaspeți, jucă
torii de la Gloria au domi
nat, însă steril. A arbitrat 
bine A. Pop — Oradea. 
(Ion TOM A, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR 
— C.F.R. ARAD 3—1 (0—0). 
în repriză secundă metalur- 
giștii au stăpînit jocul și î- 
naintașii lor au dovedit efi
cacitate. Au marcat : Tamaș 
(min. 57, 62), Șoangher (min. 
72), respectiv Damian (min. 
55). Foarte bun arbitrajul 
lui Al. Alexe — Rm. Vîlcea. 
(M. Vîlceanu, coresp).

OLIMPIA ORADEA — 
CORVINUL HUNEDOARA 
1—0 (0—0), Jucătorii ambe
lor echipe au făcut multă 
ri.tpă de energie. Din min. 
38. oaspeții au rămas în 10 
jucători, în urma eliminării 
portarului Blean. Orădenii 
au realizat golul victoriei 
prin Benczik, în min. 76. 
Corect și autoritar arbitra
jul lui Tr. Cruceanii — Arad. 
(I. Gtiișa, coresp. principal).

VAGONUL ARAD — CRI
ȘUL ORADEA 0—1 (0—0). 
Jocul a fost, în general, e- 
chilibrat. Orădenii au avut 
mai multe ocazii de a mar
ca. dar le-a lipsit realizato
rul. Golul Crișului a fost 

marcat de Schweillinger, în 
propria poartă. V. Topan — 
Cluj a condus bine. (Gh. Ni- 
colăiță, coresp).

C.S.M. SIBIU — MINERUL 
ANINA 2—1 (1—0). Cei pes
te 7000 de spectatori au fost 
nemulțumiți de ratările îna
intașilor de la C.S.M. Golu
rile au fost marcate de Fii-

BUCUREȘTI-
(juniori)

■ Cu gindul la competițiile 
care-i așteaptă nu peste mult 
timp („Trofeul Prieteniei11 — 
în Polonia, între 3—12 sep
tembrie și preliminariile tur
neului U.E.F.A. — luna no
iembrie), componenții celui 
mai „tînăr“ lot reprezenta
tiv, au susținut, ieri, sub nu
mele de „București11-juniori, 
un foarte util test în com
pania unei selecționate si
milare — juniorii budapes- 
tani.

începutul partidei aparține 
jucătorilor noștri. Pase sub
tile, în special intre vîrfurile 
triunghiului de forță Dobrău- 
Bblbni — Aiienei, driblinguri 
spectaculoase, un gol superb 
(Boloni — min. 1) și alte 
ocazii. Din păcate. în conti
nuare, tinerii noștri se com
plac într-un joc aglomerat, 
cu pase numai pe centrul 
terenului, în vreme ce jucă
torii maghiari ies la joc. Și, 
după un luft în careu al lui 
Tatar, se produce, 30 de se-

chiș (min. 12) și Stoicescu 
(min. 78) pentru C.S.M., Bî- 
tea (min. 67) pentru Mine
rul. A arbitrat bine I. Soos 
Tg. Mureș. (Gh. Topîrceanu, 
coresp.).

ETAPA VIITOARE (6 septem
brie) : Vagonul Arad — C.F.R. 
Arad, Gloria Bistrița — Minerul 
Anina, Corvinul Hunedoara — 
Olimpia Satu Mare, Minerul Baia 
Mare — Gaz metan Mediaș, U.M. 
Timișoara — Politehnica Timi
șoara. Metalurgistul Cuglr —• 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Reșița — 
Electroputere Craiova. Olimpia 
Oradea — Crișul Oradea.

CLASAMENTUL
Seria Il-a

1. POLITEH. TIM. 3 3 0 0 10—2 6
2. C.S.M. Sibiu 3 2 10 7—2 5
3. Crișul 3 2 10 4—2 5
4. Corvinul 3 2 0 1 5—2 4
5. Minerul Anina 3 2 0 1 4—3 4

6. Olmipia S. Mare 3 2 0 1 3—2 4
7. C.S.M. Reșița 3 111 4—3 3
8. Gaz metan 3 111 3—4 3
9. Olimpia Oradea 3 111 1—2 3

10. Minerul B. Mare 3 111 2—5 3
11. C.F.R. Arad 3 10 2 3—4 2
12. Gloria Bistriț» 3 10 2 h-2 2
13. Metalurgistul 3 10 2 5—8 2
14. U.M.T. 3 0 12 2—4 1
15. Electroputere 3 0 12 2—7 1
16. Vagonul 3 0 0 3 1—5 0

DE EA ȘCOAEA POSTEICEALA DE ANTRENORI
I

celor îndreptățiți, 
astfel de o răsplată 
și de o amintire

d. st

fusese descalificat. Cum 
insă cu premierea ?
• La 5000 m ieșeanul

Rusu a alergat 15:07,6 cu 
nou record republicanstabilit un 

de juniori.

Petro 
care a

rlca Brad (Progresul) 13,10 m; 
Suli(ă : 1. Elisabeta Prodan
(CAU) 50.26 m, 2. Serafina 
Moritz (CFR Timișoara) 50,16 
m, 3. Ioana Stancu (Dinamo) 
49,54 m, 4. Eva Zorgo (Se. 
Sp. Cluj) 48,48 m, 5. Stela 
Ciontu (Constructorul) 
m, 6. Mihaela Loghin (CA 
Roman) 46,74 m ; 4x400 m ;
1. C.S.M. Cluj 3:56,6, 2. C.A.U. 
3:56,6, 3. Metalul 8:56,7, 4. Di
namo 4:23,4.

47,70

SIBIU, 80 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). în 
ultima zi a campionatului na
țional de aeromodele ■— zbor 
liber desfășurat în localitate, 
sportivul Popa Grîngu de la 
Grivița Roșie București a rea
lizat la categoria motomodele 
G 1 cea mai bună performan
ță a întrecerilor, obținînd 
punctajul maxim — 900. Iată 
noii campioni republicani :

Concursul de admitere la 
Școala de specializare postli- 
ceală de antrenori se va des
fășura intre 25—30 septembrie 
a.c. la I.E.F.S., pentru urmă
toarele specializări : SECȚIA 
SERALĂ — lupte, box, halte
re, atletism și fotbal ; SECȚIA 
FĂRĂ FRECVENȚA — atle
tism, baschet, box, canotaj, fot
bal, haltere, judo, natație, schi, 
scrimă și tir.

înscrierea candidaților se 
face pînă la data de 20 sep
tembrie a.c. ora 14, pe baza 
următoarelor acte : certificat 
de naștere ; diplomă de baca
laureat sau certificat de absol
vire a liceului (sau altor școli 
echivalente) ; buletinul de ana
liza sîngelui | rezultatul exa
menului radiologie și pulmo
nar | adeverința de clasificare

sportivă (cel puțin categoria a 
Il-a).

Dosarele vor fi înaintate fe
derațiilor sportive (București, 
str. Vasile Conta 16), cel tîr
ziu pină la data de 20 septem
brie a.c.

Concursul de admitere constă 
în următoarele probe : vizita 
medicală; anatomia și fiziolo
gia omului (SCRIS) ; probe 
practice (tehnice) la specializa
rea pentru care optează.

Candidații pot lua informa
ții suplimentare consultînd 
prospectele aflate la fiecare 
C.J.E.F.S. sau secretariatul 
școlii, zilnic între orele 8—14, 
București str. Maior Ene 12, 
telefon 31 44 40 interior 908.

Corijențele elevilor anului I 
sînt programate între 15—17 
septembrie.

BUDAPESTA
3-2 (1-1)
cunde mai tîrziu, inevitabi
lul ; singurul atacant cu a- 
devărat periculos în echipa 
maghiară, incisivul Fehervări, 
se infiltrează printre apără
torii. români, surprinși, șL.. 
1—1 (min. 30).
. Regretabil, aceeași față a 
echipei române apare specta
torilor și în prima jumătate 
a reprizei secunde. Maghiarii 
atacă susținut și iau condu
cerea prin același Fehervări 
(min. 50). Totuși, schimbările 
făcute la pauză se dovedesc 
inspirate și angrenajul echi
pei române începe să se miș
te, din nou, cu precizie. O- 
noarea de a înscrie golurile 
care vor consfinți victoria, 
meritată, a echipei Bucureș-. 
țiului, va aparține tînărului 
Năstase, care înscrie în min. 
60 și 72.

Brigada de arbitri bucureș- 
teni, în frunte cu Al. Gri- 
gorescu, a condus bine echi-

BUCUREȘTI: I. Gabriel 
(min. 71 Buitnaru) — Do- 
brău, Smarandache, G. San
du, Schep, Sămăreanu (min. 
41 Dănilă). Boloni, Blejușcă 
(min. 41 Năstase), Aiienei, 
Donose, Dănilă (min. 41 Co
jocarii ).

BUDAPESTA : Szabo-Cser- 
neczky, Komjăti, Varga, E- 
ros, B. Kovăcs, Poczik (min. 
41 G. Kovâcs). Balogh, Ta
tar (min. 65 Konrad), Feher
vări, Borză.

. DUMITRU GRAUR

PRONOSPORT

IN ULTIMA MANȘĂ, PUNCTAJ MAXIM
PROPULSOARE B 2: juniori: 
Eugen Holtier (Grivița Roșie 
Buc.) 727 p, 2. Ion Ionescu 
(Dacia Pitești) 631 p, 3. Ionel 
Sava (Chimia Buzău) 474 p ; 
seniori : 1. I. Szabo (Plastica 
Oradea) 860 p, 2. C. Dancu 
(Constructorul Constanța) 80-1 
p, 3. Otto Hintz (Voința Tg. 
Mureș) 748 p ; MOTOMODE
LE C 1 : 1. Popa Crîngu 
(Grivița Roșie Buc) 900 p, 2. 
Mircea Radu (Victoria Bacău)

867 p, 3. Alexandru Csomo 
(Plastica Oradea) 853 p.

CLASAMENT PE ECHIPE: 
juniori: 1. GRIVIȚA ROȘIE 
BUCUREȘTI 1841 p, 2. Ro
vine Craiova 1784 p, 3. Voin
ța Tg. Mureș 1663 p ; seniori: 
1. PLASTICA ORADEA 2953 
p, 2. Grivița Roșie Buc. 2701 
p, 3. Voința Tg. Mureș 2602 p.

