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GAZDELE S-AU... RĂZBUNAT!
• Simetrie la eel doi poli al clasamentului: patru echipe cu 4 puncte și patru 
Sără nici un punct • Petrolul — K O. la Bacău! • In Capitală: spectatori mulți, 
dar fotbal puțin • Dinamo București a învățat să joace și în deplasare

Echipa etapei
CONSTANTINESCU

DINUCHERAN DESELNICU VELEA

DOMIDE

NĂSTURESCU BOTH DUMITRACHE MANEA

MATINEU Șl SEARA

Penalty pentru Rapid, transformat impecabil de Dinu.

NAOM

• 5 noi recorduri mondiale studențești pe Stadio Comunale • Șerban loan — medalie de bronz 
la inălțime • Ileana Silai n-a putut obține decit locul 4 • Italia învingătoare in turneul

TORINO 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Cu două săptămâni In urmă, 
veneam la Stadio Comunale pen
tru prima oară. Livio Berutti și 
colegii săi aduceau In noaptea 
aceea flacăra ce avea să aprindă 
torță celei de a Vl-a Universiade. 
Duminică seara am venit pentru 
ultima oară. Un imens fluviu 
uman s-a scurs pe Corso Agnelli, 
spre cupa de beton ce oferă găz
duire la 80 000 de amatori de 
sport. Erau ultimele finale atle
tice, erau ultimele clipe ale apri
gei întreceri sportive studențești. 
Mulți dintre fetele șl băieții aceia, 
cu trupuri bronzate, priviri agere 
și mușchi oțeliți, aveau lacrimi în 
ochi. Veniți de pe cele cinci con
tinente, din țări cu regimuri so
ciale diferite, avînd convingeri 
politice șl religioase deosebite, 
deosebindu-se prin culoarea pielii, 
ei au trecut cu ușurință peste 
tot ceea ce-1 despărțea, pentru a 
găsi în prietenie un puternic liant 
sufletesc, s-au cunoscut aici, s-au 
îndrăgit, au discutat fără reți
neri, șl acum se despart cu re
gret. Ceea ce le rămîne ca amin
tire de neprețuit sînt tocmai a- 
ceste profunde sentimente umane. 
Peste orice altă performanță, din 
multele înregistrate aici la To
rino, Universiada a realizat-o pe 
aceea magnifică a contribuției la 
unitatea tineretului lumii, a afir
mării aspirațiilor de conviețuire 
pașnică.

La ora 19 a început ultimul act 
al Universiadei. Fanfarele carabi
nierilor și vînătorilor de munte 
și-au făcut apariția pe pistă, fiind 
urmate de un grup de marinari 
și elevi ofițeri, care aduceau stin
dardele Universiadei șl ale Fede
rației internaționale a sportului 
universitar. A urmat lunga co
loană a partldpanților, avînd în 
fața fiecărei delegații o plăcută

masculin de volei I

IOANȘERBAN
cu numele țării și un port-dra- 
pel. Publicul i-a aclamat înde
lung, mulțumindu-le acestor bravi 
tineri pentru zilele de înaltă sa
tisfacție sportivă pe care 1 le-au 
oferit.

Dr. Primo Nebiolo, președintele 
F.I.S.U.. a urcat la tribună. El a 
mulțumit călduros tuturor parti- 
cipanțllor, studenților din întrea
ga lume pentru contribuția indi
rectă sau nemijlocită la reușita 
acestui veritabil festival al prie
teniei șl sportului. Președintele 
F.I.s.u. a înmînat reprezentantu
lui Comitetului de organizare a 
Universiadei de Iarnă, de la Lake 
Placid, steagul F.I.S.U.

Președintele Consiliului de mi

nlștri al Italiei, Emilio Colombo, 
a declarat Închise întrecerile celei 
de a Vl-a Universiade.

Peste stadion s-a așternut li
niștea. Luminile s-au stins. Sin
gură, torța Jocurilor ardea, atră- 
gînd spre ea privirile tuturor. 
Fanfara a Intonat GAUDEAMUS 
IGITUR, în timp ce încet. încet, 
flacăra s-a stins. Apoi, pe cerul 
Piemontului, lrupe jetul de arti
ficii, odată cu uralele întregului 
stadion. ARRIVEDERCI ! AU RE*

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

EUROPENELE DE TALERE Șl SKEET

Azi-festivitatea de deschidere a campionatelor

tapa a doua a diviziei 
A a repus în drepturi 
echipele gazdă. Ieri, 7 

cele 8 formații care au 
beneficiat de avantajul tere
nului au reușit să se impună, 
consolidindu-și sau îmbună- 
tățindu-și poziția în clasa
ment. între echipe au și în
ceput să se interpună distan
țe sensibile. Astfel, în vreme 
ce, în fruntea clasamentului, 
U.T.A. Steagul roșu, Dinamo 
București și Universitatea 

. Craiova au cîte 4 puncte, 
alte patru participante la 
campionat. Jiul, F. C. Argeș, 
C.F.K. Cluj și C.F.R. Timi
șoara privesc, de pe acum, 
cu îngrijorare clasamentul, 
care le... atrage atenția că 
n-au nici un punct.

Singura surpriză a etapei 
o constituie scorul de la 
Bacău, acel 5—0 realizat de 
gazde în fața Petrolului. Dar, 
dacă n-ar fi 
rezultat, am

intervenit acest 
fi avut o etapă

mai săracă în goluri decit 
cea de debut, în 4 dintre 
jocurile de ieri înregistrîn- 
du-se cîte un singur gol în 
00 de minute. Bacăul a făcut 
însă să încline balanța golu
rilor din această etapă la 17. 
față de cele 16 ale 
precedente. De notat 
vinșii n-au contribuit 
eu un singur gol — 
scris de Anca, la București 
- la acest bilanț.

Spectatorii și-au reafirmat 
interesul pentru campionat, 
aproape toate meciurile des- 
fășurindu-se în fața unui 
public numeros. De pildă, 
„matineul" din Capitală a 
atras pe „Republicii" circa 
18 000 de spectatori!

In regres, arbitrajele. De 
data aceasta, doi „cavaleri ai 
fluierului" n-au obținut ste
lele mult visate: cinci sau 
măcar patru. Cronicarii le 
țin la dispoziție pentru etapa 
viitoare 1

etapei 
că in- 

decît 
cel in-

la 
câ

la 
să

REZULTATE TEHNICE

„Uu Ciul 
Jiul

Dinamo Bacău — Petrolul
U. T. A. — Progresul 
Univ. Craiova — F. C. Argeș
C. F. R. Cluj — Dinamo București 
Steagul roșu — Farul 
Politehnica — C. F. R. Timișoara

Steaua — 
Rapid — .

ETAPA VIITOARE (13 septembrie)

CLASAMENTUL

1. U. T. A. 2 2 0 0 4—0
Z STEAGUL ROȘU 2 2 0 0 3—0
3—4, UNIV. CRAIOVA 2 2 0 0 2—0

DINAMO BUC. 2 2 0 0 3—1
5. DINAMO BACAU 2 10 1 6—2
6. STEAUA 2 10 1 4—3
7. RAPID 2 10 1 1—1
S-11. FARUL 2 10 1 2—3

PROGRESUL 2 10 1 1—2
„U" CLUJ 2 10 1 2—3
POLITEHNICA 2 10 1 2—3

12. PETROLUL 2 10 1 3—6
13—15. C. F. R. CLUJ 2 0 0 2 0—2

C. F. R. TIMIȘOARA 2 0 0 2 0—2
F. C. ARGEȘ 2 0 0 2 0—2

16. JIUL 2 0 0 2 0—3
(Citiți cronicile în pag. a 3-a)
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Ieri, în București, a fost o zi frumoasă, cu soare blind 
și miresme de toamnă. Probabil că de aceea, pe mulți - 
dintre spectatorii matineului i-am regăsit și seara, pe 

Republicii.
Cuplajul (cu interludiu) a repetat, de fapt, spectacolul du

minicii trecute. Matineul a fost lipsit de farmec. „Seara”, în 
schimb, a fost mai animată. Adăugind și cele 4 goluri, Steaua— 
„U", ar trebui, poate, să fim mulțumiți, mai ales dacă am 
motiva lipsa de farmec a matineului cu o „neîncadrare în 
stereotip" — teză Călinoiu — care nu mă face să uit, totuși, 
că Anglia — Brazilia s-a jucat la orele 12.

Dacă m-a)i întreba care a fost aspectul cel mai bătător 
ochi a| cuplajului de ieri, n-aș sla la îndoială, spunînd 
m-a stupefiat joaca studenților clujeni.

E adevărat, în ultimul timp s-au făcut unele apeluri 
Spectacol, dar nu m-aș fi așteptat ca echipa clujeană 
meargă pînă la mimarea fotbalului, mai ales în apărare.

Fără îndoială, multe din marile goluri sînt opera marilor 
erori în defensivă dar „spectacolul" fotbalistic oferit ieri, în 
fazele defensive, de întreaga echipă clujeană, trădează nu 
numai un moment de eclipsă, ci și o atitudine.

leii dimineața, Jiul s-a bătut corect. (lntîmplarea a făcut 
ca echipa lui Bălănescu să piardă în urma unui luft). Tot 
respectul pentru această echipă echilibrată, în care doar, Pe- 
ronescu șj Libardi au nivelul tehnic al locului pe care Jiul 
îl deține în clasamentul anului trecut. „U", în schimb, a făcut, 
după cît se pare, un simplu voiaj de plăcere. Barbu a jucat 
singur, urmărind doar trei driblinguri consecutive. Anca s-a 
invîrtit în jurul mingii, precum Dingo în jurul cozii. Solomon 
a bătut mătănii, iar Pexa i-a permis lui... Suciu să înscrie pri
mul gol (Manea, fiind, la urma urmei, omul care a prelungit, 
fără vreo rezistență, mingea degajată de portarul Stelei).

Am impresia că „U" e sedusă de neoromantismul muzicii 
ușoare, de pildă, șj vrea să joace ca pe timpul cînd „Dascălu 
era rege", fără să aibă, însă, mijloacele șj scena lui Tony.

Ieri, „U" a ,permis Stelei să zburde. Uneori, am fost furați 
de fentele lui lordănescu sau de șolticăriile lui Puk Naom. 
De cele mai multe ori, însă, am fi vrut ca tinerii jucători ai 
lui Covaci și Onisie să nu aibă în față doar cîțiva coriști din 
„Heidelbergul de altădată". Spectatorul 1970 nu mai pate 
aplauda Fotbalul mimat...

IOAN CHIRILA

Farul — Univ. Craiova 
Petrolul — Rapid
F. C. Argeș — C. F. R. Cluj 
Progresul — Steagul roșu
C. F. R. Timișoara — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Politehnica

Cluj — U. T. A. 
Steaua

încă 24 de ore 
și apoi, pe stan
durile de la Tu
nari, farfuriile, 
zburătoare î." 
vor 
lor, 
cele 
ori 
bire ... .
ținta este atinsă) 
și mai puțin 
printr-o ateriza
re lină (cind 
concurenții trag 
în van). Și ast
fel campionatele 
europene 
ceZor mai 
specialiști în ti
rul cu arma de 
vinătoare, care 
vor fi inaugurate 
marți, vor reține 
atenția amatori
lor de la noi 
timp de patru 
zile. Deschiderea 
festivă va avea 
loc, însă, cu o zi 
mai înainte, adică azi, la 
ora 16. pe platoul asfaltat 
din fața clădirii principale a 
poligonului Tunari.

îji
începe cursa 
încheiată de 
mai multe 
printr-o zdro- 
tn aer (cînd

ale 
buni

Olimpiada de

1967,

- ■■ .
* ■.

Campionul mondial din anul 
Guy Renard, este ' " 
de talere aruncate

belgianul 
unul dintre favoriții probei 
din șanț, care începe nriine. 
Foto : Theo macarschi

ora 13 pentru tragerea la 
sorți a concurențelor (alcă
tuirea seriilor și ordinea in
trării pe standuri în momen
tul concursului) și o alta, la 
ora 19, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor tehnice.

• Ca și la skeet la proba 
de talere vor fi decernate 
patru titluri continentale 1 
cel individual (după 200 t), 
pe echipe (după primele 
150 t din campionatul indi
vidual), femei 
niori (150 tj. 
fiind lansate 
de talere, joi 
cuți campionii 
echipe, femei

(150 t) și ju- 
Prin urmare, 
zilnic cîte 50 
vor fi cunos-

Europei la 
și juniori, iar

(Continuări în pag. a <-a)

șah

ȘAHIȘTII•>

ROMÂN I
ÎNVINGĂTORI
IN PRIMA RUNDA

MCNCHEN 6 (Agerpres) — 
La Siegen (R.F. a Germaniei) 
a început Olimpiada de șah. 
denumire sub care se desfă
șoară Campionatul mondial pe 
echipe. Iată rezultatele din pri
mul tur : România—Italia 2‘1<— 
!*/•; Ungaria—Maroc 3—0 (1); 
S.U.A.—Belgia 2—0 (2); Japo
nia—Mexic 2’h—hz (1) ; Bul»111»---- lUVXlC S-/I—72 UI » 1>U<-

; garia—Columbia 3'A—'/»; R.F. a 
Germaniei — Albania 3—1 : 
U.R.S.S.-Australia 0-0 (4);
Israel—Malta 4—0; R.D. Ger
mană — Turcia 4—0; Spariia— 
Grecia 4—0; Argentina—Sin
gapore 3*/i—y2; Iran—Hong
Kong 3'/»—Va» Cehoslovacia— 
Norvegia 1—1 (2).

0 COMPETIȚIE DE SUCCES!
SPORTIVII ROMÂNI 14 TITLURI

Astăzi dimineață este 
antrenament, dar tot 

consemnat 
importan- 

amintite

•

zi de
luni mai sînt de 
și alte evenimente 
te. pe lingă cele 
pînă acum

• Acest debut 
mină programează 
ședințe interesante

ANTRENORUL 
NICOLAE 

DUMITRESCU 
PLEACĂ AZI 

LA ROTTERDAM 
Azi urmează să plece la 

Rotterdam antrenorul echipei 
U.T.A. — Nicolae Dumitrescu 
— care va urmări miercuri 
meciul retur al finalei „Cupei 
intercontinentale" FEIJENO- 
ORD — ESTUDIANTES.

O clasici deschidere spre linia de trehferturl. Fazi din primul meci 
al cuplajului rugbystlc, de Ieri (STVAUA — ,U" "'EWIȘOARA) terminat 
cu victoria gazdelor.

iCititl rezultatele etaseL în vssijja a n-a)

în sala Floreasca au fost 
De data aceasta însă la 
numai aceia dintre luptă-

detașarea lor evidentă față 
de ceilalți concurenți de la 
categoriile respective. Stoiciu

Costin CHIRIACoară.
acces
cu brio de necruțătoarele tururi 
aproape toți concurenții au fur-

Itimul gong 
al Con
cursului in

ternațional de lup
te al României a 
răsunat cu nos
talgie, ieri, in sala 
Floreasca. Ecou
rile sale regretau 
faptul că această 
competiție tine
rească, entuziastă, 
încărcată de sem
nificații, simbolică, 
în ultimă instanță 
s-a terminat.

Dar, se sfirșesc, 
odată și odată, cele 
mai frumoase iu
biri și cele mai 
dulci vacanțe...

Printr-o coinci
dență fericită, fi
nalul competiției, 
invidos parcă pe 
începutul ei, a ți
nut să-l aducă in 
ringul fără corzi 
tot pe Gheorghe 
Berceanu. Dublul 
campion mondial 
a deschis și a în
cheiat întrecerea, 
făcînd o uimitoa
re demonstrație de 
fantezie tntr-o 
partidă care, tran
spusă pe cartoane 
decupate, poate ți 
aricind o lecție de 
lupte și o pledoa
rie înflăcărată pen
tru un sport atît 
de neînțeles, fiind
că este (încă) 
văzut de atît de 
puțini...

Nu putem de- 
cit să ne expri
măm regretul c’ 
organizatorii n-au

avut cutezanța de 
a modifica pro
gramul spre a le 
tulbura telespecta
torilor prinsul de 
duminică cu evo
luția senzațională 
a lui Gheorghe 
Berceanu. Și ast
fel, crainicul a 
fost nevoit să
caute echilibristica 
verbală pentru a 
masca cit de cit

FINI
CAPRI • ••

caracterul sum
bru ji anost al dis
putei dintre co
loșii Martinescu 
Și Chițu. Nutrim, 
totuși, speranța că 
aparatul lui Eu
gen Schăffer, care 
a bîzîit in acele 
minute de glorie 
ale lui Berceanu, 
a înregistrat pen
tru 
nul 
mai 
turi 
dus

Acum, 
conturilor 
late, 
măsură 
dăm . . ___
calificativul EXCE
LENT. Fiindcă am 
urmărit timp de 
trei zile o com
petiție animată, 
aprigă, ambițtoa- 

dialog

posteritate u- 
dintre cele 

superbe asal- 
care s-au pro- 
pe saltea.

la ora 
înche- 

sintem în 
să acor- 

concursului

sportiv menit s4 
vină in întimpi- 
narea stăruințelor 
F.l.L.A.-ei de 8 
reda luptelor ener
gia, adică scîntela 
de geniu pe care 
ele au avut-o 
cândva, dar au 
trebuit s-o ascun
dă atîta amar de 
vreme, s-o dez
văluie doar cîte- 
odată, și atunci 
pe furiș.

Luptele au pri
mit, prin ultimele 
modificări de regu
lament, rafala de 
vînt capabilă si le 
umfle pînzele și 
să le îndrepte 
spre orizonturi noi. 
Este indiscutabil 
că toate aceste 
măsuri au devenit 
posibile pentru că 
disciplina de mare 
subtilitate cum 
este acest sport s-ă 
îmbogățit cu con
tingente de prac
ticieni capabili 
să~i îndeplinească 
rigorile. Iar a- 
portul României 
la înfăptuirea u- 
nor mutații difi
cile și delicate, a- 
menințate de 
lanșele unor 
plicații greu 
calculat, a 
hotărîtor.

