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„Europenele'1 de skeet

MAREA SURPRIZĂ A CAMPIONATELOR - 
VICTORIA POLONEZULUI A. SOCHARSKI

In divizia A la fotbal, după trei etape

® După surpriza de simbălă--Politehnica lași, două puncte la București — doar Steaua și 
Rapid au mai scos cile un punct in deplasare •' Feroviarii timișoreni la prima victorie in „A“, 
iar colegii lor din Cluj singurii fără zestre • Bilanțul r.esatisfăcător al echipelor ce debutează 

in competițiile europene

ANDRZEJ SOCHARSKI 
(POLONIA)

Campion al Europei la skeet, 
în proba masculină. 23 de ani. 
Student în anul II la Institu
tul de Cultură Fizică din Var
șovia. Necăsătorit. Membru al 
clubului „Legia". Palmares : 
locul III la C.E. de juniori
din 1967, campion de juniori
al Poloniei in 1966. locul III
la campionatele de seniori
— 1970.

LARISA GARCINSKAIA 
(U.R.S.S.)

Campioană a Europei la 
skeet, în proba feminină. 23 
ani. Studentă în anul IV al 
Facultății de medicină din 
Rostov, secția pediatrie. Căsă
torită. Nu are copii. Palma
res : de patru ori consecutiv 
(1967—1970) campioană a Eu
ropei, de cinci cri consecutiv 
(1966—1970) campioană a 
U.R.S.S.

KURT SAMUELSSON 
(SUEDIA)

Campion al Europei la skeet, 
în proba de juniori. 20 de ani. 
Tehnician la fabrica, de apa
rate hidrotehnice a tatălui 
său. Necăsătorit. Palmares: 
locul IV la C.E. de juniori din 
1969. campion de juniori al 
Suediei in anii 1968 și 1970. 
Record personal: 193 t (209).

iS' Celelalte titluri au revenit: R.F. a Germaniei (echipe), Larisei Garcinskaia (U.R.S.S.)—femei și Iul 

Kurt Samuelsson (Suedia)—juniori Jintașii români s-au comportat slab

Ultima zi a întrecerilor ce
lor mai buni specialiști ai 
tirului la talere lansate din 
turn (skeet) a adus două 
mari surprize. Cucerirea tit
lului european de către tînă- 
rul țin laș polonez Andrzej 
Socharski și clasarea abia 
pe poziția a IV-a a reprezen
tativei Uniunii Sovietice — 
fosta campioană a Europei 
și actuala deținătoare a tit
lului suprem și a recordului 
mondial (5 887 t).

Situat doar pe locul 13, cu 
96 de talere (sîmbătă), So
charski a tras -formidabil ieri,

reușind cifra maximă : 100
de talere doborâte. Și, .astfel, 
țintașul polonez a primit cu
nuna de lauri a celui mai 
bun skeetist al Europei.. Ma
niera lui plină de siguranță 
în epolare și în declanșarea 
focurilor au produs entuziasm 
în rândurile numeroșilor spec
tatori și înfrigurare printre 
adversari. Toate eforturile 
atîtor medaliați olimpici, 
campioni mondiali și euro
peni nu l-au putut opri pe 
Socharski să culeagă o pre
stigioasă biruință. De altfel, 
el a acumulat și cel mai mare

punctaj dintre colegii lui în 
proba pe echipe; unde forma
ția Poloniei a urcat pe locul 
secund, la un singur taler 
de câștigătoare : R F. a Ger
maniei. .

Următoarele locuri în cla
samentul individual sînt de
ținute de nume faimoase : 
Petrov (U.R.S.S.) — campio
nul olimpic, Wirnhier (R. F. 
a Germaniei). — fost multiplu

C. COMARNISCHI

(Continuări tn pag. a < a)

VIS DE DUMINICA

Rezultate tehnice CLASAMENT
FARUL — UNIV. CRAIOVA
PETROLUL — RAPID
F. C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ 
PROGRESUL — STEAGUL ROȘU 
C.F.R. TIMISOARA — DIN. BACĂU 
„U" CLUJ — U.T.A.
JIUL — STEAUA

2—0 (0-0) 
0-9
4-1 (2—0)
2—0 (1—0)
2-0 (0—0)
3-0 (1—0)
1-1 (1-0)

Etapa viitoare (20 septembrie)
POLITEHNICA — „U" CLUJ
PROGRESUL - DINAMO BUCUREȘTI 
STEAGUL ROȘU — C.F.R. TIMIȘOARA 
C F.R. CLUJ — FARUL
DINAMO BACĂU — F. C. ARGEȘ
STEAUA — RAPID
U.T.A. — PETROLUL
UNIV. CRAIOVA — JIUL

1. „U" CLUJ 32015—34
2-6. U.T.A. 32014—34

STEAGUL ROȘU 32013—24
FARUL 3 2 0 1 4—3 4
PROGRESUL 3 2 0 1 3—2 4
POLITEHNICA 3 2 0 1 5-4 4

7-8. UNIV. CRAIOVA 3 2 0 1 2—2 4
DINAMO BUC. 3 2 0 1 4—4 4

9. STEAUA 31115—43
10. RAPID 31111—13
11. PETROLUL 3 111 3—6 3
12. DINAMO BACĂU 3 1 0 2 6-4 2
13. F. C. ARGEȘ 3 1 0 2 4—3 2
14. C.F.R. TIMIȘOARA 3 1 0 2 2—2 2
15. JIUL 3 0 12 1—4 1
16. C.F.R. CLUJ 3 0 0 3 1—6 0

Matei a centrat, Dudu 
Georgescu s-a înălțat lingă 
Olteanu și Jenei, cap și... 
2—0 .'. Lui Adamache nu-i 
mai rămine decît să ur
mărească mingea care se 
duce in poartă...

I Foto : VASILE BAGEAC’

Citiți cronicile meciurilor în 
pag. a 3-n

Ultimul foc de armă a răsunat cu nostalgia 
pe poligonul Tunari și ecourile lui s-au 
înapoiat tirziu, atunci cind tribuna neîn
căpătoare a standului numărul 3 îl aplauda 

cu dezlănțuire pe Kjeld Rasmussen, mezinul com
petiției de la București, cîștigătcrul medaliei de 
argint în competiția europeană de skeet a junio
rilor.

Danezul acesta de 15 ani are o mutră teribilă 
de ștrengar și cum este puțin pistruiat, ciupit de 
soare, nu aduce de Ioc a viking, ci seamănă, mai 
degrabă, cu Tom Sawer. Pușca pare in mina lui 
o jucărie nepotrivită. Parcă i-ar veni mai bine un 
tren electric, o rachetă, sau o sabie. Dar Kjclfl 
trage formidabil și oricit de puțin aș ține la viață, 
n-aș cuteza să stau la 50 de metri în fața lui.

Tot acest campionat european de skeet a fost 
Intortochiat și anapoda Ca un vis de duminică, pe 
care n-ar putea să-l tălmăcească nici cea mai iscu
sită vrăjitoare.

...Se făcea că un linăr polonez (Andrzej So
charski). căruia rostindu-i numele ești gata să-ți 
scrintești limba, și pe șansa căruia n-ar fi dat 
nimeni nici doi bani, trăgea în ziua a doua ca 
un călău, fără să cruțe vreun taier, diritr-o sută 
cite au zburat prin fața puștii lui. Și Cind ne-am 
dezmeticit, frecindu-ne la oclii, iată că-1 vedem 
pc,.musiu** Andrzej campion, vorbind la bar. 
dintr-un pahar înspumat, berc rece, făcîndu-i 
ștrengărește cu ochiul antrenorului său. care-1 
rugase cu o scară mai devreme să facă tot ce-i

stă în putință ca să nu se claseze mal jos de 
locul 12 î

Seria senzațională a polonezului (o sută din 
o sută !) l-a scos din ritm pe Konrad Wirnhier, 
această veritabilă mașină de tras. Campionul lumii 
a fost la început amuzat, apoi mirat și, in cele 
din urmă, descumpănit, văzînd cum un băiețandru 
cu perciuni lungi își dresează alicele, precum un 
fachir șarpele, găsind timp să tragă și cu ochiul 
spre tribună, pentru a-i zîmbi unei fete frumoase'.

Doar proba feminină a scăpat de supliciul dulce 
al surprizelor, revenind fără incertitudini sau pal
pitații Larisei Garcinskaia, o tată micuță și de
licată, care pregătindu-se să devină doctoriță de 
copii, tratează sportul cu ironia și nonșalanța pe 
care le merită.

...Pe o bancă, abătut, stă Gbeorghe Sencovici. 
Intrăm in vorbă și el are tăria bărbătească'de a-și 
recunoaște deschis înfrîngerea. Semnificativ ni se 
pare că nici măcar nu Încearcă s-o scuze. Este ca 
un jucător de ruletă care spune, pur și simplu, 
„am pierdut1*. Adaugă, apoi, trist și' resemnat :

— în cariera mea de sportiv am învins. în dife
rite concursuri, mulți campioni mondiali; olimpici 
sap europeni. Tirul, ’din păcate, cere ca in mo
mentele hotărîtoare să-i poți învinge pe toți deo* 
dată... . -

Ceea ce nu este de loc ușor !

Valeriu CHIOSI

Pe stadionul Republicii

Etapa a treia a de
butat sîmbătă cu 
o surpriză de pro
porții : victoria ne

tă a Politehnicii Iași in 
fief-ul dinamoviștilor 
bucureșteni, dar, spe
riată parcă de acest re
zultat, a reintrat apoi
io normal. Astfel,' două 
echipe ce au evoluat in 
deplasare, Steaua și Ra
pid, au mai smuls, în 
cele din urmă, cite un 
punct. Deci, „partea leu
lui" și-au tăiat-o gazdele. 

Drept consecință, pri
mele patru echipe afla
te pînă ieri in fruntea 
clasamentului și singu
rele rămase neînvinse 
au părăsit terenul fără 
nici un punct, astfel in
cit acum, după numai 
trei etape, coloana me
ciurilor pierdute a în
cetat de a mai insera 
cifra 0. Iar lideri au de
venit universitarii clu
jeni, cci ce in etapa tre
cută evoluaseră cu nai
vitate. C.F.R. Cluj este 
singura echipă care n-a 
reușit să agonisească ni
mic pînă în prezent, fe
roviarii timișoreni, F.C. 
Argeș și Jiul luînd ieri 
prima opțiune în ac
tualul campionat.

Dacă numărul goluri
lor (20) situează această 
etapă pe primul loc, 
nivelul tehnic și specta
cular a fost, însă, de
parte de așteptări. De 
fapt, acestea aveau un 
suport special prin aș
teptarea debutului echi
pelor noastre în com
petițiile europene la 
mijlocul săptămînii in 
curs. Dar caracteristica 
meciurilor a oscilat, de 
loc îmbucurător, între 
nesatisfăcător și modest. 
La fel de nesatisfăcător, 
de altfel, ca și bilanțul 
celor patru echipe an
grenate în competițiile 
continentale care au în
scris la activul lor un 
singur punct din cele 
opt puse în joc. Puțin !

ECHIPA ROMÂNIEI Șl ȘTEFAN CHIȚU AU CÎȘTIGAT 
ETAPA A lila A „CUPEI DUNĂRII"

BRAȘOV, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Motacrosiștii români au con
firmat forma bună în care se 
află, dominînd etapa a treia a 
„Cupei Dunării" (competiție de 
valoare europeană), găzduită du
minică pe traseul de pe Valea 
Răcădăului.

Intr-o companie aleasă, Ștefan 
Chițu< Aurel Ionescu, Adam 
Crisbai și Mihai Banu au reușit 
pe un traseu dificil, să depă
șească puternicele echipe ale 
Uniunii Sovietice și Cehoslova
ciei. Alergătorul nostru nr. 1, 
Ștefan Chițu, care cu numai o 
săptămînă în urmă, in fața a- 
celorași spectatori entuziaști, a 
cucerit titlul de campion bal

Echipa etapei
RADUCANU

CREȚU IANUL STOICESCU PLEȘA
GOLEAC MORARII

INCZE IV TATARU DOBRIN MOLDOVEANU

DOUA ZILE DE SPLENDIDE ÎNTRECERI ATLETICE
Vineri,

din nouseară, cind clapele telexului de la „Sportul" au pornit 
sa cinle rondo-ul scorurilor pentru Rotterdam, Lvov, Sa
lonic și Pecs, răspunsul luluror celor interesați o fost 
același : O.K. I

Așadar, „careul de ași" — pentru că cei patru 
exprimă, mai mult sau mai puțin, forța cluburilor noas- 

s-a decis să ne pună în gardă fată de ceea ce s-ar putea 
intîmpla miercuri. (Steaua se înscrie intr-o oarecare excepție, 
prin „remiza" de la Petroșani).

Cazul cel mai interesant pare să ni-l ofere Dinamo. Jucătorii 
dinamoviști au auzit de atilea ori că REPREZINTĂ DE DEPARTE 
LOTUL CEL MAI BUN DIN ȚARĂ, incit au decis, în sinea lor, că 
această „calitate" e absolut suficientă pentru victorie. Laudele 
la adresa dinamoviștilor au sfîrșit prin a modifica întreaga psiho
logie a echipei. Iar jocul cu „Poli" este o perfectă ilustrare a 
acestei idei...

Fără să trec cu vederea rolul magnelizant a lui „Gil" Mâr- 
dărescu în înnobilarea echipei moldovene, trebuie să admitem că 
sîmbătă Dinamo s-a prezentat pe teren ca o echipă infatuată, 
dispusă să joace numai la rampă. Și această atitudine nu e nouă. 
Recentul meci cu Farul, cînd Dinamo a pierdut, de fapt, campio
natul trecut, a avut aceleași repere. îmi veți spune că Dinamo 
are o apărare mai slabă decît atacul, dar am să vă răspund că 
această afirmație e superficială, mai ales astăzi, cînd APĂRA
REA E APANAJUL UNEI ÎNTREGI ECHIPE și nu o chestiune de 
compartiment. De fapt, diferența dintre echipa națională și Di
namo (cu numeroșii săi internaționali) e tocmai în această ati
tudine deosebită față de MOMENTUL APĂRĂRII, care, în fotbalul 
1970, e mai important decît în întreaga sa istorie, dar izbutește 
să fie subestimat prin intermediul surlelor și fanfarelor care 
invită la atacuri lipsite de acoperire.

Așadar, pornim în cupele europene cu un 2—9 care repre
zintă bilanțul de ieri al „celor patru". Un 2—9 usturător, dar 
bine venit pentru toată lumea. Să-i mulțumim, în primtil rînd, 
Politehnicii lași, promotoarea replicii aspre care a rotunjit în. 
mod neașteptat acest „scor de prezentare", capabil — sperăm — 
să stîrnească energiile necesare unui slart onorabil.

loan CHIRILA
P.S. L-am revăzut pe Nichy Dumitriu. M-am așteptat la mai 

mult. Mă gindesc la o dezbatere pe tema : „CARE E, DE FAPT, 
LOCUL... MAGICIENILOR IN FOTBALUL MODERN?"

Un frumos succes la motocros

canic, și-a îmbogățit acurrț pal
maresul cu o nouă victorie, cîș- 
tigind primul loc în concurs

Clasamentele etapei individual:
1. ȘT. CHIȚU (România) 5 p. 2.
P. Bortko (Cehoslovacia) 6 p. 3. 
V. Ovekianikov (U.R.S.S.) 6 p. 4. 
V. Krasnocekov (U.R.S.S.) 9 p, 
5. J. Schmaltz (Cehoslovacia) 10 
p, 6. A. Ionescu (România) 12 p. 
7. A. Crisbai (România) 14 p. 
Pe echipe : 1. ROMÂNIA 31 p,
2. Cehoslovacia 32 p, 3. U.R.S.S. 
33 p, 4. Bulgaria 71 p. 5. Ungaria 
93 p. 6. Iugoslavia 115 p. Cla
samente generale după 3 etape — 
individual : 1. J. Schmaltz 31 p, 
2. St. Chițu 38 p, 3. J. Mohacs 
(Ungaria) 64 p, 4. A. Crisbai 67 
p, 5. V. Manolov (Bulgaria) 69 
p, G. F. Simon (Ungaria) 74 p. 