Ilie IONESCU

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
35, ETAPA DIN 30 AUGUST 1971

I. JIU» — U.T. Arad 2
II. F.C. Argeș — Steagul roșu i>

IU. Petrolul — Politehnica 1
IV. C.F.R. Timișoara —

„U“ Craiova !
V. Farul — Steaua

VI. „U" Cluj - Rapid
VII. S.N. Oltenița — Ceahlăul 

VIII. Știința Bacău — Poiana
IX. Metrom —

Progresul Brăila
X. Vagonul — Crișul

XI. Gloria Bistrița — 
Olimpia S.M.

XH. Metalurgistul —
C.F.R. Arad 1

XIII. Electroputere — 
Politehnica Tim. 2

Fond de premii 260 300 lei
Plata premiilor la acest con

curs se va face astfel :
In Capitală : de la 4 septembrie 

a.c. pînă la 15 oct. ac. inclusiv
Tn țșră de la 8 sept. a.c. pină 

la 15 oct. a.c. Inclusiv.

f
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FARUL - STEAUA

SIRENELE MĂRII AU CÎNTAT 
ASEARĂ PENTRU FARUL

, CONSTANȚA, 30 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).
■ O partidă întortocheată ca 

bun labirint. Constănțenii ra- 
utau prima mare ocazie de 
paUT prin Oprea, în min. 3, 

■ apoi au dispărut ca echipă. 
FiVîntul dezorganizării a bîn- 
tuit vreo 60 de minute prin 

f.toate colțurile formației lui 
f'Cosmoc. Steaua, in schimb, 
;a ocupat de la început punc- 
Ltele strategice ale terenului 
jși a început să paseze me- 
ițodie. Mijlocul terenului era 
el ei, Naom, Dumitriu III și 
Ștefănescu formaseră un tri- 
irnghi de inteligență. Atacu
rile Farului erau amputate 
prin intercepții oportune. 
Lansat pe culoare libere, cre
ate conștient, Pan tea, Iardă- 
nescu și Manea aduceau spai
mă în careul gazdelor. Li- 
'otia de fundași a constănțe- 
nilor tremura și se dezechi
libra frecvent. Badea trudea 
ca un Sisif la mijlocul te
renului, datorită camarazilor 
săi lenți și fără intuiție. Ina- 
'lintașii 
învinși 
făcute 
Suciu, 
garin.

aprins deodată creierii ador- 
miți ai jucătorilor. Pasele lor 
au început să aibă precizie 
și randament, cursele și com
binațiile lor — forță și fan
tezie. Formația bucureștea- 
nă, în dispozitiv de apărare, 
începe să se clatine. După 
ce Oprea a mal irosit o cli
pă favorabilă apărută în ur
ma unei combinații sclipitoa
re, noua vedetă a litoralului 
a egalat printr-un șut vio
lent expediat în mijlocul unei 
crîncene aglomerări. Farul a

Pag. â 3-a

REZULTATE STRlKSE. DOAR 16 GOLURI!

U.T.A. A DEBUTAT ÎN STIL DE CAMPIOANĂ UN MEC! CU

1—o (1—0)

TREI SURPRIZE

j. Vreo 50 de minute, supe- 
t riaritatea bucureștenilor a 
[fost vizibilă ca albul pe fond. 
J negru. Prin evoluția ei sub- 
;tilă, calmă și curajoasă, exce
lentă dacă te gîndești la ti- 
inerețea acestei garnituri, 
rSteaua eclipsa echipa locală, 
[ale cărei eforturi individuale 
erau minate prin neoolabora- 
'<re. Bucureștenii au avut nu- 
‘meroase ocazii în ace6t răs- 
itimp, fructificând pe cea mai 
nepromițătoare dintre ele, 
cînd Rn șut anemic pe care 
l-ar fi apărat și un octoge
nar, expediat de Ștefănescu, 
'b trecut printre picioarele de 
ghips ale portarului constăn- 

, $ean cu același nume. Farul 
’s-a chinuit pînă cînd Pan- 
Itea avea să tragă un șut 
formidabil în bara transver
sală (min. 56).

După acest moment, resim- 
ițit ca un junghi de toți 
constănțenii (jucători sau 
spectatori), s-a petrecut ceva 
probabil în partea aceea de 
mister existent în fiecare 
meci de fotbal. La Farul s-au

Stadionul 1 Mal ; timp exce
lent ; teren bun ; spectatori 
— aproximativ 20 000. Au mar
cat : Ștefănescu (min. 15) ipen- 
tru Steaua, Oprea (min. 79) și 
Caraman (min. 84) 
Farul.

Șuturi Ia poartă : 
raport de cornere ; t

FARUL : Ștefănescu 6 —
Grama 6 (min. 38 Tănase 8), 
Antonescu 7, Mare? 7, Pleșa 7, 
Tănase (min. 38 Constantines
cu 7), Badea 9, Oprea 7, Tu- 
fan 6 (min. 46 Ologu 7), Ca
raman 7, Kallo 7.

STEAUA : Suclu 9 — Mlrău- 
tă 7, Hălmăgeanu 7, Ciugarin 
7, Vigu 7, Naom 8, Ștefănes
cu 9, Pantea 7, Dumitriu III 
7, Iordănescu 8, Manea 6 
(min. 70 Negrea 5).

A arbitrat M. Rotaru 
■A-ăr-4r'4r> ajutat bine la li
nie de v. Bulmistrluc șl Popa 
Vasile — toți din lași.

„ Trofeul Petschowschl*
(pentru public) : 9.

La tlneret-rezerve : Farul — 
Steaua 1—3 (0—1).

i pentru
is-10; 

8—2.

PETROȘANI, 30 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).

Așteptat cu justificat Inte
res de către opinia publică, 
jocul campionilor țării la Pe
troșani — socotit un excelent 
test (meci în deplasare, ad
versar puternic) înaintea par
tidei de la Rotterdam — a 
furnizat spectatorilor cîteva 
observații, după părerea 
noastră nu lipsite de interes, 
în acest început de campio
nat, U. T. A. a arătat că are 
o bună condiție fizică, evo- 

. luția sa — recunoscută drept 
tehnică — a căpătat valențe 
tactice apreciabile, iar anga
jarea jucătorilor este evident 
mai activă decît în trecut.

Subscriind aceste observa
ții, vom căuta să prezentăm 
elementele concrete de joc 
care le justifică. La sfîrșitul 
partidei, U.T.A. era mult mai 
proaspătă decît adversara sa, 
deși fotbaliștii arădeni au fă
cut o mare risipă de energie 
de-a lisăgul întregului meci. 
Pregnantă a fost și inteli
gența tactică vădită de echi
pa arădeană în două peri- 
oade-cheie, situate în primele 
15 minute ale fiecărei repri
ze. Contrar criticabilei tradi
ții ce domină practica multo
ra dintre echipele noastre — 
care încep jocul cu o pru
dență exagerată, exprimată 
printr-o 'apărare adeseori 
fără orizont —, U.T.A. și-a 
surprins adversara (ofensivă 
prin definiție în orice meci 
Susținut la Petroșani) prin 
atacuri pe cît de susținute, 
pe atît de lucide și de bine 
organizate. Realizînd un e- 
ficace șoc psihologic încă din 
debutul partidei, arădenii 
și-au văzut recompensată 
ideea de joc printr-un gol 
marcat în min. 13 de către 
Sima, care a reluat cu capul 
o lovitură liberă executată 
de către Axente. Au urmat 
atacuri • purtate cu o rară e- 
nergie de către ambele for
mații, cele ale U.T.A.-ei dis- 
tingîndu-se printr-un plus de 
element constructiv, printr-o 
elaborare mai gîndită.

în min. 35, Domide este 
Ia un pas de majorarea sco
rului I Broșovschi execută 
excelent o lovitură liberă, 
Stan deviază în bara late
rală, balonul revine la Inter
naționalul arădean, care este 
contrat in extremis la 5 m

1

Stadion Jiul ; teren bun; timp frumos; 10OOo spectatori. Au 
marcat : Sima (min. 13) și Dembrovschi (min. 56).

Raport de cornere : 11—5; raport de șuturi la poartă : 13—15.
JIUL : Stan 6 — Georgescu 8, Georgeviel 7, Stocker 6, M. 

Popescu 5, R. Popa 7 (min. 60 Achlm 5), Sandu 7, Peronescu 6, 
I. Constantin 7 (min. 30 Cotormani 6), Llbardl 8, Naldin 5.

U.T.A. : Gornea 9 — Blrău 8, Lereter 9. Pojoni 9. Broșovschi 
9, Petescu 8, Domide 7. Sima 7. Axente 8, Dembrovschi 7 (min. 
75 Șchiopu), Dumitrescu 9.

A condus C. Bărbulescu •4rir-4r'4r4r. ajutat la linie, de A. 
PIrvu șl C. Niculescu (toți din București).

(.Trofeul Petschowschl" ;; ~
La tlneret-rezerve : Jiu! —

(pentru public) : 9. 
U.T.A. 3—3 (2—0).

de poartă. Faza aceasta a fost 
aproape copie la indigo 
a unei situații petrecute în 
min. 8 Ia poarta U.T.A.-ei, 
cînd șutul lui Constantin 
a fost deviat providențial în 
bara transversală, balonul 
fiind apoi aruncat în corner.

După o primă repriză do
minată de jocul matur al 
oaspeților, au urmat 15 mi
nute de „forcing" al Jiului, 
care, în compania altei echi
pe, ar fi răsturnat probabil 
rezultatul. Arădenii au re
zistat însă cu brio. Cu apă
rarea imediată excelentă și 
cu un Gornea în zi fastă (el

• II H

a salvat miraculos în min. 58 
un balon în picioarele lui 
Peronescu), oaspeții au schi
țat adeseori contraatacuri 
periculoase. De altfel, faza 
Gornea—Peronescu din min. 
58 a fost urmată Ia cîteva 
secunde de un adevărat gol 
model: pasă la Fl. Dumi
trescu — deschidere la Dem- 
brovschi — șut din 18 m Ia 
păianjen — gol! I (Deci nu
mai două pase și gol 1). Din 
acest moment, singura echipă 
care a contat pe teren a fost 
U.T.A....

Marius POPESCU

CLUJ, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Trei surprize a oferit acest 
meci spectatorilor și cronica
rului : orientarea ofensivă a 
întregii echipe clujene (ser
vită de un joc în continuă 
mișcare), replica haotică a 
feroviarilor (determinată, în 
primul rînd, de comportarea 
neașteptat de slabă a cuplu
lui de fundași centrali, greoi 
și prost plasați) și arbitra
jul brigăzii conduse de I. Rus, 
demn de exemplificare cum 
nțt trebuie condus un joc.