Concursul
ternațional, înche
iat dumincă după 
amiază în sala 
Floreasca o dove
dește cu prisosință.

Valeriu CH1OSE

ava- 
im- 

d» 
fost

Cele două „patrulatere" instalate 
solicitate ieri, pentru ultima 
locurile de concurs au avut 
tori care au reușit să treacă 
eliminatorii. Spre meritul lor,
nizat partide de bun nivel tehnic, cu multe elemente din gama 
acțiunilor spectaculoase. Organizarea și arbitrajele prestate de 
reputați cavaleri ai fluierului au fost în ton cu pasionantele 
dispute ale competiției.

LUPTĂTORII ROMÂK AU DOMINAT LA 

„GRECO-ROMANE"

Așa cum era și de așteptat, 
„greco-romane“ luptătorii 

noștri au avut o frumoasă 
comportare, reușind să urce 
pe prima treaptă a podiumu
lui laureaților la 8 din cele 
10 categorii de greutate. Dar, 
poate că nu acest aspect este 
în măsură să ne bucure cel 
mai mult. Remarcabilă a fost 
comportarea lor tehnică și 
tactică. De altfel, ia sfîrșitul 
întrecerilor, an', -enorul fede
ral Ion Corneanu 
turisit că este pe 
tisfăcut, îndeosebi 
țiile elevilor săi.

ne-a măr- 
deplin sa
de evolu- 
de modul

cum aceștia au știut să fruc
tifice procedeele tehnice pe 
care s-a străduit să-i învețe.

Dintre învingători trebuie 
să aducem elogii, și poate că 
acest cuvînt nu uste suficient, 
lui Gheorghe Berceanu, luptă
torul care a demonstrat tutu
ror celor prezenți în tribunele 
sălii că cele două medalii de 
campion al luir'i și una 
campion al Europei le-a 
cerit pe denlin merit. Se 
vin laude și luptătorilor 
Baciu, Gheorghe Stoiciu, Vlad 
Marcel și Petre Slroe jjgfiiț'u

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

in-

Eroul acestei ediții a Concursului International de lupte al României, GllEORGIIE BERCEAN , este tm- 
brăiisat <ip colegul său de (alegorie. ION GIBC, sub privirea părintească a antrenorului cralovean I.LIK 
NAULXhSCl) = cel care l-j deșcopșrit pe țețo ; Aurel N£AGU
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I
MECIURI SPECTACULOASE, CU GOLURI MULTE ÎN DIVIZIA A CAMPIONATUL PE ECHIPE

în campionatele naționale 
de handbal s-au desfășurat 
ieri jocurile etapei a II-a 
(masculin) și a IV-ă (femi
nin). Iată amănunte :

MASCULIN
STEAUA — ȘTIINTA LO- 

VRIN 24—8 (8—4). După
„dușul rece" din etapa pre
cedentă, handbaliștii de la 
Steaua s-au „răzbunat" pe 
proaspăta promovată în pri
ma divizie, Știința Lovrin. 
Meciul a fost echilibrat, doar 
prima repriză — mai precis 
primele 20 de minute — căci 
în continuare gazdele s-au 
dezlănțuit, realizînd — în 
afara unui scor categoric — 
și faze de mare spectacol, în 
care Cristian Gațu s-a com
portat magistral (nota 10). 
Principalii realizatori : Spek 
(8), Popescu (4), Marinescu
(4) — Steaua ; Riegelmayer
(3) , Constantinescu (2) —
Știința. Au condus foarte 
bine D. Purică — V. Erhan 
(Ploiești). (Gh. Rangu).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 15—11 (8—5). Avînd 
neșansa să se desfășoare 
după superbul recital de vir
tuozitate al lui Cristian Gațu 
din meciul de deschidere, 
partida a lăsat, de la bun 
început, o impresie de joc 
deslînat, plictisitor și fără 
orizont. Studenții, inexplicabil 
de slabi la acest început de 
sezon, au prestat un joc sub 
orice critică. Handbaliștii de 
la Voința, avînd în Roșescu, 
Mureșan și, mai ales, Anghel, 
trei jucători în mare formă, 
au creat deseori panică la 
semicercul advers conducînd 
în permanență. Principalii 
realizatori : Anghel (5), Mu
reșan (4) — Voința ; Chicsid
(5) , Schuman (3) — „U“. Au 
arbitrat bine T. Curelea — 
D. Racoveanu (București). 
(Horia Alexandrescu).

DINAMO BRAȘOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 14—21 
(8—11). Brașovenii au men
ținut ritmul timp de 48 de 
minute (13—15), după care 
bucureștenii, mai incisivi în 
atac și cu o apărare fermă, 
s-au detașat. Cele mai multe 
puncte au înscris : Samungi
(5) — Dinajno București ; 
Messmer (5) — Dinamo Bra
șov. Au condus foarte bine 
P. Cobilici și A. Vasilescu 
(Ploiești). (V. Popovici — co
resp.).

DINAMO BACĂU — PO
LITEHNICA GALAȚI 19—16 
(10—5). Partidă echilibrată 
și spectaculoasă. Princi
palii realizatori : Avramescu
(6) pentru gazde și Pădure
(4) pentru oaspeți. Au condus 
foarte bine V. Pelenghian și 
V. Sidea (București). (V. Ne- 
niță — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA _ UNIVERSITATEA 
CLUJ 9—9 (4—5). Joc de 
slab nivel tehnic, ambele e- 
chipe cpmițînd multe gre
șeli. Deși âti condus cu 8—4 
(min. 50), clujenii au fost 
egalați în final de gazde. 
Principalii realizatori : Guneș
(3) pentru gazde și Rotaru
(4) pentru oaspeți. Au ar
bitrat bine Gh. Lungu — A.

Ene —

— U- 
BUCU-
Scorul

Albu (Brașov), (I. 
coresp.).

FEMININ
TEXTILA BUHUȘI 

NIVERSITATEA 
REȘTI 12—11 (7—7).
a alternat. Meci extrem de 
disputat, în care textilistele 
au obținut victoria în ulti
mele 30 de secunde. Au 
condus foarte bine C. Sen- 
chea — A. Gruianu (Ploiești). 
Principalele realizatoare:

DESPRE...
De multă vreme antrenorii șl 

drlverii ne-au ventilat pe sub 
nas un vechi proverb românesc 
referitor la „toamnă șl boboci", 
voind prin aceasta să ne facă să 
înțelegem, că abia în acest ano
timp minjfi, ca și caii de trei 
ani, vor ajunge să demonstreze 
valoarea lor de vîrf. Duminică a 
fost, deci, prima reuniune de 
toamnă și ca atare unii dintre 
ei s-au șl glndlt să aplice cu 
perseverență proverbul. Primul 
care șl-a luat rolul in serios a . 
fost Traian Marinescu — care 
girînd evoluția cailor săi în ab
sența antrenorului aflat în con
cediu — a ciștigat trei curse, mai 
mult sau mai puțin recomandate 
de antecedente. Dar, din moment 
ce arbitrii alergărilor -au mers 
pe panta concesiilor în cazul 
Iepei Carmen, noi sîntem dispuși 
să consemnăm astăzi „amnistie 
generală” 1...

Și Tănase se poate declara mul
țumit de conjunctură, reușind o 
dublă victorie, din care cea ob
ținută cu Floreta ni se pare to
tuși — prin prisma recordului — 
curioasă !

Conform previziunilor generale,

Eugen lonescu - Cri stea a ci ști gat prima etapa

a campionatului national de viteza in coastă
MEDIAȘ, 6 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
O ploaie repede a marcat sfîr- 

șitul antrenamentului oficial de 
sîm’oătă după-amiază în cadrul 
Căruia doar 3 concurențl — E. 
Ionescu-Cristea, Pulu Aurel și 
Florin Popescu — tot! pe R-8 
Gordlni, au reușit să coboare 
sub 2 min. Azi dimineață o fru
moasă zi de loamnă a oferit 
însă alergătorilor un traseu 
bun, iar spectatorilor medieșeni, 
venițl în număr mare pe ser
pentinele Hulei, prilejul să ur
mărească o cursă interesantă, cu 
multe urcări efectuate cu mă- 
istrle, dar și cu «îteva... turis
tice. De altfel, interesul spec
tatorilor și participarea largă a 
organizațiilor locale șl întreprin
derilor fruntașe din municipiul 
Mediaș au făcut ca atmosfera 
primei etape a campionatelor 
naționale de viteză în coastă 
să fie sărbătorească. S-a dove
dit astfel (dacă mai era nevoie) 
că întrecerile automobiliștilor 
pot polariza mult mai multe 
forțe decît o fac obișnuit. în
trecerile pentru primele locuri 
au fost pasionante și spectatorii 
au trebuit să aștepte ultimele 
urcări pentru a afla că timpul 
de 1:54,1 realizat de E. Ionescu- 
Cristea în a doua urcare a zi
lei a rămas cel mai bun, de- 
semnînd pe cîștigătorul etapei.

Al doilea timp de astăzi l-a 
realizat Constantin Pescaru 
(1:56,1), dar în urcarea de an
trenament. în cursă, o dîră de 
ulei lăsată de autovehiculele 
care au urcat în pauzele In-

eu
Unul 

duminică . . .... „
noastră aruncînd din săritură la poartă.

cel mal activi atacanți al echipei Steaua In medul de 
Știința Lovrln a fost Spcck, pe care 11 vedeți in imaginea 
- - - - ---------- - Foto : A. NEAGU

Șerban (4) — Textila; Ar- 
ghir (7) — „U“. (I. Vicru — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 5—6 (3—3). Nici în a- 
ceastă etapă mureșencele 
n-au reușit să acumuleze un 
punct în clasament. Din nou 
lipsa unei realizatoare s-a 
făcut simțită în jocul gazde
lor. La scorul de 3—5, acestea 
au ratat două lovituri de 
la 7 ni. Principalele realiza
toare : Cordoș (4) — Mure
șul ; Neghină (2), Metzenrath 
(2) — „U“. Au arbitrat foar
te bine I. Dobre — H. Bos- 
chner (Brașov). (C. Albu — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. 10 — 13 
(5—9). Oaspetele, cu un plus 
de orientare tactică, au cîști- 
gat pe merit. Ele au înscris 
mai multe puncte în prima 
repriză, cînd portarul Socol 
de la gazde a absentat, fiind 
la examen. în repriza se
cundă — cu Socol în poartă 
la Constructorul — meciul a 
fost mai echilibrat. Cele 
mai multe puncte au înscris : 
Bratie (7) pentru gazde și 
Bunea (5) pentru oaspete. Au 
condus T. Vulcănescu — bine 
și G. Lederer — cu scăpări 
(Sibiu). (C. Crețu — coresp.).

VOINȚA ODORHEI — 
CONFECȚIA 10 — 8 (7—3).
Meci specific de campionat, 
cu dominarea teritorială a

TOAMNĂ Șl BOBOCI /

ul ti
căit,

proba principală a zilei, „Premiul 
Arcului de Triumf”, s-a terminat 
cu victoria lui Făgaș. Micul ar
măsar, cu un fuleu de cronome
tru elvețian, scăpat de curse ex
cesive și reîntîlnindu-se cu con
ducerea lui favorită — N. Slmlon 
— a repurtat o victorie comodă 
șl binemeritată.

Din rest, consemnăm conduce
rea explozivă a Iul Florică Pașca 
cu Antigon șl faptul că publicul 
s-a manifestat injust față de vic
toria lui Mircea ștefănescu cu 
Semeț, deoarece succesul Iul era 
în deplină concordanță cu 
mele performanțe. Să iubim 
dar să nu sărim peste el !...

1. Oblon (S. Mibăilescu), 
dent, Fag. 41,4, 2. Antigon 
Pașcâ), Tăbăraș, Gbâdar, 41,3, 
Hedra (I. Geotgescu). Koral, Osi
ris. 35,4, 4. Floreta (G. lonlță), 
Don. Husa, 33,2 5. Doinaș (G. Tă- 
nase). Filemon, Delfin, 34,3, 6.
Tipic (Tr. Marinescu), Foratic, 
Mira, 29,9, 7. Făgaș (N. Slmion), 
Gind, Fânișor, 25,8. 8. Lavena (Tr. 
Marinescu). Nepoțel, Frunzar, 30, 
9. Semeț (M. ștefănescu), Raza- 
chle, Zeița 39,4.

Niddy DUMITRESCU

Evl- 
(F. 

3.

Pes- 
o u-
scos 
loc.

trecerii, l-a provocat Iul 
caru un derapaj urmat de 
șoară răsturnare care l-a 
din lupta pentru primul __
Pulu Aurel, care a concurat mal 
tîrzlu pe aceeași mașină, într-o 
stare de spirit puțin favorabilă 
unei bune performante, nu șl-a 
putut îmbunătăți decit cu 5 ze
cimi de secundă timpul de la 
antrenament, șl a fost Întrecut 
de clujeanul Borbely. care a 
făcut o cursă foarte bună. De 
remarcat performanțele realizate 
de Gh. Rotaru șl Marin Dumi
trescu. clștlgători in clasele res
pective, care au întrecut cîteva 
mașini mal puternice.

Iată clasamentele : Clasa a 
n-a : 1, Marin Dumitrescu (Flat 
850 Sport) 2:05,7. 2. Udo Kraser 
(D.K.W. 900) 2:09,7, 3. Ion Ceapă 
(Fiat 850) 2:25,0. Clasa a IlI-a:
1. Gh. Rotaru (Dacia S) 2:02.5, 2. 
N. Tatu (Dacia S) 2:03,6, 3. Horst 
Graef (Dacia S) 2:05,5. Clasa a 
iv-a : 1. Laurlan Borbely (R. 8 
Gordlni) 1:56,7, 2. Aurel Pulu
(R 8 Gordlni) 1:58,6, 3. Viorel 
Marin (Dacia S) 2:06,4. Clasa a 
V-a: 1. E. Ionescu-Cristea (R 8 
Gordlni) 1:54.1, 2. Fl. Popescu
(R 8 Gordlni) 2:02,5. 3. Antal 
Orban (Dacia S) 2:07,6.

Clasament general: 1. E. Io- 
nescu—Cristea, 2. L. Borbely, 3. 
A. Pulu, 4. Gh. Rotaru, 5. FI. 
Popescu, 6. N. Tatu.

Pe echipe locul I a fost ocu
pat de Dacia București II, urma
tă de Sinterom Cluj șl echipa 
municipiului Sibiu.

* Gh. EPURAN

Nir. 1015 (6449)

C.S.U. CONSTRUCȚII
PROGRESUL 8—5

localnicelor. Principalele rea
lizatoare : Maghiari (7) —
Voința ; Ilie (5) — Confecția. 
(A. Pialoga — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
C. S. M. SIBIU 15—8 (5—4). 
Joc spectaculos, cu multe 
acțiuni tactice reușite. Excep- 
tind primele zece minute, 
gazdele au avut inițiativa. 
S-au acordat 10 lovituri de 
la 7 m, din care gazdele au 
ratat una, iar oaspetele două. 
Cele mai multe puncte au 
înscris : Allies (4), Naco (4), 
Oancea (4) — Rulmentul;
Chitea (2), Brezaie (2) —
C.S.M. Sibiu. Au arbitrat bine 
Gh. Crîsnic — A. Pohl (Pe
troșani). (C. Gruia — coresp. 
principal).

RU G B Y

GRIVIȚA ROȘIE - DINAMO 6-3 ÎN PRIMUL DERBY
Teren — Parcul copilului — 

excelent, timp — frumos (pu
țin vlnt), spectatori — peste 
2 000. Au marcat Oblemenco — 
drop (min. 5), Demian — în
cercare (min. 51) și Dăldu- 
lescu — drop (min. 72).

GRIVIȚA ROȘIE : Drăgu-
lescu, Onuțiu, Teodorescu — 
Veluda, Atanaslu — Pop, (Mi- 
clescu), Demian, Șerbu — 
Roibașu, Oblemenco — Sabău, 
Leșan, Pavlovld, Balcan — 
Țîbuleac.

■DINAMO : Radu. Caralman, 
Stoica — Dărăban, Iftlmle — 
Iorgulescu, Tuțulanu, Fuglgi 
— Florescu, M. Niculescu —
I. Constantin, Dragomirescu, 
Hulă, Coravu — Dăiciulescu. 

A condus bine Rene Cliirlac, 
ajutat la margine de Dragoș 
Grigorescu și Aurel Gageatu.

Din nou — ca și 
miercuri — tribune pline 
la primul derby al cam- 

------ -i A de 
succe- 

Roșil: 6—3 
succes meritat, 
de 
fluierul
n-a 

cursiv, 
fantezie

iMonatului diviziei 
rugby 
sul 
(3-0). 
însă 
pînă
Campioana 

cut jocul 
plin de i 
tapa precedentă 
a avut și un alt 
în față), ci a 
mai mult prin 

se

încheiat cu
Griviței

Un 
greu 
la

anticipat 
final, 

mai fă- 
elastic, 

din e- 
(evident, 
adversar 
acționat 
atacuri 

voiau a 
Dar scopul 
fost decît 
Dacă n-ar

mult ] 
scurte, care 
fi derutante, 
urmărit n-a 
parțial atins, 
fi apărut ca un bolid De
mian, incontestabil cel 
mai inteligent conducător 
de joc din cîți avem la 
ora actuală, care să rea
lizeze o încercare de 
chinogramă, am fi avut 
poate, la finele partidei, 
gustul amar de a nu fi 
văzut nici o șarjă finali
zată.