Pe echipe : 1. U.R.S.S. 79 p, 2. 
România 152 p, 3. Bulgaria 217 p.

Etapa a IV-a a „Cupei Du
nării" va avea loc la începutul 
lunii viitoare în U.R.S.S., la Chi- 
șinău.

★
In completarea programului s-a 

desfășurat o cursă internațională 
de motocros la clasa 500 cmc, 
care a revenit cunoscutului a- 
lergălor sovietic Arkadie Kha- 
vinch, de mai multe orf par
ticipant la campionatele mon
diale. In revenire de formă, P. 
Paxino (Metalul București) a 
ciștigat o manșă și a ocupat lo
cul secund.

Tr. IOANIȚESCU

Aspect din timpul cursei de 5000 m. La conducere — învingătorul, Zmil Puttemans (Belgia]

Tradiționalele Campionate internaționale ale României s-au încheiat cu 

9 recorduri naționaleS’ Mariana Filip —la prima sa mare victorie • Cubanezii 
au dominat din nou sprintul • Duminică, pe podium și atleți din Ungaria,
Belgia, R. D. Germană, Iran, R. F. a Germaniei, Finlanda, Polonia

A XIX-a ediție a Campionatelor internaționale de atletism ale Ro
mâniei s-a încheiat ieri după-amiază pe „Republicii**. Sportivi din 16 
țări — fără a avea printre ei nume sonore ale arenei internaționale, 
dar dispunînd de ambiție lăudabilă — au luat startul în ultimele finale,
an încercat — și au reușit une
ori — să cinstească evenimentul 
cu performanțe meritorii. în- 
scriindu-se în lanțul celor de pînă 
acum, Internaționalele ’70 con
stituie o punte de legătură pen
tru viitor, atestă însuflețită acti
vitate a celor ce conduc destinele 
atletismului pentru a asigura 
competiției care ne amintește de 
vremea copilăriei o onorabilă tra
diție. Aceasta in folosul atletis
mului nostru, al atletismului in
ternațional.

Gazdelor și oaspeților, învingă
torilor și învinșilor — tuturor „la- 
revedere in ’71 !“

SURPRIZA
MARIANEI FILIP

Cursa de un tur al stadio
nului s-a încheiat cu un suc
ces pe cit de surprinzător, 
pe atît de spectaculos al ti
nerei alergătoare Mariana Fi
lip. Proaspăta campioană na
țională a profitat de ritmul 
lent cu care protagonistele 
întrecerii, cubanezele Penton 
și Truste, au parcurs primii 
200 m, creîndu-și un avantaj 
sigur, pe care l-a păstrat cu 
dinții pînă la linia de sosire. 
Timpul învingătoarei — 54,2

toare mult aplaudată la 400 m.
— reflectă economia de forțe 
â concurentelor pe.-prima 
parte a disputei de 400 m.

FROMM A SPRINTAT 
PUTERNIC

Startul la 800 m bărbați, a 
fost foarte aglomerat. In pri
mei serie, cea a „redutabili
lor", au fost 10 concurenți 
pe... 8 culoare. Dieter Fromm 
a sesizat pericolul „aglome
rării" și, în momentul gru
pării, a obținut locul . prim, 
cel de la conducerea plutonu
lui. Impunînd un ritm deose
bit de alert, Fromm nu i-a 
lăsat nici o șansă principalu
lui său urmăritor, belgianul 
Eric Reygaert. Deși puternic 
talonat, alergătorul din R. D. 
Germană a reușit să-și păs
treze avansul, ba chiar să 
și-i mărească pe ultimii me
tri. Pentru Dieter Fromm, 
cronometrele au indicat 
1:47,6.

CORNELIA Șl 
TRANZISTOARELE...

înălțimea fentei s-a dispu
tat în familie. Cornelia Po
pescu — medaliată cu argint

Cronici de :
Hristciche NAUM și 

Adrian VASILIU 
Fotografii : 
A. NEAGU

(Continuare in pag a ? «)

Sub tirania obsesivă a tran- 
zlstoarelor comutate ,.pe unda 
fotbalului pînă și în tribuna 
exclusiv atletică, ne-am. sa
tisfăcut și duminică setea de 
frumos Numai sâtea natu
rală, justificată de căldura ad
mir abilei zile,, n-am putut-o 
potoli, pentru că la cel din 
urmă bal de sîmbătă seăra 
organizațiile comerciale încro
pesc un bufet, număi la o mare 
competiție internațională nu 
se ostenește nimeni să o 
facă...

Să revenim, însă, la singura 
practică sportivă care întru
nește cerințele devizei părin
telui Didon, preluată fericit de 
Coubertin : citius. altius, for
tius. Da. mai repede, ca. Mi- 
guelina Cobian sau. compă- 
irioții ei. cărora numai 
Gheorghe Zamfirescu a fost în 
stare să le reziste în finală 
pe 200 m. Da, mai sus. ca 
tînăra emulă a cucernicului 
în concentrare Fosbury, Cor
nelia Popescu, pe care a ve- 
ghet-o de aproape, in rochia 
ei verde înflorată, jalonul, 
punctul de miră al -tuturor 
săritoarelor în înălțime din 
lume, lolanda . Balaș-Soter. 
(Păcat că noua speranță a 
probei avea a se lupta doar 
cu... Draga Comșa ; unde a 
fost Virgia Bonei, așa. cum 
am- putea întreba : unde au 
fost proaspătul recordman 
Puiu, proaspătul campion la 
lungime Jurcă ?).

S-au înțîtnft duminică, în 
arena atletică, două generații 
și ne face plăcere să consem
năm ' faptul Nu e vorba de 
Nestorul profesiei noastre, 
mereu tînărul prof. Cgmil 
Morțiin, care ne patronează 
exercițiul funcțiunii la masa, 
presei. Ci de două atlete. De 
17 ani neîntrerupt campioană 
a țării la aruncarea greutății 
șl de tot atita vreme prezentă 
la acest tradițional . miting in
ternațional : iată performanța 
de invidiat a brașovencei Ana 
Sălăgean. De partea cealaltă, 
o adolescentă din Roman, vi
itoarea asistentă medicală, 
Mariana Filip: căreia luna de 
miere i-a priit, de vreme ce 
a învins surprinzător, la 400 
m., două foarte bine cotate 
sprintere cubaneze.

împotriva . uzanțelor, craini
cul, organizatorii, și vîntul au 
dat o nouă șansă recordmanu
lui vest-germah, dar sulița, lui 
Wolfermann s-a încăpățînat 
să rateze contactul subcutan 
cu pămîntul.

Programul a fost scurt. 
(N-am aflat-o de pe costisi
toarea tabelă electronică, a 
cărei muțenie se vede treaba 
că nu se impută nimănui l). 
Reflectoarele n-au ajuns sa
se aprindă. Nici nu era ne
voie Probele atletice au stră
lucit suficient. în puritatea 
lor diamantină, dîndu-ne gus
tul, niciodată pierdut, de a 
reveni vineri pe stadipn...

Victor BANCIULESCU



DE SPLENDIDE ÎNTRECERI ATLETICE
la recenta Universiadă de la 
Torino — a așteptat liniștită 
să-și încheie evoluția celelal
te concurente și la 1,70 m a 
intrat în concurs. O săritură 
reușită la această înălțime, 
apoi două (prima greșită) la 
1.75 m și încă una la 1,80 m. 
Ștacheta a fost ridicată apoi 
la 1,86 m — înălțime record 
pentru 
nicul 
tăcere.
Pect 
conformat. Dar crainicul n-a 
avut nici o putere asupra mi
crofoanelor care transmiteau 
fără contenire reportajul me
ciurilor de fotbal... Puțin 
enervată, fata blondă a tre
cut peste 
dar nu și 
Astfel că 
Corneliei
l, 80 m.

FAVORITUL ÎNVINS
Pornit favorit/ Herman 

Latzel (R.F. a Germaniei), 
care realizase în acest an o 
săritură de aproape 8 m 
(7,91 m), nu s-a dezmințit în 
timpul probei de săritură în 
lungime. El a dominat pro
ba și a cucerit medalia de 
aur cu o performanță ono
rabilă i 7,78 ni. Disputa pen
tru celelalte locuri a fost și 
ea pasionantă, oferindu-ne 
un duel atractiv între Săru- 
can și Zaharin. Obținînd în 
a 5-a săritură 7,63 m, Va
sile Săruean și-a adjudecat 
„argintul", lăsîndu-1 în urmă 
pe prietenul și adversarul său 
Mihai Zaharia cu... doi cen
timetri. Așadar, Herman Lat
zel 
7,63
m.

Ungariei 
formanță 
bună aruncare măsurînd 61,66 
m. L-au secondat, în ordine, 
Risto Myyra (Finlanda) și 
Stanislaw Skowronski (Polo
nia).

să realizeze o per- 
notabilă, cea mni

DIN NOU CUBA !
Ștafeta feminină 4xl00m
Cubei. în frunte cu Mi- 

n-a scăpat

Internaționale. Crai- 
a solicitat publicului 
Și publicul, din res- 

pentru Cornelia, s-a

acest incovenient, 
peste ștachetă... 

rezultatul final al 
Popescu este

a

HEINZ HOFFER 
MEDALIE DE AUR 
PENTRU ELVEȚIA 

în finala hurdlerilor 
distanța de 400 m am sperat 
într-o victorie a lui Ion Ră- 
țoi, creditat cu cea mai bună 
performanță printre competi-

pe

a
guelina Cobian,
prilejul de a se impune din 
nou. Deși schimburile au fost 
deficitare — tributul plătit 
fiind mai mare de o secun
dă — cubanezele s-au 
pus în final, 
tima pătrime 
pentru a i se 
drept netă.
proporționate ca valoare, n-au 
putut realiza surpriza între
zărită la un
Pentru cele 
ale ștafetei Cubei cronome- 
trele au marcat 45.9 s.

în permanență în apropiere 
de excelentul Montez. Și chiar 
dacă cubanezului nu i-a scă
pat victoria, medalia de ar
gint l-a răsplătit pe Zamfi- 
rescu pentru frumoasa sa 
alergare, pentru ambiția cu 
care și-a disputat șansa.

Seria I: SPORTUL STUDENȚESC A PRELUAT CONDUCEREA

PABLO MONTEZ (10,1 și 20,8) 
cel mai rapid sprinter al 

„inter naționalelor**
Românul a condus, ur- 
îndeaproape de cubane-

7,78 m, Vasile Săruean 
m, Mihai Zaharia 7,61

EMIL PUTTEMANS 
PE ULTIMII 60 M !

m
o

La

Alergătorii de la 5000 
au plecat în cursă ca la 
promenadă duminicală. 
2000. in, plutonul (13 oameni) 
era compact, iar la jumătatea 
cursei fruntașii continuau să 
lîncezească. Din acel moment 
a atacat N. Mustață. A / fost, 
însă doar un foc de paie, 
deoarece Nagel și Puttemans 
i-au prins repede plasa și, 
după un nou tur, în față se 
aflau 6 alergători. Acalmie 
totală. Abia la anunțarea ul
timului tur a sprintat puter
nic Nagel, luînd un avans 
de cîțiva metri. Singurul care 
a rezistat atacului a fost 
Puttemans și între cei doi 
fondiști urma să se decidă 
învingătorul. ~ 
R.D. Germane 
atacul său prematur, deoarece 
pe linia dreaptă belgianul 
Puttemans, cu forțe aproape 
intacte, l-a depășit cu ( faci
litate, rupînd primul firul de 
la sosire.

tori, 
mat 
zii Garcia și Martinez, pînă 
la al 5-lea gard, cînd elve
țianul Heinz Hoffer a sprin
tat sec. Acesta din urmă a 
intrat în linia dreaptă cu urt 
avans sigur și a rezistat cu 
brio adversarilor săi depar
tajați prin fotografie. Timpul 
învingătorului : 50,9 s (rec.
personal).

Reprezentantul 
a .plătit scump

DISCUL LUI FEHER 
LA 61,66 M.

Discobolul maghiar Geza 
Feher nu a avut practic ad
versari în concursul de ieri. 
Acest lucru nu l-a incomo
dat, însă, recordmanul

im-
cîștigînd în ul- 
avansul necesar 
califica victoria 
Româncele, dis-

moment dat.
4 componente

ZAMFIRESCU L-A TA- 
LONAT PE MONTEZ

Printre finaliștii probei de 
200 m băieți s-au aflat doar 
doi... intruși (Zatnfirescu și 
Farkas) într-o veritabilă fa
milie de cubanezi. Se părea 
că, în • aceste condiții, toate 
medaliile au fost acontate. 
Dar Zamfirescu n-a vrut să 
consimtă. 'El a luptat cu o 
admirabilă forță de la în
ceput pînă la sfirșit, fiind

UNDE EȘTI TU PENEȘ?

Frumoase vremurile acelea 
cînd sulița zbura din mina 
Aneliesei Reimesch. Și mai 
frumoase acelea cînd Miha- 
ela Peneș ne aduceți inegala
bile satisfacții olimpice 1 Dar, 
iată-ne acum plecînd frun
tea în fața unei aruncări de 
53 m. Se dovedește astfel 

'că povestea-aceea cu culca
tul pe lauri nu este, de fapt, 
o poveste, că astăzi — cînd 
ai un mare performer — tre
buie să-i pregătești cu miga
lă schimbul de ștafetă. Alt
fel, cîștigă detașat Imrene 
Vidas (Ungaria) — în fața 
căreia ne scoatem pălăria — 
fără a avea măcar satisfacția 
de a ii avut alt adversar de- 
cît...
cestea
gîndit antrenorilor.

ruleta. Poate toate a- 
și altele vor da de

REZULTATE TEHNICE. înălțime (f) : 1. CORNELIA POI'ESLU 
(România) 1,80 m, 2. M. Matei (România) 1,60 m, 3. D. Radu (România) 
1,60 m; 800 m (b): 1. DIETER FROMM (R.D.G.) 1:47,6, 2. E. Reygaert 
(Belgia) 1:4li.O, 3. I. Damaschin (România) 1 ’48.6. 4. Gh. Unguceanu 
(România) 1:48,3, 5. G. Molnfir (Ungaria) 1:49.8, 6. M. Neanuu (Româ
nia) 1:50,2; Disc (b): 1. GEZA 1EIIER (Ungaria) 61.66 m. 2. R. Myyra 
(Finlanda) 57,02 m, 3. S. Skowronski (Polonia) 06,82 m, 4. 1. Nagy (Ro
mânia) 54.72 m, 5. S. Holub (Ungaria) 53,36 m. 6. I. Morlnsop (Cuba) 

•53,32 m: idO m (I): 1. MARIANA FILIP (România) 54,2. 2. C. Trustc 
(Cuba) 54.2. 3. A. Penton (Cuba) 51.3. 4. Al. Bâdcscu (România) 54,7. 5. 
I Silai (România) 54.8, 6. B. Wieck (R.D.G.) 55,7: Gr,■mate (t): 1. JUD1T 
BOGNAR (Ungaria) 15.54 m. 2. A Sălăgean (România) 15,52 m. 3. E. 
Moldovaii (România) 14.06: Lungime (b): 1. HERMAN LATZEL (R.F a 
Germaniei) 7.73 m, 2. V. Săruean (România) 7.63 m. 3. M. Zaharia (Ro
mânia) 7.61 m, 4. F. Herbrandt (Belgia) 7.59 m, 5. S. i.ăzâreseu (Româ
nia) 7.54 m. 6. Ii. StrulZ (R.F. a Germaniei) 7.32 m: 5000 m : • 
PUTTEMANS (Belgia) 14:20.0, 2. D. Nagel (R.D.G.) 14:21,3, 3. 
nac (România) 14:24,6. 4. N. Mustață (România) 11:27.0. 5. S.
(Romania) 14:35.0, C. 1. Rozsă (Ungaria) 14:33.0: 200 m (b): 1. PAP.I.O 
MONTEZ (Cuba) 20.0. 2. Gh. Zamfirescu (România) 21.1. 3. J. Triana 
(Cuba) 21.1. 4. .1. Triana Perez (Cuba) 21.2, 5. .). Morales (Cuba) 31,3, 
6. T. Farkas (Ungaria) 21.4; 200 m <f) t 1. M1GUEI.INA COIMAN (Cuba) 
23,9 2. S. Anghelescu (România) 24,4. 3. A. Peircscu (Romania) 25.2 : 
4Oo m garduri' : I. HEINZ HOI FER (Elveția) 50.9. 2. J. Garcia (Cuba) 
61.6, 3. I. Rfliol (România) 51.6, 4. 1. Burcă (România) 51,7. 5. D. Kovaeey 
(Bulgaria) 52.11. 6. C. Martinez (Cuba) 53.1 ; Suliță (f) : I. IMRENE VIDAS 
(Ungaria) 53.32 m. 2. Ioana Slancu (România) 51.14 m, 3. E. Prodan 
(România) 48.98 m: 4x100 m (f): I. CUBA (M. COBI AN, L. JONES, C. 
HECHEVARRIA, M. GARBEY) 45,9, 2. Sei. română 46.4.