Să apelăm însă la fapte, 
începînd cu cifrele de necon
trazis : în timp ce echipa 
gazdă a șutat de 30 de ori la 
poartă, adversarii au făcut-o 
doar de 9 ori, din care un sin
gur șut a fost realmente peri
culos (și acesta, însă, din fază 
fixă), cînd Lupescu a reluat 
cu capul sub bara transver
sală balonul expediat din cor
ner de Codreanu (min. 65). 
Și chiar dacă din cele 30 de 
șuturi ale Universității doar 
unul a poposit în poarta lui 
Răducanu (Adam a trimis ba-

Ionul — revenit din bară — 
in urma unei centrări a lui 
Vifăleanu — min. 24), aceasta 
nu se datorește de fel com
partimentului defensiv giuleș- 
tean (azi nesusținut nici de 
linia mediană Dinu—Dumi
tru), ci impreciziei și lipsei 
de calm cu care studenții 
și-au încheiat de flecare dată, 
șarjele. Cea mai sumară re
latare a acestora ar epuiza 
spațiul a două cronici, așa 
îneît ne vedem obligați să 
triem, în min. 3, Răducanu 
este nevoit să intervină cu pi
ciorul în apropierea punctului 
de 11 metri, în fața Iul Bar
bu, scăpat singur. Apoi, în 
min. 12, Adam „rade“ bara la
terală. Nici nu s-a potolit ru
moarea și Munteanu îl obligă 
pe Răducanu să se întindă la 
maximum pentru a scoate o 
minge ce se îndrepta spre 
bara transversală. Adam reu
șește să-l dribleze și pe Ră
ducanu (min. 20), dar șutează

Stadionul municipal ; teren 
bun ; timp excelent ; specta
tori — aproximativ 18.000, A 
înscris Adam (min. 24).

Șuturi la poartă : 30—9; Cor
nere : 6—10.

UNIVERSITATEA ! Moldo
van 8 — Crețu 8, Pexa 8. 
Solomon 7, Cîmpeanu 8, Mun
teanu 8, Anca 8, Uifăleanu 8, 
Ardeleanu 8. Adam 8. Barbu 8.

RAPID î Răducanu 8 — Pop 
5, Lupescu 4, Dan 4, Greavu 
7, Dinu 5, Dumitru 5, Năstu- 
rescu 4, Neagu 6, Ștraț 4. An- 
ghelescu 6 (min. 53 Codrea
nu 6).

A arbitrat loan Rus (Tg. 
Mureș) — fără nici o stea — 
împreună cu Z. Szecșel (Tg. 
Mureș) șl N. Bama (Tlrnă- 
veni),

„Troteul Petschowschl* 
(pentru public) : 8.

La tlneret-rezerve : Universi
tatea Cluj - Rapid 3-2 (2—0)-

Romulus BALABAN

Farului se întorceau 
din rarele Incursiuni 
în spațiul păzit de 

Hălmăgeanu și Clu-

sirenele mării au 
aseară numai pentru

LA ORA (Șl LA VALOAREA) DIVIZIEI B...

F.C ARGEȘ ~ STEAGUL
HL...-.' „SW «s

dovedit că poate deveni foar
te periculoasă chiar la sfîr
șitul unei zile negre. în final, 
presiunea el ajunsese aproa
pe de nesuportat. La un cor
ner executat de Kallo, Cara- 
man avea să înscrie cu capul 
(2—1). De acum înainte me
canismul fin și precis care 
fusese Steaua era sfărîmat. 
După ce începuseră și evo
luaseră multă vreme peni
bil, constănțenii încheiau 
partida făcînd exerciți* de
monstrative. La capătul aces
tor paradoxuri, comportarea 
ambilor combatanți pare ex
trem de meritorie. Dar, ne
drepte, 
cîntat 
Farul.

DUMITRIU II A CÎȘTIGAT DUELUL CU DOBRIN
PITEȘTI, 30 (Prin telefon 

de la trimisul nostru).
Dimineața, în trenul de Pi

tești, am călătorit cu un mare 
rapidist, care mergea special 
la Pitești pentru a-1 vedea pe 
Dumitriu... Duelul Dumitriu— 
Dobrin — a ținut să ne asi
gure rapidistul — va fi cloui 
etapei... Și el nu s-a înșelat. 
Mai mult, idolul său a rea
lizat în fief-ul lui Dobrin 
una din cele mai bune par
tide ale sale.

Meciul a debutat furtunos, 
Dobrin ratînd deschiderea sco
rului chiar în min. 2. Și gaz
dele domină, domină, dar 
fără nici un rezultat... în 
min. 16, Dumitriu își face 
pentru prima dată simțită a- 
pariția pe teren, trimițînd un 
șut bombă de la 18 m, la o 
lovitură liberă. Bara îi sal
vează. însă, pe piteșteni ! De 
altfel, Dumitriu creează de fie
care dată panică în careul lui

Stadion „1 Mai"; teren foarte bun; timp excelent; spectatori 
— 15 000. A înscris Pescaxu (min. 75).

Raport de cornere 3—3; șuturi ia poartă s 17—14.
F.C. ARGEȘ : Niculescu 9 — Pigulea 7, Olteanu 8, Vlad 7, 

Ivan n 6, Prepurgel 8, ștefănescu 7, Radu 4 (min. 46 Roșu J), 
Dobrin 7, Frățilă 6, Jercan 5 (min. 63 Cîrciumărescu 5).

STEAGUL ROȘU t Adamache 9 — Ivăncescu 8, Jenei 8, Ol
teanu 9, Rusu 8, Pescaru 9, Cadar 8, Iambor 8, Dumitriu U 10, 
Balint 8, GyOrfl 8.

A arbitrat Gh. Llmona ajutat la Unis da N. Pa-
triceanu șl Gelu Popovicl (toți din București).

«Trofeul Petschowschl" (pentru public)': 
La tlneret-rezerve : F.C. Argeș — Steagul

Niculescu. în general, inițiati
va o au gazdele, dar - 
și Frățilă ratează cît 
trei meciuri.

în repriza a doua, 
continuă să dea cu piciorul la 
goluri aproape gata făcute 
(min. 54, 56, 59). Atacurile 
brașovenilor — deși mai pu
ține la număr — sînt mai pe
riculoase, purțînd pecetea fi- 
neței lui Dumitriu. Balint

Dobrin 
pentru

Frățilă

PETROLUL — POLITEHNICA
L ... ....

TOTUL S-A DECIS
LA MIJLOCUL TERENULUI • ••

Stadion petrolul; timp splen
did ; gazon excelent ; specta
tori — peste 15 000. Au mar
cat : Dincuți (min. 32), Gro- 
zea (mini 57), Cringașu (min. 
70) Lupulescu (min. 75).

Raport de cornere S—0 : ra
portul guturllor 1* poartă 
18—11.

PETROLUL : Stellan 7 —
Gruber 8, Bădin 8, Mocanu 8, 
N. lonescu 9, luhasz 8 (min. 
65 Stroe), Crlngașu 8, Dlncuță
7, Cotigă 7 (min. 46 Iordache 
7). Moraru 6, Grozea 8.

POLITEHNICA : Iordache 3
— Lupea 6, lanul 7, Stoiceșcu
8, Romllă 7, Alecu 0 (min. 70 
Mari ea), Slmionaș 6, Incze 9, 
Cuperman 7. Lupulescu 6. 
Moldoveanu 6.

A arbitrat Aurel Benlu 
A.*.***, ajutat la linie de 
Al. Paraschiv șl R. Buzdun 
(toți din București).
' Troteul Petschowschl (pen
tru public) ; 10.La tlneret-rezerve : Petrolul
— Politehnica 0—1 (0—0).

pentru că a crezut mai mult 
in victorie, pentru că i-a dă
ruit mai multe energii, ata- 
cind mai susținut, mai inteli
gent, mai dezlănțuit, cu fun
dașii „evadați” în preajma ca
reului foarte tinărului Iordache, 
pentru că a practicat un fot
bal mai 
ideii de 
denții 
strat că 
calități de combatanți, 
tind cu o obstinență pe

(min. 64) 
lească pe 
ezită o' fracțiune de secundă, 
suficientă pentru a-i da posi
bilitatea portarului argeșean 
să respingă în corner. Peste 
două minute, Dumitriu, după 
o suită de driblinguri, îi pune 
lui Balint o minge de gol. Dar 
golul nu vrea să cadă...

De prin min. 70, argeșenii 
termină complet resursele fi
zice. Tinel Stănescu sesizează 

O și cere elevilor săi șă atace 
cu mai multă insistență. Pes
carii sen Infiltrează în careul 
advers, trece mingea lui Du
mitriu, o reprimește în pozi
ție favorabilă și înscrie sub 
privirile lui Olteanu și Nicu
lescu, sțupefiați de rapiditatea 
și frumusețea acțiunii. La 
0—1, F. C. Argeș își pierde 
complet luciditatea. Stegarii 
calmează jocul la centrul te
renului, păstrînd rezultatul cu 
destulă ușurință, spre dezilu
zia spectatorilor, care pleacă 
de la stadion cu o singură sa
tisfacție. Aceea a spectacolu
lui oferit de Dumitriu.

• gata să-l păcă- 
Niculescu, dar

Programată duminică 
mineața, la ceasurile diviziei 
B, partida inaugurală a cam
pionatului n-a vrut parcă să 
dezmintă nivelul categoriei 
din care venea una din com
petitoare, și în care era gata 
să ajungă cea de-a doua, ofe
rind spectatorilor un joc a- 
nost, cu frecvente imperfec
țiuni de ordin tehnic, cu gafe 
tactice care pînă la urmă au 
stîmit mînia celor veniți să 
vadă ceva fotbal. Aceasta a 
fost caracteristica întîlnirii 
dintre PROGRESUL și C.F.R. 
CLUJ.

Trebuie să spunem că cele 
două formații s-au prezentat 
la primul test oficial cu o 
pregătire insuficientă, cu des
tule carențe în alcătuire, ceea 
ce — în mod firesc — a in
fluențat direct asupra evolu-

Stadlonul Republicii ; timp 
frumos ; teren bun ; specta
tori — 15 000. A marcat : Geor
gescu (mln. 1).

Raport de cornere : 6—6.
Raport de șuturi la poartă : 

7-10.
PROGRESUL S Manta 7 —

Ad. Constantinescu 6. Măn- 
doiu 6, Grama 5, Dumbravă 5 
— Marinescu 6, Beldeanu 5 — 
lonescu 5 (din min. 71 Fill- 
pescu 6). Raksi 5, Georgescu 
7. M. Sandu 6 (din min. 69 
D. Popescu 6).

C.F.R. : Mărculescu 8 — M. 
Bretan 6, Dragomir 5, Soos 4 
(din min. 77 Burlacii 6), Ro
man 6 — Cojocaru 6, Țegean 
5 — S. Bretan 7, Soo 6. O. Io- 
nescu 6 (din min. 87 Tr. Po
pescu), Petrescu 6.

A arbitrat o brigadă 
Galați, avînd la centru 
Gr. Blrsan 
tat le linie de V. Liga 
Tifrea,

«Trofeul Petschowschl" 
(pentru public) : 9.

La tlneret-rezerve : Progre
sul

din 
pe 

aju- 
»J I-

C.F.R. Cluj 4—1 (P—0).

se explică sără- 
exprimat pe ga- 

de la „Republicii", 
în majoritatea cazu-

PLOIEȘTI, 30 (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
Frumoasă deschidere de sta'- 
giune la Ploiești, cu flori a- 
runcate în tribune, cu „flu
turași" plutind peste capete, 
cu glasuri încurajatoare în 
megafoane, în sfîrșit, cu un 
public generos care va aplau
da pînă la sfîrșitul partidei.