Dinamo a fost — 
cum anticipasem, de 
fel — un adversar 
cil, 
vițeni. 
obicei, 
miză, XV-le dinamovist, 
în ciuda handicapului de 
a fii fost condus în per
manență. a reușit deseori 
să echilibreze raportul de 
forțe și, mai mult, să pro
ducă panică în jumătatea 
de teren adversă, prin cî-

așa 
alt- 

difi- 
incomod pentru gri- 

Mai calm ca de 
în jocuri cu mare 

XV-le

(Vrmars din pag. 1)

Rusev (Bulgaria) și Horst 
Schwartz (R.F. a Germaniei) 
au reușit să se impună cu 
toate că s-au aflat în compa
nia unor adversari redutabili. 
Iată și cîteva rezultate din 
finale: cat. 48 kg Gh. Bercea- 
nu b.t. F. Seres (Ungaria), 
cat. 52 kg Gh. Stoiciu egal 
M. Zeman (Cehoslovacia), cat. 
62 kg D. Rusev (Bulgaria) 
egal L. Raczi (Ungaria), cat. 
68 kg I. Enache egal St. Șer- 
ban, cat. 82 kg P. Stroe b.ab. 
J. Ban (Cehoslovacia), cat. 90 
kg N Neguț egal D. Lazarov 
(Bulgaria), cat. 100 kg N. 
Martinescu b.p. FI. Chițu, 
cat. + 100 kg H. Schwartz 
(R. F. a Germaniei) b.t. V. 
Dolipschi,

Floreșteanu 
(Progresul)

6—1.
ROȘU 

BUCUREȘTI
BRAȘOV—

7-17

Pînă miercuri — tind vom 
ști rezultatul final al întîlni- 
rii dintre echipele Progresul 
și C.S.U. Cnstrucții, să zăbovim 
puțin asupra meciurilor dis
putate duminică pe terenurile 
din parcul Progresul. Tenis- 
manii de la C.S.U. Construc
ții — au ajuns, deja, intr-un 
6tadiu tind se „bat", de la 
egal la egal, cu echipe pu
ternice cum sînt Steaua sau 
Progresul. Ieri, datorită jocu
rilor bune prestate de Agneta 
Kun, Almăjan, Leonte, Adriana 
Călina, studenții și-au înscris 
în palmares o nouă victorie : 
8—5 în întîlnirea cu formația 
Progresul. Agneta Kun a reu
șit o victorie la scor alb în 
meciul cu Aneta Verone (Pro
gresul) : 6—0, 6—0. După ce
pierde primul 6et cu 2—6 în 
fața cuplului Nemeș—Bădin 
(Progresul) dublul de băieți 
Almăjan—Leonte își adjudecă 
celelalte două seturi cu 6—4, 
6—3, adutind astfel încă un 
punct echipei Construcții. Alte 
rezultate : Adriana Călina
(Constr.)—Zoica Tudose (Pro
gresul) 6—1, 6—2, 
(Constr.)—Tudose 

2—6, 6-0, ‘ '
STEAGUL 
STEAUA

BRAȘOV. 6 (prin telefon). — 
Ziua a doua a etapei divi
zionare de la Brașov a con
tinuat în nota de superiori
tate a echipei Steaua. Forța 
de joc a formației bucureș- 
t£ne s-a manifestat convingă
tor in fața unei echipe al că
rei stagiu de pregătire a su
ferit numeroase întreruperi 
(Hermine Bîrsan și - •
Bucur), reflectate în 
tarea lor inegală. 1 
brașovenilor au fost 
de talentați juniori 
Mihălcescu, C. Barbu 
Bîrsan. Scor final de 
pentru Steaua. Cîteva rezul
tate : H. Bîrsan, F. ____
(Steagul roșu)—Eleonora Dumi
trescu, Valeria Balaj (Steaua) 
5—7, 6—3, 6—4, T. Marcu—1. 
Năstase 1—6, 3—6, I. Kerekeș 
(Steagul roșu)—P. Mărmurea- 
nu (Steaua) 3—6, 3—6. Dublu 
mixt : G. Neacșu, Felicia 
Bucur (Steagul roșu)—C. Popo- 
viei, Eleonora Dumitrescu 
(Steaua) 7—5, 8—6.

POLITEHNICA CLUJ—
DIN.ĂJIO BUCUREȘTI 2—22
CLUJ, 6 (prin telefon). — 

In ziua a doua a întrecerilor 
dorința „cadeților" de a smul
ge punctul onoarei și, im
plicit, de a salva „Politeh
nica" de la un cateagoric 0—24, 
s-a realizat și, încă, la... pă
trat. Mai întîi, prin S. Negru, 
care a reușit să smulgă două 
seturi dinamovistului Manea 
și apoi, prin dublul-mixt Si- 
laglii, Marieta Ghiorcioiu, Vit
torios cu 6—3, 3—6, 7—5 asu
pra dinamoviștilor Manea, Ma
riana Eădin. Alte rezultate: 
Silvia Dancea (Poli.)—Iudith 
Dibar (Din.) 3—6 2—6, Marga
reta Fazekaș (Poli.)—Mariana 
Ciogolea (Din.) 1—6, 1—6),
Dancea, Mraz (Poli.)—Dron, 
Marcu (Din.) 2—6, 3—6. Scor 
final Politehnica — Dinamo 
2—22.

Felicia 
compor- 
Punctele 
obținute 
Adriana 

și H.
17—<7

Bucur

teva acțiuni spectaculoase, 
dar nu și finalizate. To
tuși, punînd în balanță o- 
caziile ratate de dinamo- 
viști cu cele ale cîștigă- 
torilor, ajungem la con
cluzia că învinșii ar fi me
ritat mai degrabă un re
zultat de egalitate.

Meciul debutează cu ac
țiuni de studiu de ambele 
părți, mai bine concepute 
însă de Grivița Roșie. 
Drop-ul lui Oblemenco, 
foarte util în această par
tidă, reprezintă rezultanta 
unei asemenea acțiuni. In 
replică Dinamo va încerca 
un drop prin M. Niculescu, 
apoi va forța egalarea, pe 
partea lui I. Constantin, 
dar șarja — foarte fru
moasă — a treisferturi- 
lor se termină printr-un 
„en avant" la 10 m de 
spațiul de țintă advers. O 
primă ocazie mare ratată 
de Dinamo Către sfîrși- 
tul reprizei. Țîbuleac va 
rata o lovitură de pe
deapsă.

Imediat după pauză Ve- 
luda și Demian ratează 
cite o ocazie de încer
care, imitați apoi de Dra- 
gomirescu și Iorgulescu, 
din poziții mult mai avan
tajoase decît grivițenil. In 
ultimele minute Dinamo 
va face eforturi vizibile, 
atacînd supranumeric, pen
tru a întoarce rezultatul. 
Nu mai sînt însă de sem
nalat decît două încercări 
de drop avînd ca autori 
pe Hulă și Oblemenco...

Tiberiu ST AM A
In deschidere Steaua a 

dispus de Universitatea 
Timișoara cu 17—3 (3—3), 
după o partidă în care a 
avut o superioritate 
în partea a doua a 
lui.

Iată șl rezultatele 
rilor din țară :

Politehnica Iași — 
Constanța 9—9 
C.S.M. Sibiu—Rapid 
rești 6—0 (6—0), 
Petroșani — Constructorul 
Buc. 8—6 (3—6), Rulmentul 
Blrlad — Agronomia Ciut 
9—5 (6—5).

netă 
Jocu-

jocu-
■ Farul 

(3-9) 
Bucu- 

Ștzlnța

LA LUPTE LIBERE ÎN
TRECERI ECHILIBRATE

Confruntările de lupte li
bere au fost, indiscutabil, 
mult mai echi’ibrate. La toate 
categoriile învingătorii au 
fost nevoiți să treacă prin 
emoții pînă la ultimul sunet 
de gong. în cele din urmă, 
însă, șl în aceste dueluri 
LUPTĂTORII ROMANI AU 
REUȘIT SĂ SE IMPUNĂ LA 
6 DIN CELE 9 CATEGORII 
(la „grea“ nu s-a concurat). 
Ion Arapu, Ludovic Ambruș, 
Vasiie Iorga și Valeriu Albu 
au fost, după opinia noastră, 
cei mai buni și cu toții ne 
dau speranțe pentru viiten- 
rele întreceri internaționale. 
O bună impresie ne-au lăsat

seria ii A.S. Armata a lăsat un punct la Pașcani
C.F.R. PAȘCANI—A.S. AR

MATA TG. MUREȘ 1—1 
(1-1). Din primele minute, 
feroviarii au acționat pericu
los și în min. 18, Udroaică 
a deschis scorul. In min. 30, 
la o fază care nu prevestea 
nimic deosebit, portarul Mo
canii (C.F.R.) a ieșit inopor
tun la o minge pe care n-a 
reținut-o și Naghi a restabi
lit egalitatea. N. Rainea — 
Bîrlad a arbitrat foarte bine. 
(C. Enea, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 2—0 
(0—0). în repriza întîi, am
bele formații au ratat cîteva 
ocazii. După pauză, în două 
minute a fost stabilit rezul
tatul meciului. Autorii goluri
lor : Ciobanu (min. 52, auto
gol) și Cojocaru (min. 54). 
Foarte bun arbitrajul lui C. 
Bărbulescu — București. (E. 
Petre, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — 
METROM BRAȘOV 1—0 
(0—0). Localnicii au dominat 
majoritatea timpului. Unicul 
gol a fost realizat de Leșea- 
nu (min. 71). In min. 38 Ia- 
cob (Dunărea) a ratat un 
11 m. A condus bine Em. 
Martin — București. (P. Bur- 
cin, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 2—0 
(2—0). Cu toate că a bătut 
un vînt puternic, cele două 
echipe au furnizat un joc a- 
tractiv, disputat în limitele 
sportivității. Partida a avut 
două aspecte distincte : în 
prima parte Metalul a domi-

SERIA A il-a: Electroputere învingătoare

C.S.M. REȘIȚA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 0—1 
(0—1). Conduși din minutul 
8, localnicii au luptat mult, 
dar fără calmul necesar re
facerii handicapului de un 
gol. Craiovenii s-au apărat 
din răsputeri. Semnificativ 
în acest sens este raportul de 
cornere : 27—3 în favoarea
C.S.M.-ului. Unicul gol a fost 
realizat de Bălosu, în min. 8, 
cu largul concurs al portaru
lui Ilieș. I. 
condus foarte 
nu, coresp.).

Opriță-Ărad a 
bine (P. Bocșa-

ARAD—C.F.R.VAGONUL
ARAD 0—1 (0—0). Meciul n-a 
corespuns așteptărilor, deoa
rece jucătorii au greșit foarte ■ 
mult. Feroviarii au meritul 
că au insistat mai mult în fa
zele ț de poartă și astfel au 
înscris unicul gol prin Beș- 
cuca (min. 64). I. Ritter — 
Timișoara a condus bine. (I. 
Ștefan, coresp. principal).

METALURGISTUL CUGlR- 
C.S.M. SIBIU 2—0 (2—0). Jo
cul a fost de bun nivel teh
nic în prima repriză. Cele 
două goluri ale Metalurgistu
lui au fost marcate de Sma- 
dea (min. 5) și Mateescu (min. 
30 din 11 m). Foarte bun ar
bitrajul lui I. Sana — Timi
șoara. (M. Vîlceanu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 
(2—0). Peste 4000 de specta
tori au asistat la un joc cu 
multe faze frumoase. Timpul 
a fost urît, a plouat 20 de

„CUPA OVIDIU"
CONSTANȚA, 6 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). Pe 
lacul Siutghiol de la Mamaia s-au 
desfășurat Întrecerile concursului 
național de mare fond la înot 
dotat cu „Cupa Ovldiu". La fle
care categorie au avut loc cite 
două manșe : băieții 5 000 m șl 
3 000 m, Iar fetele 3 000 m șl 1 800 
m. Rezultate tehnice :

FETE : 1. ANCA MIHAESCU
(Dlnamo), 2. Gyongy Sovago 
(C.S.M. Cluj), 3. Anca Georgescu 
(Dinamo); pe echipe: 1. Dlnamo,
2. Șc. Sp. Sibiu ;

BĂIEȚI : 1. DIONISIE 
(Mureșul), 2. 
(C.S.M. Cluj),

NAGHI 
Moraru 
Petele!
Mure-

Gavril
3. Atlla 

(Mureșul); pe echipe : 1. 
șui Tg. Mureș, 2. C.S.M. Cluj.

T. SPIRIDON

NAȚIONALELE DE VITEZA 
PE CIRCUIT

REȘIȚA, 6 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Duminică 
a început în localitate campiona
tul republican de viteză în cir
cuit. Ia$ cîștlgătorii primei etape: 
70 cmc Tr. Macarie (Met. Buc.); 
125 cmc — M. Wetzler (C.S.M. Re- 

Macarie; 
(Steaua) •;

șița); 175 cmc — Tr.
25o cmc — Gh. Ion
35o cmc — Gh. Ion; 500 cmc
I. Pascotă (Prog. ____
ataș — M. Dănescu — V. Dițescu 
(Steaua). Motocicliștii urmează să 
mai ia startul încă în 3 etape.

P. BOCȘANU

Timișoara),

și luptătorii americani Dway
ne Keller și Geof Baum. De 
asemenea, îl remarcăm pe se
migreul Dimiter Stancev (Bul
garia) care a condus lupta, în 
fiecare partidă pe care a sus
ținut-o, cu multă siguranță, 
bizuindu-și acțiunile pe pro
cedee care n-au dat greș. Re
zultate de la finale i cat. 48 
kg I. Arapu b.p. A. Latak 
(Ungaria), cat. 5” kg P. Cer- 
nău b.p. V. Bock (R.D. Ger
mană), cat. 57 kg D. Keller 
(S.U.A.) b.p. C. Moldovan, 
cat. 62 kg P. Coman egal C. 
Donev (Bulgaria), cat. 68 kg 
V. Albu b. accidentare J. Seay 
(S.UA..), cat. 74 kg L. Ambruș 
b.p. W. Schalls (S.U.A.), cat. 
82 kg V. Iorga b.t. 
(Cehoslovacia), cat. 
Baum (S.U.A.) b.p. 

L. Lahoda
90 kg G.

A. Balogh

nat mai mult și a finalizat 
două ocazii, prin Radu (min. 
13) și S. Georgescu (min. 30); 
după pauză, studenții au avut 
inițiativa și au ratat posibili
tățile de a înscrie, prin Bucur 
(min. 50), Diaconu (min. 65), 
Tănăsescu (min. 68) și Botes- 
cu (min. 81), A arbitrat bine 
G. Pop — Brașov. (Gh. Bă- 
lașa).

OȚELUL GALAȚI — FLA
CĂRA MORENI 2—0 (1—0).

Cei aproape 5000 de specta
tori au plecat mulțumiți de 
la stadion doar de rezultatul 
înregistrat pe tabela de mar
caj. în ceea ce privește ni
velul jocului — acesta a fost 
slab. Au marcat : Broștiuc 
(min. 15) și Crăciunoiu (min. 
86). A arbitrat Gh. Limona — 
București. (T. Siriopol, cores
pondent).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
ȘTIINȚA BACĂU 2—0 (0—0). 
Victorie meritată. Oaspeții au 
pus accentul pe apărare, reu
șind astfel să reziste 80 de 
minute. Au înscris : Mihala- 
che (min. 81) și leneși (min. 
89). Corect arbitrajul lui Gh. 
Ștefănescu — Galați. (C. 
Nemțeanu, coresp.).

PROGRESUL BRAILA — 
Ș.N. OLTENIȚA 3—0 (1—0). 
Brăilenii și-au adjudecat vic
toria la capătul unui joc bun. 
Oaspeții au evoluat bine în 
cîmp, dar au ratat din poziții 
favorabile. Golurile au fost 
realizate de Țapu (min. 36), 
Ologu (min. 58) și Iancu (min.

minute. Gazdele au avut în 
Trifu un bun coordonator și 
realizator, înscriind primele 
două goluri (min. 13 din 11 m 
și min. 37). Celelalte goluri 
au fost marcate de Roznai 
(min. 60) pentru Minerul, 
Moldovan (min. 71) pentru 
Gaz metan. A condus foarte 
bine E. Călbăjos — Cluj. (T. 
Tohătan, coresp. principal).

GLORIA BISTRIȚA — MI
NERUL ANINA 2—0 (0—0). 
în prima parte, jocul a fost 
slab, apoi, după pauză, Glo
ria a evoluat la un bun ni
vel. Autorii golurilor: Gocan 
(min. 53) și Ciocan (min. 81). 
A condus bine I. Barbu — 
Aiud. (I. Toma, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA 
— OLIMPIA SATU MARE 
2—0 (0—0). Oaspeții, cu o a- 
părare tenace, au reușit să 
mențină scorul alb timp de 
57 de minute. In acest minut, 
Steiner a deschis scorul, ca 
apoi, Coiculescu I să mă
rească avantajul Corvinului 
la 2—0, în min. 78. Corect ar
bitrajul lui C. Nițescu ■— Si
biu. (V. Albu, coresp. prin
cipal).

U.M. TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 0—1 
(0—0). Jocul a fost de slab 
nivel tehnic. Unicul gol al 
partidei este opera lui Kun I 
care a transformat o lovitură 
de pedeapsă în min. 81. A. 
Pop —Oradea a condus bine. 
(I. Stan, coresp.).

TENIS DE MASĂ

SURPRIZE INCÂ

început 
de- 

pro- 
înfrîn- 
C.S.M. 
parte 
repu-

echipă alcătuită din 
Florin și Cornel Po- 
alături de Gh. Anasta- 
întrecut cu un scor 
sever (5—4) pe Rapid 

meciuri

88). 
Gh.
(N.

A arbitrat satisfăcător 
Botezatu — București. 

Costin, coresp. principal).

CÎMPINA —
STUDENȚESC

POIANA 
SPORTUL 
BUCUREȘTI 1—2 (0—0). Joc 
plăcut. în prima parte, jucă
torii de la Poiana au domi
nat, însă au ratat. După pauză, 
bucureștenii, prin Bujor (min. 
69 și 79), au fructificat două 
ocazii. Cîmpinenii au redus 

' din scor prin Ilarion (min.
80). A condus foarte bine G. 
Bîrsan — Galați. (O. Vîrjo- 
ghie, coresp.).