REZULTATE TEHNICE. înălțime

1. EMIL
I. Rus-
Marcu

MARI SURPRIZE PE RINGUL DIN GALAȚI

GALAȚI, 13 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Sîm- 
bătâ, pe arena Dunărea din 
localitate, a avut loc întîlni
rea de verificare în vederea 
apropiatelor campionate na
ționale, dintre pugiliștii de la 
Oțelul Galați și Steaua Bucu
rești.

Chiar dacă campioana țării 
nu a deplasat la Galati prima 
sa garnitură, în fdrniățle au 
fost' prezente, totuși, cîteva 
nume de rezonanță, cum sini, 
cele ale campionilor europeni 
Constantin Ciucă și Aurel Du
mitrescu. Aceștia au evoluat 
în meciuri de 5 reprize. La ca
tegoria cocoș, Aurel Dumitres
cu a părăsit ringul învins de 
fostul component al lotului 
de juniori, tânărul Ion Glăvan. 
De notat că in reprizele a 
lH-a și a IV-a campionul 
Europei a fost pus k.d. ScOrUl 
final al întîlnirii : 12—6 pen
tru Otelul.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
54 kg : I. Glăvan (O) b.p. A. 
DumitrestU (S)‘; '57 l,g s 
Guțu (O) b.p. Gh. Radu (S), 
C. Ciucă (S) b.p. P. luga (O)<

C. Stan (O) b.ab. III C. Buz.tr 
liuc (S) ; 60 kg : N. Deicu (O) 
b.p. C. Bumb (S), Gh. Bădoi 
(S) b.ab. II 1. Hadu (O) ; 63,5 
kg : A. Popa (S) b.p. St. Voi- 
cu (O) ; 71 kg : V. Bute (O)

b.ab. 1 Gh. Peteanu (S) ; 75 
kg : M. Măniță (O) b.p. P. 
Cojocaru (S) — decizie erona
tă.

T. SIKIOPOL

„CUPA VOINȚA" A REVENIT CLUBULUI ORGANIZATOR

A.

Sub auspiciile clubului Voința, 
sîmbătă seara a avut loc o 
uniune pugillstică la 
participat boxeri juniori 
hiori. 
ie să 
delor 
gătită 
încununată de un 
în primul 
puiizăior a obligat arbitrii să 
asigure securitatea boxerilor în 
apropierea corzilor oprind, dese
ori meciurile. în al doiieâ rînd, 
lufniha s-a întrerupt deseori. 
..Capul de afiș14 al galei l-a con
stituit întîlnirea. din cadrul cat. 67 
kg. între N. AliUță (Voința) și A- 
lex. IVan (Semănătoarea). în care 
ambii boxeri și-au pus in va
loare tehnica, , folosind o gamă 
variată de lovituri, primul 
vingînd detașat la puncte.

> rezultatele — juniori :

re-
eare au 

șl se- 
Incă de la început trebu- 
amintlm că strădania gaz
de a organiza o gală pre- 
cu mult înainte nu1 a fost 

succes deplin, 
rînd, ringul necores- 

a obligat arbitrii 
boxerilor

M. Boțea (Voința) p.p. A. 
(Constructorul) ; 45 kg : N. 
sile (Voința) b.p. " “ '
mănătoarea) ;
(Voința) b.p. I. 
mo) ; 54 kg : ( 
talul) b.p. A. Stăncescu (Voința) ;
1. Anghel (Dinamo) b.p. ~ 
uțâ (Voința), Seniori —
Gh. Grigore (Voința) b.p. V. 
Ciontu (Metalul) ; 60 kg ;
D. Dosan (Grivița roșie) b.p. St. 
Stîncâ (Voința) ; Miron Tudor 
(Voința) b.p. A. fiădică (Rapid) ; 
63,500 kg ; T. Mihai (Voința) b.p. 
M. Mogoș (Grivița roșie) ; 67 kg: 
I. ’ —
M.

Savu 
Va- 

I. Raicu (Se- 
48 kg : T. Dinu 

Vladimir (Dlna- 
C. Petrescu (Me- 

........'.‘0 ;
C. Ali- 
54 kg : 

b.p.
60

b.p. 
Stan 
(Gri-

in-
Iată

43 kg :

Iancu (Electromagnetica) 
Enache (Voința). C.

(Voința) b.p. I. Damian 
Roșie). Cupa pusă în joc. a 
ciștlgată de echipa Voin|a.

Aurel PĂPĂDIE

vița 
fost

MASCULIN

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
14—7 (4—4). O primă repriză am 
asistat la una dintre cele mai fru
moase confruntări handbalistice 
din acest sezon. Oaspeții, ca Și 
gazdele de altfel, au pasat și s-au 
mișcat in' teren cu rapiditate, pre
să rindu-și atțiU/iik1 ofetisive cu 
multe și variate prdcedc'e tehnice. 
O ușoară notă discordantă — care, 
din păcate, după pauză s-a accen
tuat — au făcuf-o bucurcștenii, 
foarte agresivi în apărare și de 
multe ori, chiar, dincolo de limi
tele în care îtlțelcgem acest ter
men După pauză, 't'c/rțînd victo
ria. Universitatea și-a păstrat ca
dența, și. după cum spuneam, și 
maniera de a acționa în apărare, 
în schimb, timișorenii au cedat 
pasttj chiar din primele minute 
de la reluare și au pierdut astfel 
la un scor, după părerea noastră, 
mult prea sever. Vom nota că 
în această parte a meciului Poli
tehnica a avut o perioadă de... 
tăcere, care a durat 20 de 
nute. reallzînd primul punct 
reprizei Elbia în min. 
prin transformarea unei 
de ia 7 m ! Au îtiarcat :
<9). Schuman (2). Parasehîv. stef. 
Chhcu — Universitatea, Ulrlan 
(2). Teacokt (2), Guncș, Fen Her, 
Comânescu — Politehnica. Inegal 
arbitrajul cuplului C. Căpâțînă 
(bine) și I). Enr (foarțfe slab), 
ambii din Buzău.

ml- 
al 

50 și acela 
lovituri 

Clik-M

Gruia, 
Steaua

ÎN DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ, 1. E. F. S. 
A ÎNTRECUT PE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

tunarul handbalului, încearcă
— Dinamo Bacău, disputată

FEMININ

UNIVERSITATEA
1.1—1) (3—2). Socotit.

din nou vigilența portarului băcăuan (fază din partida 
ieri pe stadionul Tineretului).

Foto : B. VASILE

STEAUA - DINAMO BACĂU 
18—-8 (6—4). Victoria formației
campioane a fost scontată și ea 
s-a realizat conform previziunilor. 
Autorii golurilor : G>"iin (6). Bir- 
tolom (4). Popescu (2), Goran <2), 
Coasă, Speck, Marinescu, Cristian 
— Steaua. Păcuraru (2), Botin (2), 
Avramescu (2). Georgevici, Cer- 
venka — Dinamo Bacău. îngă
duitor. arbitrajul cuplului ploieș
tean' C. Senchea și D Senchea.

POLITEHNICA GALATI — DI
NAMO BRAȘOV 18-13 (6—8). Mai 
bine pregătiți din punct de ve
dere fizic, studenții au reușit să 
cîștige o partidă al cărei rezultat 
a stat s.ub semnul incertitudinii 
numai în primele 30 de minute. 
Au înscris cele mai multe goluri: 
Pădure (6), Eltimle (3). Văduva 
(3) — Politehnica. Lehcr (3), Stan 
(2) — Dinamo. Au arbitrat Gh. 
Popescu și M. Petrescu (Bucu
rești). (S. Constaîitinescu-coresp.).

ȘTIINȚA LOVRIN — UNIVERSI
TATEA CLUJ 12-10 (6—6).

I E.F.S.
BUCUREȘTI
pe btinfi dreplate. derbiul etapei, 
meciul dintre aceste douft for
mații fruntașe ale handbalului 
nostru feminin a fost plăcut, a- 
bundent în faze dinamice și — 
ceea ce este, poate, mai import 
taut — edificator în privință pro
gresului realizat de unele jucă
toare. Partida a început sub sem
nul unei evidente emotivități, am
bele formații ratînd, pe rînd. si
tuații clare și dind posibilitatea 
celor doi portari (An^a — I.E.F.S. 
și Velicu — ,.U“) să se remarce. 
(Cti toate că îh această parte A 
întîlnirii a existat o oarecare ega
litate în raportul de foițe, totuși 
s-a putut observa la ÎZE.F.S» o 
mai mare claritate în acțiuni și 
o mai bună coordonare în joc. 
După pauză, acest lucru a devenit 
mai evident și elevele antrenoru
lui Ion Bota s-au detașat meri
tuos reușind să pună bine în 
valdare Torța de Șut a Rodicăi 
Bunea (de la meci la meci în pro
gres. motiv pentru care sperăm că 
nu va £1 omisă de pe lista selecțio
natelor !). Acțiunile decisive, pur
tate pe partea ■ stingă a apărării 
Universității si finalizate de llo- 
dica Bunea au tranșat detinitiv 
duelul, chiar dacă cu un ultim

efort handbalistele de la „U“ s-au > 
apropiat simțitor de egalare: 7—G 
min. 36 și 9—8 min. 40 pentru 
I.E.F.S. Punctele au fost înscrise 
de : Bunea (6), Băicoianu (4)4 
Molia nu, Mamiaca, Costândache 
— I.E.F.S.. Argliîr (6), Scorțescu 
(3) — Universitatea. Atent și cor
rect arbitrajul cuplului V. Sidea, 
și V. Pelenghian (București).

C.S.M. SIBIU — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 13—6 (8—3). Partida nu 
s-a ridicat din punct de vedere 
tehnic la nivelul unui meci de 
categoria A. Gazdele aU jucat 
slab în apărare. Au marcat : 
Brczaie (9). Birthehner (?)» Wal- 
zCr. Barbu — C S.M.. Cordoș (3), 
Szoldv (2). Szebeny — Mureșul. 
Au condus bine M. Antonescu și 
A. Gruianu (Ploiești). (Gh. To- 
pîrceanu-coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— RULMENTUL BRAȘOV 
(4—1). Rezultatul constituie o sur
priză. dar formația gazdă, 
du-se doai pe aportul a 2—3 Hi- 
cătoaie nu a putut face față rit
mului impus de echipa brașo- 
veană. Dc menționat comportarea 
nesportivă a jucătoarei Socol 
(Constructorul), care. eliminată 
pentru 2 minute, nu a vrut să pă
răsească terenul. Persistînd in ati
tudinea sa. ea a fost exclusă din 
joc, după care și-a rupt carnetul

10—11

băZîn-

de legitimare și a lovit în față pe 
imul din arbitri. Principalele rea
lizatoare : Franz (3) — Construc
torul, Nako (6) — Rulmentul. Au 
arbitrai slab N. Andrea și C. Tâ- 
nilsescu (Craiova). (C. Crețu- 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA ODOR HEI 18—9 (8-5). 
Joc de bun nivel tehnic, în care 
campioanele au oferit multe faze 
de. calitate. Cele mai multe’puncte 
au fost înscrise de : Popa (7), 
Gavrilov (4) — „U“, Maghiari (4), 
Teglaș (2) — Voința. Au arbitrat 
foarte bine I. Crîsiiic și A. Pohl 
(Petroșani). (St. Marton-coresp.).

CONFECȚIA - TEXTILA RU- 
IÎUȘI 14—11 (8—8). Meciul a fost, 
în majoritatea timpului. echili
brat. în ultimele 10 minute. însă. 
bucUreștencelF — mai experimen
tate — au avut o ușoară superio
ritate. care le-a permis să cîș- 
tige. Principalele realizatoare : 
Ilie (7), Matache (3) Confec
ția. Seidncr (3), AHevoaie (3) —
Textila. Slab arbitrajul cuplului 
N. Molfeta și I. Ponovici (Brașov).

RENTA, ÎNVINGĂTOARE ÎN „CRITERIUL CAILOR DE 2 ANI

STUDENȚESC
PROGRE- 

2—0 (1—0). 
timpului, 

au. prestat 
și cu com- 

reușite. Studenții, 
apărare care a dat 

dovadă de nesigu- 
dar cu o înaintare in- 
au speculat prompt

SPORTUL 
BUCUREȘTI 
SUL BRĂILA 
în . majoritatea 
ambele formații 
un joc în viteză 
binații 
cu o 
uneori 
ranță, 
cisivă, 
două greșeli ale apărătorilor 
adverși, înscriind de fiecare 
dată : Georgescu (min. 21) și 
Cfornoavă (min. 80). Brăilenii 
au combinat frumos în cîmp, 
dar înaintașii lor au ratat, în 
special în prima repriză, mai 
multe ocazii, una mai clară 
decît cealaltă. Vom aminti 
doar una singură, aceea din 
min. 2, cînd Ologu, de la 4 
m lateral, a trimis balonul 
pe lingă poarta goală I A con
dus bine C. Ghiță — Bra
șov. (p.v.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
DUNĂREA GIURGIU 4—0

(1—0). în prirpa repriză, s-a 
jucat în forță, cu multe faul
turi, comise de oaspeți. în 
partea a doua, jucătorii de la 
Ceahlăul și-au impus supe
rioritatea Și au mai marcat 
trei goluri. Merită remarcată 
evoluția extremei, Ștefănescu 
(Ceahlăul), care și-a „servit" 
foarte bine colegii din linia 
de înaintare. Au marcat: 
Baicu (min. 29), leneși (min 
57), Dragu (min. 72) și Za
haria (min. 81). A 
foarte bine I.
(C. Nemțeanu,

arbitrat
Ciolan — Iași 
coresp.).

TÎRGOVIȘTE
MOREN1 2—1

supe-

METALUL
— FLACARA
(0—0). Metalurgiștii, 
riori în toate compartimente 
le, au dominat în prima par

te, dar au ratat. în repriza se
cundă, jocul a fost mai dina
mic. Au marcat: Pavlovici 
(min. 52 și 67), respectiv Dă- 
nilă (min. 65). Portarul Stan 
(Flacăra) a fost eliminat pen-

tru atitudine nesportivă. Ex
celent arbitrajul lui C. Petrea 
— București. (M. Avanii, co ■ 
reresp.).

METROM BRAȘOV — 
C.F.R. PAȘCANI 2—1 (2—1). 
Gazdele sperau că vor obține 
o victorie la scor, deoarece în 
min. 22 au condus cu 2—0, 
dar, în final, au fost nevoite 
să se mulțumească doar cu o 
diferență de un gol. Cauza ? 
Atacanții brașoveni au 
numeroase ocazii. Au 
cat: Furnică (min. 2), 
(min. 22), respectiv
(min. 40). A condus bine Al. 
Grigorescu — București. (C. 
Gruia, coresp. principal).

ratat 
mar
Gane 

Ciupa

ȘTIINȚA BACAU — PO
LITEHNICA GALAȚI 2—1 
(2—0).' în prima repriză, bă
căuanii au dominat și au în
scris două goluri prin Pelea 
(min. 7 și 19). După pauză, 
gălățenii au avut inițiativa 
și au redus din handicap prin 
Bucur, min. 65. A arbitrat bi
ne V. Pîrvescu — Buzău. (Gh. 
Daiban, coresp.).