începutul, festiv, a invitat 
la o partidă spectaculoasă și 
corectă, jar cele 20 de minute 
— fără să aibă sclipiri de 
deosebită virtuozitate — au 
oferit asistenței un fotbal a- 
greabil și cursiv, programat 
între limitele unei sportivități 
de la care numai Cringașu 
și Moldoveanu — inexplica
bil de nărăvași — au abdicat 
în cîteva rînduri.

A cîștigat Petrolul — indis
cutabil, o izbindă meritată —

utilitar, mal fidel 
campionat. Dacă stu- 
Copoulul au demon- 

posedă neașteptate 
lup- 

...  „, care 
pierderea virtuală a ultimei 
șanse, spre final, n-o mai im
plica, etalînd, cu rafinament, 
lecțiile pasel subtile și ale 
execuției tehnice spectaculoase, 
atunci ploieștenii au urmat 
drumul cel mai scurț spre 
poarta adversă, sfidînd com
plicațiile de orice natură, ur
mărind — adesea obsesiv — 
să-și îngenuncheze adversarii, 
căutînd parcă să convingă că 
au învățat multe din amără
ciunea campionatului trecut...

Soarta partidei s-a decis la 
centrul terenului. Laborioșii 
luhasz și Crîngașu au cîștigat, 
cu trudă, bătălia „pasei" — 
cea mai importantă pentru 
rezultatul final — în fața 
unui tandem, Alecu—Simio- 
naș, care ni s-a părut pe cîț 
de nesudat, pe atît de lent, 
de puțin disponibil Ia efort 
In timp ce „mijlocul" gazde
lor a servit nenumărate pase 
utilizabile unei linii de atac 
— paradoxal — încă firave, 
în care profesorul Cernăianu 
încearcă să aclimatizeze doi 
mijlocași de meserie, Alecu și 
Simionaș au găsit foarte rar 
„cheia” mingilor cît de cît 
inspirate, obligîndu-și coechi
pierii din față să coboare în 
apărare, spre a avea... cu ce 
juca !

Ovidiu IO ANI J OAIA

Dan VLAD

DINAMO BUCUREȘTI
:>>>■;

ției lor. Așa 
cia fotbalului
ZCHIUl 
unde 
rilor — fazele de poartă ceva 
mai animate erau nu conse
cința unor combinații rapide 
și subtile, ci a unor greșeli

puerile de intervenție sau pla
sament ale apărătorilor. (Pu
blicul a aplaudat, totuși,, ge
neros, în minuftil 61, un șut 
cu adevărat DE DIVIZIA A, 
al lui O. lonescu, cînd.mingea 
expediată puternic a șters bara 
porții lui Manta). Și tot așa 
poate fi explicată imprecizia 
cu care a executat Raksi pe- 
naltiul din min. 73. respins 
în corner de Mărculescu, pe- 
nalti acordat just de arbitru 
la un fault clar comis de 
Soos, după ce fusese depășit 
cu ușurință de Marinescu. 
Dar, poate cel mai conclu
dent lucru referitor 
litatea acestor două 
îl constituie modul 
s-a înscris golul _______
Acul secundarului abia ajun
sese la secunda 60, cînd, la o 
centrare „nevinovată", Soos a 
ezitat să-l atace pe Sandu, 
mingea a trecut la Georgescu 
și acesta a șutat în colțul de 
sus. în stînga lui Mărculescu, 
iscălind unicul punct la me
ciului.

Ce a urmat ? O scurtă pe
rioadă de dominare a bucu- 
reștenilor, după care oaspe
ții au echilibrat raportul de 
forțe și au avut chiar lungi 
momente de ofensivă. Către 
sfîrșitul primei reprize (min. 
35), jocul a scăzut ca ritm și 
a devenit din ce în ce mai 
puțin interesant, abundînd în 
pase la adversar, ratări și 
combinații sterile la mijlocul 
terenului. Ținînd seama de 
aspectul general al întîlnirii, 
poate că un rezultat de ega
litate ar fi fost mai just. A- 
ceastă observație însă nu tre
buie să-i îneînte pe clujeni, a 
căror apărare, practicînd un 
marcaj strict la om, a comis 
greșeli peste greșeli, și nici 
să-i supere pe bucureșteni, 
care au prezentat o linie de 
atac nesudată și o pereche 
de mijlocași fără suflul și — 
se pare — fără capacitatea 
tactică necesară asprelor due
luri din divizia A.

Dragomir (C.F.R.), ur
mărit de privirea aten
tă a coechipierului său 
Soos, degajează o min
ge din fața lui Georges
cu (Progresul).

Foto: V. BAGEAC

pe lîngă poarta goală. Rădu
canu este obligat în mîn. 29 
să iasă la intercepție. în 
min. 67, Barbu șutează în 
Răducanu, singurul obstacol 
rămas în cale, iar în min. 81 
Uifăleanu, după ce șutează pe 
lîngă Răducanu — ieșit în 
cale —, vede cum balonul în- 
tîlnește bara.

Iată acum și motivarea a- 
precierii arbitrajului : pe mă
sură ce timpul se scurgea, of
saidurile imaginare, faulturile 
și hențurile neglijate, ignora
rea legii avantajului, deve
neau obsesii pentru arbitru. 
Dar faza din min. 28? Mun
teanu a șutat spre poarta 
goală din interiorul careului. 
Răducanu era pe undeva, ră
tăcit, dar balonul a fost îm
piedicat să. intre în poartă de 
către MÎNA lui Pop și-, ni
mic ! După pauză, arbitrajul 
a atins și coarda ridicolului, 
cînd, în min. 79, Lupescu, 
pentru a nu fi depășit, comite 
henț, dar tot el execută lo
vitura... Iată, deci, cum un 
meci care practic n-a ridicat 
probleme de arbitraj, le-a 
creat prin gafele arbitrului.

Paul SLAVESCU

DINAMO «AC. 2-1 (1-0)

JOC LEJER, SCOR SERINS
Pinșmo București a început 

ezitant meciul — pînă mai 
ieri Q simplă formalitate — 
cu omohintul din Bacău ; e- 
zitant sau, poate, nostalgic, 
la gîndul că după Datcu și 
Nelu Nunweiller s-au mai 
dus de curînd alți doi vechi 
titulari, i-am numit pe fîr- 
călab și.țpe Ghergheli.

Noroc cu orgoliul de trico
lori — trecuți prin grelele 
încercări mexicane — al lui 
Dinu, Radu Nunweiller, Lu
cescu și Dumitrache care, re- 
culegîndu-se mai repede ca 
ceilalți, au grefaț rutină și 
calm pe trupul formației din 
Șos. Ștefan cel Mare, lmpul- 
sionînd și limpezind acțiunile 
în toate cele trei zone, de 
bază, ale terenului. Așa s-a 
ieșit cu fața curată la 2—3 
contraatacuri periculoase ale 
băcăuanilor (purtate, îndeo
sebi, pe culoarul fragil „pă-

zit“ de Deleanu), așa s-a în
scris, prin aportul tricolorilor 
de care vorbeam, primul goi, 
cel ce i-a deconectat și mai 
mult pe băieții iui Nicușor: 
Radu Nunweijler i-a trimis 
balonul, în adîncime, la întîl- 
nire, Iui Dumitrache, acesta 
a șutat, cu stîngul, din inte
riorul careului, dar Ghiță a 
scos în extremis, respingînd 
la Mircea Lucescu : a urmat 
o centrare spre R. NUN
WEILLER (mereu pe fază), 
care a plasat, tacticos, jos 
lîngă bară, în dreapta lui 
Ghiță.

După gol, dinamoviștii 
bucureșteni au acționat mai 
lejer, mai inspirat, mai ofen
siv, încheind repriza la poar
ta adversă, asediată din toate 
părțile, dar scăpată, pînă Ia 
reluare, cu... 0—1.

Și, totuși, inevitabilul, mă
rirea scorului, s-a produs in

la fragi- 
formații 
în care 

victoriei.

G.F.R. TIMIȘOARA — „U" CRAIOVA 0-1 (0-1)
.

/N „A", V/ATA E GREA!
Stadionul C.F.R. ; teren bun; timp noros. ploaie ; spectatori 

_  18 000 (10 000 în picioare). A înscris Oblemeuco în min. 18. 
Raport de cornere: 10—3; șuturi la poartă 9—6.

C F R. : Tatar 6 — Donca 6, Mehedinți 8. Răcelescu 7, Spe
riosu 7 Gorduna 6 (din min. 80 Chimluc), Hergan 6, Panici 4, 
Nestorovici 5, Floareș 6, Periatu 5 (din min. 56 Bojin 6).

U“ ■ Plică 7 — Niculescu 8, Mlncă 7, Deselnicu 8, Bttlan 6. 
Strîmbeânu 7, Ivan 7, Nlță 6, Neagu 7, Oblemenco 6, Bălan 7.

A arbitrat C. Petrea ajutat bine Ia linie de I.
Gheorghlță șl M. Bică (toți din București).

„Trofeul Petschowschl" (pentru public) : 9.
La tlneret-rezerve : C.F.R. Timișoara — «U* Craiova 8—2 

(0-0).

Călin ANTONESCU

n.

TIMIȘOARA, 30 (Prin te
lefon, de la trimisul nostru).

Partida s-a situat la o li
mită mediocră, atît datorită 
mijloacelor tehnice rudimen
tare folosite de gazde, cît și 
prudenței excesive a craio- 
venilor, care au jucat foarte 
economicos, propunîndu-și 
păstrarea avantajului obținut 
în min. 18. Ce se întîmplase 
pînă atunci ? Un simplu foc 
de artificii al C.F.R.-ului, care 
a căutat cu însuflețire, dar 
fără organizare, căi de acces 
spre buturile oaspeților. A- 
ceste drumuri au fost, însă, 
mereu închise de apărarea 
etanșă a studenților. Apoi 
Oblemenco a găsit o săgeată 
în tolba sa și n-a ezitat prea

in colțul sting al 
Localnicii au ripos- 
furie, obținînd trei 
consecutive. Dar nici

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos; spectatori — 
aproximativ 18 000. Au inserts: R. Nunweiller (min. 32), Dinu 
(min. 59), respectiv E. Daniel (min. 83).

Raport de cornere : 10—6; șuturi la poartă : 31—11.
DINAMO BUCUREȘTI: Constamlnescu 8 — Cheran 6. Stoe- 

nescu 6, Dinu 9, Deleanu 5, Sălcean t 6, R. Nunweiller 9, Nuțu 9 
(min. 77 Doru Popescu). Lucescu 8, Dumitrache 9, Both 7.

DINAMO BACAU : Ghiță 7 — Kiss 6, Nedelcu 6, Vellcu 7, 
Volmer 5, Vătafu 7, Duțan 7. Sorin Avram 7, Pană 8, Ruglubel 5 
(min. 59 D. Epe 6), Fierea 7 (min. 78 Băluță 8).