CLASAMENTUL
1. A.S. ARMATA
2. Sp. studen.
3. Dunărea
• Giurgiu
4. Prog. Br.

4 3 10 14-4 7
4 3 10 7—3 7

3— 2 6
6—3 5
4— 2 5

4 3
4 2
4 2

0 1
1 1
11
3 0

5.
6.

Met. Buc.
CFR Pașcani 4 1 6—4 5

7— 8. Știința Bc. 4 2 0 2 4—4 4
7— 8. Ceahlăul 

P. Neamț 4 2 0 2 5—5 4
0. Met. T.-viște 4 2 0 2 3—5 4

10. Portul C-ța 4 2 0 2 4—7 4
11. Oțelul Gl. 4 1 1 2 6—6 3

12—13. S.N. Oltenița 4 1 1 2 3—6 3
12—13. Metrom Bv. 4 1 1 2 3—6 3

14. Poli. Galați 4 1 0 3 2—4 2
15. Poiana

Cîmpina 4 0 1 3 2—6 1
16. FI. Moreni 4 0 1 3 4—9 1

ETAPA VIITOARE (13 sep
tembrie) : Ceahlăul P. Neamț 
■— Dunărea Giurgiu, Ș.N. Ol
tenița — A. S. Armata Tg. 
Mureș, Metalul Tîrgoviște — 
Flacăra Moreni, Metrom Bra
șov — C.F.R. Pașcani, Oțelul 
Galați — Metalul București, 
Poiana Cîmpina — Portul 
Constanța, Sportul studențesc 
— Progresul Brăila, Știința 
Bacău — Politehnica Galați,

OLIMPIA ORADEA — CRI- 
ȘUL ORADEA 1—2 (0—0). în 
primele 30 de minute, Crișul 
a dominat copios, însă Cociș, 
N. Alexandru, Dărăban și 
Kun II au ratat copilărește. 
Apoi, Olimpia a echilibrat 
jocul. Golurile au fost mar
cate de N. Alexandru (min. 
57 și 88) pentru Crișul, Har- 
șani (min. 87) pentru Olimpia. 
Bun, arbitrajul lui Z. Szekeli 
— Tg. Mureș. (I. Ghișa, co
resp. principal).

CLASAMENTUL
1. POLI. TIM. 4 4 0 Q 11—2 8
2. Crișul 4 3 10 6—3 7
3. Corvinul 4 3 0 1 7-2 6
4. CSM Sibiu 4 2 1 1 7—4 5
5. Min. B. Mare 4 2 1 1 5—6 5
6. Gloria 4 2 0 2 3-2 4
7. CFR Arad 4 2 0 2 4—4 4

8--10. Min. Anina 4 2 0 2 4—5 4
8--10. Olimpia S.M. 4 2 0 2 3—4 4
8--10. Metalurgistul 4 2 0 2 7-8 4

11. CSM Reșița 4 1 1 2 4—4 3
12. Ollrnp. Oradea 4 1 1 2 2—4 3
13. Gaz metan 4 1 1 2 4—7 3
14. Electroputere 4 1 1 2 3—7 3
15. U.M.T. 4 0 1 3 2—5 1
16. Vagonul 4 0 0 4 1—6 0

ETAPA VIITOARE (13 sep
tembrie) i Minerul Anina — 
U., M. Timișoara, Politehnica 
Timișoara — C.S.M. Reșița, 
Electroputere Craiova — Glo
ria Bistrița, Crișul Oradea — \ 
Metalurgistul Cugir, Minerul 
Baia Mare — Olimpia Ora-» 
dea, Olimpia Satu ■ Mare —■ 
Vagonul Arad, C.F.R. Arad—< 
C.S.M, Sibiu, Gaz metan Me
diaș — Corvinul Hunedoara.

In divizia de Juniori
DIN PRIMA ZI
— scorurile au fost destul 
de strînse, prilejuind dispute 
interesante și plăcute. Cele 
18 echipe angrenate în com
petiție (10 de băieți și 8 de 
fete), își continuă întreceri
le astăzi de Ia orele 9 și 15.

Iată și primii clasați în 
finala campionatului republi
can individual de juniori b 
simplu băieți: 1. Gh. Teo
dor, 2. N. Stelian, 3—4. Al 
Ovanesz, G. Macovei; simplu 
fete; 1. N. Spiridon, 2. I. 
Lidia, 3—4. C. Filimon, L. 
Căruceru; dublu băieți: 1. 
Gh. Teodor — N. Stelian, 2. 
Gh. Naftali — S. Gavriș, 
3—4. M. Bobocică — M. Gol- 
țescu și A. Ovanesz — C. 
Macovei; dublu fete : 1. N. 
Spiridon — L. Căruceru, 2. 
ib. Lupu — M. Lunțeanu, 
3—4. E. Căpriță — M. Badea 
și S. Badea — L. Stoia; 
dublu mixt: 1. (3. Macovei
— M. Lunțeanu, 2. Gh. Teo
dor — N. Spiridon, 3—4. N. 
Stelian — C. Filimon și M. 
Golțescu — M. Popescu.

NESCU (România), J. M. Jercovlcl 
(Iugoslavia), 3. K. Lozanov (Bul
garia); cat. +100 kg: 1. HORST 
SCHWARTZ (R.F. a Germaniei),
2. I. Semeredl (Ungaria). 3. V. 
Dolipschi (România).
LIBERR

,„Cat- * 2 3 4 * * *.8 kg — I. ION ARAPU 
(România), 2. I. Vangheliei (Ro
mânia), 3. a. Latak (Ungaria) ; 
cat. 52 kg — 1. PETRE CERNAU 
(România), 2. E. Butu (România),

Returul diviziei de juniori 
pe echipe, care a 
ieri în sala Dinamo, a 
butat cu surprize de 
porții. Prima a fost 
gerea echipei feminine 
Iași (din care face 
proaspăta campioană 
blicană de juniori Nicoleta 
Spiridon), de către Voința 
București, care a obținut ast
fel o victorie nesperată și 
frumoasă cu 5—4 ! La băieți 
surprizele au fost mai multe 
și mai mari, C.S.M. Cluj, 
ultima clasată în tur a în
vins Comerțul Tg. Mureș cu 
5—4, fiecare joc fiind dis
putat ca o veritabilă finală. 
Și apoi, Constructorul Hune
doara — revelația primei zile 
și probabil a competiției — 
cu o ..................
frații 
povici 
siu, a 
foarte
Buzău. In celelalte
— disputate pînă la ora la 
care scriem aceste rînduri

(R), cat. 100 kg D. Stankov 
(Bulgaria) b.t. K. Beyae (R.D. 
Germană).

CLASAMENTE FINALE
GRECO — ROMANE
Cat. 48 kg — 1. GHEORGHE 

BERCEANU (România), 2. F. Se
re? (Ungaria), 3. W. Nowlckl 
(Polonia) ; cat. 52 kg — 1. 
GHEORGHE STOICIU (România),
2. M. Zeman (Cehoslovacia). 3. 
M. Dumitru (România) ; cat. 57 
kg: 1. ION BACIU (România), 2.
H. Westphal (R.F. a Germaniei),
3. I. Păun (România), cat. 62 kg
— 1. STOICIO RUSEV (Bulgaria),
2. L. Reczl (Ungaria), 3. M. Baclu 
(România) ; cat. 6g kg : 1. ION 
ENACHE «România), 2. S. Șerban 
(România), 3. K. Bedrlk (Ceho
slovacia) ; cat. 74 kg — 1. MAR
CEL VLAD (România), 2. M. Ja- 
nota (Cehoslovacia), 3. Gh. Vâd- 
raru (România); cat. 82 kg
I. PETRE STROE (România), 2. 
F. Hartman (R.D. Germană), 3.
J. Ban (Cehosjovacia); cat. 90 kg
— 1. NICOLAE NEGUȚ (Româ
nia), 2. D. Lazarov (Bulgaria), 3. 
V. Fodorpataki (România); cat. 
100 kg — 1. NICOLAE MARTI

3. W. Bock (R.D. Germană); cat. 
57 kg — 1. DWEYNE KELLER 
(S.U.A.), 2. L. Klinga (R.P.U.), 3. 
C. Moldovan (România); cat. 62 
kg : 1. PETRE COMAN (Româ
nia), 2. C. Donev (Bulgaria), 3. 
H. Jirman (R.D. Germană); cat. 
68 kg — 1. VALERIU ALBU (Ro
mânia), 2. p. Poalelungl (Româ
nia), 3. J. Seay (S.U.A.); cat. 74 
kg — 1. LUDOVIC AMBRUȘ (Ro
mânia), 2. S. Wade (S.U.A.), 3. C. 
Ardeleana (România); cat. 82 kg 
— 1. VASILE IORGA (România), 
2. S. Combs (S.U.A.), 3. I. Dumi
tru (România); cat. 90 kg — 1. 
BAUM GOEF (S.U.A.), 2. I. Mar- 
ton (România), 3. A. Balogh (Ro
mânia) ; cat. 100 kg — 1. DIMI- 
TER STANCOK (Bulgaria). 2 S 
Henk (S.U.A.), 3. A. Maind (Ro
mânia).
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rapid -jiul......... f *»

„MERCL. POPESCU î“
Stadionul Republicii, 

frumos (puțin vînt), 
bun, spectatori : circa

timp 
teren 

, . 18 000. 
A înscris Dinu (min. 81) din 
lovitură de la 11 metri. Ra
port de cornere : 11—1 pentru 
Rapid. Șuturi la poartă : Ra
pid : 18, Jiul : 8.

RAPID : Rămureanu 8 —
Pop 7, Lupescu 7, Dan 6, 
Greavu 7, Dinu 7, Dumitru 9 
(din min. 77 : Codreanu), Năs
turescu 9, Straț 5 (din min. 68: 
Petreanu 6), Neagu 6, Ange
lescu 6.

JIUL : Stan 8 — Georgescu 
7, Georgevlcl 7, Stocker 8, 
Popescu 4, Remus Popa 6, 
Sandu 6, Peronescu 7, Turcan 
4 (din min. 84: Ionescu), Li
bardi 9, Achim 6 (din min. 
68 : Naidln 6).

A arbitrat N. Cursaru 
ajutat bine la 

linie de M. Vasiliu (ambii 
din Ploiești) șl neajutat de 
Iile Hristea (Alexandria).

Trofeul Petschowschl 
tru public) : 9.

La tineret-rezerve :
Jiul 3—0 (0—0).

N.

(pen-
Rapld -

Nu, n-a fost nici o ma
nifestare de entuziasm în ta
băra Rapidului, atunci cînd 

.Dinu, cu 9 minute înainte de. 
sfîrșit, a transformat lovitura 
de la 11 metri care avea să 
[însemne pentru feroviari 
! golul victoriei, altfel impo- 
s’bil de realizat Și este de 
[înțeles jena bucureștenilor. 
A fost un „11 metri" stupid, 
'care a avut ca punct de ple
care un „luft" de diletant al 

[Iui Matei Popescu, cleea ce 
l-a pus pe coechipierul său, 
Sandu. în situația de a-1 
faulta pe Năsturescu, intrat 
[în posesia mingii. Fără a- 
ceastă gafă de apărare, par-

tida ar fi ajuns la fluierul 
final cu un scor alb, deși 
Rapid avusese de cîteva ori 
prilejul de a-și învinge ad
versarul. Numai sub acest as
pect, al ocaziilor de gol, fot
baliștii din Giulești au me
ritat victoria în acest meci, 
în care au avut în general 
o evoluție nesatisfăcătoare.

Doar 2 dintre cei 13 jucă
tori aliniați ieri de Rapid, au 
dat echipe’ și 
hotă favorabilă, 
fost Dumitru și, 
Năsturescu, ale 
au avut, de f’ecare dată, un 
mare procent de periculozi
tate. Ceilalți înaintași, însă, 
au avut alte preocupări decît 
de a-i sesiza intențiile, de a-i 
fructifica pasele, unele din 
ele decisive. Straț, de pildă, 
se pare că cons’deră mingea 
ca un bun personal, iar 
Neagu și-a descoperit o nouă 
vocație : aceea de a ataca 
portarul aproape la fiecare 
fază, încercînd să obțină în 
acest fel golul pe care altă 
dată îl realiza luînd parte la 
joc. creîndu-și situații de 
șut’ Iar Angelescu, să fim 
iertați, este orice în. afară de 
aripă stîngă.

în aceste condiții, Rapid a 
dominat, dar a pl’mbat min
gea pînă la exasperare, 
pierzînd poziții cîștigate, in- 
trînd în blocajele din fața 
porții oaspeților. Chiar si 
așa. Angelescu a avut două 
situații rarissime (min 45 și 
77), create de Năsturescu, pe 
care le-a ratat cu dezinvol
tură, ca și Codreanu, care a

meciului o 
Aceștia au 
mai ales, 

cărui șarje

să intre

aproape 
reîntor-

„scos" o minge gata 
în poarta oaspeților.

Jiul a fost foarte 
de a-și atinge țelul, 
cîndu-se la Petroșani cu un
punct. Avînd în Libardi un 
excelent conducător de joc, 
fotbaliștii din Valea Jiului 
au acționat destul de orga
nizat în teren, jucătorii du- 
blîndu-se aproape la f’ecare 
pas unul pe altul și nelă- 
sînd rapidiștilor spații pentru 
manevre tactice. Apăhîn- 
du-se, Jiul a comis însă nu
meroase faulturi, care au fost 
mai puțin 
dur, cît a 
tehnice în 
posedarea

în ansamblu, un meci mo
dest, d’n care nu ne amintim 
cu plăcere decît de acțiunea 
lui Năsturescu, din min. 77 
(trei adversari făcuți mat și 
centrare precisă) și faza oa
recum asemănătoare a lui 
Peronescu. în luptă cu 
Greavu, care s-a soldat cu o 
centrare puțin avansată și 
interceptată astfel de Rămu- 
reanu.

expresia unui joc 
unor deficiențe 
lupta pentru de- 
adversarului

Jack BERARIU

Stadlon Republicii, — teren bun, timp frumos, 15 000 spectatori. 
Au marcat : Manea (min. 21), Iordăneseu (min. 39), Pantca (min. 
63); respectiv, Anca (min. 78). Raport de comere 8—3; raport de 
șuturi la poartă 15—9.

STEAUA : Suciu 6 — Sătmăreanu 6, Hălmăgeanu 7, Ciugarln 7, 
Vlgu 8, Naom 9, Ștefănescu 7, Dumltriu 7, Pantea 7, Iordăneseu 7, 
(min. 46 Grlgore 7), Manea 8.

„U" : Moldovan 5 — Crețu 7, Pexa 4, Solomon 6, Cîmpeanu 6, 
Munteanu 6, Ardeleanu 5 (min. 56 Bungău 5), Anca 6, Uifăleanu 5, 
Adam 4, Barbu 5.

A condus Z. Drăghici ajutat de Gh, Manole și St.
Nicolau (toți din Constanța).

Trofeul Petschowschi (pentru
La tineret-rezerve : Steaua

public) : 9. 
„U“ 1-1 (0-0).

Așteptam cu o motivată 
curiozitate o întîlnire care, 
de-a lungul anilor, și-a țesut 
o firmă, un renume, demne 
de respectul tuturor. Eram 
curioși să-i vedem la lucru 
pe „cupmeni" în debutul lor 
bucureștean — după două 
starturi ratate, la Constanța 
și la Sofia — și ne gîndeam 
că în fața unui adversar am
bițios (și întotdeauna inco
mod pentru Steaua) vor etala 
măsura reală a potențialului 
actual al echipei. La rîndul 
lor. clujenii veneau după o 
victorie în fața echipei rapi- 
diste, i»e care au dominat-o 
— se zice — copios duminica 
trecută. O ultimă recoman
dare de luat

...Retezînd 
țărilor, vom 
promisiunile 
a respectat 
hai să zicem, 40 la sută. Vi
novată principală ? Această

în seamă...
„lista"
spune 
hîrtiei, partida 
un procent de,

aștep-
că din

alintată echipă 
evoluat 55 de 
atunci a expediat primul șut 
spre poartă, prin Ardeleanu) 
ca la un antrenament în par
cul Victor Babeș. E drept că 
spre sfîrșitul partidei, echipa 
din Cluj și-a adus aminte 
de ...ea, încercînd o - zvîcnire 
pentru salvarea onoarei, dar 
impresia generală era deja 
formată și sîntem convinși 
că nu greșim afirmînd că, 
la primul examen susținut în 
Capitală, „V" a rămas cori
gentă la multe materii.

Vă veți întreba, poate, ce 
„vină" poartă Steaua, dacă 
a avut ...neșansa să întîl- 
nească un adversar foarte 
slab ? Cu riscul de a fi cri
ticați pentru pretențiile noas
tre, vom spune că, deși bucu
reștenii s-au arătat, în gene
ral, silitori în activitatea lor 
pe teren, mai ales după mar
carea primelor două goluri

„U“, care a 
minute (abia

(Manea—min. 21 și Iordă- 
nescu—min. 39) — la care 
apărătorii clujeni (Pexa în 
primul rînd) au fost coautori 
de drept și de fapt — pres
tația lor a purtat și ea am
prenta unui antrenament ple- 
zirist. Fără să fii un imagi
nativ exagerat, asistînd la 
„joaca" clujenilor din pri
mele treisferturi de meci, te 
lăsai purtat de gînd la sanc
țiunea pe care o echipă 
„grea" (cum se vrea Steaua) 
ar fi aplicat-o clujenilor, 
surprinși atît de străini de 
exigențele fotbalului de as
tăzi. Cu 6—7 goluri la pa
siv, nimeni n-ar fi spus că 
„U“ nu le-a binemeritat.