S. N. OLTENIȚA — A. S. 
ARMATA TG. MUREȘ 0—0. 
Deși echipa gazdă a dominat 
hotărîtor în prima repriză și 
parțial în cea de a doua, ea 
nu a putut totuși să treacă 
peste experimentata apărare 
a mureșenilor, care a avut 
în Szabo un adevărat stîlp. 
Ceea ce a constituit o surpri
ză neplăcută pentru gazde a 
fost ușurința cu care 
tașii Constantin și 
nichi au ratat ocazii 
cele mai clare. In 
58, de pildă, Constantin, sin
gur cu portarul Solyom, a 
ratat incredibil. Două minute 
mai tîrziu, a fost rîndul lui 
Dumitru Nicoiae să rateze de 
aceeași manieră. Echipa 
oaspe a impresionat prin teh
nică și calm, rod al unei ex
periențe îndelungate. Foarte 
bun arbitrajul lui Radu Buz- 
<Iun — București. (Voicu Ma
rin, coresp.).

înain- 
Stama-
dintre 

minutul

POIANA CIMPINA — 
PORTUL CONSTANȚA 1—0 
(1—0). Jocul frumos practi
cat de cele două echipe a 
fost urmărit de un humăr 
mare de spectatori. Gazdele 
au dominat în majoritatea 
timpului, dar au ratat foarte 
mult. Așa că scorul nu re
flectă superioritatea pe care 
cîmpinenii au avut-o. Oas
peții au jucat deschis, dar 
atacurile lor au periclitat 
de puține ori poarta apărată 
cu succes de Opanschi. 
cui gol al partidei 
marcat de Strechioiu 
23). A arbitrat bine 
covei — Bacău. (Eugen 
— coresp.).

Uni- 
a fost 

(min. 
A. Ma- 

Stroe

ME
CI—(I.

OTELUL GALAȚI - 
TALUL BUCUREȘTI 
Joc viu disputat. Gazdele, 
deși au dominat cu autorita
te (raport de cornere i 13—2 
în favoarea Oțelului), nu au 
reușit să-și adjudece victoria. 
Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric și au contraatacat 
destul de periculos, 
câtor arbitrajul 
Rotaru — Iași, 
coresp.).

lui 
(T.

Satisfă-
Mircea 

Siriopol,

septem-

1. SPORTUL 5 4 10 9—3 9
2. A.S.A. 5 3 2 0 14— 4 8
3. Ceahlăul 5 3 0 2 9—5 0
4. Met. Buc. 5 2 2 1 4—2 6

5. Știința 5 3 0 2 6—5 6
6. Met. Tirg. 5 3 0 2 5—6 6
7. Dunărea 5 3 0 2 3—6 6
8. Progresul 5 2 12 6— 5 5
9. C.F.R. 5 13 1 7—6 5
1». Mctrom 5 2 12 5—7 5
11. Oțelul 5 12 2 0—6 4
12. S.N. Olt. 5 12 2 3— 6 4
13. Portul 5 2 0 3 4—8 4
14. Poiana 5 113 3—6 3
1.5. Politehnica 5 10 4 3—6 2
16. F lacăra 5 0 14 5—11 1

ETAPA VIITOARE (20
brie) : Metalul Tirgovlște — Me- 
Irom Brașov, Progresul Brăila — 
C.F.R. Pașcani, Metalul Buc. — 
Știința Bacău, Politehnica Galați 
— Sportul studențesc Buc., Dună
rea Giurgiu — S.N. Oltenița. 
A.S A. Tg. Mureș — Ceahlăul P. 
Neamț. Portul Constanța — Oțe
lul Galați, Flacăra Morenl — 
Poiana Cimpina.

Seria a ll-a: VAGONUL-SINGURA ECHIPA
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — C.S.M. REȘIȚA 2—1 
(2—0). Joc de nivel modest, 
cu multe neregularități. în 
primele 30 de minute, studen
ții au marcat două goluri, 
prin Dobîndă (min. 6) și Kun 
I (min. 30 din 11 m). în par
tea a doua, 
scris un gol, 
57). Arbitrul 
Tr. Severin 
compensație, 
oaspeților după ce Tarcu iși 
aranjase balonul cu niîna și 
a refuzat să dicteze un pe
nal ti în favoarea 
(P. Arcan, coresp.

trajul lui Gh. Vereș 
(T. Tohătan, coresp. 
pal).

— Cluj, 
princi-

CU ZERO PUNCTE!

reșițenii au în- 
prin Tarcu (min. 
S. Drăgullci — 
a dat decizii în 
a acordat golul

reșițenilor 
principal).

MARE —
1—0 (0—0).

evoluat

OLIMPIA SATU 
VAGONUL ARAD 
Ambele formații au 
slab. Terenul acoperit cu nisip 
a influențat negativ desfășu
rarea jocului. Unicul gol a 
fost realizat de Bathori II 
(min. 63). A condus corect 
I. Zare — Oradea, în locul 
lui T. Cîmpeanil, care nu S-a 
prezentat. (A. Verba, coresp.).

MINERUL ANINA — U.M. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—1). Jo
cul a fost la discreția gazde
lor, insă înaintașii Minerului 
au irosit multe ocazii Golu
rile au fost marcate de Lang 
(min. 6) și Munteanu (min. 
55), respectiv lancu (min. 38). 
Bun arbitrajfil lui 
— Slmeria. (Gh. 
coresp.).

N. Găman 
Crăciunel,

C.S.M.
Arădanii

C.F.R. ARAD 
SIBIU 1—3 (1—1). 
au început promițător jocul 
și au condus ostilitățile" toa
tă repriza I. După pauză, oas
peții au preluat conducerea și 
au terminat, pe merit, învin
gători această partidă. Autorii 
golurilor : Korosi (min. 15) 
per.tru C.F.R., Râdoi (min. 
45, 57 și 88) pentru C.S.M. 
A condus C. Pop — Hune
doara. (Gh. Nicolăiță, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
OLIMPIA ORADEA 3—1 
(3—1). O primă repriză fru
moasă, în care s-au marcat 
patru goluri. Apoi, după pau
ză, orădenii au dominat ușor, 
fără însă să mai poată modi
fica rezultatul. Minerii au 
avut o perioadă de cădere în 
partea a doua a 
din cauza căldurii, 
au fost înscrise de 
(min 2), Trifu (min. 
nai (min. 38), respectiv Bacoș 
(min..•35). Satisfăcător arbi-

meciului, 
Golurile 

Kasoni 
10), Koz-

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CORVINUL HUNEDOARA 
5—1 (3—0). Meciul s-a dispu
tat la Copșa Mică. Gaz metan 
a evoluat la un bun nivel și 
a cîștigat pe merit la acest 
scor. în prima parte, înain
tașii de la Gaz metan au fruc
tificat trei ocazii, prin Mol
dovan (min. 5 și 40) și Macai 
(min. 21). După pauză, Corvi
nul a redus din handicap 
(Cergo, min. 60), apoi rnedie- 
șenii au mai înscris de două 
ori, prin Gertner (min. 69) și 
Moldovan (min. 86). A condus 
autoritar M. Moraru — 
iești. (Z. Rîșnoveanu și 
Faliciu, coresp.).

P1O- 
M.

ME-
2-2 
des-

CR1ȘUL ORADEA — 
TALURGISTUL CUGIR 
(1—1). După ce Kun II a 
chis scorul în miri. 9, orădenii 
și-au desconsiderat adversarii, 
comițînd numeroase greșeli. 
Urmarea acestui mod de a 
juca s-a văzut pe tabela de 
marcaj. în min. 25, Savancea, 
a egalat, transformind o lovi
tură de pedeapsă. Apoi, în 
min. 66, Ivan a profitat de un 
luft al 
(Crișul), 
oaspeți) 
cu 2—1.

lui Sătmăreanu II 
a înscris și astfel 
au luat conducerea 
Spre sfirșitul parti

dei, orădenii au jucat mai
bine și au egalat în min. 87, 
cînd Popovici a transformat 
un 11 m. A arbitrat R. Sa- 
bău — Cluj. (Iile Ghișa, co
resp. principal).

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — GLORIA BISTRIȚA 
3—1 (1—1). Meciul s-a dispu
tat pe o căldură excesivă. 
Cralovenil au cîștigat in fi
nalul partidei, prititr-o mai 
bună organizare a jocului șl 
datorită incisivității jucători
lor Morovan și Bondrea, care 
au fost introduși după pauză. 
Oaspeții s-au remarcat înde
osebi prin activitatea bună a 
înaintașilor centrali. Golurile 
au fost realizate de Ciocan 
(min. 5) pentru Gloria, Stan- 
ciu (min. 10) și Bondrea (min. 
75 și 79) pentru Electroputere. 
Foarte bun arbitrajul lui Gh. 
Limona — București. (N. Pas- 
tramagiu, coresp.).

1. POLITEH. 5 5 0 0 13— 3 10
2. Crișul 5 3 2 0 6- 5 8
3. C.S.M. Sibiu 5 3 1 1 10— 5 7
4. Min. B. M. 5 3 1 1 8— 7 7
5. Corvinul 5 3 0 2 8— 7 6

1—7. Min. Anina 5 3 0 2 6— 6 6
i—7. Olimp. S.M. 5 3 0 2 4— 4 6

8. Gaz metan 5 2 1 2 9— 8 5
». Metalurgistul 5 2 1 2 9—10 5

10. Electroputere 5 2 1 2 6— 8 5
11. Gloria 5 2 0 3 4— 5 4
12: C.F.R. Araci 5 2 0 3 5- 7 4
13. C.S.M. Reșița 5 1 1 3 5- 6 3
14. Olimp. Or. 3 1 1 3 3- 7 â
15. U.M.T. 5 0 1 4 3— 7 1
16. Vagonul 50 0 5 1— 7 0

ETAPA vjfTOARE 
brie) : Olimpia Satu 
șui Oradea, vagonul 
nerul Baia Mare, C.S.M. Reșița — 
Corvinul Hunedoara, CLS.M. Sibiu.
— Gloria Bistrița, Minerul Anina
— Gaz metan Mediaș, Metalurgis
tul Cugir — Electroputere Craiova, 
Olimpia Oradea — Politehnica Ti
mișoara, U.M. Timișoara — C.F.R. 
Arad.

(20 :
Marc 
AraU

septe.n-
— Cri- 

I —- Mi*

ȘCOALA GENERALĂ TURNU-ROȘU (SIBIU)

A CÎȘTIGAT „CUPA SPERANȚELOR"

Timp de trei zile, terenurile 
din incinta stadionului Tineretu
lui din Capitală aii găzduit com
petiția de oină rezervată școlilor 
generale și dotată cu „Cupa 
speranțelor".

După discutarea semifinalelor 
au rămas sâ-șl dispute IntUeta- 
tea, pentru cucerirea trofeului, 
patru echipe reprezentihd jude
țele Sibiu, Neamț. Dîmbovița, și 
Sălaj. Turneul final s-a disputat 
tur-rrttir și a dat cîștlg de cau
ză elevilor sibieni, 
pierdut nici 
partide susținute, 
tele cîștigătoarei : 
Voivodeni (Sălaj) 8—7 și 10—2 ; 
cu Șc. gen. Văcărești (Dîmbo
vița) 8—2 și 3—0 ; cu Șc. 
GliCiăești (Neamț) 4—2

Clasament final : 1. $c. gen.
TurnU-roșu. 2. Șc. gen. Glieră- 
cștl, f. Șc. gen. Voivodeni, 4. șc. 
gen. Văcărești.

Florin SANDU

care rtu au 
una din cele șase 

iată rezulta- 
cu Șc. gen.

Icri, pe terenul din Parcul 
copilului,

LOTUL DIVIZIONAR-

RAPIO, CAMPIOANA LA JUNIORI MARI

Esle. intr-adevăr, impresio
nant de constatat gradul de 
atracțlozitate pe care-1 dezlăn
țuie astăzi in rîndurlle publi
cului o alergare cu partici
parea lui Talion, Talaz și Se
ceriș ! Rezultatul final .aproa
pe că a trecut pe plan se
cundar, pentru că evoluția lor 
reprezintă de fiecare dată o 
veritabilă desfătare atît prin 
prisma calității spectaculare, 
cit și prin valoarea reoorduri- 
lor. ajunsă acum la nivel in
ternațional. Ieri, de pildă, n-a 
cîștigat nici unul dintre ei, 
dar recordurile înregistrate a- 
tribuie tuturor o vie satisfac
ție : Talaz (1:20.2). Seceriș 
(1:21), Talion (1:20,2) — cu care 
TSnase s-a demobilizat cam 
devreme ! Cursa a revenit lui 
Fănișor care, bine pregătit și 
condus de Vasile Glleorghe. 
și-a ameliorat recordul carie-

rei. Și Făgaș — bine condus 
de Simion — a repetat suc
cesul de duminica trecută, dar 
în sensibila ameliorare. Cit 
privește Criteriul cailor de 2 
ani, pregătirea superioară a 
iepei Renta a făcut o triere 
.severă a pronosticurilor, cu o 
surpriză agreabilă din punct tic 
vedere al recordului. De alt
fel. ieri, datorită timpului 
deal, boți învingătorii au 
voluat in progres. Pentru 
dealiști" au 
și Huma — 
rte de 
ultimii, 
țiunea 
de situație a intrat... în per
formantele contradictorii ! Soar
ta tuturor ..visătorilor" !... Îna
inte de a încheia cronica ne 
facem — la solicitare — ecoul 
unei părți a publicului, care, 
efectuînd „naveta” cu autobu-

i- 
e- 
„i- 

cîștigat Odinioară 
deși elemente pli- 

caprlcii. Cel puțin cu 
Pașcă. îneîntat de ac» 

mînzei, s-a lăsat furai 
situație a intrat... în

zcle. a avut neșansa să consta- 
ft> că acestea, neverificate la 
vreme, i-au lăsat in pană pe 
parcurs. Tragem semnalul de 
rigoare. în speranța că între
prinderea respectivă de trans
porturi v? lua pe viitor măsu
rile necesare.

REZULTATE TEHNICE: 1
Ifigcnia (S. Teofil), Sadea. To. 
rent 43,5, 2. Hedra (T. Mari
nescu), Efor, Hrișcă 34.3. 3. 
Cumpănel (1. Toderaș), Halva. 
Floricica 38,5. 4. Renta (I. To
deraș). Hcrodian, Torpedo 30.7 
5. Făgaș (N. Simion), Ginii. 
Mizantrop 24.8. 6. Cuc (S. Mi- 
hăilesctl), Furiș. Martin 28,7. 
7. Fănișor <V. Gheorghe), Ta 
laz, Dioda 24.4, 8. Odinioară 
(I. Oană). Merișan. Străjec 28.2, 
9. Huma (FI. Pașcă), Flotor, 
Jofra 35,8.

NIDDY DUMITRESCU

Cu meciurile desfășurate ieri 
dimineață, la ștrandul Tinere
tului din Capitală, 
sfirșit turneul final 
pionatului național 
pentru juniori mari. Titlul a 
revenit echipei RAPID Bucu
rești, pregătită de inimosul 
antrenor Constantin Vasiliu, 
care a realizat frumoasa per
formanță de a cîștiga- toate 
cele șase jocuri susținute. Al
cătuită din elemente talentate, 
unele de reală valoare chiar 
la această virstă a juniora
tului (Bartolomeu, I. Slavei, 
lordăehescu), Rapid s-a 
vedit o 
.actualei 
poloiști. 
Steaua 
care a 
za unui gest necugetat și 
probabil al celui mai bun ju
cător. Dan FHneu. Acesta și-a 
lovit intenționat adversarul și. 
ca urmare, a fost eliminat 
definitiv, fără drept de înlo
cuire, in partida decisivă cu

luata,
al cani

de polo

Râpid. Poale că acum 
se gîndește și regretă

valoare 
virstă a 

(Bartolomeu, I.
Rapid s-a do- 

demnă reprezentau 16 a 
generații a tinerilor 
Pe locul secund — 

(antrenor Fr. Cr'ișan), 
pierdut titlul din cau- 

re-

Frincu 
atitudi

nea .«a, care a adus prejudicii 
întregii formații.

Dar, să revenim la ziua de 
ieri, mai precis la rezultatele 
intilnirilor :

DINAMO—ȘCOLARUL 
(2—0, 2—1. 
scris : 
lasiu 3 pentru Dinamo, 
pcctiv Răducanu 2 și Constan- 
tincscu.