A arbitrat Cornel Nițescu (Sibiu) -4-, ajutat la linie
de C. Ghiță (Brașov) șț Tudor Andre) (Sibiu).

„Trofeul Petschowschl'' ............. *
La tlneret-rezerve : Dinamo 

(1-1).
(pentru public) :

București —
io.
Dinamo Bacău 2—2

primul „sfert" după pauză : 
Volmer l-a cosit, literalmente, 
pe Radu Nunweiller, undeva 
în afara suprafeței de pedeap
să, bucureșteanul a executat, 
înalt, spre careul mic, de 
unde DINU, înălțat peste toți, 
a reluat impecabil în plasă. 
Din letargia în care căzuseră, 
băcăuanii vor fi scoși spre 
sfîrșitul reprizei de inspiratul 
și bătăiosul Băluță (de ce in
trodus așa de tîrziu în te
ren ?) de la care va pleca, de 
altfel, și golul lui DANIEL 
ENE, înscris în min. 83, după 
ce, cu puține secunde înainte, 
Mircea Constantinescu scose
se miraculos, la un „cap“

splendid 
Și, cum 
puțin a 
(care se 
să fie egalați, min. 86, cînd 
Doru Popescu, venit în spri
jinul apărării, a deviat în 
corner mingea șutată din in
teriorul careului de către 
Pană. în replică, Dumitrache 
a șutat (min. 88) la păianjen 
(fără rezultat pe tabelă) și 
astfel s-a încheiat acest Joc 
de factură tehnică satisfăcă
toare, de bun augur pentru 
o parte dintre tricolorii lui 
Angelo Niculescu.

al aceluiași Băluță. 
se întîmplă adesea, 

lipsit ca dinamoviștii 
jucaseră cu ocaziile)

G. NICOLEASCU ■

mult s-o folosească. EI a fost 
scăpat „din mîlni", cu neper- 
misă ușurință, de către Me
hedinți și Donca la 40 m de 
poartă. Tunarul craiovean a 
mai făcut cîțiva pași și apoi 
a tras cu sete, așa cum știe 
el cite o dată, de Ia circa 
30 m. Balonul s-a dus ca o 
ghiulea 
porții.
tat cu 
cornere
Panici și nici Periatu n-au 
avut abilitatea și calmul să 
finalizeze. Panici, în special, 
avea să umple inimile spec
tatorilor cu venin pe toată 
durata meciului, irosind nu
meroase baloane utile ser
vite de coechipieri.

La reluare, după ce ploaia 
tăcuse terenul alunecos, oas- 

« peții s-au zăvorit și mai bine 
’ în apărare. In plus, ei au 

fost din nou ajutați de pri
peala și neorganizarea ata- 
canților adverși. Singurele 
sclipiri i în min. 60 Mehe
dinți, venit din ultima linie 
defensivă, forțează zăvorul 
craiovean și este faultat pe 
linia de 16 m. Hergan trage, 
însă, în zid. Mai înregistrăm 
un șut periculos al lui Gor- 
duna (min. 65) și apoi o 
fază „tare", în care craiove- 
nii sînt gata-gata să majo
reze scorul. Niță se propul
sează spre poarta lui Tatar, 
centrează clasic, dar Oble
menco, deși șutează de două 
ori, nu-1 poate învinge pe 
portarul timișorean. Ultimele 
minute sînt și mai îndîrjite, 
iar în final timișorenii ra
tează egalarea i în min. 88 
Speriosu execută o lovitură 
liberă, mingea ajunge 1» 
Nestorovici, dar șutul aces
tuia lovește bara, năruind 
astfel ultimele speranțe ale 
localnicilor, care părăsesc 
tăcuți tribunele, mîngîiați de 
o singură consolare i victoria 
lui „Poli* în deplasare.

George MIHALACHE



ECATERIHA IENCIC- MEDALIE DE ARGINT
Campionatele bakantce

de călărie

(Urmare din pag. 1)
finalelor cernuse, din mulțimea 
concurentelor, pe cele mai 
bune șase. Marina Sakolina și 
Svetlana Kirkova (U.R.S.S.), 
Agnes Simonfly (Ungaria), Ha
lina Balon (Polonia), Catherine 
Ceretti (Franța) și Ecaterina 
Icncic-Stahl (România*) s-au 
prezentat pe planșa adăpostită 
de imensul palat pline de e- 
moții și speranțe. La ora 17,30 
a început una dintre marile 
bătălii ale floretei mondiale...

Ecaterina lencic a debutat 
bine, invingînd-o pe poloneza 
Hălina Balon : 4—3. Deri, pri
mul asalt, prima victorie. In 
al doilea, cu sovietica Marina 
Kirkova, ea este condusă cu
2— 0, însă reușește trei tușe 
consecutive (3—2) și. cu toate 
că este egalată (3—3), se des
prinde victorios în final : 4—3. 
In al treilea asalt, cu reduta
bila floretistă maghiară Agues 
Simonffy, pierde la limită :
3— 4. Urmează o inexplicabilă
cădere în asaltul eu sovietica 
Maria Sakolina ; 0—4 ! Mai 
exista o singură șansă pentru 
a reintra în lupta medaliilor : 
aceea de a o întrece pe re
prezentanta Franței, Catherine 
Ceretti. lencic trece peste a- 
cest stop (după ce a condus 
cu 2—0, * *, ~ 
scorul de 4—2. Intre timp, pe 
foile de concurs sint înregis
trate și celelalte rezultate : Kir
kova—Sakolina ‘ ~ "
Simonffy 4—3, 
Kirkova 
tfi 4—1, 
Balon—Sakolina 
va—Ceretti 
Balon 4—3,
4— 0 și 
4—3.

Un singur calcul — și ju
riul constată că PATRU CON
CURENTE SE AFLA LA EGA
LITATE : IENCIC, SAKOLINA.

SIMONFFY și BALON cu cite 
3. victorii, în timp ce Kirkova 
are două, iar Ceretti una sin
gură. In interesul crescînd al 
celor peste 2000 de spectatori 
din Palazzo della Vela, începe 
barajul. lencic face primul pas 
— 4—0 cu Balon, apoi Simonf- 
fy punctează la Sakolina 4—2.fy punctează la

■ I
IENC1C- 

de ani; că- 
' ' i la

ii

3—1, 3—2), stabilind

4—0, Ceretti— 
Simonffy— 

4—1, Sakolina—Cere- 
Balon—Ceretti 4—2, 

4—2, Kirko- 
4—3, Simonffy— 

Balon—Kirkova 
Sakolina—Simonffy

ii

IA M0T0CR0S
ROMANIA

ECATERINA 
STAHL, are 24 
sătorită. Este studentă 
l.E.F.S. A început să prac
tice scrima în I960, la Sa- 
tu Mare, îndrumată de 
Al. Csipler, Face parte din 
clubul Steaua (antrenori 
A. Vilcea și I. Zilahi). 
Din 1963 a fost, în perma
nență, componentă a re
prezentativei naționale, 
pînă în 196S. cînd... a năs
cut-o pe Gabriela. A reve
nit pe planșa de concurs 
in anul acesta. Performan
țe : campioană națională in 
1963, campioană mondială 
de tineret — în 1965 — la 
Rotterdam, componentă a 
echipei clasate pe locul doi 
la C.M. de la Paris, locul 
HI (individual) la C.M. de 
la Moscova, locul III (pe 
echipe) la C.M. din Ca
nada, locul III (pe echipe) 
la J.O. din Mexic, Zocul I 
— cu formația Steaua — 
‘ ' ------ 1961. la

Torino 
la Uni-

planșa. Ea conduce pe flore- 
Tista maghiară cu 1—0 și 2—1, 
dar, egalată (2—2), nu mai gă
sește resurse să puncteze 
(poate și faptul că a revenit la 
performanță după o întrerupere 
de mai bine de un an a cîn- 
tărit în balanță), cedînd ulti
mele două tușe: 2—4. Pu
blicul, care a asistat la acest 
autentic maraton al floretei 
feminine (cu 33 concurente din
17 țări) aplaudă depotrivă fru
moasa evoluție de pe planșă O,. 
noii campioane mondiale uni
versitare, AGNES SIMONFFY 
și pe aceea a valoroasei sale 
adversare. ECATERINA IEN- 
CIC-STAHL. Clasament final :
1. Simonffy (3 victorii în tur
neu. 3 victorii în baraj). 2. fen- 
cie-Stabl (3—2). 3. Sakolina 
(3—1). 4. Balon (3—0), 5. Kir
kova (2). 6. Ceretti (i).

*
A început și turneul mascu

lin pe echipe al floretiștilor, cu
18 reprezentative studențești. în 
seria a Vl-a. formația română 
a obținut 9—4 cu R. F. a Ger
maniei, 16—0 cu Tunisia. Apoi, 
în eliminările directe : 9—4 cu 
S.U.A. Floretiștii noștri au 
reușit astfel să intre în pri
mele opt formații universitare 
ale lumii. Dar, în întîlnirea 
următoare, cu Italia, ei au 
cedat cu 3—9 (Pinelli 3. Simon- 
celli 2, Del Francia 2, Granieri
2, respectiv Habala 2. Costescu 
1, Ardeleanu și Petruș). Cvar
tetul italian a intrat în tur
neul pentru locurile 1—4. iar 
noi în cel care va desemna pe 
ocupantele locurilor 5—8. Asal
turile băieților continuă luni.

CONCURENTII 
ROMÂNI
AU DOMINAT
PROBA NR. 1
DE OBSTACOLE

CRAIOVA, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Festivalul 
hipic (Prilejuit de cea de a III-a 
ediție a Campionatelor Balcanice 
de călărie a început duminică 
după-amiază, pe frumoasa bază 
hipică din localitate, într-o atmos
feră sărbătorească, în prezența a 
aproape 5 000 de spectatori. După 
festivitatea de deschidere, primii 
care au intrat în concurs au fost 
cei 21 de călăreți juniori înscriși 
in proba nr. 1 de obstacole (cam
pionatul individual). Traseul,, care 
a numărat 12 obstacole cu 15 sări
turi, a avut o lungime de 650 m, 
fiecărui concurent acordindu-i-se 
97 de secunde pentru parcurgerea 
lui. JUNIORII ROMANI S-AU 
COMPORTAT FOARTE BINE. 
REUȘIND SA SE CLASEZE IN 
PRIMELE LOCURI. A impresionat 
în mod deosebit, prin evoluția 
sa, campionul nostru Gheorghe 
Nicolae, pe calul Aprod. Dobo- 
rînd al doilea obstacol ,din com
binația de două obstacole succe
sive,' Marian 
registrat cel 
(69,2 s) — 
4 P.

Competiția

Simion — deși a în- 
mal bun tip al zilei 
a fost penalizat cu

PE LOCUL II
BELGRAD 30 (Ager

pres). — La Karlovaț 
(Iugoslavia) s-a desfășu
rat una din etapele „Cu
pei Dunării" la motocros. 
Pe echipe, locul întâi a 
fost ocupat de U.R.S.S., 
urmată de ROMÂNIA, 
Bulgaria, Ungaria, Iugo
slavia și Austria. La indi
vidual, pe primele două 
locuri s-au clasat concu- 
renții sovietici Jeoparidze 
și Moiseev.