Așa fiind jocul (care ne-a 
mai oferit — într-un _final 
ceva mai aprins — două go

luri semnate Pantea—min. 
63 și Anca—min. 78 și două 
„bare" — autori Naom și 
Crețu), ne aflăm în imposibi
litatea de a ne pronunța a- 
supra capacității reale a 
celor două echipe, riscînd o 
singură judecată net pozi
tivă : pe ansamblul partidei, 
un singur om ne-a îryiîntat 
cu inteligența sa fotbalis
tică, minusculul Naom, cu 
două ...capete deasupra tutu
ror, adversari și colegi.

încheiem aceste rînduri cu 
speranța că cele două echipe 
vor face în săptămîna acea
sta antrenamente mai tari 
decît cel pe care ni l-au ofe
rit pe stadionul Republicii,

Marius POPESCU

.CM CIUL- DINAMO BUCUREȘTI O-l (0-1)
Kte.V ,. . . Lx.. ■ ■■

C.F.R.-UL S-A ÎNTRECUT PE SINE
IAR DINAMO A ÎNTRECUT C.F.R.-UL

'

A. NEAGU

BACAU, (prin telefon de la trimisul nostru). Stadion ;,23 August , 
teren bun, vreme închisă cu ploaie în repriza secundă. Spectatori 
circa 8 000. Au marcat : Ene Daniel (min. 42 șl 60), Vătalu (min. 
45 din 11 m.), Sorin Avram (min. 48) și Ruglubel (min. 81). Raport 
de comere : 4—6. Șuturi la poartă 13—13.

DINAMO BACAU : Ghiță 8 — Kiss 6, Nedelcu 7, Vellcu 7, Vol- 
mer 6 Vătafu 8 Duțan 7, Sorin Avram 8, Pană 8 (din min. 74 Ru- 
giubel’7). Ene Daniel 8, Florea 7, (din min. 68 Băluță 7).

PETROLUL : Stellan 6 — Gruber 5, Bădln 4, Mocanu 6, N. Io
nescu 5 Iuhasz 5, (din min. 68 Stroe 5), Crîngașu 5, Cotigă 4, Dln- 
cuță 4, Grozea 5 (din. min. S3 Moraru 5), Iordache 6. „ , „

A arbitrat C. Gemigean ■dr+'Ar-dr-A-, ajutat bine la linie de F. 
Kolosl șl Toma Vaslle.

Trofeul Petschowschl (pentru public) 5 9......................
La tineret rezerve : Dinamo Bacău — Petrolul 1—1 (° 0).

U.T.A.

DINAMO BACAU — PETROLUL 5-0 (2-0)
.-ii-.''.- ..«•

i
0 ÎNAINTARE PRODUCTIVĂ

Pantea reia în gol centrarea lui Manea. E 3—0 pentru Steaua,

CLUJ, 6 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Stadionul Mu
nicipal, timp înnorat, rece, vînt ; teren bun, spectatori aproximativ 
12 000. A înscris Lucescu (min. 9); raport de cornere 6—6; șuturi la 
poartă 13—13.

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 6 — M. Bretan 7, Dragomir 7, Burlacu
7, Roman 7, Țegean 7, Cojocaru 8, S. Bretan 8 (min. 66 Vlșan), Soo
8, O. Ionescu 7, Petrescu 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Constantinescu 9 — Cheran 8, Stoenescu
7, Dinu 9, Petre Nicolae 0, Sălqeanu 8. Radu Nunweiller 7, Lucescu
8, Both 10, Dumitrache 9, Nuțu 6 (min. 65 Mustătea).

A arbitrat M. Bădulescu ajutat de I. Erdiis șl Ștefan
Patkos (toți din Oradea).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — Dinamo București 1—1 (0—0).

La prima evoluție pe te
ren propriu în noul sezon o- 
fiieial, echipa locală a ofe
rit (susținătorilor ei o dublă 
satisfacție; aceea a unei 
victorii la scor și a unul joc 
foarte bun, îndeosebi a li
niei de atac, compartimentul 
care chiar în trecutul apro
piat se prezenta destul de 
deficitar și din care (este 
de reținut) a lipsit și a® 
cel mai valoros titular, Dem- 
brovschi.

QeZe cinci goluri cu care 
băcăuanii i-au surclasat pe 
ploieșteni ne scutesc, firește, 
de prea multe comentarii a- 
supra desfășurării jocului. 
Totuși; trebuie să spunem 
că o bună parte din prima, 
repriză oaspeții au luptat și 
au reușit să mențină un oa
recare echilibru. Ei au pres
tat un joc mulțumitor în 
câmp, dar s-au dovedit ex
trem de ineficaci în fața bu
turilor adverse (de mențio
nat că în întreaga partidă 
numai două dintre șuturile 
lor au numerit, spațiul porții 
apărată de Ghiță). Spre .sfîr
șitul primelor 45 de minute 
însă și apoi după pauză apă- 
rarea lor a fos-t din ce în ce 
mai ușor depășită de contra
atacurile diniamoviștilor bă
căuani.

Preambulul seriei de go
luri băcăuane a fost semna 
încă în min. 9 de către Ene 
Daniel care, la o centrare 
excelentă a lui Sorin Avram 
a încercat să plaseze mingea 
cu capul în colțul porții dar 
aceasta a întâlnit bara ver
ticală. O nouă centrare a lut 
Sorin Avram (min. 26) ră
mâne fără efect, — mingea 
strecurîndu-se paralel cu li
nia porții ploieștenllor —

printr-un buchet de jucători 
fără ca vreunul din ei să o 
intercepteze.

La primul corner din a- 
ceastă partidă (min. 30) a- 
cordat în favoarea oaspeți
lor, notăm 'o ocazie favora
bilă ratată de aceștia în ur
ma unei bîlbîieli colective a 
cîtorva înaintași în careul 
băcăuan.

Deschiderea scorului se 
produce cu 3 minute mai 
înainte de pauză. Velicu prin
de un șut puternic pe poar
tă, Stelian respinge în cor
ner ; Sorin Avram execută 
scurt lovitura de colț, min
gea este preluată de Pană, 
care o trimite în fața porții 
unde Ene Daniel, în luptă 
cu Bădin, are totuși posibi
litatea de a o împinge în pla
să. Cînd așteptam fluierul 
arbitrului, pentru pauză, un 
contraatac fulgerător al bă
căuanilor îl pune pe Florea 
in situație foarte bună, a- 
ce-sta preferă însă o pasă spre 
Ene Daniel, dar Bădin inter
vine în traiectoria mingii și-o 
lovește cu cotul: penalty 
clar. Transformă Vătafu și 
scorul devine astfel 2—0.

Imediat după pauză, la o 
centrare a lui Florea (min. 
48) Sorin Avram înscrie spec
taculos cu capul. Minutul 60 
aduce cel de-al patrulea gol 
prin Ene Daniel care primind 
o pasă de la Vătafu înscrie 
peste portarul ploieștean. Se
ria celor cinci goluri este în
cheiată în min. 81 cînd la un 
nou corner al băcăuanilor e- 
xecutat de Sorin Avram min
gea a fost prelungită de Vă
tafu spre Rugiubei și acesta 
a șutat splendid sub bara 
oaspeților.

C. FIRANESCU

DOMIDE, „INAMICUL Nr. 1" AL PROGRESULUI
Bucureștenii au venit la 

Arad deciși să demonstreze 
că pot face companie onora
bilă în fața echipelor din 
A. Ei au reușit parțial în a- 
ceastă tentativă, avînd meri
tul că nu au închis jocul, că 
au luptat cu dîrzenie, mai a- 
ies în prima parte a meciului. 
Arădenii, fără să facă o 
partidă fericită, și-au impus 
în cele din urmă punctul de 
vedere, exprimîndu-șl supe
rioritatea prin cele două go
luri.

In prima repriză, ambele 
formații au pus îndeosebi ac
cent pe angajamentul fizic și 
din această cauză calitatea 
jocului a avut de suferit. Iată 
prima fază mai „fierbinte" i 
o șarjă a arădenilor din min. 
12, pornită de la Domide, care 
strecurat în careul Progresu
lui îi plasează o minge clară 
lui Florian Dumitreseu aflat 
la 6 m de poarta lui Manta. 
Măndoiu, în disperare de cau
ză, îl faultează. O „agresiune* 
clară ca lumina zilei, pe care 
însă arbitrul Anderco o trece 
cu vederea. Cinci minute mai 
tîrziu, Sima scapă de sub es
corta lui Beldeanu, centrează 
în careu, dar Viorel Popescu 
salvează de pe linia porții. 
Oaspeții încearcă să spargă 
frontul pe partea dreaptă, 
unde Radu Ionescu reușește 
infiltrări tot mai periculoase, 
încet, încet, dispozitivul Pro
gresului cedează la mijlocul 
terenului, unde Domide, dez
lănțuit, se impune. După o 
fază periculoasă a arădenilor 
și după un șut al lui Domi- 
de, care vîjîie pe lîngă ure
chile lui Manta, „diavolul 
roșcat" aplică prima sancțiu-

ARAD, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
U.T.A., teren bun, timp no- 
ros, spectatori 12 000, a în
scris Domide (min. 40 șl min. 
65). Raport de cornere 5—4 
pentru gazde. Șuturi la poar
tă 13—16.

U.T.A. : Gomes 7 — Blrău 
7, Callnin 7, Pojoni 8, Bro- 
șovschl 7, Petescu 8, Domide 
9, Axente 8, Sima 7, Dem- 
brovschi 4, Fl. Dumitrescu 7 
(min. 80 Șchiopii).

PROGRESUL : Manta 9 — 
Viorel Popescu 6 (min. 71 I, 
Rotaru), Măndoiu 7, Grama 5, 
Dumbravă 5, Marinescu 6, 
Beldeanu 8, Radu Ionescu 8, 
Racsi 6, D. Georgescu 7, Ma
tei 6 (min. 75 FlUpescu).

A arbitrat Otto Anderco 
(Satu Mare) ajutat la
linie de C. Silaghi (Bala 
Mare) șl Gh. Vărcașu (Satu 
Mare).

Trofeul Petschowschi, pen
tru public : 0.

La tineret-rezerve : U.T.A. 
— Progresul i—i (0—1).

ne Progresului. El se infil
trează în min. 40 în careu, 
pasează pe stingă la Dumi
trescu, iar acesta răspunde 
prompt cu o centrare impeca
bilă : Domide se înalță și, cu

o splendidă lovitură de cap, 
aruncă balonul in plasa lui 
Marita. Radu Ionescu are o 
replică imediată : centrează 
în min. 44, dar Dudu Geor
gescu nu are șansa lui Do
mide, deși se află la numai 
5 fnetri de poarta lui Gor- 
nea.

După pauză pericolul Ia 
poartă lui Manta sporește, 
Florian Dumitreseu ratînd 
prima ocazie de majorare a 
scorului în min. 48. Progresul 
nu se împacă cu rolul de 
învinsă și răspunde cu con
traatacuri incisive. în min. 
52, D. Georgescu ratează însă 
din nou, apoi Beldeanu îl imi
tă. în min. 65 Sima pătrunde 
pe dreapta, trece de Dumbra
vă, centrează, iar răsfățatul 
Aradului plasează din nou în 
stil magistral pe lîngă Măn
doiu și Grama înscrie al doi
lea gol. în min. 75, arbitrul 
Anderco comite a doua gre
șeală gravă, el anulează un 
gol valabil înscris de Dudu 
Georgescu la o fază în care 
Gornea și Pojoni s-au 
încurcat reciproc.

G. MIHALACHE

Meciul a fost frumos pen
tru că au evoluat mulți ju
cători de clasă (referire la 
bucureșteni). S-a jucat senin, 
ofensiv, fără apel la arsena
lul marcajului disperat; au 
existat combinații rafinate, în
cheiate deseori cu șuturi des
tul de puternice și de precise; 
sportivitatea tuturor a fost 
ireproșabilă. Gazdele s-au ri
dicat peste condiția lor mo
destă, conlucrînd ca niște fur
nici pentru a estompa, pe pla
nul echipei, însemnatul deca
laj existent pe scara valorilor 
individuale.

Dinamo a creat la început 
o fază demoralizantă (min. 2), 
eînd Nunweillcr și Dumitrache 
au paralizat prin driblinguri 
toți apărătorii clujeni, dar 
momentul acesta nu avea să 
reprezinte modelul întregii 
partide. Bucureștenii au mai 
atins momente de strălucire, 
dar adversarii lor au ripostat 
energic și cu judecată, reu
șind să facă din începutul re
prizei secunde un sfert de 
ceas de asediu în fața porții 
lui Constantinescu. Tot timpul 
echipele au traversat repede 
mijlocul terenului, preferind 
să lupte în zona celor două 
careuri. După ce Cheran era 
să marcheze un autogol în 
min. 7, momentele favorabile 
au început să alterneze. Dar ieri, 
numai Lucescu avea să se do
vedească un înaintaș cu șanse. 
După o suită de fente (mia. 
9), el a șutat o minge absolut 
parabilă, în timp ce portarul 
Mărculescu a rămas înțepenit 
în bocanci, pretextînd (poate 
are dreptate) că unul din co
echipierii săi l-a derutat. Re- 
zumînd cele petrecute ulterior,

vom spune numai că Dump 
trache. Both, Nunweiiler, 
Nuțu, Lucescu și Mustățea au 
fost deseori autori de ocazii 
ratate. La rîndul lor, clujenii 
Cojocaru, Ionescu, Sorin Bre
lan. Petrescu (a șutat de două 
ori în bară) au cochetat și et 
deseori cu golurile. N-au însă 
forța de percuție și harul a- 
cela de atacant pe care, clacă 
nu ți-1 dau ursitoarele, nici un 
antrenor din lume nu ți-1 
poate inocula. Iar cind totuși 
înintașii C.F.R. au izbutit să 
străpungă linia de fundași di- 
namovistă, portarul Constan- 
tincscu a neutralizat totul cu 
o siguranță seniorială.

Dinamo București pare că 
începe să fie altceva declt 
anul trecut. Avem impresia că 
simțămintul colectivității, veș
tejit pînă deunăzi, a început 
să potențeze valorile indivi
duale. L-am văzut pe Dumi
trache catadixind să vină pînă 
în careul propriu în momen
tele de cumpănă. Săiccanu 
pare să fi promovat în clasa 
fotbaliștilor de elită. Portarul 
Constantinescu a alungat frica 
cuibărită în suflet în campio
natul trecut, în timp ce Both 
— a făcut numai manevre și 
execuții excepționale — se a- 
flă fără îndoială în fața por
ților echipei naționale. Nein
tegrați încă Nuțu și Mustățea, 
în timp ce fundașul Petre Ni- 
colae pare crud și ușor de 
„mîncal" de o extremă mal a- 
bilă. Echipa antrenată de Eu
gen Iordache se mișcă binișor 
pe spațiile libere, dar îi lip
sesc 2—3 „cariatide” care s-o 
susțină.

Romulus BALABAN

UTEHNICA - C.F.R. TIMIȘOA 1-0 (1-0)

PE MUCHIE DE CUȚIT
IAȘI, 6 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion „23 August"; 

timp ploios; teren umed; spectatori aproximativ 7 000. A marcat 
Lupulescu (min. 25). Raport de comere : 5—6; șuturi la poartă : 9—4.

POLITEHNICA : Iordache 8 — Lupea 7, lanul 8, Stoicescu 7, Ro- 
mllă 7, Marica 7, Slmlonaș 5, Incze IV 8, Cuperman 6, Lupulescu 8, 
MoldoVeanu 7.

C.F.R. : Corec 9 — Donca 7, Mehedlnțu 8, Hăcelescu 7, Sperlosu 
8. Hergan 6, Floareș 6 (min. 55 Panici 7), Nestorovld 7, Manolache 
8, Chimiuc 6 (min. 70 Gorduna), Bojin 6.

A arbitrat V. Dumitrescu ajutat foarte bine la linie
de I. Drăghici și O. Manusaride (toți trei din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Politehnica — C.F.R. Timișoara 0—1 (0—0).

2-0 (2-0)

VICTORIE DECISĂ IN PRIMA REPRIZĂ

1-0 (O-O)

JOCUL ÎNTÎMPLĂRII
Dacă această caracterizare 

se potrivește întregii partide, 
cu atît mai mult ea definește 
golul victoriei craiovene. 
După ce au dominat clar în
treaga repriză întîi în care 
au și' încercat să se distan
țeze de adversari, echipa 
gazdă a obținut victoria pr’n- 
tr-un gol norocos. Astfel, 
în min. 76, la o centrare a 
lui Martinovici, Velea (care 
a fost unul din cei mai peri
culoși șuteri ai învingători
lor) expediază o „bombă" 
din afara careului de 16 m 
respinsă însă de Olteanu. Și. 
atunci cînd apărarea piteș- 
teană se credea în siguranță, 
Ivan șutează ușor mingea 
ce-i revenise și aceasta se 
strecoară în plasă, fără ca 
Niculescu să schițeze vreun 
gesit. , , .

Este însă clar că victoria 
universitarilor este pe deplin 
meritată, deși golul a fost, 
putem spune, rod al întîm- 
plării. în primul rînd, pen
tru că. craiovenii au dominat 
cu insistență majoritatea par
tidei — primul șut la poartă 
al argeșenilor a fost dte abia 
în min. 67 — dar atacul gaz
delor n-a putut să fructifice 
această dominare, deși ocazii

CRAIOVA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadio
nul Central, teren bun, timp 
excelent, spectatori aproxima
tiv 20 000. A Înscris Ivan (min. 
76). Raport de cornere : 7—1, 
șuturi la poartă 22—4.