CRIȘUL ORADEA—VOINȚA 
CLUJ 5—4 (1—2, 2—0. 1—1.
1—1) Au înscris : llorinoiștaii
2. Hili', D. Rusu pentru Vo
ința, respectiv Covaci 2, Fre
und 2, Gui.

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ 10-0 (3—0. 2—0. 2-0,
3—0). Au înscris : Mi rea
3, Fabian 4, Bodrea, Bălan, 
Lnraci.

Iotul campioanei : Fi. Sla
vei, Atlr. Schervan, Bogdan 
P.iiriolomcu Alexandru Ion. 
Răzvan lordăehescu, Ilie Slă- 
vei, Marin Popescu, Ghcorghe

Ghirneș, Răzvan Mustață, Au
gustin Schervan, Cristian Geor
gescu.

6—3
2 1—2,1—0). Au in-,
V. Rus. Ștefan 2, Nas- 

res-

CLASAMENTUL
Rapid 
steaua 
Dinamo
Școlarul
Crișul
Voința Cluj 

Cluj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Poli.

6
6
6
6
6
6
6

FINAL :
I 0
i 0
I 0
I o
! 0
l 0
I o

6 
a
4
3
2 
1
0

0 
1
2
3
4
5
6

exprimămTn încheiere, 
regretul pentru 
pel Vagonul 
asociației 
federal la 
în ziua 
nai, că nu are fonduri pentru 
deplasarea formației la Bucu
rești. In sfirșit, tot la capitolul 
aspectelor negative, precizăm 
că nici juniorii mari (ca și 
cei mici) nu au avut bucuria 
rlc a primi, la festivitatea de 
încheiere, tricourile și medali
ile de campioni, așa cum s-ar 
fi cuvenit.

ne
absența echi- 

Arad. Conducerea 
sportive a anunțat 

de specialitate, chiar 
începerii turneului fi*

- d. st.

DINAMO 30-6 (8-0)
Utilă. foarte utilă această nouă 

partidă de verificare a lotului di
vizionar, in care adversara, de 
primă mtnă — echipa Dinamo — 
nu s-a mulțumit, cel pu(ln timp 
de o repriză, cu rolul ingrat de 
sparihg-partener. Scorul înscris 
la pauză pe tabela de marcaj 
(8—0) oglindește fidel situația din 
teren : dinamovlștli încep „tare", 
selecțfonabilli nereușind decit o 
încercare (autor Suciu — trans
formată de Durbac) șl o lovitură 
de pedeapsă prin Durbac. A ieșit 
in evidență lipsa unui coordona
tor de joc, lucru remarcat și de 
unul din antrenori, Paloșanu, 
într-o convorbire avută cu el 
după meci.

Repriza secundă aparține rug- 
byștlior din lot, care manifestă 
mai multă omogenitate in -oale 
compartimentele. Notăm acum 
realizarea a două foarte frumoase 
eseuri, „semnate" de Atanasiu șl 
respectiv de Telușcă. Mai punc
tează Mateescu (lovitură de pi
cior căz.ută și o transformare), 
Postolache (încercare), suciu (în
cercare), Marinescu (încercare, 
transformată). Pentru Dinamo 
Înscriu, cite o încercare, tstudor 
șl Hulă, ultimul in urma unei 
greșeli de apărare (au fost cam 
multe î,i acest meci..). Din cei 
douăzeci de jucători încercați de 
antrenorul principal Cosmânescu 
am reținui în mod deosebit nu
mele iul Teleașcă, posesorul unei 
viteze remarcabile, âl lui Veiuda, 
ale celor doi mijlocași, Mateescu 
și Glugluc, precum șl pe ale fun
dașilor Durbac șl V. Marinescu. 
Ultimul Joc de verificare al re
prezentativei. înaintea plecării in 
Franța, are loc marți, la snagov, 
cu Steaua.

Geo RAEȚKI
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EFICACITATE SPORITĂ:

20 DE GOLURI ÎN ETAPA A lll-a
JIUL- STEAUA 1-1 (1-0)

UN DRAW ECHITABIL
PETROȘANI, 13 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru). 
Stadion Jiul, timp excelent, 
teren bun. spectatori circa 
5 000. Au înscris : M. Popescu 
(min. 36), și Tătaru (min. 53). 
Raport de șuturi pe poartă 
13—11. Raport de cornere 6—2.

JIUL : Stan 7 — Georgescu 
(min. 11 — M. Popescu** 6), 
Georgevici 7. Stocker (min. 11 
Georgescu 9), M. Popescu 
(min. 11 Dobrescu 6). Dodu 7. 
Sandu 6. Peronescu - - 
stantin 6 (min. 77 
Libardi 8, Naidin 7.

STEAUA : Suciu 8 
reanu 6, Hălmăgeanu 5. Ciu- 
garin 8. Vigu 7, ștefănescu 7, 
Naom 7, Pantea 6. Tătaru 8, 

Manea 5 (mm.

6. I. Con- 
Țurcan),

— Sătmă-

Dumitrlu III 6, 
86 Vlad).

A condus P.
ajutat

Andrei (Sibiu) 
(Tîrnăvenl).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezcrye ; Jiul — 
Steaua 1—0 (0—0).

Sotir (Media?) 
la linie de T. 
și N. Barna

Partida a debutat cu o ... 
gafă a arbitrului Petre So
tir, care ar fi putut fi deci
sivă pentru soarta jocului. La 
o lovitură de colț, mingea a 
sărit din pămînt în mîna lui 
Hălmăgeanu și, spre stupoa
rea tuturor, conducătorul jo
cului a arătat punctul de la 
11 m. Dar parcă, în dorința 
de a spăla rușinea arbitrului, 
Uibardi a executat slab și 
Suciu a apărat fără dificul
tate (min. 3). Jocul, în conti
nuare, s-a desfășurat în nota 
de dc ninare a minerilor, dar 
cei care au avut prima mare 
ocazie au fost oaspeții. După 
un schimb de mingi de mare 
spectacol (min. 10) Dumi
triu —. Ștefănescu — Dumi
triu, ultimul a șutat în mu- 

i C'hea barei transversale. Gaz- 
j'dele au atacat furibund, sco- 
țînd și mai mult în eviden
tă lipsa de formă a lui Săt- 
înăreanu și Hălmăgeanu care 
au comis gafe după gafe. îna
intașii de la Jiul au greșit 
însă la fel de grav în fazele 
de finalizare. Libardi, de pil
dă, (min. 14) de la numai 
un metru de poarta goală a 
ridicat balonul mult peste 
bară I Dar, după o spiță de 
ratări, un fundaș a reușit 
ceea ce nu reușiseră punche- 
rii de meserie. în min. 36 
Hălmăgeanu l-a faultat fără 
rost pe I. Constantin, lateral 
la 35 m. de poartă. A execu
tat înalt Dobrescu, Suciu a 
respins defectuos, iar M. Po
pescu, complet liber, a șutat 
cu sete, din colțul careului

După disputarea a trei e- 
tape, în clasamentul golge- 
terilor conduc Daniel Ene, 
Lupulescu și Dudu Georges
cu — cu cîte 3 goluri, Do- 
mide, Pescaru, Caraman, 
Barbu și Bojin — cu cîte 2 
goluri.

l
i

, .. . ....

F.C. ARGEȘ-C.F.R. CLUJ 4-1 (2*0)

RECITAL DOBRIN

UWVERSITATEAaUJ-U.T.A. 5-0 (1‘0)

FĂRĂ NICI UN EFORT
mare, și mingea s-a strecurat, 
printr-o pădure de picioare, 
în plasa porții neinspiratului 
Suciu.

La reluare, pe teren au in
trat parcă alte echipe. Jiul 
— complet sufocată de efor
tul depus în primele 45 de 

— mult mai 
i și hotărîtă 
soarta partidei. 
Tătaru fructifică, cu 
centrare a lui Ma- 

acest moment ritmul

minute, Steaua 
proaspătă 
schimbe : 
min. 53, 
capul, o 
nea. Din 
jocului începe să scadă. Parti
da a 
tism 
cinci 
avînd 
cîte trei ocazii de a cî.știga 
meciul. în min. 88, de pildă, 
Ștefănescu, după un un-doi 
cu Tătaru, s-a trezit singur 
în față cu portarul, însă a 
șutat în el. Libardi (min. 
89) a zguduit bara, de unde 
mingea a revenit la Sandu, 
care a șutat plasat, pe jos. 
Ciugarin a salvat, însă, în 
ultimul moment, acordînd 
corner. Iar în ultimul minut, 
Dumitriu, doar 
față, a șutat în 
bară.

Rezultatul de 
registrat la Petroșani, mi 
pare a fi echitabil.

Dan VLAD

să
In

căpătat însă un drama- 
rar întilnit, în ultimele 
minute, fiecare echipă, 

în aceste momente

cu Stan în
el, apoi în...

egalitate

Chiar dacă nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic satisfăcă
tor, meciul din Trivale a plă
cut totuși, prin numărul ma
re de goluri marcate. Dispe
cerul ideal care este Dobrin 
și-a onorat din nou numele, 
înscriind un gol — primul — 
și pregătindu-le pe celelalte 
trei. De fapt, scorul putea fi 
mai mare, 
trei ocazii 
(min. 40 și 
52), ocazii 
Dobrin. în 
tegorice, F. C. Argeș a rămas 
datoare numeroșilor specta
tori prezenți în tribune. A 
avut momente de joc apatic, 
lăsînd adversarilor posibilita
tea să se releve în cîmp, 
iar uneori să se apropie ame
nințător de poarta lui Nicu- 
lescu. Numai în aceste con
diții Petrescu s-a putut in
filtra în careul mic al echipei 
gazdă (min. 31), dar șutul lui 
a nimerit bara. Și la fel s-a 
întîmplat la șutul lui Cojo
caru (min. 56), prin care a- 
cesta a înscris golul de onoa
re al feroviarilor. Introduce
rea lui Iancu în atacul 
șului nu a convins, 
și pentru faptul că el 
strict supravegheat de 
și chiar trei jucători.

Victoria „U“-lui pregătit 
de Titus Ozon și Bazil Ma
rian este oricum meritată,

piteștenii ratînd 
clare prin Iancu 

42) și Radu (min. 
create de același 
ciuda victoriei cn-

Arge- 
Poate 
a fost 

doi

PITEȘTI, 13 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 1 Mai; 
teren excelent; timp frumos; spectatori — circa 12600. Au marcat ; 
Dobrin (min. 27), Radu (min. 32), M. Popeseti (min. 71), Jercan 
(min. 72) — pentru gazde, respectiv Cojocaru (min. 56).

Raport de cornere 8—4; raportul șuturilor la poartă 11—3.
F.C. ARGEȘ : Niculescu 8 — Pigulea 8. Oltear.u 6. Vlad 7. Ivan 

7, Prepurgcl 5, Roșu 5, Radu 7 (min. 44 M. Popescu 8), Iancu 6 
(min. 46 Frățllă 6). Dobrin 0. Jercan 8.

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 5 — M. Brelan 6, Dragomlr 6, Burlacu 
5, Roman 4. Tegean 6 (min. 64 Lazăr 5). Cojocaru 7, Tr. Popescu 5. 
(min. 46 Vișan 5), O. Ionescu 6, Soo 8. Petrescu 6.

A condus Ilie Drăgliici -Vr ■4V4r4r ajutat foarte 
de C. Dragotescu și ». Ghcțu (toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pentru public) : ».
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — C.F.R. Cluj 8—0

bine la linie

(0-0).

cei doi antrenori avînd însă 
de căutat, în continuare, so
luții pentru acoperirea celor 
cîteva „goluri" din sistemul 
defensiv. C.F.R., deși învinsă 
la scor, a arătat unele lucruri 
frumoase: o echipă tînără, 
care a acționat curajos, ne- 
înțelegînd să oprească mo
toarele la 0—2, cînd cu greu 
mai putea spera într-o vic
torie. în orice caz, prezența 
lui Eugen Iordache la condu
cerea tehnică a formației 
clujene be face simțită.

Iată și filmul înscrierii go
lurilor : în min. 27 Radu 
execută o lovitură liberă de 
la aproximativ 40 m și Do- 
bsin, aflat la 10 m de poarta 
lui Mărculescu, „șterge" balo
nul cu capul, trimițîndu-1 
în plasă : 1—0 pentru F.C 
Argeș. în min. 32 Dobrin,

de extremă,
Și 

por
tar : 2—0. în min. 56, Soo
ajunge în marginea careului 
mare al echipei din Pitești, 
înalță balonul în fața butu
rilor lui Niculescu și Cojoca- 
ru, aflat într-un 
jucători, găsește 
liber, reușind să 
handicap: 2—1.

aflat în poziție 
centrează pînă la Radu 
acesta înscrie pe lîngă 

în min. 56,

buchet de 
tin culoar 
reducă din 
Din două 

acțiuni aproape identice ale 
formației gazdă, aceasta își 
mărește avantajul. în urma 
a două centrări ale lui Do
brin, dintre care una l-a 
găsit în poziție foarte bună 
de șut pe Marian Popescu, 
iar a doua pe Jercan, scorul 
final devine 4—1 pentru 

C. Argeș.
Tiberiu STAMA

Foto t I. TANASESCU

PETROLUL-RAPID o-o

Răducanu, la post, rezolvă o noua situație dificilă.

PETROLUL-RĂDUCANU 0-0
Nici nu începuse bine parti

da, cînd Angelescu, „optarul** 
Rapidului, trecut pe hîrtie de 
antrenori printre înaintași, a 
făcut pași mari înapoi, insta- 
lîndu-se in fața lui Niță și 
Dan — în postură de libero- 
modern — și trădînd, astfel, 
intențiile formației sale '. apă
rare supranumerică, cu con
centrarea atenției pe zona

PROGRESUL STEAGUL RO$U 2-0 (1-0)

DE UNDE NU E...
Stadion Dinamo; timp călduros ; teren bun: spectatori — aproape 

10 000. A marcat Dudu Georgescu (min. 20 și 62).
Raportul șuturilor la poartă ; 14—5; raport de oornere : 7—4.
PROGRESUL : Manta 7 — Fl. Marinescu 7, Măndoiu 8, Grama

6, Dumbravă 7, Iordan 4 (pentru faulturi repetate), Beldeanu 6, tl. 
Ionescu 7 (min. 72 1. Rotaru), Kaksi 5, Dudu Georgescu 7, Matei 5, 
(min. 80 Șt. Marinescu).

STEAGUL ROȘU : Adamache 6 — Ivăncescu 5, Jenei 6, Olteanu
7, Rusu 5. Cojocaru 7, Balint 4 (min. 56 șerbănolu), Jambor 5 (min. 
32 Fiprescu 5), Cadar 5, Dumitrlu II 7, Gyorfi 5.

A arbitrat Iosif Ritter ■ĂrVr'Ar, ajutat la linie de 
A. Sbercea (toți din Timișoara).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) :
La tineret-rezerve : Progresul

7.
— Steagul roșu 1—2

G. Blau șl

(1-0).

i’X
WK;

'C*

Victorie frumoasă, pe de
plin meritată, sub toate as
pectele. Universitatea a fost 
echipa care a stăpînit tere
nul în majoritatea timpului, 
ea a fost aceea care a șutat 
mai mult și mai bine la poar
tă, de partea ei au fost, de 
asemenea, marile ocazii ale 
meciului. Dar, ceea ce vrem 
să subliniem în mod deosebit 
este maniera de joc, de un 
desăvîrșit fair-pla,y. a cluje
nilor. Dacă și U.T.A., desigur, 
și-a menajat forțele în vede
rea partidei de miercuri cu 
Feijenoord, nu este mai pu
țin adevărat că Universita
tea nu s-a 
cu întregul 
manifestînd 
de a-și feri 
cidentări.

Dar chiar 
favorabile de joc, 
față o echipă care nu forța 
nici ritmul de joc, nici anga
jamentele atletice. U.T.A. nu 
ne-a oferit prea multe date 
îmbucurătoare. Și așteptam 
aceste probe, tocmai fiindcă 
U.T.A. juca în deplasare, deci 
așa cum va evolua peste trei 

Rotterdam, în fața 
adversar cu mult mai 
posibilități, care va în

să le fructifice pe 
Arădenii ne-au apărut 
echipă ușoară, pe care 

prima fur- 
n-am așteptat 

partea liniei

priză avuseseră alte două go
luri ca și făcute. De aceea, 
o bună parte din repriza a 
doua, jocul n-a avut culoare, 
desfășurîndu-se în fața unor 
tribune indiferente.