BREVIAR

în finala C.C.E., în 
Torino. Și tot la 
medalie de argint 
versiada '70.

urma uneiDin nou românca, în _______
splendide evoluții, depășește pe 
Sakolina cu 4—1 și, in fine, 
Simonffy întrece pe Balon cu 
4—2. In sală, tensiunea este la 
maximum. Se dă startul în 
ALTE DOUA BARAJE DECI
SIVE, unul pentru desemnarea 
posesoare! medaliei de 
între Sakolina și Balon 
două fără nici o victorie 
mul baraj), al doilea,

NATATIE (ultimii campioni): 
200 m mixt (f) Lynn Colella 
(S.U.A.) 2:31.4; 100 in spate (£) 
Kave Hal] (S.U.A.) 67,3; 400 m
liber (m) Andrew Strenk (S.U.A.) 
4:12,1; 4x100 m mixt (m) S.U.A. 
3:59,0: trambulină (f) Cindy Pot
ter (S.U.A.) 411,54 p; platformă 
(m) Klaus Dibiassi (Italia) 485,73; 
BASCHET (m) î Cehoslovacia — 
România 62—61 (32—29) Polonia — 
Franța 88—75 (47—34); BASCHET 
(f) Cuba — România 53—43 
(30—24); POLO : U.R.S.S. — Un
garia 5—1 (0—0, 2—1, 2—0, 1—0);
TENIS (m): tur III Bartoni (Ita
lia) — I. Sântei (România) 6—2, 
4—6, 6—2: VOLEI (m): Coreea de 
Sud — România 3—1 (13, —11, 
13, 7).

___ ,__ seniorilor (lungimea 
traseului :' 680 m, 12 obstacole cu 
15 sărituri, 1,30 m, timp acordat: 
102 s) nu a fost lipsită de sur
prize. Doi dintre favoriți. Engin 
Mirel (Turela) și Milan Milutino- 
vicl (Iugoslavia), au evoluat ne
convingător. Concurînd pe caii 
Derviș și Uvava, călărețul ture 
a abandonat cu primul șl a fost 
penalizat cu al doilea pentru de
pășire de timp, iar Milutinovita 
a fost eliminat pentru 3 nesupu
neri ale calului. Sportivii români 
au avut o comportare foarte bo
nă, domlnlnd întrecerea prin A. 
Stoica cu Pick-up, C. llin cu Vi
teaz și A. Bozan cu Strop.

REZULTATE TEHNICE : Juniori 
— 1. GH. NICOLAE 0 p (70,5), 2. 
Radmilo Spasojevlc 0 p (72.2), 3. 
Gh. Popescu 0 p (81.4) : seniori : 
1. A. STOICA 0 p (77,2), 2. Yaran 
Nurettin (Turcia) 0 p (78,1), 3 

llin 0 p (79,4).
Luni, de la ora 15,30, se va 

disputa proba nr. 2, după care 
vor fi cunoscuți primii cam
pioni balcanici la obstacole 
(individual).

c.

Emanuel FÂNTÂNEANU

bronz 
(amîn- 
în pri- 
finala

propriu-zisă, care va stabili 
deținătoarea medaliei de aur, 
între lencic și Simonffy. 
„Bronzul" revine destul de 
clar (4—2) Sakolinei. Este rîn- 
dul lui lencic să reintre pe

Rugbyștii de la Tarbes la a doua victorie *
M

12-3 CU FARUL CONSTANȚA
CONSTANȚA, 30 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Redutabila echipă franceză de 
rugby Tarbes a obținut vic
toria și în a doua partidă din 
cadrul turneului pe care ii 
susține în țara noastră. întâl
nind formația locală Farul, 
Tarbes a învins cu scorul de 
12—3 (3—0). Meciul a început 
cu acțiuni pe centru și tâmp 
de 10 minute nu a fost ini
țiată nici o fază clară. Tn min. 
12, însă. De Matos a realizat 
o lovitură de picior căzută. în 
continuare, pină la sfirșitul 
reprizei, întîlnirea s-a des
fășurat în nota de dominare a 
oaspeților, care nu au reușit, 
totuși, nici o încercare pe a- 
ripi. așa cum făcuseră în par
tida cu Dinamo București.

După pauză, întrecerea a 
continuat să poarte amprenta 
superiorității rugbyștilor 
cezi. deși constănțenii i 
vut, în primele minute, 
faze periculoase în fața 
rilor echipei oaspete, 
imprecise au împiedicat.

frân
au a- 
cîteva 
butu- 

Pasele 
, însă,

în
10

concretizarea situațiilor, 
schimb, Tarbes, în numai 
minute, reușește trei lovituri 
de picior căzute prin excelen
tul fundaș Berg^seau. Cu două 
minute înainte de fluierul fi
nal al arbitrului, Zamfirescu 
a redus handicapul, dintr-o 
lovitură de pedeapsă, de Ia 
30 m. acordată ca urmare a 
unui ofsaid al francezilor.

Arbitrul P. Witting (Româ
nia) a condus bine următoa
rele formații :

FARUL: Ciuglea, Pîrvan, 
Sîrbu — Ieremia, Tănase — 
Stanciu, Marin, A. Cristea — 
Olteanu, Domescu (min. 41 — 
Zamfirescu) — Bagaș. Stroe, 
Constantin, Caragea — St 
Cristea ;

TARBES : Guillot. A. Ma
rin, Lahaille — Vigneaux, 
Roch — Lellane, Vignole, Mi
chel — Martinez. De Matos 
— Sillieres, F. Marin, Fau- 
reade, Duffaud — Bergăscau.

prof. Camil MORȚUN

in lume
PUNCT FINAL IN A lll-a

EDIȚIE A „CUPEI EUROPEI**
• Atleții din R.D.G. pe primul loo • Puternică revenire a 
sovieticilor în ziua a doua • J. Drehmel 17,15 la triplusalt!

Confirmînd forma excelen
tă în care se află, atleții din 
R.D. Germană au dominat și 
întrecerile de ieri de la 
Stockholm, ureînd pe podiu
mul de premiere în 8 din 
cele 10 probe. In acest fel ei 
au totalizat 103 p, cucerind 
cea de a treia ediție a „Cupei 
Europei". Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. U.R.S.S. 
92,5 p, 3. R.F. a Germaniei 
91 p, 4. Franța 78,5 p, 5. Po
lonia 77 p, 6. Suedia 69 p, 7. 
Italia 48 p. Dintre rezultatele 
reuniunii se detașează cel 
obținut de Jorg Drehmel 
(R.D.G.) — 17,13 m la triplu
salt (record), cea mai bună 
performanță mondială a a- 
nului.

REZULTATE TEHNICE: 
400 m g : NALLET (F) 50,1, 
Reibert (R.F.G.) 51,0, Stuka- 
lov (U.R.SB.) 51,2, Rudolph
(R.D.G.) 51,3; 800 m; ARZA
NOV (U.R.S.S.) 1:47,8, Kem
per (R.F.G.) 1:48(6, Schmidt 
(R.D.G.) 1:49,4, Danie (F) 1:49,7 
3000 m obst: DUDIN (U.R.S.S). 
8:31,6. Hobeck (R.D.G.) 8:36,0, 
Maranda (P) 8:38,0, Risi (I) 
8:40,0, Villain (F) 8:41,0 ; su
liță : NIKICIUK (P) 82,46 m, 
Lusis (U.R.S.S.) 81,74 m, Wol- 
fermann (R.F.G.) 80,90 m,
Phil (S) 79,52 m, Stolle
(R.D.G.) 78,62 m ; 200 m :
SCHENKE (R.D.G.) 20,7, Ei- 
genherr (R.F.G.) 20,9, Nowosz 
(P) 21,0 ; 5000 m : NORPOTH 
(R.F.G.) 14:25,4, Eisenberg

învingător la

I

Arzanov,
800 m

14:25,6, Sarafudtinov 
14:25,8, Gaerderud 

ÎS) 14:27,0; 4X400 m:POLO
NIA 3:05,1, U.R.S.S. 3:06,3,

Sovieticul

(R.D.G.)
(U.R.S.S.)

DUPĂ „CUPA PRIETENIEI4 LA VOLEI

COMPORTARE SATISFĂCĂTOARE
A ECHIPELOR ȚARII NOASTRE

• De vorbă cu arbitrii Gh. Ionescu și I. Covaci
După cum se știe, intre 13 și 20 august, în U.R.S.S. s-au 

desfășurat întrecerile „Cupei Prieteniei" la volei, rezervate re
prezentativelor de tineret. Amănunte asupra turneelor ne-au 
furnizat arbitrii români Gh. Ionescu și I. Covaci, care au în
soțit echipele țării noastre.

— Ce ne puteți spune 
despre evoluția fetelor 
noastre, la Voronej ?

—' începutul nu a fost de 
bun augur — ne-a spus Gh. 
Ionescu. Jucătoarele s-au re
simțit după o zi grea de drum, 
pierzînd surprinzător în fața 
voleibalistelor din R.D.G. cu 
1—3. Apoi, au evoluat satis
făcător, remareîndu-se Cîr- 
stoiu, Caranda, Cazangiu și 
Moroianu, deși au mai pier
dut două meciuri. în afară de 
cel cu R.D.G. : în 
mației gazdă (0—3) și a celei 
cehoslovace (1—3). 
însă selecționatele 
(3—2), Poloniei (3—1) și Un
gariei (3—0), voleibalistele 
noastre au ocupat în final 
locul 3 în clasament, după 
U.R.S.S. și R. D. Germană.

— Ce impresie v-a fă
cut, in general, turneul ?