UNIVERSITATEA : Plică 8 
— Niculescu 7, Deselnicu 9, 
Bttlan 8, Velea 9, strlmbeanu 
8, Ivan 9, Niță 7, Neagu 7, 
Oblemenco 6, Bălan 4 (din 
min. 63 Martinovici).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 6 
(vinovat pentru gol) — Pigulea 
7, Vlad 7, Crăclunescu 7, Ivan 
II 8, Olteanu 8, Ștefănescu 6, 
Prepurgcl 6, Frățllă 5 (din
min. 80 Radu), Dobrin 6 (din 
min. 67 Roșu), Jercan 6. A
arbitrat A. Pîrvu , a-
jutat la linie de M. Cîțu și 
I. Dancu (toți din București).

Trofeul Petschowschi, pen
tru public 10.

Tineret-rezerve s „U" Cra
iova — F.C. Argeș 0—0.

a avut, ca de p’ldă, cele din 
minutele 22 cînd Neagu, ex
pediază balonul puțin peste 
poarta lui Niculescu; min. 
24, cînd balonul șutat de O- 
blemenco cade pe bara trans
versală și min. 29 cînd Velea 
expediază unul din șuturile 
sale puternice de la aproxi
mativ 20 m, dar mingea bo
xată de Niculescu. nu are de 
cine să fi# introdusă în poar

ta goală. Dar ocazia cea mai 
mare, pe care învingătorii au 
avut-o, a survenit la 4 mi
nute după începerea reprizei 
secunde. La un corner exe
cutat de Niță, Oblemenco 
trimite mingea cu capul peste 
Niculescu, însă Ivan o scoate 
de pe linia porții. Nu mai 
punem la socoteală o altă 
ocazie oferită de arbitri, și 
anume, aceea din min. 73. 
Niță — lăsat în ofsaid — șu
tează afară de la numai cîți- 
va pași.

F. C. Argeș a contat numai 
pe compartimentul apărării, 
care a evoluat grupat jucă
torii dublîndu-se bine între 
ei, dar neglijînd, total, sar
cina constructivă atunci cînd 
recuperau balonul. Ghiar și 
atunci cînd Dobrin sau Fră- 
țilă, de pildă, intrau în pose
sia balonului, ei nu puteau 
concepe o combinație pentru 
că se aflau întotdeauna izo
lați. Din această cauză nu 
se poate spune că replica 
piteștenilor a vizat mai mult 
decît un chinuit meci nul. 
Dar chiar și întîmplarea 
joacă, uneori, un rol justi
țiar.

Paul SLAVESCU

BRAȘOV, 6 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul Tine
retului, timp noros, cu vînt. Teren foarte bun ; spectatori alrca 
15 000. Au marcat : Cadar (min. 33) șl Pescaru (min. 38). Raportul 
șuturilor la poartl : 20—15. Raport cornere : 8—5 — pentru Steagul 
roșu.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 7, Jenei 7, Olteanu 
8, Rusu 6, Cadar 9, Ballnt 7, Iambor 6, Pescaru 9, Dumltriu II 9, 
GyOrfl 7.

FARUL : Ștefănescu 5 — Mustafa 9. Mareș 6. Antonescu 7, Pleșa 
7, Tănase 8, Badea 6, Oprea 5 (min. 46 I. Constantinescu 8), Tufan 
7, Caraman 6, Kallo 5 (min. 55 Ologu 7).

A arbitrat N. Petriceanu ajutat la linie de D. Isăcescu
șl G. Vasilescu I (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) ; T.
Tineret rezerve ; Steagul roșu — Farul 2—1 (1—1).

Peste 15 000 de iubitori ai 
fotbalului din localitate au 
umplut „ciorchine" tribunele 
stadionului Tineretului, ten
tați de performanța forma
ției favorite la Pitești, în e- 
tapa trecută, și dornici să-1 
vadă în premieră într-un 
meci oficial, pe Emil Dumi- 
triu, noul idol al Brașovului.

Receptiv la aplauzele tribu
nelor, care i-au făcut o căl
duroasă primire, Niki și-a 
etalat din start întreaga gamă 
a talentului său. Interpretînd 
un rol de vîrf-fals, inspirat și 
abil, ca de obicei, în mane
vrarea balonului, ex-rapidis- 
tul și-a orchestrat cu price
pere coechipierii din jur, to
cind, încet — încet, prin de
marcări derutante și pase 
subtile, rezistența sistemului 
defensiv constănțean. Rafinat 
în joc ca și noul coleg, Pes
caru l-a înțeles cel mai bine 
— ei schimbînd adesea rolu
rile între ei și creînd împreu
nă cîteva situații de gol. Ca
ruselul Dumitriu — Pescaru 
—Cadar — Balint a funcționat 
constant și ingenios, punînd 
probleme grele de rezolvat 
apărătorilor de ia Farul, care 
în intervalul a 5 minute (min. 
33—38) vor primi două goluri. 
Cel dintîi, înscris Ia capătul 
unei acțiuni colective (Dumi
triu — Balint — Cadar}, a

fost opera mijlocașului Cadar, 
care, insistînd la marginea 
careului mare, a șutat decisiv, 
trimițînd balonul jos, în 
dreapta lui Ștefănescu. în ace
lași loc a poposit mingea și 
la cel de-al doilea gol al gaz
delor, la o fază Dumitriu — 
Iambor — Pescaru, finalizată 
de ultimul.

Ștearsă aproape întreaga 
repriză (cînd nu s-a price
put să folosească avantajul 
vîntului), Farul va arăta fot
bal abia după reluare, cînd 
noii introduși în teren, I. 
Constantinescu și Ologu, mai 
activi și mai inspirați (îndeo
sebi primul) au schimbat fața 
jocului prestat de echipa lor. 
A fost și perioada în care 
— mulțumită cu scorul de 
pe tabelă — Steagul roșu nu 
a mai dat tot ce știe, dar a- 
ceasta nu scade prea mult 
din meritele oaspeților care, 
paradoxal, s-au descurcat (în 
toate cele trei zone ale te
renului) mai ușor cînd au a- 
vut vîntul ca inamic.

în concluzie, o victorie me
ritată a brașovenilor, decisă 
în prima parte a Jocului.

în ceea ce privește forma
ția constănțeană, ea ne-a ră
mas astăzi... datoare.

Gheorghe NICOLAESCU

Judecind după debutul par
tidei — ceferiștii retrași în 
defensivă, cu Răcelescu „as
cuns" în rol de libero, gazdele 
năpustite la atac, în timp ce 
un volă al lui Cuperman 
trecea, asemenea unei ghiu
lele, pe lîngă poarta înlemni- 
tului Corec (min. 6) — se 
părea că vom asista la un 
veritabil festival de goluri. 
Studenții plimbau mingea 
după o geometrie însușită 
pînă la perfecțiune — au fost 
acelea singurele minute lu
cide ale lui Simionaș — în 
timp ce timișorenii, bieți co
pii aflați în fața unui examen 
peste puterile lor, se dove
deau parcă resemnați sub 
lovitura unui atac furibund.

Și golul a căzut într-o ma
nieră clasică: după o bară 
— Cuperman min. 11 —
,,optarul“ ieșenilor a intrat 
furtunos în careu. Corec a 
plonjat cu disperare, mingea 
a sărit departe și Lupulescu 
a reluat cu capul. „O boltă" 
de toată frumusețea : 1—0.

Tribunele s-au încălzit, în
fometate de goluri, ademe
nite de speranța unui scor 
neobișnuit...

Dar Politehnica a oprit mo

toarele și jocul s-a mutat — 
Ireversibil — la centrul te
renului, numărînd o grăma
dă de faze încîlcite, de pase 
„orbești", de șuturi lipsite 
de vlagă.

Începutul reprizei secunde 
a fost un chin : s-a jucat 
prost, la întîmplare, și parcă 
la o întîmplare din cele mai 
rele...

După o jumătate de oră, e- 
vadați dintr-un fals complet, 
ceferiștii au purces la atac, 
echilibrînd jocul, amenințînd 
chiar, trecînd pe lîngă ega- 
lare în chiar min. 90 cînd 
o robinsonadă a lui Iordache 
a deviat în corner o „întoar
cere" a lui Manolache...

Au fost minute în care Ju
cătorii timișoreni, care ne o- 
feriseră nu o dată șansa de 
a le bănui diletantismul, au 
demonstrat virtuți tehnice și 
volitive de nebănuit.

în rezumat, neașteptat de 
apatic jocul Politehnicii — 
mult mai inspirată duminica 
trecută, la Ploiești ; neaștep
tat de curajos îndeobște în 
final — cel al C.F.R.-uluî 
care, bănuit, va încurca des
tule socoteli.

Ovidiu IOANITOAIA

PRONOSPORT—PRONOEXPRES
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 36, ETAPA

DIN 6 SEPTEMBRIE 1970
I. Din. Bacău—Petrolul 1

II. U.T. Arad—Prog. Buc. 1
III. Univ. Craiova—F.C. Argeș 1
IV. C.F.R. Cluj—Din. BUC. 2
V. Steagul roșu—Farul 1

. VI. Rapid—Jiul ANULAT
VII. .Steaua—„U“ Cluj 1

VIII. Poli. — C.F.R. Tim. 1
IX. Poiana—Sportul stud. 2
X. CFR Pașcani—ASA Tg.M. x 

XI. U.M. Tim.—Poll. Tim. 2 
XII. Olimpia Oradea—Crișul * 

XIII. Metalurg. Cuglr-CSM
Fond de premii 288 031 lei.
Plata premiilor la acest con

curs se va face astfel :
In Capitală începînd de la 14 

sept. a.c. pînă la 22 oct. a.c. In
clusiv; în țară : începînd de la 15 
sept. a.c. pînă la 22 oct. a.c. 
Inclusiv,

Meciul VI Rapid — Jiul, dlspu- 
tîndu-se înainte de punerea în 
securitate a buletinelor a fost 
anulat.

Toate variantele primesc rezul
tat exact.

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES 
DIN 6 SEPTEMBRIE 1970

EXTRAGEREA I 5 18 1 33 28 38 
7 20 35, EXTRAGEREA a H-a : 18 
16 29 6 0 24 35 1, EXTRAGEREA 
a IlI-a : 35 31 26 6 39 10 42 19, 
EXTRAGEREA a IV-a : 25 13 9 1 
24 44 26 8, EXTRAGEREA a V-a 1 
29 5 18 34 45 15 25 37.

Fond de premii : 1 622.192 leL
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel 1 In 
Capitală începînd de marți 15 
septembrie pînă la 22 octombrie 
1970. inclusiv ; In țară începînd 
aproximativ vineri 18 septembrie 
pînă la 22 țctombrie 1970, inclusiv,
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Prin telefon de la trimisul nostru special, 'AUREL NEACU

NAȚIONALA CEHOSLOVACIEI VA FI MODIFICATA 
STRUCTURAL PENTRU ÎNTÎLNIRILE CU ECHIPA

STADION : Leo Legrange. Spectator! : 15 000. Timp ideal pentru 
joc.

Au maroat: Gondet (mln. 8), Loubet (min. 13) și Bosquier 
(mln. 43).

Echipele : FRANȚA s Carnus — Djorkaeff, BOSQUIER, Novi, 
Rostagni — MICHEL, Mezy — HERBET, GONDET. LOUBET (mln. 
60, Blanchet), Bereta. CEHOSLOVACIA : Viktor (min. 46, Vencel) 
— DOBIAS, Migas, Novak, HAGARA — Hdrlicka (mln. " -
nln); GELETA, Kuna — Vesely, Sikora, Petras (mln. 46,

A arbitrat : Scheurer (Elveția), bine.
NISA, 6. O victorie catego

rică, un scor neașteptat de 
mare, un succes strălucit al 
echipei de fotbal a Franței, 
care a înveselit, dacă mai era 
nevoie, această Coastă de A- 
zur în permanență animată. 
3—0, dar mai cu seamă 2—0 
în primele 15 minute, iată o 
surpriză pentru toți cei care 
așteptau să vadă o echipă a 
Cehoslovaciei în căutarea rea
bilitării după insuccesele de 
la Guadalajara. Dar, de la 
bun început, formația ceho
slovacă — cuprinzînd 8 dintre 
titularii din Mexic —a făcut 
un joc lent, de așteptare, ce 
ușura ofensiva înaintașilor e- 
chipei Franței. O lovitură prin 
întoarcere a lui Gondet, de 
la 10 metri, a făcut k.o. pe 
VIKTOR în minutul 8. Cinci 
minute mai tîrziu, Bereta a 
șutat puternic de la aproxi
mativ 20 m și același Viktor 
n-a putut reține mingea, res- 
pingînd-o cu pumnii în picioa
rele lui Loubet, care — din 
interiorul careului — a ridicat

46, Jurka- 
Albrecht).

condusă, 
a conti-

scorul la 2—0. Deși 
echipa Cehoslovaciei 
nuat să se miște greoi. A.cti- 
vînd în 4—3—3, cu o linie 
mediană dirijată de Geleta, 
care a împins deseori înainte 
atacul, unde însă Petras și 
colegii săi n-aveau să în
cerce decît de două ori poarta 
apărată de Carnus. In același 
timp, 11-le francez practica 
un joc elastic, combativ, cu 
finalizări periculoase, dove- 
dindu-se net superior. în minu
tul 25 Gondet a mai ratat o 
bună ocazie de gol, pentru ca 
la două minute înainte de 
pauză Bosquier să transforme 
spectaculos o lovitură' 
de la 18 m, în urma 
fault făcut de Migas 
Loubet.

După pauză, noul antrenor 
al echipei Cehoslovace, Anto
nin Rygr, a renunțat la Viktor, 
socotit vinovat pentru 2 go
luri, la Hrdlicka și — sur
prinzător — la Petras, a cărui 
reputație datînd din perioada 
El Mundialului ’70 atras

liberă 
unui 

lui

mulți spectatori în tribunele 
stadionului din Nisa. Noul 
portar Vencel a avut mai pu
țin de lucru, căci francezii, 
mulțumiți de rezultat, nu mai 
forțau și — în final — s-au 
ferit de jocul care devenise 
mai dur. Pe de altă parte, 
Jurkanin și Albrecht au ani
mat ofensiva cehoslovacă, însă 
tot fără rezultat. Sikora a tras 
in portar de la 6 metri (min. 
65), iar Hagara (min. 67) a 
ratat de puțin o ocazie oferită 
de Carnus care-i degajase în 
picioare.

In ce privește felul în care 
se prezintă viitoarea noastră 
adversară din • „Campionatul 
Europei”, echipa Cehoslovaciei 
nu ne-a . dezvăluit, la Nisa, nici 
pe departe cit în meciul de la 
Guadalajara. Aceasta întrucît 
— așa cum ne împărtășeau 
colegii de breaslă cehoslovaci, 
prezenți aci — prezența celor 
8 jucători din Mexic se da
torează condițiilor speciale în 
care noul antrenor a preluat 
conducerea echipei, abia acum 
o lună, el neavînd timpul ne
cesar să facă remanierile pre
conizate. însuși Rygr ne-a de
clarat că în primăvara lui ’71 
vom avea ca adversară o e- 
chipă a Cehoslovaciei funda
mental modificată, față de 
cele de la Guadalajara și Nisa.

BULGARIA : Ț.S.K.A.—
PERFORMERA ETAPEI

ELVEȚIA : SION
ACUMULEAZĂ

In etapa a doua a campio
natului bulgar, echipa Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname, a reușit 
o victorie frumoasă în depla
sare, în dauna echipei Trakia 
din Plovdiv, cu scorul de 6—3. 
Celelalte rezultate: AkademiR- 
Ceardafon Orloveț 1—0, Loko- 
motiv Plovdiv—Dunav Russe 
5—2, Levski Spartak—Marița 
2—0, Spartak—Cerno More 2—0, 
Cernomoreț—Etar 3—0, Las
kov—Marek 1—1, Botev—J.S.K. 
Slavia 3—0. Pe primele 
în clasament :
1. Botev Plovdiv
2. Ț.S.K.A.

3. " ‘

locuri

4.
5.
6.

Lokomotiv 
Plovdiv 
Cernomoreț 
Spartak 
Akademik

2
2

2
1

0
1

0 
O

5—0
9-6

4
3

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

0 
o 
o 
o

6—3

2—1

3
3
3
3

R.F. a GERMANIEI :PLOAIE 
DE VICTORII IN DEPLASARE

Din cele 9 meciuri ale eta
pei a IV-a din campionatul 
primei ligi vest-germane, nu

mai puțin de 6 rezultate au 
consemnat victorii ale oaspf» 
ților (!), un meci s-a termi
nat la egalitate, iar gazdelor 
victoria nu le-a surîs decît în 
două meciuri...

Rezultate : F.C. Koln—VfB 
Stuttgart 2—1, Arminia Bielen- 
feld—Borussia Monchenglad- 
bach 0—2, Schalke 04—Hertha 
BSC .0—1, Bayern Miinchen— 
Rot weiss Essen 2—2, Rot 
Weiss Oberhausen—Borussia 
Dortmund 0—1, Werder Bre
men—MSV Duisburg
Hannover 06—Hamburger 
0—3, Kirkers Offenbach—Ein
tracht Braunschweig 0—2, FC 
Kaiserslautern-Eintracht Frank
furt 27-0.

IN CLASAMENT:
1. Rot Weiss

Essen
2. Hertha BSC
3. Borussia M6n- 
. chengladbach
4. -5. F.C. Koln 
4.—5. Borussia

Dortmund 
6. Bayern Miinchen

0—2, 
SV

ELVEȚIA (etapa a 4-a) Sion 
învins în deplasare cu 2-0 pea

Lucerna, iar Basel a dispus 
cu 5—2 le Bellinzona. Alte 
rezultate : Bienne—F.C. Zurich 
0—1; Fribourg—Winterthu 0—0; 
Lugano—Servette Geneva _3—J. 
Lausanne—Chaux de

Clasament :
4
4

3—2.
1. F.C. Sion
2. Lausanne
3. Servette 

Geneva

Fonct*

4

3
3
2

1
0

0
1

10—2
13—9

7
6

1 1 6—6 5

în meci
R.D. Ger-

• LA ROSTOCK,
amical inter-țări : 
mană—Polonia 5—0 (1—0).