Finalul partidei a fost însă 
dinamic, exploziv, nu numai 
fiindcă a adus cele două noi 
goluri ale clujenilor, dar mai 
ales pentru că el a coincis cu 
un val de atacuri ale gazde
lor, cu șuturi puternice din 
toate pozițiile și de la toate 
distanțele.

j Universita- 
angajat în luptă 
ei potențial fizic, 
o evidentă grijă 
adversarii de ac-

în aceste condiții 
avi nd în

(prln telefon, Se 
nostru). Stadion 
timp frumos ;

CLUJ, 13 
la trimisul 
Municipal ; _
teren excelent ; spectatori - 
circa 22 000. Au înscris : Bar
bu (min. 20 și 89) șl Uifă- 
leanu (min. 78). Raport de 
cornere: 11—9 ; șuturi la poar
tă : 21-10.

E drept, nu ne-am îndrep
tat noi pașii cu prea 
grabă, duminică, la o 
_,de foc", spre

dar — desigur — puțini tre
buie să fi fost aceia care să-și 
fi imaginat că Progresul și 
Steagul roșu ne vor oferi un 
spectacol fotbalistic atît de 
lipsit de virtuți, atît de trist 
și de pustiu.

Mai bine de trei sferturi 
din meci s-a jucat un fotbal 
cenușiu și obosit, desfășurat 
îndeobște „au ralenti", cu pase 
date cu nemiluita la adver
sar, cu intervenții dintre cele 
mai necruțătoare — ,.campio
nul" lor, Iordan, n-ar strica, 
gîndim, să dea bună seara 
Comisiei de disciplină —, to
tul într-o dulce atmosferă de 
resemnare, care prilejuia u- 
nui hîtru din tribune, pe la 
jumătatea reprizei secunde, 
o remarcă realmente fidelă : 
„măi băieți, antrenamentele 
sînt programate în cursul 
săptămînil...**.

De altfel, pentru a susține 
afirmațiile de mai sus, ni 
se pare suficient să aducem 
argumentul — inatacabil — 
al... ceasului : în minutul 52, 
la o lovitură de colț a gaz
delor, jucătorii păreau atît 
de „preocupați** îneît au fost 
necesare pentru aducerea 
mingii, aruncată de un copil 
în preajma careului mare, și 
executarea cornerului nici 
mai mult nici mai puțin de... 
70 de secunde 1

Progresul a obținut o iz- 
bîndă care urmează raportul 
de forțe din teren, dar echi
pa lui Victor Stănculescu a 
jucat slab, acuzînd în conti
nuare drama de a avea în 
Radu Ionescu, Dudu Geor-

mare 
oră 

„Dinamo",

gescu și Beldeanu niște jucă
tori prea tineri și în Raksi 
și Matei niște jucători prea 
bătrîni...

Bucureștenii au urmărit 
mai mult victoria, au atacat 
mai voluntar și mai amenin
țător, dar ansamblului îi lip
sește culoarea, îi lipsește far
mecul. Dincolo de „zvîcniri- 
le“ lui Radu Ionescu (de la 
care a plecat golul al doi
lea. încheiat de „capul" lui 
Georgescu), de neastimpărul 
aceluiași Georgescu, autor a! 
primului gol, printr-o foarfe
că DE JOC PERICULOS, la 
care Adamache a scăpat ba
lonul în poartă, zîmbitor și 
parcă pus pe șotii, și de cîte
va „șarje** ale temerarului 
Dumbravă (bară în min. 80 •)
— alb-albaștrii n-au arătat 
mai nimic...

în ceea ce-i privește, bra
șovenii au constituit o teri
bilă deziluzie.

Adamache a greșit ca un 
copil. Ivăncescu a fost rigid 
și uneori absent. Cadar și 
Rusu periculos de dezorien
tați, iar Dumitriu II, 
un început promițător, : 
părut adesea străin de 
ostenit, pe măsură ce 
darmul" Iordan — cîte 
turi ar fi trebuit să 
oare acesta pentru a-1 deter
mina pe arbitru să-1 elimi
ne din teren ? I — îl urmărea 
ca o umbră, împiedicîndli-1 
să intre în posesia mingii. 
Astfel, „recitalul" lui Dumi
triu II s-a amînat, — sperăm
— pentru altă duminică, cînd 
vom avea ocazia de a vedea 
și de doi bani fotbal auten
tic.

centrală, de unde lipsea titu
larul Lupescu. Trăind o săp- 
tămină-coșmar și dorind să 
răzbune acel „0—5 băcăuan** 
pe primul sosit, Petrolul ac
ceptă bucuros invitația adver
sarului, năpustindu-se, literal
mente, din start, în atac. în 
cel de-al 10-lea minut al jo
cului, la o fază abil construi
tă. și continuată de Grozeă cil 
o centrare înapoi, cum scrie 
la carte, suporterii Rapidu
lui, masați undeva la peluză, 
iși acoperă ochii îngroziți, 
răsuflind ușurați abia în mo
mentul în care dezolarea mi
ilor de spectatori ploieșteni 
le vorbea grăitor de marea 
ratare (7—8 metri, poziție ex
celentă) a debutantului Pe- 
truț.

Dar Rapidul posedă resurse 
și pentru o ripostă promptă 
și organizată ; iese, cînd este 
posibil, cu mingi la firul ier
bii din apărare, elaborează 
în treimea de mijloc numai 
atît cît este suficient pentru 
a găsi Cu mingi decisive pe 
unul din cele trei vîrfuri de 
atac. La o asemenea fază 
(min. 13), Neagu, infiltrat in
sidios în careu, pe direcția 
porții, are golul în vîrful bo
cancului, dar în clipa în 
care se pregătea să-1 execute 
pe portarul Petrolului este 
faultat pe la spate de către 
Mocanu i penalty clar, ca lu
mina zilei, trecut cu vederea 
de Nicolae Raitiea. Surprinși, 
parcă, de replica hotărită și 
bine gîndită a partenerului 
de întrecere, petroliștii își 
pierd repede răbdarea, sărind 
peste faza de construcție a 
acțiunilor și manifestînd pre
dilecție pentru șuturile de la 
distanță, expediate, de regulă,

stadion Petrolul ; timp călduros: teren foarte bun; spectatori — 
15 000. Raport de cornere: 8—3; șuturi la poartă: 26—5 în favoare» 
Petrolului.

PETROLUL : Stelian 8 — Gruber 8, Bădln 9, Mocanu 7, N. Ionescu 
6, Dincuță 7, Cringașu 6, Pâtruț 7, Groze» 7, Cotigă 5 (mm. 74 Oprițan), 
iordache 5 (min. 46 Moraru 9).

RAPID : Răducanu 10 — Pop 7, Niță 7, Dan 0, Greavu 8, Dinu 7, 
Dumitru 6 (min. 62 M. stelian 7), Năsturescu 6 (min. 80 Strai), Ange
lescu 7, Neagu 6, petreânu 6.

A arbitrat N. Hainea (Birlad) +++, ajutat Ia linie de V. Popa 
(Iași) ți I. Tlfrea (Galați).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) ; 9.
tineret-rezerve : Petrolul — Rapid 1—0 (0—0).La

către mijlocași. Dar, du- 
acest „sfert** promițător,

zile la 
unui 
multe 
cerca 
toate, 
ca o 
o putea mătura 
tună. Dacă 
prea mult din 
ei de atac, căreia i se încre
dințase, probabil, sarcina de 
a temporiza jocul, de a crea 
momente de respiro pentru 
apărare, în schimb, am cre
zut că jucătorii de pe ulti
mele poziții, cei care vor fi 
puși la grea încercare la Ro
tterdam, vor constitui tot 
atîtea baricade, de care se 
vor izbi atacurile adverse, 
fără a reuși să le clintească. 
Dar nu a fost așa. Apăra
rea arădenilor s-a clătinat 
deseori, ea a fost în repetate 
rînduri manevrată tactic, iar 
în intervențiile directe, în 
lupta pentru balon, n-a avut 
decizie și siguranță. Doar Po- 
joni a putut uneori să în
greuieze drumul spre poartă 
al atacanților clujeni. Iar ul
timul apărător, Gornea, după 
o repriză în care ne-a dat 
speranțe, a dovedit 
tină inspirație după 
lăsîndn-se surprins 
șuturile de la mare
pe care le-a respins cu gre
utate în corner.

Cititorii —
Cluj — ne vor 
dat întîietate în 
tariu învinșilor, 
interesat pe toți în 
atît de apropiatei evoluții în 
„Cupa campionilor europeni", 

învingătorii
prea
care
reau
1—0,

Moldovan 7-
7. Solomon 8 

___ r____  Munteanu « 
(mîn. 48 sttncei 6), Ardeiea- 
nu 9, Anca 8, Uifăleanu 1. 
Adam 8. Barbu (.

U.T.A. : Gornea 8—Blrău S 
Lereter 5. Pojont 8, Broțova- 
ah! 6, Petescu 7, Domlde 1 
Sima 6 (min. 67 Catlnln 8) 
Axente 8. Otto Dembrovech) 
4. Fl. Dumitraacu 5 (min. 10 
șohiopu).

A arbitrat Aurel Bentu 
(Buc.) ajutat bi
ne la linie de N. Cursaru 
(Ploiești) și Gr. Blraan (Ga
lați).

„Trofeul Petschowschi”
(pentru public) : 10.

La tineret-rezerve i 
Cluj—U.T.A. 4-0 (8-0)

„U“ CLUJ : 
Crețu 8, Pexa 
Cimpeanu 7,

9. Anca 8,

..U"

mai pu- 
pauză, 

chiar de 
distanță,

chiar
ierta
acest
Jocul lor a 

lumina

cei din 
că am 
comen-

după 
ni s-a 
joc și 
„jan- 

• faul- 
facă

Ovidiu iOANijOAIA

de 
Pâ 

în jocul ambelor combatante 
se înregistrează o cădere, 
atît pe planul tehnic, cît și ca 
ritm.

La reluare, după o scurtă 
perioadă de echilibru în te
ren, jocul capătă încet, în
cet, un singur sens, spre poar
ta Rapidului. în sfîrșit, Cer* 
năiatiu trimisese pe gazon 
un om, pe Moraru, care știe 
fotbal și care-1 gîndește fază 
cu fază. Echipa îl simte, di
rijează spre el majoritatea 
baloanelor care, trecute prin 
filtrul noului introdus, se 
transformă în faze-gol, greu 
rezolvate de apărătorii Rapi
dului. Minutele 47, 48, 53, 54 
sînt tot atîtea momente de 
reală panică în careul oaspe
ților. Scăpați cu fața curată 
din dificilele încercări, bucu
reștenii (cu Dumitru în cabi
ne, din min. 62) mizează a- 
cum totul pe defensivă. Și 
astfel, în timp ce portarul Pe
trolului a șomat pur și simplu 
întreaga repriză, oponentul 
său, Răducanu, a rezistat 
ferm pe poziții, rezolvînd, de
seori, in extremis, situații în 
care redutele din fața porții 
sale fuseseră străpunse.

în final, un spectator, lin
gă mine, entuziasmat de re
zistența eroică a portarului 
rapidist, îmi sugerează un 
titlu : Petrolul — Răducanu 
0—0. E sugestjv, e real, îl fo
losesc. ..

Gheorghe NICOLAESCU

n-au insistat 
mult în acest meci, pe 
la un moment dat pă- 
mulțumiți să-1 cîștige cu 
după ce în prima re-

Jocul 
început, 
primele 
semnul 
care pierd prin Dembrovschi 
o bună ocazie. Clujenii atacă 
apoi mai decis, Ardeleanu 
fiind piesa cea mai activă 
în legătura dintre atac șl 
apărare și dovedind o mare 
capacitate de deplasare. în 
min. 26, după ce Gornea res
pinsese șutul nu prea tare al 
Iui Anca. Barbu a reluat în 
plasă. Gazdele pot majora 
scorul în min. 33 și 35, dar 
Munteanu, la 5 metri de 
poartă, pierde centrarea lui 
Uifăleanu, iar Adam, deschis 
de Barbu, n-are șansă în 
cursa pe care o face, șutul 
lui ocolindu-1 pe Gornea, dsr 
ocolind în ultimă clipă șl 
poarta acestuia.

După pauză, 
clujenilor se accentuează (su
perioritatea lor este concre
tizată prin golurile lui Uifă
leanu și Barbu), arădenii ne- 
răspunzînd decît cu slabe 
contraatacuri, lipsite de pers
pectivă.

a fost echilibrat la 
desfățurîndu-ae în 
minute chiar sub 

inițiativei oaspeților,

dominarea

Jock BERARIU

C.F.R. TIMIȘOARA-DINAMO BACĂU 2-0 (O-O)

0 VICTORIE AȘTEPTATĂ 5 ANI!
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 

C.F.R.; (sren bun; timp c&lduros; îs 000 de spectatori. A marcat 
Bojin (min. 51 și 80). Raport de cornere : 10—2; raport de șuturi 
la poartă : 21—0.

C.F.R. î Corec 7 — Donee 6, Mehcdințu 7, Răcelescu 6, Sperloau 
7, Heigan 0, Chimiuc 7, Cioroparu 7. Nestorovici 7, Manolache 7, 
Bojin 9.

DINAMO BACAU i Ghlță 7 - Kias 6, Nedelcu 8, Veilcu 7, Voi- 
rner S, Vătafii 7, ComSnescu 4, S. Avram 6, Pană 3 (min. 52 Hrltcu), 
Ene D. 6. Florca 6 (min, 73 Hăluță).

A arbitrat Constantin Dinuleacu ***★*, ajutat de E. Martin 
ți B. Stincan (toți din București).

„Trofeul Petschowschi'
La tineret-rezerve : C.F.R.

(pentru public) : 9.
Dinamo Bacău 3—2 (2—0).

La ora cînd transmit a- 
ceste rînduri, cîțiva oameni 
cu păr argintiu și cu nume 
de aur în istoria fotbalului 
românesc (gîndițl-vă la Chi
nezul sau Ripensia) fac o 
simplă socoteală aritmetică 
ce marchează evenimentul 
fotbalistic trăit azi de Timi
șoara : după 5 ani de aștep
tare, orașul grădinilor are 
marea satisfacție a unei vic
torii în divizia A. Entuzias
mul general este emoționant. 
Se speră că victoria de azi 
va deschide o nouă epocă 
(fastă, bineînțeles) în fotba
lul timișorean. Perspectiva ne 
încălzește și pe noi și o do
rim din inimă Pînă la îm-

plinirea speranțelor încolțite 
azi, vom judeca însă rece 
această partidă care se vrea 
simbol și vom spune că pe 
plan strict fotbalistic 
a fost destul 
cînd 90 de 
și-au văzut 
fortul, deși 
mostre de 
voință —• au .
mai multe ori prin lipsă de 
claritate, de element cons
tructiv, de gîndire 
tică.

Au învins, totuși, 
că au înlîlnit un 
care și-a conceput greșit jo
cul. Mizînd totul pe cartea 
apărării (cu speranța unui

jocul 
de modest. Ata* 
minute, gazdele 
recompensat e- 
acțiunile lor — 
vitalitate și de 
păcătuit de cele

fotbalis-

pentru 
adversar

contraatac fericit), echipa bă
căuană. matură, cu pretenții 
în fotbalul nostru, ne-a dez
amăgit, Jucînd de o aseme
nea manieră nu se poate să 
nu greșești măcar o dată șl 
atunci mediocrul vis a) me
ciului nul se spulberă. Așa 
se întîmplă de foarte multe 
oii, așa li s-a fntîmplat șî 
băcăuanilor. Comănescu fiind 
coautor la primul gol (min. 
51). cînd pasa sa Ia portar a 
fost interceptată de tînărul 
Bojln, cAre nu a ratat sansa 
ce i s-a oferit. Pe fondul do
minării intensive a gazdelor, 
acest gol a însemnat de fapt 
sentința partidei, băcăuanii 
nedînd nici un moment sen
zația că ar mal putea 
schimba cursul meciului. Go
lul doi, realizat de același 
Bojin, un tînăr atletic de 18 
ani. a însemnat șl acuta va
lorică a meciului, acțiunea 
aripei timișorene — încheiată 
cu un șut-bombă. de la 16 
metri, sub bara transversa
lă — amintind nostalgicilor 
timișoreni de „rachetele** ves
titului Dobai...