— în majoritatea lor, par
tidele au fost echilibrate, s-a 
jucat cu multă ambiție — ni-

fața for-

învingînd
Bulgariei

înaintea ,, europenelor" de la Barcelona

CEI MAI BUNI PERFORMERI Al ANULUI
MASCULIN - 100 M LIBER

Rousseau (Franța) 
Bure (URSS)
Ilicev (URSS) 

Mazanov (URSS) 
Kulikov (URSS) 
Viene (Franța) 
Matlhes (RDG) 
lakob (RFG)

. Grivenikov (URSS) 
M. SLAVIC (România-» — 
cui 24.
M LIBER

G. Larsson (Suedia) 
G. Kulikov (URSS)
V. Bure (URSS) 
L. Ilicev (URSS)
W. Lampe (RFG) 
A. Samsonov (URSS) 
Matyas Bortoy (Ungaria) 
L. Ungei (RDG)

53.6 M.
53.1 V.
53,4 L. 

V. 
G 
G. 
R 
R.
I.

53,

:o-

100 M
57.8
60.9
61,0
61,1
61,4
61.7
61.8

R.
L.
S.
B. 
V.
M.
I.
H. 
P. 
R.

SPATE
Matthes (RDG)
Cseh (Ungaria) 
Esteva (Spania) 
Schoutsen (Olanda) 
Werner (RDG) 
Richard (Ț. Galilor) 

Grivenikov (URSS) 
Beckman (RFG) 
Miloș (Iugoslavia) 
Chimlso (Italia»

M. Cslnger (Ungaria)
--------- ‘' (Italia)

(Ungaria)
(România)

R.D.G. 3:07,1, R.F.G. 3:08,0, 
Franța 3:08,6; triplusalt: 
DREHMEIj (R.D.G.) 17,13 m 
(record), Saneev (U2RJS5.) 
17,01 m, Schmidt (P) 16,65 m, 
Sauer (R.F.G.) 16,39 m. Gen
tile (I) 16,36 m; disciBRUCIf 
(S) 64,88 m, Neu (R.F.G.)
61,40 m, Liahov (U.RJS.S.) 
59,26 m, Gajdzinski (P) 59,22 
m, Thorith (R.D.G.) 59,02 m; 
prăjină: NORDWIG (R.D.G.) 
5,35 m, Dioniși (I) 5,20 m, 
Tracanelli (F) 5,15 m, Isaks- 
son (S) 5,10 m, Buciarski (P) 
5,10 m.

Cupa „Vasco Valerio"
Prima ediție a Cupei 

Vasco Valerio** la tenis 
(competiție rezervată ju
niorilor, desfășurată la 
Verona) a revenit echipei 
Spaniei, care a dispus în 
finală cu 4—1 de selecțio
nata Franței. ECHIPA 
ROMÂNIEI A OCUPAT 
LOCUL 5, ÎNTRECÎND 
IN ULTIMA ZI CU 3—2 
SELECȚIONATA SECUN
DĂ A ITALIEI.

Te/ex © Te/ex • Telex
Motociclistul australian 

James Terrence (23 ani) 
s-a accidentat mortal în 
timp ce se antrena în ve
derea unei curse interna
ționale ce urma să aibă 
loc în Insula Corfu.

de a se Interzice reclama comer
cială prin Intermediul echipamen
tului sportiv

Un număr record de spectatori 
a fost înregistrat la. o cursă ci- 
clislă disputată pe circuit la 
Dortmund (R.F.G.), unde 100.000 
de persoane au aplaudat victoria 
rutierului belgian Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanța de 161 
km C7 ture) în 4h 07:39. Pe locul 
doi, la 23 sec, a sosit Noel van 
Clooster (Belgia).

Disputat la Porth Elizabeth, me
ciul dintre echipele de rugby al 
Noii Zeelande șl Republicii Sur 
Africane s-a încheiat cu scoru 
de 14—3 (3—3) în favoarea jucă
torilor sud-africanl.■
Proba de simplu bărbați din tur- 
neid de tenis de la Vigo (Spania) 
a fost cîștlgată de australianul 
Philips Moore, învingător cu 6—3, 
6—1, 6—2 în finala susținută cu 
spsnlolui Juan Gisbert

L.

200

2:25,7
2:28,3

62.0
200 M SPATE
2:07.4 R. Matthes 
2:13,3 G. Larsson

E. Pedersen 
2:13.6 M. Richard . 
2:13,7 J. P. Berjeau (Franța) 

Borloy (Ungaria) 
Werner (RDG)

(RDG) 
(Suedia) 
(Danemarca) 

(Ț. Galilor)
M.
V. ___
B. Schoutsen (Olanda)
N. Verweyen (Olanda) 
G. Davidov (URSS)

2:14.4 
2:14,6

M BRAS
V. Kosinskl (URSS) 
N. Pankin (URSS) 

’. Menu (Franța) 
Morciukov (URSS) 
Henninger (RDG) 
Bondarciuk (URSS) 
Katzur (RDG) 
Betz (RFG) 
Prokopenko (URSS) 
Mihailov (URSS) 
COSTA (Rofnânla) 
11

M BRAS
E.
V.

ROLAND MATTHES 
100 ȘI 200 M LIBER

(Franța) 
(Româniai

:29,3 E.
:30,0 R. 

2:30.4 P. 
2:34,2 V.

2:15,5 M. D.’Dopido
2:16,0 I. Szentirmay
2:18.6 M. SLAVIC 

locul 18.
400 M MIXT
4:42.9 G. Larsson (Suedia) 
4:44,9 H. Fassnacht (RFG)
4:47,3 M. Pechmann (RDG)
4:43,1 A. Dunaev (URSS
4:48.2 Andras Hargitay (Ungaria) 
4:49,5 M. Holthaus (RFG)
4:49,9 H. Ljungberg (Suedia)

R. Terrell (Anglia)
' Esteva (Spania)4 :50,7 S.
4:50,9 I. Nikolaev (URSS)
4X100 M LIBER
3:34,5 URSS
3:39,1 R.D. Germană
3:40,5 r.f. a Germaniei 
3:42,3 Spania
3:42,8 Franța

velul tehnic nefiind însă prea 
ridicat. O notă aparte a fă
cut-o întîlnirea România— 
Bulgaria, în care spectacolul 
voleibalistic a fost pe primul 
plan. Dintre competitoare, 
am remarcat în primul rînd 
formația Uniunii Sovietice, 
care are în componența ei ju
cătoare înalte, cu calități și 
bine pregătite. Sportivele din 
R. D. Germană sînt și ele în
tr-o vizibilă ascendență, prac- 
ticînd un joc cu pase înalte, 
dar eficace. Polonezele — bă
tăioase și... cam atât.

— Cum explicați Incul 
V ocupat de reprezentativa 
noastră 
ne-am adresat
I. Covaci.

— Bun, pentru 
să ținem seama și 
rea echipei. Mulți 
fost reținuți pentru lotul na
țional sau pentru cel univer
sitar. Doar D. Popescu, R. 
Dumitrescu și V. Băla? au 
rămas. în rest, numai tineri 
lipsiți de experiență.

— Despre rezultate ?
— Din șase partide dispu

tate, voleibaliștii noștri au 
pierdut trei și au cîștigat trei. 
Evoluția cea mai bună au a- 
vut-o în întîlnirea — 4>ier- 
dută — cu U.R.S.S. și în a- 
ceea cîștigată în fața Bul
gariei. De altfel, bulgarii au 
suferit eșecuri numai în fața 
echipei române (2—3) și a 
celei sovietice. Foarte slab s-a 
comportat echipa noastră în 
primul meci, cu polonezii, și 
aceasta datorită oboselii acu
mulate pe drum (s-a sosit la 
Voroșilovgrad în noaptea 
dinaintea meciului).

— Cum apreciați nive
lul turneului ?

— Tn această competiție, 
excelent organizată au ieșit 
în evidență multe elemente 
de perspectivă, în special în 
echipele bulgară și sovietică, 
ce se caracterizează printr-un 
joc atletic și acrobatic. De 
asemenea, unele meciuri s-au 
ridicat la un foarte bun ni
vel tehnic.

Alin BARBU

sâ 
interlocutorii 

care au funcționat ca 
la aceste turnee, au 

calificative FOARTE 
Ion Covaci obținînd, 

la Voroșilovgrad, diploma 
pentru JCEL MAI BUN AR
BITRU.

P.S. Ne facem o datorie 
precizăm că 
noștri, 
arbitri 
primit 
BUNE,

Campionul olimpic Kipchoge 
Keino (Kenya) a obținut o dublă 
victorie în campionatele de atle
tism ale Africii răsăritene. Keino 
a cîștigat proba de 1 500 m 
3:39,2 șl a terminat pe 
la 5 000 m cu timpul

în
primul ioc 
de 14:05.4.

lnternațioCongresul Federației
nale de atletism (I.A.A.F.) se va 
ține la Stockholm șl va lua în 
discuție, între altele, propunerea

masculină ? —
arbitrului

că trebuie 
de alcătui- 
titulari au

„Intrepid", velierul american de 
12 m, va 'apăra „Cupa America", 
(deținută de S.U.A.), în septem
brie la Newport contra yachtu- 
lui australian „Grelei II", cîști- 
gâtorul recentelor curse de cali
ficare. „Intrepid" a repurtat a 5-a 
victorie asupra contracandidatu
lui său ^Valiant", pe care .l-a 
distanțat cu 2:34,0 în regata . da 
24,3 mile (circa 47 km).

In turneul Internațional de tenia 
de la South Orange (New Jersey)) 
australianul Rod Laver l-a eli
minat cu 6—3, 8—8, 6—3 pe Jucă
torul sovietic Alexandx MetrevelL

cel <1e al doileaAșa a fost marcat
Schonberger (Offenbach) jubilează, 
in plasă.

LEEDS UNITED CULEGE 
PUNCTE ÎN DEPLASARE

în etapa a 5-a a campionatului 
englez s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Burnley — Leeds 
0—3; Chelsea — Arsenal 2—1; 
Everton — Manchester City 0—1: 
Huddersfield — Derby 0—0; Man
chester United — West Ham Uni
ted 1—1; Newcastle — Blackpool 
1—2; Nottingham — Wolverhamp
ton 4—1; Southampton — Ipswich 
1—0; Stoke — ~
Tottenham 
West Bromwich 
pool 1—1.

în clasament .
United cu 10 puncte, urmată de 
Manchester City 8 P, Nottingham 
Forest și Derby County 7 p.

NANTES, LIDER ÎN 
CAMPIONATUL FRANȚEI
După 5 etape. în campionatul 

francez de fotbal conduce echipa 
F.C. Nantes cu 8 puncte, urmată 
de Rennes 7 puncte. Ol. Marseille 
6 puncte. Rezultate din etapa a 
5-a : Nancy — Sochaux 2—1; 
Ajaccio — Nantes 2—1; Nimes - 
Lyon 1—i; Sedan — Valencien
nes 0—1; Angers — Angouleme 
1—4; Strasbourg — Reims 2—0: 
Nice — Rennes 0—1; Bordeaux — 
Bastia 2—0.

crystal Palace o—o: 
Coventry )—0:

Albion — Liver-
conduce Leeds

în finala
a

gol al lui Kickers Offenbach 
în timp ce portarul Manglitz (Kfiln)

KICKERS OFFENBACH A 
CUCERIT „CUPA R.F.G."

La Hanovra, 55 000 de spectatori 
au asistat la finala „Cupei R.F. a 
Germaniei” la fotbal intre echi
pele Kickers Offenbach și F.C. 
KOln. Trofeul q revenit echipei 
din Offenbach, Învingătoare cu 
scorul de 2—1 (1—OI..