• MECIUL AMICAL dintre 
echipele Sevilla și Eskisehir 
(Turcia) s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea fot
baliștilor spanioli.

3 recorduri mondiale
pe pista de la „Crystal Palate

6. Cu prile- 
concurs inter- 

atletic desfă- 
^Crystal Palace”, din 

Londra au fost stabilite trei 
noi recorduri mondiale. Pri
mul a fost obținut de fon- 
distul englez J. Adler, crono
metrat în cursa de 30 km 
cu timpul de lh 31:30,4. Cu 
un nou record mondial s-a 
încheiat și proba masculină 
de ștafetă 4x880 yarz’, cîști- 
gată de echipa Kenyei cu 
timpul de 7:11.6, urmată de 
Anglia — 7:17,4 (nou record

LONDRA, 
jul unui 
național 
rat la

Universiada Torino
(Urmare din pag. 1)

VOIR I AUF WIEDERSEHEN! DO 
SVIDANIEi... Arrivederci Torino, 
oraș minunat, ospitalier, 
ne-ai încintat privirile și 
încălzit sufletele, oraș al 
reții.

Dar lată șl ce a prefațat 
stă : ”
închidere a marilor 
sportive studențești. __ ___
ultimele 12 finale ale concursu
rilor atleților, dispute care au 
ținut încordată atenția zecilor de 
mii de spectatori și a nenumă- 
rați telespectatori. ei fiind re
compensați de ardoarea luptei 
sportive încununată de multe 
performanțe de valoare șl de 
cele 5 noi recorduri mondiale 
universitare.

în această' zi de adio a Uni- 
versiadei’70 s-au afișat și doi 
sportivi români : ȘERBAN
IOAN și ILEANA SILAI, primul 
reușind să cucerească medalia 
de bronz iar a doua a ocupat, 
locul patru, du,pă o cursă plină 
de peripeții.

La înălțime bărbați victoria a 
revenit campionului european 
(in aer liber și în sală) VA
LENTIN GAVRILOV cu 2,18 m, 
dar el a fost destul de presat 
de către italianul Azzaro și de 
Șerban Ioan, ultimul ratînd de 
puțin înălțimea de 2,13 m a cîș- 
tigătorului. Departajarea pentru 
locurile dol-trei s-a făcut în fa
voarea săritorului italian care a 
avut mai puține încercări, pînă 
la 2,15 m unde au trecut amin
ti oi din prima încercare. Perfor-

care 
ne-al 
tine-

.. . . .. ___ .... acea-
emoționantă festivitate de 

întreceri 
Au fost

manța studentului bucureștean 
poate fi apreciată ca excelentă 
și vine să se adaoge succesului 
repurtat de ei la „europenele» 
de sală de la Viena cînd s-a 
clasat tot pe locul trei. In ceea 
ce privește duelul său cu Azzaro 
el va continua chiar luna aceas
ta la București, la meciul dintre 
formațiile României, Italiei 
vețlel și Ungariei.

m.
Clasament : Valentin

vrilov (U.R.S.S.) 2,18 m, i
mlnio Azzaro (Italia) 2,15 
3. Șerban loan (România) 
2,15 m, 4. Pat MatzdorJ (S.U.A.) 
2,15 m, 5. Jaroslav Alexa (Ceho
slovacia) 2,12 m, 6. Hldehiko To- 
mizawa (Japonia) 2,13 m, 7. Joz- 
set Tihany (Ungaria) 2,13 m, 8.

Ioanls Kusulas (Grecia) 2,12 m.
Deosebit de apreciată de spec

tatori șl de specialiști a fost aler
garea fetelor pe 800 metri, care 
se anunța, din ajun la un ni
vel înalt, prin rezultatele exce
lente înregistrate în semifinale.

La ieșirea din prima turnantă, 
parcursă pe culoare, un pluton 
de cinci alergătoare s-a “
de celelalte 3 finaliste, 
du-se mult timp în 
strinsă. La 600 ni Vera 
a trecut în fața Ileanei 
care a stopat-o, pur șl simplu, 
din ritm. Clujeanca nu s-a dat 
bătută de acest blocaj șl in ul
tima linie dreaptă, cu 80 de 
metri înaintea sosirii, a Încer
cat să-și depășească din nou ad
versarele, dar n-a putut trece de 
„barajul" Vere! Nikollcl și Kari
ne! Burneleit. De acest duel au 
profitat prompt Hoffenmeinster 
și Sikora care s-au dus nestin
gherite spre victorie. Vera Niko
llcl a rămas în urmă iar Sllai, 
cu toate eforturile depuse, n-a 
mai putut reface terenul pierdut 
prin cele două incidente.

Clasament : 1. GUNHILD HOF- 
FENMEINSTER (R.D.G.) 2:01,8-
record universitar. 2. Maria Si
kora (Austria) 2:01,9, 3. Karin 
Burneleit (R.D.G.) 2:02,2. 4. Ilea
na Silal (România) 2:02,6. 5.
Vera Nikollcl (Iugoslavia) 2:04,1. 
6. Sara Ligetkutine (Ungaria) 
2:06,1, 7. Jeane Perry (Anglia)

Abbla Hoffmann (Ca-2:07,8, 8. 
nada) 2:12.9.

In celelalte probe, ultimele ale 
acestei Universiade, au fost con
semnate următoarele 
200 m : 1. MARTIN 
(ANGLIA) 21,0, 
Schencke (RDG)

S-au încheiat Campionatele Balcanice de călărie

ECHIPA TURCIEI
A CÎSTIGAT LA OBSTACOLE

9

CRAIOVA, 
de la trimisul nostru).

întrecerile din cadrul edi
ției a III-a a Campionatelor 
Balcanice de călărie s-au în
cheiat duminică dimineața, 
pe baza hipică Rovine din 
localitate. în prezența a pes
te 3 000 de spectatori. Ulti
mele probe au fost cele de 
obstacole rezervate echipelor 
de seniori. Reprezentanții 
celor patru țări participante 
au avut de parcurs un traseu 
de 720 m cu 12 obstacole,

6 (prin telefon,

desprins 
păstrin- 

formație 
Nikolic! 

Silal pe

rezultate :
REYNOLDS 

Siegfried 
3. Jim 

Green (SUA) 21,1; 5 000 m: 1. 
NIKOLAI PUKLAKOV (URSS) 
13:56,4, 2. Jens Wollenberg (RFG) 
14:00,8, 3. Giuseppe Cindalo (Ita
lia) 14:01,4; 110 mg : L DAVID 
HEMERY (ANGLIA) 13,8, 2.
GUnther Nickel (RFG) 13,8, 3. 
Sergio Liam (Italia) 13,9; 800 mg:
1. JAMES LARRY (SUA) 50,2, 2.
Werner Reibert (RFG) 50,4, 3.
Dimitri stukalov (URSS) 50,7; 
disc : 1. JANOS MURANYI (Un
garia) 60,16 — record universitar,
2. Hei n-D 1 r e c k Nen (RFG) 
58,62, 3. Silvano Simeon (Italia) 
58,22; 4x100 m : 1. POLONIA 39,2 
— record universitar, 2. Cuba 
3.9.2, 3. U.R.S.S. 39,4; 8x400 m: 1. 
S.U.A. 3:03,3 — record universi
tar, 2. U.R.S.S. 3:04,2, 3. Franța 
3:04,4; FEMEI : 200 m: 1. RENATE 
MEISSNER (RDG) 22,7 — record 
universitar, 2. Gyorgy Balogh 
(Ungaria) 23,2, 3. Wilma van den 
Berg (Olanda) 23,5; 4x100 m : 1. 
U.R.S.S. 44,7, 2. Ungaria 45,1, 3. 
R.F. a Germaniei 45.4; suliță : 1. 
DANIELA JAWOHSKA (POLO
NIA) 56.16, 2. Irnrene Vidos (Un
garia) 50.60. 3. Valentina Evert 
(URSS) 50,00.

BREVIAR

2.
21,0,

VOLEI. Masculin s Italia — Ja
ponia 3—1 (—13, 14, 11, 10),
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1 (4,
1, —12, 6), Coreea de Sud — Ca
nada 3—0 (6. 4. 4), Polonia — Bel
gia 3—1 (—13, 9, 12, 4), Bulgaria
— India 3—0 (4, 10, 7), România — 
Grecia 3—1 (5, 11, —14, 5), Ku
weit — Congo (K) 3—1, Israel — 
Tunisia 3—0 w.o.. Tunisia — Hait! 
3—1. Clasament final : 1. ITALIA.
2. U.R.S.S., 3. Coreea de Sud.. 
10. România. (Au participat 18 
echipe). Feminin : Japonia — Ita
lia 3—0, Bulgaria — Olanda 3—0, 
U.R.S.S. — Elveția 3—0, Bulgaria
— Olanda 3—0, România — Iran 
3—0, (4, 6, 7), Polonia — Haiti 
3—0. Clasament final : 1. U.R.S.S., 
2. Japonia, 3. Bulgarin. 4. Brazi
lia, 5. Italia, 6. Cehoslovacia, 7. 
Elveția. 8. Olanda, 9. România 
(cîștigătoarea grupei a doua), 
Polonia, 11. Iran, 12. Haiti, 
Canada.

Lewis 2, Ford 2, Parker i, Ro- 
blsch, Smith, Davis. Jones. Au 
Crbitrat dr. Dan Chirlac (Româ
nia) și Burchovici (Italia), Cuba 
— Iugoslavia 66—65 (34—34), gr. B 
Italia — Bulgaria 91—76 (42—40), 
Brazilia — Coreea de Sud 87—86 
(44—42), gr. C Polonia — Canada 
30—78 (40—36), Cehoslovacia —
Ungaria 86—69 (36—40). gr. D Ro
mânia — Franța 101—63 (43—33). 
(Echipa noastră a evoluat cu : 
Tarău 24, Popa 17, Plrșu 14, 
Troacă 11. Georgescu 9, Chlvu- 
lescu 11, Moraru 10, Zdrenghea 3, 
Ioneej 2. Cîmpeanu, Anastasiu). 
R.F.G. — Turcia 76—68 (41—34);
gr. E Olanda — Israel 84—83, Gre
cia — Japonia 92—90, gr. F Por
tugalia — Iran 78—76, gr. G Al
bania — Senegal 83—78, Sudan 
Luxemburg 73—72. Clasament 
nai : 1. U.R.S.S., 2. S.U.A.,
Cuba, 4. Iugoslavia, 5. Italia,

cu o înălțime maximă de 1,40 
m. S-a concurat în două man
șe, titlul fiind acordat prin 
adiționarea punctelor celor 
mai buni trei călăreți din 
patru cîți număra fiecare e- 
chipă. Iată situația după 
prima manșă : 1. România
8 p, 2. Turcia 10 p, 3. Bul
garia 13 p, 4.
44 1/4 p. Situație provizorie, 
întrucît în partea 
puteau interveni și călăreții 
de pe locul 
prin evoluții

In manșa 
doboară un 
penalizat cu ., 
Koș Salih, pentru nesupune
rea calului, primește numai 
3 p penalizare. iar Rașkov 
Krum evoluează fără greșea
lă. După Alexandru Bozan, 
penalizat de data asta. cu 
18 p, este rîndul lui Aure
lian Stoica să comită două 
erori și să primească încă 8 
p penalizare. Daglî Ataș și 
Dimitar Guenov, care termi
nă parcursul cu 0 p, fac ca 
ordinea în clasament să su
fere modificări.

Este rîndul ultimilor pa 
tru călăreți. Yaran Nurettin 
și Nikolai Tihomirov doboa
ră cîte un obstacol, iar O. 
Recer două. Deci, cîte 4 și 
respectiv 8 p penalizare. Cu 
excepția lui (Milan Milutino- 

vic’, cu calul Veșnic, ceilalți 
componenți ai echipei Iugo
slaviei s-au comportat foarte 
slab.

tn urma cumulării puncte
lor obținute de primii trei 
călăreți din fiecare echipă în 
cele două manșe, titlul de 
campioană balcanică a fost 
cucerit de echipa Turciei cu 
13 p, urmată de Bulgaria 
(17 p). România (28 p) și Iu
goslavia (67 p).

Nu putem încheia relata
rea noastră privind Campio
natele Balcanice fără a men
ționa valoarea excepțională a 
calului Ulaș (Turcia) oare, 
fără să exagerăm, în manșa 
a doua a fost principalul fac
tor al victoriei. în completa
rea programului, s-a desfă
șurat o probă de obstacole, 
pentru fete. Pe primele tre! 
locuri s-au clasat reprezen
tantele Turciei : 1. Hayal Go- 
nenli cu Capkin. 2. Olga Sa- 
vic ou Enec și 3. Hotin Me
lis cu Aristocrat.

Emanuel FÂNTANEANU

Iugoslavia

a doua

BASCHET. Masculin gr.

io.
13.

A 
U.R.S.S. — S.U.A. 78—71 (32—29). 
Au jucat Bolșev 20. S. Belov 18, 
A. Belov 13, Edesko 10, Zarmu- 
hamedov 9, Tomson 6, Paulaus
kas 2. Bolșakov, Krikun, Teodo- 
rov, Kovalenko, Ivanov, respec
tiv Mc Daniels 23, Mc Glnnls 17, 
Mengelt 11, Meely 8, Cleamons 6,

II-
3. 

vuua, iugoslavia, o. naua, 6.
Bulgaria, 7. Brazilia, 8. Coreea do 
Sud, 9. Cehoslovacia, 10. Polonia; 
11. Canada, 12. Ungaria. 13. R.F. 
a Germaniei. 14. 
Turcia, 16. Franța 
29 de echipe).

România, 15. 
(au concurat

SCRIMA. Spadă
nala loc. 1—2: R.F. _ .________
— Ungaria 9—5, loc. 3—4: Italia
— Cuba 8—6

pe echipe. Fi- 
a GERMANIEI

IV (în echipă), 
mai bune.
a doua, C. Ilin 
obstacol, fiind
4 p, în timp ce

MARELE PREMIU AL ITALIEI"
S-A ALERGAT FĂRĂ JOCHEN RINDT!

r/

Jochen Rindt pentru ultima oară la volan, cu citeva minute înaintea 
finișului său definitiv. Mașina cu nr. 22 n-avea să mai iasă din cel mal 
dificil viraj al pistei de Ia Monza...

englez). Cel de-al treilea re
cord mondial a fost stabilit 
în proba 
l'etă 4x800 
gliei, cu 
8:25,0.

Foarte 
proba de două mile în care 
victoria a revenit cunoscutu
lui atlet kenyan K’pchoga 
Keyno, cronometrat cu tin> 
pul de 8:25,4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Stewart— 
8:26,8 (nou record englez) șl 
Puttemans — 8:30.0 (nou re
cord belgian).

feminină de 
m de formația 

performanța

disputată a

Echipa României 
si Steian Chițu
3 3 3

campioni balcanici la motocros
BRAȘOV. 6 (prin telefon). 

— Peste 15 000 de spectatori, 
presimțind pasionantul duel 
dintre motocrosiștii români și 
bulgari pentru cucerirea tit
lurilor balcanice, au fost 
martorii unei mult aplaudate 
victorii românești.

Lupta individuală s-a pur
tat, în special, pentru locul 
secund, deoarece ȘTEFAN 
CHIȚU, aflat in formă exce
lentă, a făcut în ambele 
manșe curse solitare din cap 
în cap. Cu tot efortul lui ST. 
GHEORGHIEV (Bulgaria), 
care conducea după primele 
două etape (Sofia și Priștina) 
și in ciuda asaltului conjugat 
al primilor patru alergători 
bulgari, ȘTEFAN CHIȚU S-A 
DETAȘAT, “ - - 
respingerii 
pc seama 
NESCU și 
combativi,

Traseul 
cu 41 de porți, în coastă, cu 
numeroase schimbări de pan
tă și ritm, a solicitat serios 
pe concurenți, departajîndu-i 
mai mult prin tehnică, decît 
prin forța mașinilor. Pe 
fundalul duelului dintre 
chipele naționale ale Româ
niei și Bulgariei, prezența 
iugoslavă a constituit mai 
mult un element de decor, 
fără să intervină nici un 
moment în stabilirea ierar
hiei

ghiev (B) 96 p (mai puține 
victorii de etapă), 3. A. Io
nescu 90 p, 4. I. Sekulinov 
(B) 77 p, 5. A. Crisbai 75
6. V. Manolov (B) 68 p

p.

de
cu
In

Programul Balcaniadei 
motocros a fost completat 
o cursă la clasa 500 cmc. 
ambele manșe, lupta s-a pur
tat tot timpul între braso- 
venii Traian Moașa și Otto 
Ștefani, „arbitrați” de la 
mică distanță de Erwin Șeii 
Ier (Metalul Buc.). De altfel, 
acesta e și clasamentul final, 
care ne obligă să subliniem 
talentul lui Moașa și longe
vitatea printre fruntași a lui 
Ștefani.

Primii campioni
t

europeni la înot

lăsind sarcina 
coaliției adverse 

lui AUREL, IO- 
ADAM CRISBAI. 
siguri și tehnici.
lung de 2,5 km,

Mihai BÎRA

Lumea sportului cu motor a 
luat cunoștință cu consternare do 
tragica moarte a marelui auto
mobilist austriac Jochen Rindt, 
decedat In urma unui tragic ac
cident pe pista de la Monza, în 
timpul lansărilor de încercare 
pentru Marele Premiu a) Italiei. 
Excelentul pilot, iu vîrstă de 28 
de ani, se afla în fruntea clasa
mentului campionatului mondial 
de automobilism și părea cel mai 
indicat dc a succeda la titlul su
prem fostului campion Jackie 
Stewart. Simbătă după amiază, 
mașina sa Lotus 72, pornită cu o 
viteză de aproape 300 km Ia oră. 
a derapat în marele viraj „Para
bolica», unul din cele mai dificile 
ale circuitului de la Monza. Ridi
cat din mașina sa zdrobită, Rindt 
a fost transportat de urgență la 
spital, dar a murit in timpul dru
mului.