Marius POPESCU

FARUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA A-o (0-0)

STINGĂ CRAIOVEANA** N-A REZISTAT 
VALURILOR DECÎT 0 REPRIZĂ

Craiovenii au venit la Con
stanța fără Mincă și Bîtlan 
„încredințîndu-U 
Bălan cheia lacătului 
rii. în această inedită 
mulă, 
rezistat cu 
repriză, în fața valului înain
tașilor constănțeni.

în prima parte a jocului, 
linia de atac a gazdelor a ju
cat mai dezlînat, neavînd 
forță de pătrundere. Tănase 
se înfiltreazâ în careu, talo- 
nat de DeSelnicu și Pilcă, dar 
Bălan limpezește situația. O- 
blemenco și Neagu produc 
apoi primul suspans în careul 
constănțean. în minutul 12, 
Oprea îl obligă pe Pilcă să 
salveze — cu piciorul — de 
pe linia porții. Peste un mi
nut, un nou carusel Oprea,

atacantului 
apără- 

for- 
„stînca oraioveană" a 

succes numai o

Caraman, Tănase, Kallo — 
se încheie cu șutul ultimului, 
dar nu reușește să înfringă 
opoziția cerberului craiovean. 
Jocul se echilibrează la mij
locul terenului, unde Badea 
face risipă de talent și ener
gie pentru a da avînt și lu
ciditate liniei sale de atac. 
Consemnăm alte faze peri
culoase create de Oprea, Nea
gu, Badea și Niță și repriza 
se termină fără satisfacție 
pentru nici o echipă.

La reluare, Ologu îl ia lo
cul lui ConstantineScu și el 
Va da mai multe aripi echi
pei sale. După ce Oblemenco 
face să tremure inimile lo
calnicilor cu un șut-surpriză 
deviat în ultimă instanță în 
corner de Ștefănescu, Farul 
începe să-și strîngă tot mai

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion 
1 Mau teren bun; timp splendid ; spectatori — 16 000. Au Înscris ; 
caraman (min. 63) și Kallo (min. 78). Raport de cornere 10—4. Șuturi 
la poartă 22—15.

FARUL : Ștefănescu 8 — Stoica 7. Antonescu 8. Mareș 8, Pleșa 
8, I. Constantlnescu S (din min. 46 Ologu 8). Badea 9. Tănase 7. 
Oprea 0, Caraman 6, Kallo 8.

UNIVERSITATEA CRAIOVA i Pilcă 6 - Niculescu 6, Deselnlcu 
7, Bălan 6, Velea 7, Strimbeanu 1, Ivan 7, Martinovici 5, Niță 8, 
Oblemenco 6, Neagu 8.

A arbitrat Gheorghe l’opovici +-4r4r*"4r. ajutat bine la linie 
de C. Ghemigian si Gh. Retezau (toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pentru public) ; 9.
La tineret-rezerve : Farul — Universitatea Craiova 1—o (1—0).

P. S. Un „original" mod de 
încurajare a echipei gazdă, 
efectuat prin stația de ra
dioamplificare a stadionului, 
care „recita** aproape conti
nuu îndemnuri înregistrate 
pe bandă de magnetofon, a 
creat partidei un fond sonor 
agasant pînă la exasperare. 
Atenție organizatori I

mult rîndurile în apropierea 
porții lui Pilcă, nevoit să in
tervină decisiv la șuturile lui 
Badea și Ologu. Golul cOn- 
stănțean plutește în aer. El 
cade în min. 65, cînd Oprea, 
exasperat de neșansa șutu
rilor sale, se decide să-1 des
chidă în adîncime pe Cara- 
mati, câte pînă atunci se 
mișcase greoi și neinâpirat 
prin hățișurile apărării cra- 
îovene, Garaman se decide să 
ducă acțiunea pînă la capăt 
și, profitîîid de șovăiala lui 
Ivan, Velea și Bălan, pătrun
de în careu și trage de la 12 
metri imparabil; 1—0. Cu 
acest „atu" în buzunar, Farul 
se eliberează de ultimele com-

plexe și ia jocul pe cont pro
priu. După ce Badea șterge 
cu un șut excepțional colțul 
barei transversale (min. 75), 
mai trec trei minute și cra- 
iovenii se trezesc iarăși cu 
mingea în plasă.
lansează pe Ologu în min. 78, 
acesta pătrunde pe stînga, ta- 
lonat de Niculescu, și cen
trează. Plică se înalță, deviază 
balonul șl acesta ajunge la 
Kallo, care, de pe partea 
dreaptă, reia din void drept 
în plasă, consettmînd astfel 
victoria meritată a constănțe- 
nilor,

Oprea îl

G. MIHALACHE

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA

CU 13 REZULTATE F.XACTt 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NK. 3T ETAPA 
DIN 13 SEPTEMBRIE ■**' 
I. Petrolul-Rapid

II. Prog. Buc.—St. roșu 
Ut. „U" Cluj—U.T. Arad 
IV. Jiul—Steaua
V. Din. Buc.—Poli. laș! _

VI. F.C. Argeș—C.F.R. Cluj 
VII. Farul—„U" Craiova 

VIU. C.F.R. Tim.—Din. Bc.

1910
K
1 
1

K 
artulât

1 
1 

.. ......... . ...... ........ 1 
IX. S.N. Oltenița—A.B.A. Tg.M. X 
X, Oțelul Gl.—Metalul Buc. X

XI. Min. B.M.-Olimp. Oradea 1
XII. C F.R. Arad—C.S.M. Sibiu 2

XIII. Gaz mst-.n—Corvinul 1
Fond de premii : 289 083 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel ;
In Capitală, țncepînd de Vineri

18.TX:.i0t0, pînă la 29.X.1970, iar 
în țară, începînd aproximativ d« 
marți 22 IX 19 ?0, pînă la 29.X.1970, 
inclusiv.

Meciul Dinamo București — Po
litehnica lăți, dispulindu-s« 
înainte de punerea în securitate 
a buletinelor, t> fost anulat. Toate 
variantele primesc rezultat exact.



Prof. ĂL. TEOFILOVICI - declară

„Rugbyul românesc 
se bucură de simpatie
și prețuire în Irlanda"
La Butlin’s Mosney, stați

une de agrement situată la 
40 km de Dublin, s-au des
fășurat lucrările Colocviului 
internațional de rugby, orga
nizat de către federația ir
landeză de specialitate și la 
care, anul acesta, au fost pre- 
zenți și reprezentanți ai fo-. 
rului de specialitate din Ro
mânia. Pe această temă, prof. 
Al. Teofilovici, antrenor fede
ral și conducător al delega
ției, ne-a furnizat, la înapo
iere, unele amănunte deose
bit de interesante.

PRACTICA RUGBYULUI 
DE LA VÎRSTÂ TIMPURIE

„Colocviul internațional de 
Ia Butlin’s Mosney — ne-a 
spus antrenorul român — 
și-a propus să dezbată dife
rite probleme din rugby, 
practicat încă de la vîrsta cea 
mai fragedă — începînd cu 
8 ani — și pînă la seniorat. 
Ni s-a oferit, astfel, prilejul 
să constatăm cîtă atenție se 
acordă, de pildă, rugbyului în 
8 care, în ciuda numărului 
redus de jucători, respectă 
absolut toate regulile celui cu 
formula clasică, în 15. De
monstrațiile unor echipe de 
copii de 8—11 ani ne-au con
vins, totodată, la cîtă virtuo
zitate se poate ajunge chiar 
în perioada specializării pre
timpurii. La copii, acțiunile 
de joc au o orientare exclu
siv constructivă, urmărin- 
du-se, în primul rînd, efica
citatea. De aici absența tim
pilor morți, cursivitatea acți
unilor și, în ultimă instanță, 
frumusețea rugbyului, care 
apare, în aceste condiții, ca 
un autentic spectacol. De alt
fel, punctajul se acordă nu
mai pentru încercări (3 p) și 
faze deschise-șarje, circulația 
balonului prin acțiuni colec
tive sau chiar individuale 
(1 p). Lovitura de picior nu 
există. Fiind apreciat prin de
finiție ca un sport care dez
voltă spiritul colectiv, rug
byul este promovat în școală, 
ca un mijloc de bază în pro
cesul de educație. Asta ex
plică și caracterul său de 
masă".

Cu referire la seniori, prof.

Teofilovici a ținut să scoată 
în relief criteriile de selecție: 
„în ultima vreme, aproape 
peste tot a apărut o falsă te
orie, aceea a gabaritului. 
Chipurile, dacă beneficiezi de 
jucători uriași, vei avea și 
rugby de calitate. Colocviul 
irlandez ne-a arătat că selec
ția cea mai eficace trebuie să 
vizeze în principal — și în 
ordine — aptitudinile (deci 
calitățile native), inteligența 
(complexitatea acestui sport 
impunînd o asemenea cerin
ță) și simțul jocului (care 
poate dovedi, în esență, dacă 
pasiunea pentru acest sport 
este reală și nu pasageră, in- 
tîmplătoare). Evoluția unor 
jucători selecționați, după a- 
ceste criterii, ne-a edificat pe 
deplin. Asemenea criterii sînt 
respectate la nivelul tuturor 
celor 300 de centre de rugby 
cite există în Irlanda".

APROPIATA INTILNIRE 
BUCUREȘTI — DUBLIN
Preeizînd că, colocviul a 

pus în dezbatere și calitatea 
antrenorilor, care trebuie să 
fi fost inițial jucători, prof. 
Teofilovici a subliniat, în 
același timp, că o asemenea 
obligație apare și in cazul ar
bitrilor, pentru o înțelegere 
integrală a subtilităților jo
cului.

In final, interlocutorul nos
tru a relevat simpatia de care 
se bucură rugbyul românesc 
în Irlanda, faptul că el este 
cunoscut și apreciat. Mai 
mult, dl. J. C. Conroy, mem
bru în directoratul federației 
de specialitate, s-a arătat în- 
cîntat de perspectiva apropia
tei întîlniri amicale dintre 
rugbyul românesc și cel ir
landez, prin intermediul se
lecționatelor orașelor Bucu
rești și Dublin.

Ca o dovadă în plus a pre
țuirii ce se acordă rugbyului 
nostru, specialiștilor români 
prezenți la Butlin’s Mosney 
le-a fost reînnoită invitația 
pentru viitorul colocviu in
ternațional ce va fi organizat 
în 1971.

T. BRADEȚEANU

OLIMPIADA DE ȘAH ÎNAINTEA ULTIMEI

RUNDE A PRELIMINARIILOR

ECHIPA ROMÂNIEI ÎȘI MENȚINE
ȘANSELE DE CALIFICARE

La Siegen (R. F. a Germa
niei) întrecerile preliminare 
ale Olimpiadei de șah se 
apropie de.sfîrșit. Lupta pen
tru obținerea unui loc în 
turneul final, la care sînt 
admise primele două clasate 
din fiecare grupă, a intrat 
în faza decisivă.

în cadrul grupei a 4-a, 
echipa României a susținut 
un dificil meci cu Danemar
ca, candidată și ea la califi
care. După consumarea par
tidelor întrerupte, scorul 
acestei întîlniri a rămas 21,2
— IV2 în favoarea șahiștilor 
danezi. Iată și celelalte re
zultate din grupă : Ungaria
— Irlanda 2'/a — IV2, Suedia
— Maroc 4—0, Liban — Fi- 
lipine V2 — 3'/2, Italia — 
Guernesay 3>/2 — l/2. în ur
ma acestor rezultate, înaintea 
ultimei runde, în fruntea 
clasamentului a trecut din 
nou echipa Ungariei, care to
talizează 24 puncte. Urmează : 
România 231/2 p, Danemarca

23 p, Suedia 21 p, Italia 20 p 
etc. în ultima zi a prelimina
riilor echipa română joacă 
împotriva Suediei, iar Dane
marca întîlnește Italia.

Iată și fruntașele din cele
lalte grupe preliminare : 
U.R.S.S. 28, Spania 26, Po
lonia 22>/2 (grupa I) : Iugo
slavia 28, Indonezia 2.1, Ca
nada și R. P. Mongolă 19‘/2 
(grupa II) ; R. D. Germană 
28, S.U.A. 27, Olanda 24 
(grupa III) : Cehoslovacia
231/2, Anglia 22‘/3, Israel 22 
(grupa V) ; R. F. a Germa
niei și Bulgaria 24>/2, Colum
bia I8V2 (grupa VI).

C. E. de juniori la atletism

CEA DE A TREIA ZI DE CONCURS
NE-A ADUS PRIMELE MARI SATISFACȚII

c.
PARIS, 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Principalul punct de atracție 

al întrecerilor zilei a III-a a cam
pionatelor europene l-a consti
tuit proba de săritură cu prăjina, 
mai precis evoluția francezului 
Fr. Tracanelli (campion european 
de sală la viena), a cărui faimă, 
ca și perspectiva certă pe care 
o oferea de a aduce culorilor 
gazdelor o victorie, a reunit cî- 
teva sute de spectatori în plus. 
EI a concurat, de altfel, într-o 
alură de mare campion, A în
ceput să sară direct la 5 m, sub 
privirile admirative ale adversari
lor săi, a trecut această înăl
țime și pe cea următoare (5,20 m) 
din prima încercare și, apoi, a 
țintit, nici mai mult nici mai 
puțin, decît doborîrea recordului 
lumii, deținut de Nordwig, șta-

Dosa-2,16 m la înălțime!

în turneul de baschet (tineret) 
de la Pleven

ROMÂNIA- POLONIA 
55-51

SOFIA, 13 (Agerpres). — 
La Pleven, in cadrul turneu
lui internațional de baschet 
pentru echipe masculine de 
tineret, selecționata României 
a învins cu 55—51 formația 
Poloniei. Alte rezultate: Ce
hoslovacia — R. D. Germană 
68—65, U.R.S.S. — Bulgaria 
94—42, Cuba — Ungaria 
62—60.

G E.

BASCHETBALISTELE
LEEUWARDEN, 13 (prin 

telefon, de la secretarul gene
ral al F. R. Baschet, prof. O. 
Dimitriu).

în ziua a doua a campio
natului european feminin 
de baschet, reprezentativă 
României a început bine par
tida cu Iugoslavia și a con
dus cu 8—2. Au urmat. însă, 
cinci minute de totală ine
ficacitate (de altfel, procen
tajul general al aruncărilor 
din acțiune ale baschetbalis
telor noastre este nesatisfă
cător, doar 330/n), în timpul 
cărora sportivele iugoslave 
au luat conducerea 'și nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
Mai mult chiar, profitind de 
faptul că formația română 
a practicat în exclusivitate 
zona, învingătoarele au con
dus la un moment dat cu 16 
puncte. De abia de la această 
diferență, conducerea tehnică

de baschet feminin

ROMÂNCE ÎNVINSE

CAMPIONATELE EUROPENE DE SKEET
(Urmat» din pag. I)

campion al lumii și al Euro
pei, medaliat cu bronz la ul
timele J. O. din Mexic, Țu- 
ranov (U.R.S.S.) — campionul 
mondial, Penot (franța) — 
fostul campion al continentu
lui. Cu adevărat o suită de 
ași, printre care s-a infiltrat 
și un trăgător mai puțin cu
noscut, dar redutabil, sovie
ticul Serov.

Trăgătorii români au evo
luat slab. Chiar și Gheorghe 
Sencovici, cel care în primele 
patru serii de sîmbătă făcuse 
o figură atît de frumoasă și 
ne oferise multe speranțe- 
Duminică, el a debutat cu o 
cifră care nu reprezintă ade
văratele sale posibilități (22 t), 
apoi a înscris o anumită re
venire pentru ca în final să 
tragă numai 23 t! Cele șapte 
talere pierdute ieri, plus alte 
trei de sîmbătă, l-au coborît 
pe Sencovici tocmai pe locul 
23. Ceea ce nu poate desigur 
să satisfacă.