Rezultatul constituie o surpriză 
de proporții, echipa Kickers Offen
bach fiind — după cum se știe 
— promovată în prima ligă vest- 
germană, în acest an. Golurile 
învingătorilor au fost marcate 
de Winkler și Schonberger, iar 
punctul de onoare al învinșilor 
a fost înscris de Lohr. Un penalty 
acordat echipei din Koln a fost 
ratat de Biskup, care a tras în 
brațele portarului Volz.
• Intr-un meci restanță al eta

pei a 3-a a campionatului R.F.G.. 
Rot Weiss Essen a dispus cu 4-0 
de F. C. Kaiserslautern.

EUSEBIO MARCHEAZA . 
GOLURI LA... TOKIO

Peste 60 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Național din 
Tokio la meciul de fotbal dintre 
echipa portugheză Benfica Lisa
bona și reprezentativa Japoniei. 
Victoria a revenit formației por
tugheze cu scorul de 4—1 (3—1).

pămint. 
balonul intrat 
AGERPRES.
ale oaspeții 
Eusebio, 

și 71. pentru

„Cupei R.F.G." 
plonjat inutil după

Telefoto : A.P. —
Toate cele 4 goluri 
au fost înscrise de 
minutele 12. 10, 20 . 
gazde a marcat Kamamoto.

Acesta a fost al doilea joc în 
Japonia al echipei portugheze. în 
primul meci, Benfica învinsese cu 
3—0 (la Kobe) o selecționată ja
poneză.

TURNEUL DE LA CADIZ
în turneul internațional de .fot

bal de la Cadiz (Spania), echipa 
argentiniană Independiente Bue
nos Aires a învins cu 2—0 (1—0) 
pe Atletico Bilbao. Intr-un 
meci, Real Madrid a întrecut cu 
11—6 (după lovituri de 11 m) pe 
A.C. Milano, La sfirșitul celor 90 
de minute de joc, scorul era egal: 
2-2.

alt

LEVSKI ÎNVINSA IN PRIMA 
ETAPĂ

desfășurat etapa Inau- 
eampionatului bulgar.

Ieri s-a
gurală a ___ ,_______ _____
Iată rezultatele înregistrate : Cer- 
no More — Levski Spartak 2—1, 
ȚSKA — Spartak 3—3, JSK Slavia
— Ceardafon Orloveț 2—3, Dunav
— Botev 0—2, Marița — Loko
motiv 1—1, Marele — Trakta 1—2, 
Etar — Laskov 1—0, Cernomoreț

Akademik 1—1.

M. Rousseau 
2:02,4 M» SLAVIC 

locul 29
400 M LIBER
4:06,3
4 -.08,5
4 “ “
4
4
4
4
4
4:17,3
4:21,1

100 M
57,9 H. 
58,0 L.
58,1 "
58,7

Marele țremiu Leipzig" la talere Americanii păstrează Salatiera de argint

PE LOCUL II LA
de

EGALITATE DE PUNCTE

l-a 
P«

STEFAN POPOVICI1
S. U. A. — R. F. G.

cu 6—2, 10—8, 6 —2 (într-o oră șl 15 
minute de joc) pe WILHELM 
BUNGERT, iar CLIF RICHEY 
întrecut cu 6—3, 6—4, 6—2 
CHRISTIAN IiUHNKE.

Ieri s-a disputat partida 
dublu : SMITH, LUTZ (S.U.A.) 
BUNGERT, KUHNKE (R.F.G.)

3-0
6—3, 7—5, 6—4. Astfel, DUPĂ
DOUA ZILE DE JOC, ECHIPA 
AMERICANA Șt-A ASIGURAT 
VICTORIA, CONDUCIND CU 3—0.

Pentru a 23-a oară în istoria 
competiției, „Cupa Davis" rătulne 
îu S.U.A.

La Cleveland, unde se întâlnesc 
în finala „Cupei Davis" echipele 
K. F. a Germaniei și S.U.A,, pes- 
le 7 000 (le spectatori au asistat 
ia partidele primei zile, care în 
cele din urmă au fost o simpla 
formalitate pentru jucătorii ame
ricani. ARTUR ASIIE l-a învins

Mihailov (URSS) 
Kosinskl (URSS) 
Katzur (RDG) 
Fankln (URSS) 

Panov (URSS)
Betz (RFG) 
Henninger (RDG) 
Hradetzki (RDG) 
Balcells (Spania)
COSTA (România) 

locul 27.
DELFIN
Lampe (RFG) 
Stoklasa (RFG) 
Nemșllov (URSS) 

. Matthes (RDG) 
V. Sarîghin (URSS) 

G. Kulikov (URSS) 
I. Szentirmay (Ungaria) 
A. Mosconi (Franța)

HANS FASSNACHT
400 M LIBER

V.
R.

LA LUPTE GRECO-ROMANE CONSTANȚA - HAPARANDA
1/2-3 l/2

ECHIPA POLONIEI - ÎNVINGĂTOARECU ÎNVINGĂTORUL /SUEDIA/ 5 In turneul de volei de la Toplița
In ultima zl a turneului Inter

național feminin de volei ‘[juni
oare) care s-a desfășurat la To
plița, echipa Poloniei a învins cu 
3—0 (13, 6, 12) prima reprezenta
tivă a țării noastre, tar Slovakia 
a dispus de România B cu 3—0 
(12, 11» 8). Clasament final : 1. 
POLONIA 8 p, 2. Bulgaria 7 p, 
3. România A 8 p, 4. Slovacia 
s p, 9. România B 4 p. (N. M.)

ATLETIC S.U.A

3:44,3 Anglia
3:45,8 Ungaria

Suedia
3:46,0 Scoția

Olanda
4x200 M LIBEB
7:57,8 U.R.S.S.
8:04,5 R.D. Germană
8:06,3 S-edla
3:10,6 Anglia
8:11,4 R.F. a Germanie)
8:12,4 Franța
8:15,6 Spania
8:16,2 Ungaria
8:17,0 Polonia
8:23,1 '
4x100
3:53,8
3:59,0
4:07,0 Spania
4:07.0 - _ 
4:08.1 
4:08,3 
4:08.9 
4 :09,5 
4:10,2 Franța
4:10,3 ROMANIA

CONSTANȚA, 30 (prin telefon 
de Ia corespondentul nostru P 
Cornel).

Sîmbătă seara, în sala Tomls, 
a avut loc întîlnirea internațio
nală amicală de lupte greco-ro- 
mane dintre Selecționata orașu
lui Constanța șl Haparanda (Sue
dia), in care scorul final a fost 
favorabil luptătorilor români cu 
5l/a—3'/,. Formația constănțeană a

de la 
«1 P58.8

58.8
59,0
59,1 V. Franks (RFG) 

U. Poser (RDG)
200 M DELFIN
2:06,9
2:08,7
2:08 8
2:08,9
2:09,1

LEIPZIG, 30 (prin telefon). 
Azi s-a încheiat competiția in
ternațională de talere arun
cate din șanț „Marele pre
miu Leipzig", la care au par
ticipat trăgători cu arma de 
vînătoare din 7 țări. La in
dividual, trofeul a revenit lui 
HUFERWEISER (R.D.G.), la e- 
galitate de puncte cu repre
zentantul nostru ȘTEFAN PO
POVICI — 191 de talere 
te din 200 posibile.

La baraj, Popovici a 
întrecut cu 24—22, Pe 
trei s-a clasat I. Dumitrescu 
190 t. •

(RFG)Fassnacht .
Larsson (Suedia) 
Samsonov (URSS) 
Bure (URSS) 

Beliz-Geiman (URSS) 
Esteva (Spania) 
Ljungberg (Suedia) 
Unger (RDG) 
Sperling ~ 

ALMER 
locul 21

1 500 M LIBER
16:23,9 
16:26,4 
16:41,5 
16:42,2 
16:57,9 
16:59,6 
17:04,2 
17:04,4 
17:03.5 
17:08,8

:09.9
:11,1
:13,6
:14,1
:14,2
15,9

ti.
G. 
A. 
V. 
S. 
s.
H. 
L.
w. 
E.

w. 
H.
G.
S. w.
H. 
S.
K. 
S.
A.

CAT. 
Sand-

(RDG)
(Românîai

(RFG)Lampe , 
Fassnacht (RFG) 
Larsson (Suedia) 
Esteva (Spania) 
Sperling (RDG) 

Ljungberg (Suedia) 
Bellz-Geiman (URSS) 
R. Mann (RDG) 

von Holst (Suedia) 
Dunaev (URSSi

H. Fassnacht (RFG)
V. Sarîghin (URSS) 
V. " *■ --------
V. 
M.
t.

2:10,0 A.
2:10,3 U.
2:10,6 S.
2:11.1 P.

I
Nemșllov (URSS) 
Meuw (RFG) 
Woodrofe (T. Galilor) 

Stoklasa (RFG) 
Dunaev (URSS) 
Poser (RDG) 
Konov (URSS) 
Fell (Suedia)

200 M MIXT
2:12,8 R. Matthes (RDG) 
2:13,0 V. Kravcenko (URSS) 
2:13,6 G. Larsson (Suedia) 
2:14,5 M. Pechmann (RDG) 
2:14,8 T. Aretz (RFG) 
2:15,0 M. Holthgus (RFG)

ROMANIA
M MIXT
R.D. Germană 
U.R.S.S.
R.F. a Germaniei 
T. Galilor
Suedia
Ungaria
Anglia

Redacția și administrația, i str. Va sile Conta nr. 16,: teleloane ; centrală 1110 OS, secția

lovi-

fost 
locul

Succes al pugiliștilor timișoreni
TIMIȘOARA 30 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru Șt. 
Marton).

Peste o mie de spectatori au 
urmărit, în sala Olimpia, întîl
nirea internațională de box dintre 
echipele U. M. Timișoara și Dozsa 
Kapoșvar. La capătul unor între
ceri de un bun nivel tehnic, 
gazdele au obținut victoria eu 
scorul de 14—6.

fost întărită cu doi sportivi 
clubul Steaua ; S. Popescu 
Stroe.

Iată rezultatele tehnice : 
52 KG. — C. Salop b. tuș
strom ; 57 KG. — I. Fogoroș p.p. 
Sundstrâm ; 62 KG. — FI. Con
stantin p.p. Barsk; 68 KG. —
S. Popescu b.p. Wonsianen, V.
Dușu b.p. Egmon; 74 KG — Gh. 
Păduraru b.p. Vllk; 82 KG. — F. 
lacob b.p. Fdrare; 90 KG. — P. 
Stroe egal Naslund ; +100 KG. 
— C. Bordeanu p.p. Ollo

TRATATIVE PENTRU UN MECI EUROPA
STOCKHOLM, 30 (Agerpres). — Președintele Comitetului 

european de atletism, Adriaan Paulen, aflat la Stockholm 
in vederea deschiderii Congresului Federației internaționale, 
a declarat că se vor purta convorbiri pentru perfectarea 
unui meci S.U.A. — Europa, pe teren acoperit. întâlnirea 
ar putea avea Ioc la 19 martie 1971, la New York.

corespondenți U5109, interurban 12 |i 286 ; telex: sportrom bus 180. Tiparul: I.P. .Infojmațla", Bucure|t^ 40363