Intr-o conferință de presă, ți
nută la citeva ore după tragicul 
accident, fostul campion mon-

dial, cunoscutul automobilist ar
gentinian Juan Manuel Fangio, 
a declarat : „Am pierdut pe unul 
din cel mal mari campioni al 
volanului, un perfect cunoscător 
al meseriei de pilot. După moar
tea iul Jim Clark, este cea mal 
grea pierdere pe care o suferă 
sportul nostru, in acești din 
urmă ani".

Intre timp, cu tot doliul arborat 
pe pista de la Monza, toți parti- 
cipanții s-au aliniat la startul 
celui de ai 41-lea Mare Premiu 
italian. Lipseau doar colegii de 
echipă ai lui Rindt, plloții de ia 
Lotus-Ford, in semn de omagiu 
pentru cel dispărut. Rezultatul 
cursei a Însemnat un nou triumf 
pentru mașinile Ferrari, primul 
trecînd linia de sosire elvețianul 
Clay Regazzon) — 391 km (68 
ture) in 11139:06,88, (medie orară 
236,698 km). Pe următoarele două 
locuri : Jackli Stewart pe March- 
Ford și J. P. Beltoise pe Matra- 
Simca. 4

Scrimerii de la C.S.M. Cluj
victorioși la Poznan

e-

CLASAMENTELE ETAPEI 
A III-A (ULTMA) : indi
vidual — 1. Șt. Chițu 40 p,
2. St. Gheorghiev (B) 31 p,
3. A. Crisbai 30 p, 4. A. Io- 
nescu 30 p, 5. H. Peev (B) 
26 p, 6. E. Pîrvanov (B) 23 p ; 
echipe — 1. România (Șt. 
Chițu, A. Ionescu, A. Crisbai. 
C. Dovids) 117 p, 2. Bulgaria 
103 p. 3. Iugoslavia 43 p.

CLASAMENTELE GENE
RALE : echipe — 1. ROMA
NIA 327 p — CAMPIOANA 
BALCANICĂ, 2. 
319 p, 3. Iugoslavia 
individual — 
CHITU 96 p, 
BALCANIC, 2.

Bulgaria 
125 p ; 

1. ȘTEFAN 
CAMPION 
St. Gheor-

Europenele de talere și skeet
(Urmare din pag- 1) X

vineri. deținătorul titlului 
continental individual (băr
bați).

O Printre ultimii oaspeți 
sosiți se numără țintașii din 
R. F. a Germaniei, U.R.S.S. 
(al doilea eșalon), Cehoslova
cia, Elveția, Danemarca, Fin
landa și Suedia. Luni sînt

așteptați alți concurent’ din 
Elveția, Franța. R. D. Ger
mană și Spania.

• Deși a venit la Bucu
rești, campionul lumii, Ennio 
Mattarelli nu va lua startu'. 
Cu cîtva timp în urmă, fai
mosul trăgător italian a su
ferit un accident la mina 
stingă, motiv pentru cane el 
este ’ndisponibil.

RELEI (Italia), echipa Italiei, 
BINNA AVRILE (Italia) — femei, 
iar Ia J.O. din Mexic, medaliile 
au revenit următorilor : JOHN 
BRAITHWAITE (Anglia) — aur, 
TOMAS GARRIGUS (S.U.A.) —
argint, KURT CZEKALLA (R.D. 
Germană) — bronz.

VARȘOVIA. 6. — Scrimerii 
Clubului sportiv muncito
resc Cluj au avut o fru
moasă comportare în întîlni- 
rea cu selecționata orașului 
Poznan. In finala probei de 
sabie s-au calificat cine’ tră
gători români victoria reve
nind unuia dintre ei — L. 
Rohoni. Oaspeții au dominat 
și proba de spadă în care 
Szabo (C.S.M. Cluj) a termi
nat învingător.

BARCELONA 6 (prin tele
fon). — ' ' 
continuă 
atenției 
Picornell. 
îndreaptă spre marii favoriți 
ai actualei ediții: sovieticul 
Nikolai Pankin, vest-germanul 
Hans Fassnacht (care dorește 
să obțină 4 medalii de aur), 
poștașul francez Michel Rous
seau, spaniolul Santiago Esteva 
(care la deschiderea oficială a 
campionatelor a primit meda
lia de cel mai bun sportiv al 
țării sale în acest an) sau sue
dezul Gunnar Larsson.

Bazinul pare să 
de rapid. Dovadă, 
țele excelente pe 
cipalii competitori la medalii 
le înregistrează încă din serii. 
Hans Lampe a stabilit un nou 
record european la 100 m del
fin (57,7), Fassnacht a ‘ " 
(gat prima serie la 400 
4:04,8, la 0,8 s de rec. 
pean, Galina Stepanova 
cronometrată la 
în 1:15,5 (cel i__ __
al anului), iar Eveline Stoltze 
la 400 m mixt în 5:17,2. Sem
nificativă este în acest sens 
și prezența pe marginea pis
cinei a mai multor specia
liști de peste Ocean ce își în
soțesc elevii pregătiți de-a 
lungul sezonului : Don Gam- 
brill (pe Fassnacht), Doc 
Counsilman (pe Larsson și 
Esteva) Peter Dalland (Mos
coni, Rousseau) ș.a.

Iată și cele mai bune per
formanțe din serii, sportivii 
înscriși cu majuscule fiind cei 
ce s-au calificat în finale : 
400 m mixt (f) : I — MILE
NINA (U.R.S.S.) 5:25,5, Cali-
garis (Italia) 5,28,3. Hara (Fin
landa) 5:30, 1 ; II — SCHU- 
CHARDT (R.D.G.) 5:19,8,
SLAV1CKOVA (Cehoslovacia) 
5:20,7 (rec.), LAASOY (Olan
da) 5:24,0, Mack (R.F.G.) 5:27,9;
III — RATHCLIFE (Anglia) 
5:23,1, PENTERMAN (Olanda) 
5:25,4, Anslow (Anglia) 5:29,3;
IV — STOLTE (R.D.G.) 5:17,2,
PETROVA ----------
Corominas 
(rec.), Sigg 
100 m liber (f) : I — JACKSON 
(Anglia) 61,2, GRUNNERT 
(R.D.G.) 61,3, Kuilenburg (O- 
landa) 62,5, II—SEGRT (Iug.) 
61,1, ZOLOTNICKA (URSS) 62,1, 
Boban (Iug.) 62,4, Schouten 
(Olanda) 62,9; III—TUROCZY 
(Ungaria) 62,0, MANDONNAUD 
(Franța) 62,0; IV — WETZKO

întrecerile de înot 
să se afle în centrul 
la piscina Bernardo 

Toate privirile se

fie extrem 
performan- 
care prin-

cîști- 
m în 
euro- 
a fost 

a 100 m bras 
mai bun timp

(U.R.S.S.) 
(Spania) 

(Fini.)

...ȘI AI CELOR 16 EDIȚII 
LA SKEET

MEMENTO
Inaugurate în 1929, campio

natele europene de talere a- 
runcate din șanț sînt mai 
vîrstnice cu 25 de ani decît 
cele de skeet (au debutat în 
1954). Primele au ajuns acum 
Ia cea de a 31-a ediție, iar 
celelalte se află la a 17-a edi
ție. Poate că ar fi interesant, 
să urmărim lista campionilor 
continentali pe parcursul tu
turor acestor ani. De aceea 
șl prezentăm tabelul care ur
mează.

CAMPIONII CELOR 30 
DE EDIȚII ALE EUROPENELOR 

DE TALERE...
1931 : 

DE
1934 :
1935 :
HA-

1929 : SACK (Germania), 
KISKURNO (Polonia), 1933 : 
LUMNICZER (Ungaria), 
SCHOEBEL (Germania), 
SACK (Germania), 1936:
LASY (Ungaria), 1937: DE LUM- 
NICZER (Ungaria), 1938: CAVROY

(Franța), 1939 : SCHOEBEL (Ger
mania), 1940 : MELINI '
1949 : DORA (Ungaria), 
DORA (Ungaria), 1952 : 
(Ungaria). 1953 : PRATI 
1954 : ROSSINI (Italia), 
GHABLER (Egipt), 1956 : 
(Liban), 1957 : TABET 
1958: ROSSI (rtalla), 1959: 
TER (Anglia), 1960 : ROSSI (Ita
lia), 1961 : FEAR (Anglia), 1962 : 
CASCIANO (Italia), 1963: KRA
MER (R.D. Germană), 1964: MAT-. 
TARELUI (Italia), 1965 : CANO- 
NICO (Italia), 1966: PREVOST 
(Franța), 1967 : CASCIANO (Ita
lia), 1968: CARREGA (Franța) șl 
echipa Franței, femei : GRAFIN 
v. SODEN (R.F. a Germaniei), 
juniori : ALIPOV (U.R.S.S.), 1969: 
BAUD (Franța) și echipa Italiei, 
femei : GRAFIN v. SODEN (R.F.

.................... GEISLER

(Italia), 
1950 : 

DORA 
(Italia), 

1955 : 
TABET 
(Liban), 
WHEA-

a Germaniei), juniori : 
(R.D. Germană), 1970 : ?

Actualii deținători ai 
supreme sînt : ENNIO

titlurilor
MATTA-

1954 : SAINT-REMY (Franța, 
1955 : PALMER (S.U.A.) — la a- 
ceste campionate continentale 
puteau participa și sportivi ne- 
europenl : 1956 : VOISIN (Franța), 
1957 : TARIS (Franța), 1958 : 
MAYER (Elveția). 1959 : DURNEV 
(U.R.S.S.), 1960 : GILCHRIST (Ca
nada), 19C1 : KLINGSPOR (Sue
dia), 1962 : SISTOVARIS (Grecia), 
1963 : LOSEV (U.R.S.S.), 1964 :
ȚURANOV (U.R.S.S.) 1965 : DUR
NEV (U.R.S.S.), 1966’: DURNEV 
(U.R.S.S.), 1967 : FABER (Franța), 
1968 : WIRNHIER (R.F. a Ger- 
manieiț și echipa R.F. a Germa
niei. femei : LARISA GURVICI 
(U.R.S.S.). juniori : XANTHAKOS 
(Grecia), 1969 : PENOT (Franța) 
și echipa U.R.S.S., femei : LA
RISA GURVICI (U.R.S.S.), ju
niori : PENOT (Franța), 1970: ?

Actualii deținători ai 
supreme sint : IURI 
(U.R.S.S.) șl echipa 
NURIA ORTIZ (Mexic) 
iar la J.O. din Mexic, 
au revenit următorilor: 
PETROV 
MANO < 
argint, 
(R.F. a

titlurilor
ȚURANOV 

U.R.S.S., 
i — femei, 

medaliile 
EVGHENI 
aur, RO-' (U.R.S.S.)

GARAGNANI (Italia) —
KONRAD WIRNHIER 

Germaniei) — bronz.

(R.D.G.) 61,1, PATOH (Un
garia) 61,6; 100 ni delfin (m): 
I — ------------------
58,3 
58,6; 
58,0, 
58,9,
III
58,9, Lang 
59,0 (rec.), 
59,5; IV — H. LAMPE (R.F.G.) 
57,7 . -----
TAVSEN (Norvegia) 58,8 (rec). 
Rood (Olanda) 59,2; 
bras (f) : I —----
(U.R.S.S.) 1:15,5,
(Anglia) 1:17,3. 
veția) 1:18,9; II 
KOVA (U.R.S.S.) 
MATER (R.F.G.) 
(Suedia) 1:19,2, 
landa) 1:19,7;
(Anglia) 1:18,7, PUTZ (R.D.G.) 
1:18,8, O’CONNOR (Irlanda) 
1:19,2, Lange (R.D.G.) 1:19.5, 
Bjedov (Iug.) 1:19,9; 400 m li
ber (m) : I — FASSNACHT 
(R.D.G.) 4:04,8, SPERLING
(R.D.G.) 4:14,0, KYLE (Norve
gia) 4:17,7, Van Holst (Suedia) 
4:18,0; ---------- ~
4:14,0, 
4:16,4,
4:20,0; III — LARSSON (Sue
dia) 4:05,9 (rec.),
(Spania) 4:07,7 (rec.) 
TUNG (R.D.G.) 4:13,8.

SZENTIRMAY (Ungaria) 
(rec.), SARIGIN (U.R.S.S.) 
II — POSER (R.D.G.) 

NEMȘILOV (U.R.S.S) 
MOSCONI (Franța) 59,0: 
- STOCKLASA (R.F.G.) 

Lenton (Spania) 
Flockner (R.D.G.)

rec. european, GUS-
100 tn

STEPANOVA 
HARRISON 

RUEGG (El- 
— GREBENI- 
1:17,0, FROM- 
1:17,5, Bragge 
Te Riet (O- 

III—RADNAGE

II — CORREL (Spania)
SAMSONOV (U.R.S.S.) 

Hargitay (Ungaria)
ESTEVA

HAR-

ediției 
finale : 

1. M. ROUS- 
Matt-

La ora închiderii 
s-au încheiat primele 
100 ni liber (m) 
SEAU (Franța) 52,9, 2. 
hes (RDG) 53,5 (rec.), 3. Kuli
kov (URSS) 53,7, 4. -----
(URSS) 53,7, 5. Vigne 
ța) 54,0, 6. Szentirmay 
ria) 54,5; 100 m spate
TINA LEKVEISVILI 
67,8 — rec. european, 
Gyarmaty (Ung.) 67.9, 
Butter (Olanda) 68,5, 
Folkesson (Suedia) 69,2, 5. 
Kraus (RFG) 69,2, 6. M, Ver- 
maat (Olanda) 69,7 ; 100 ni
bras (m) : 1. N. PANKIN 
(URSS) 66,8, 2. Menu (Fran
ța) 67,8, 3. Klees_ (RFG) 68,1,
4. Henninger ' 
Aretz (RFG) 
(URSS) 68,9 ; 
1. EVELYNE 
5:07,9 rec. 
Schiumliardt
5. Ratcliffe i 
N. Petrova i 
L.’

Ilicev 
(Fran- 
(Unga- 
(f) : 1. 

(URSS)
2.
3.
4.

A’. 
C. 
E. 
A.

(RDG) 68,6, 5.
68,7, 6. Kosinski
400 m mixt (f)î 
STOLZE (RDG) 
european, 
(RDG)

(Anglia) 
(URSS)
(URSS)

2. B. 
5:18,3, 3. 
5:19,6, 4. 
5:19,6, 5. 
5:21,9, 6.L. Milenina (URSS) 5.z,x,o, „ 

G. Laasoy (Olanda) 5:21,9.
La polo : U.R.S.S.—Spa

nia 8—3; Italia —R.F.G. 6—4j 
Ungaria—Grecia 11—0.

2Ulton^g_șțini]^iniele rezialtate-ultimele știri
Turneul de hochei

de la Varșovia
In prima zi a turneului in

ternațional de hochei pe 
gheață de la Varșovia, selee 
ționata secundă a Cehoslo ■ 
vaciei a învins cu scorul de 
3—1 echipa suedeză I. K 
Mora. iar selecționata polo
neză a dispus cu același scor 
de echipa Turun-Toverit 
(Finlanda).

ÎNTRECERI CICLISTE BOLȘOV—2,19 m fa înălțime
A 69-a ediție a cursei cicliste 

Bordeaux — Paris a avut cel 
mal lung traseu de pină acum : 
620 km (dintre care 240 km cu 
antrenament mecanic). învingă
tor, belgianul Herman Van Sprln- 
gel în 16h 19:22 (medie orară 
37,984 km). Al doilea a sosit L. 
Aimar (Franța) la 5:29.

Mr
Cursa clcllstă „Tre Valii Va- 

reslne" a reunit la start cunos
cut! cicliști italieni șl străini. 
A cîștigat Gianni Motta — 232
km în 5h 45:59 (medie orară 
40,238 km), urmat de . Eddy 
Merckx la o roată (1 Felice Gi- 
mondi ia 1:05.

Forest Hills:PUICI ELIMINĂ PE GONZALES,

Cu prilejul unui concurs 
atletic, desfășurat la 
nău, atletul sovietic 
Bolșov a obținut la 
de săritură în înălțime 
tatul de 2,19 m.

(Shișt- 
Viktor 
proba 
rezul-

Noul record

mondial la pentatlon

- « IAR SMITH PE METREVELI
NEW YORK, G (Agerpres). — 

In turul trei al probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Forest 
Hills s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Pilicl (Iugoslavia) — 
Gonzales (S.U.A.) 4—6, 6—2, 7—6, 
7—5 ; Ashe. (S.U.A.) — Barth 
(S.U.A.) 6—4, 6—2, 6—3: New
combe (Australia) — Scott

(S.U.A.) 6-4, 6—7; 8-1) 6-4;
Graebner (S.U.A.) — Bowrey
(Australia) 6—3, 4—6, 6—7, 6—2,
6—4; Okker (Olanda) — Osborne 
(S.U.A.) 6—3, 6—2, 6—t; Emerson 
(Australia) — McklrJey (S.U.A.) 
6—2, 6-4, 6—1; Smith (S.U.A.) - 
Metrevell (U.R.S.S.) 7—8, 8—4;
6—2.

în cadrul unui concurs 
desfășurat la Erfurt, tînăra 
atletă Burglinde Pollack 
(R. D. Germană) în vîrstă 
de 19 ani a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
pentatlon cu 5406 p. Vechiul 
record aparținea austriacei 
Liesl Prokop — 5352 p. Iată 
și rezultatele înregistrate de 
noua recordmenă mondială i 
13,3—100 m g, 15,57 m-gre- 
utate, 1,75 m-înălțime. 6,20 
m-lungime și 23,8 — 200 m.
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