Cel mai slab om al echipei, 
Gleb Pintilie, n-a reușit nici 
un moment să se regăsească 
și aportul lui a fost, din a- 
ceastă cauză, departe de cel 
așteptat.

Dumitru Danciu a prins 
trei serii pline, dar și o alta 
slabă (20 t), iar Florescu, mai 
puțin specialist la skeet, 
a concurat la o valoare me
die, însă cu totul insuficien
tă pentru nivelul interna
țional.

Noua campioană pe echipe, 
R. F. a Germaniei, dispune 
de un lot omogen, cu trăgă
tori constanți și cu o mare 
individualitate : Konrad
Wirnhier. Totuși, dacă selec
ționata Poloniei ar fi bene
ficiat și de contribuția mai 
substanțială a lui Rogowski, 
nu se știe care ar fi fost 
pînă la urmă rezultatul.

Explicația locului patru al 
formației sovietice constă, 
după părerea noastră, în fap
tul că cele două vedete, Tu- 
ranov și Petrov, nu s-au 
putut bizui și pe aportul co
legilor lor, Bulba și Golubev, 
ale căror rezultate au micșo
rat simțitor șansele team-ului 
U.R.S.S.

Larisa Garcinskaia (Gur- 
vici) a evoluat la valoarea 
ei superioară și, normal, ea 
și-a menținut titlul cîștigat 
anul trecut la Versailles. Din
tre adversarele ei, norvegian- 
ca Karry Linden a confirmat 
evidentul progres în care se 
află, iar reprezentanta Fran- 
jei, Michele Valery, și-a în
cununat îndelungata ei acti
vitate sportivă, urcînd pe 
cea de a treia treaptă a pre- 
mianților. în sfîrșit, după 
rezultatele slabe din prima 
ci, Laura Fantauzzi (Italia) 
a tras ceva mai bine dumi
nică, dar ea n-a mai putut 
aspira la un loc mai bun 
decît cel ocupat: V.

La juniori, medalia de aur 
a revenit suedezului Samuels- 
son dar, ca și la seniori, pen
tru stabilirea clasamentului 
locurilor 2—3, a fost necesar 
un baraj. întrecerea pentru 
ultimele 25 de talere a fost 
deosebit de interesantă. Da
nezul Rassmunssen a greșit 
un singur taler, iar polonezul 
Gawlikowski a înscris 23 de 
puncte.

Rezultate, seniori, echipe : 1.
R.F. a GERMANIEI (Wirnhier, Ho- 
henthal, Meyer zu Holsen, E- 
sclistruth) 574 t—campioana a 
Europei, 2. Polonia 573 t, 3. I- 
talia 570 t, 4. U.R.S.S. 565 t, 5. 
Bulgaria 564 t, 6. Danemarca 
560 t. 7. ROMANIA (Sencovici 
143 t, Danciu 143 t, Florescu 140 
t, Pintilie 130 t.) 556 t, 8. Franța 
550 t, 9. Cehoslovacia 548 t. 10. 
Suedia 547 t. 11. Finlanda 545 t, 
12. Grecia 543 t, 13. Spania 542 t. 
14. Anglia 535 t, 15. Ungaria 527 
t, 16. Liban 526 t, 17. Turcia 512 t.

Individual : 1. SOCHARSKI

r 1

Premierea echipelor. Pe primul loc formația Ii. F. a Germa
niei, urmată de cele ale Poloniei și Italiei.

Foto : N. DRAGOȘ

a echipei române s-a hotărît 
să indice aplicarea sistemu
lui om la om și, ca urmare, 
diferența s-a redus la 7 punc
te. Eliminarea unor jucătoare 
dc bază (Savu, Taflan, Raco- 
viță. Ciocan și Diaconescu) 
a împiedicat, însă, refacerea, 
în continuare, a handicapu
lui. în plus, Veger (excelen
tă creatoare și realizatoare) și 
Djokovici nu au putut fi ți
nute de jucătoarele noastre. 
De la iugoslave au fost eli
minate Bășici și Zorici.

Scorul partidei Iugoslavia
— România : 88—77 (39—31). 
Au înscris : Diaconescu 4, 
Gugiu 11, Bițu 17, Ciocan 9, 
Chiraleu 4, Savu 16, Taflan 
8, Iiacoviță 8 pentru Româ
nia, respectiv Tausan 5, Ve
ger 30, Bășici 6, Meglaj 6, 
Djokovici 25, Zorici 14, Mile- 
tici 2.

ALTE REZULTATE : gru
pa B (din care face parte și 
România) : Cehoslovacia — 
Belgia 105—57 (52—24), Bul
garia — Austria 76—59 
(34—32) ; grupa A : Polonia
— Ungaria 55—53 (30—28), 
U.R.S.S. — Olanda 92—44 
(43—23), Franța — Italia 
63—58 (36—84).
---------------------------------------------------

cheta fiind ridicată Ia 5,48 ni ’. 
Prima încercare a fost cît 
pe-acî să se încheie cu o reu
șită. în schimb, celelalte două 
nici măcar n-au contat . . .

Acesta a fost momentul cul
minant al întrecerilor de pe sta
dionul Colombes. înțr-un fel, 
un moment simbolic al asaltului 
pe care reprezentanții tinerei ge
nerații îl dau astăzi pozițiilor 
fruntașe ale atletismului mondial. 
Nivelul calitativ al disputelor pe 
care le-am urmărit, aci, a fost 
foarte ridicat.

Deci a fost ultima zi dc 
concurs ’ A trebuit să așteptăm 
acest ultim termen, să asistăm 
la atîtea și atîtea probe, pînă 
a încerca și noi primele mari 
satisfacții la aceste campionate, 
începutul l-a făcut o atletă de la 
care, în mod normal, nu aștep
tam prea mult. Este vorba de ti- 
misoreanca Maria Illy, prezentă în 
proba de aruncarea discului. Cea 
mai bună performanță a sa din 
acest sezon nu o plasa, printre 
ceje mai bune junioare din Eu
ropa. Cîteva dintre favorite au 
evoluat însă mai slab, în timp 
Ce eleva antrenorului S. Beker a 
aruncat Ia valoarea ei, obținind. 
din ultima încercare, un 47.76 m 
de . . , argint !

A venit apoi rîndul Iul Csaba 
Dosa, care s-a întrecut pe sine 
în proba de săritură în înălțime, 
la capătul căreia a obținut meda
lia de argint. A fost impresionant 
să vezi miile de spectatori pari
zieni rămînînd în tribune pentru 
a urmări excepționalul duel din
tre atletul român și sportivul ce
hoslovac Falkowski. Și cu toate 
că Dosa a trecut din a, doua în
cercare înălțimea de 2,16 m, cU 
care a egalat recordul de seniori 
al țării, depășind propriul lui re
cord de juniori cu 4 cm, el nU 
a putut avea satisfacția unei vic
torii. deoarece adversarul său, 
lntr-o formă excelentă, a trecut 
și peste ștacheta înălțată la 2,18 
m ! Astfel, această competiție, 
care pentru noi a început puțin 
promițător, s-a încheiat aducin- 
du-ne din nou zîmbete și spe
ranțe . . .

Romeo VILARA
REZULTATE TEHNICE : 200 m 

fete : 1. GOLDEN (Anglia) 24,3 s, 
2. Kroniger (R.F.G.) 24.5, 3.
Grandieux (Franța) 24.7, 4. Strop- 
hal (R.D.G.) 24.7. 5. Briszker (O- 
ianda) 25.1, 6. Zaharova (U.R.S.S.) 
25.4 : disc fete : 1. BOGYOR (Un
garia) 48.28 m, 2. M. Illy (Ro
mânia) ' 47.76, 3. Sapronova
(U.R.S.S.) 47.56, 4. Nowakowska
(Polonia) 47.46, 5. Wanders (Bel
gia) 47,40. 6. Ludevic (R.F.G.)
45.42 ; 4X1°O băieți : 1. U.R.S.S.
40.1 s, 2. Franța 40,2, 3. R.F.G. 
40.4. 4. R.D.G. 40,9, 5. România 
41.2.' 6. Italia 41.5 ; prăjină : 1. 
TRACANELLI (Franța) 5,20 m. 2. 
Lefebre (Franța) 4,80. 3. Muraw
ski (Polonia) 4.80, 4. Togas (Gre
cia) 4,70, 5. Tananika (U.R.S.S.) 
4.70. 6. Dusclie (R.F.G.) 4.70 ;
greutate băieți : 1. BARTEL

(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
slovacia) 
garia) 16,94.
16,93. 6. Nosenko (U.R.S.S.) 16,44... 
12. Sulia (România) 15.28 ; 4XU>6 
fete : 1. POLONIA 45,2 s,
R.F.G. 45.2. 3. R.D.G. 45.4,
U.R.S.S. 45.8. 5. Anglia 46.2
Bulgaria 47.3 ; 800 m băieți : 1. 
OIILEKT (R.D.G.) 1:50,9 : 2. Zi
min (U.R.S.S.) 1:51.3. 3. Keufer
(RJ3.G.) 1:51.3. 4. Nielsen (Da
nemarca) 1:51.3, 5. Kaniishanov
(U.R.S.S.) 1:52.0, 6. Ernst (Aus
tria) 1:52.1 : 800 m fete : 1. POH- 
LAND (R.D.G.) 2:05,2, 2. Schenk 
(R.F.G.) 2:05.2. 3. Weingarten
(U.R.S.S.) 2:06,3. 3. Sonne (An
glia) 2:07,4, 5. Duvivier (Franța)
2:07,8, 6. Jouvhomme (Franța)
2:08.2 : pentatlon : 1. PEUKERT
(R.D.G.) 4 573 p. 2. Vita ne

(U.R.S.S.) 4 482, 3. Picaud (Fran
ța) 4 422, 4. Todorova (Bulgaria) 
4 395, 5. Wilms (R.F.G.) 4 315. 6.
Jaxt (R.F.G.) 4 313: suliță băieți:
1. PUSKA (Finlanda) 76.98 m. 2.
Makarov (U.R.S.S.) 74,92. 3. Ha- 
nisch (R.D.G.) 73,22. 4. Bordziej
(Polonia) 71.58. 5. Rîtov (URSS) 
71.44. 6. Danngren (Suedia) 71.20;
400 mg.: 1. STUKOLOV (URSS)
50.2 s. 2. Perrot (Franța) 50,3. 3.
Gavrilenko (URSS) 50,6. 4. Amiel 
(Franța) 52,0, 5. Danis (Cehoslo
vacia) 51,1. 6. Dietrichs' (R.F.G.) 
52.4. înălțime băieți : 1. Falkowski 
(Cehoslovacia) 2,18 
(România) 2.16 3.
garia) 2.06 4. Lahtl (Finlanda)
2.06 5. Maly (Cehoslovacia) 2,04 6. 
Schok (U.R.S.S.) 2,04 ... 10. Ne- 
gomireanu (România) 2,01 ; 200
m băieți : 1. Hoffmeister (R.F.G.) 
21 4 s, 2. Si/dkin (U.R.S.S.) 21.7
3. Korovin (U.R.S.S.) 21,7 s. 4. Pfeif
fer (R.D.G.) 22.1 5.
lia) 22.3
22.3 ; 10 km marș
(R.D.G.) 
(R.F.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
(România) 
1 V«AX D____
2. Ganikovskaia (U.R.S.S.) 1.74
3. Gartner (R.F.G.) 1.74 4. Lovsa
(Iugoslavia) .1.70 5. Slmeonl (Ita
lia) 1,70 6 Eistrop (Danemarca)
1.67 ; 4X400 m băieți : 1. "
3:11,2 2. ' “ " *
3:11.7 ; 
lugni 
Rousseau 
lici (Iugoslavia) 
bach (R.D.G.) 
(Polonia) 7,45 6. 
ria) 7,40 ; 3 000 
(Belgia) 8:08,6 2.
8:10,2 3.
8:11.0 4.
5. zwlefelhofer 
8:19.2 6. Sanchez 
4X400 m fete : 1. 
Polonia 3:44,0 3.
decatlon : 1. Pliniaev (U.R.S.S.)
7 632 2. strotz (R.F.G.) 7 534 3. 
Nusse (Olanda) 7 129 4. Zeilbaeur 
(Austria) 7 127 5.
6 788 ' ’
451 .. .
6 344.

18.10 m, 2. Kaiser
17.40, 3. Skoupy (Coho- 
17,11. 4. Hristov (Bul- 
“ 5. Kiosev (Bulgaria)

45,2, 3.

4.
5.
6.

2.
4.
6.

ni, 2. Dosa 
Dokzi (Un-

22,1 Mennea (Ita-
6.Tulis (Cehoslovacia) 

: 1. Lipowski
2. Schuster
3. Alexeev 

Stadtmuller
Cavicniolli 

Solomin

4.
5.

6. _ .
..16. D. Angliei 

_____ _  ____ ; . înălțime fete : 
Van Doorn (Olanda) 1.74 ni, 
Ganikovskaia ‘

Gartner (R.F.G.) 1,74 4.

(Polonia) 196 t—campion ai E- 
uropel, 2. Petrov (U.R.S.S.) 195
t (după baraj : 25 t), 3. Wirnhier 
(R.F. a Germaniei) 195 t (după 
baraj : 22 t), 4. Țuranov
(U.R.S.S.) 194 t. 5. Serov
(U.R.S.S.) 193 t. 6. Penot (Franța) 
193 t, 7. Eggert (Danemarca) 1931. 
8. Xantakos (Grecia) 192 t, 9. Ko- 
rolkiewicz (Polonia) 192 t, 10. 
Westergaard (Finlanda) 192 t, 11. 
Hohenthal (R.F. a Germaniei) 
192 t. 12., Tașev (Bulgaria) 192 t, 
13. Beccheroni (Italia) 192 t, 14. 
Jensen (Danemarca) 192 t, 15.

De Angell (Italia) 192 t, 16. .Stoc- 
kelberg (Suedia) 191 t, 17. Was- 
licki (Polonia) 191 t, 18. Leacn 
(Anglia) 191 t, 19. Justensen (Da
nemarca) 190 t. 20. Pandeleakis 
(Grecia) 190 t, 21. Garagnani (I- 
talia) 190 t. 22. Giraud (Turcia) 
190 t, 23. SENCOVICI (România) 
190 t... 25. FLORESCU (România) 
1.19 t... 28. DANCIU (România)
188 t... 61 DUMITRESCU (Româ
nia) 180 t... 79. PINTILIE Româ
nia) 174 t... 81. DIACONU (Ro
mânia 173 t.

Femei : 1. LARISA GARCINS
KAIA (U.R.S.S.) 144 t—campioană

ECOURI... IMPRESII...
GAVRILĂ BARA NI, pre

ședintele Confederației euro
pene de tir, viceprședintele 
Uniunii internaționale de tir.

„Pentru noi a fost o pro
blemă de înaltă cinste și 
mare responsabilitate dc a găz
dui la București campionatele 
europene de talere și skeet. 
Fără falsă modestie, pot afir
ma că actuala, ediție a com
petiției a fost una dintre 
cele mai strălucitoare, din 
toate punctele de vedere. Am 
asistat la o luptă încordată, 
magnifică, intre cei mai buni 
trăgători de pe continent. 
Mizele aruncate aici au fost 
relansate de faptul că in 
curind vor avea loc campio
natele mondiale. In sfîrșit, 
condițiile tehnice, pe care 
toți oaspeții noștri le-au elo
giat, s-au ridicat integral la 
anvergura întrecerii desfășu
rate în Capitala României. 
Au învins cei mai buni".

N. POKROVSKI, conducă
torul delegației Uniunii So
vietice, arbitru internațional.

„A fost o competiție mag
nifică, din toate punctele de

vedere. Personal, nu știu nici 
un nume de mare trăgător 
european cu pușca de vină- 
toare care să fi lipsit de pe 
standurile de la Tunari.

A organiza o întrecere de 
o asemenea anvergură este, 
indiscutabil, un lucru foarte 
greu. Prietenii români s-au 
achitat excelent de misiunea 
lor și pe mine lucrul acesta 
nu mă miră. Cunosc mai de 
mult talentele și aptitudinile 
lor de gazde ideale. Despre 
poligonul. Tunari se vorbește 
numai in superlative și eu 
nu găsesc altele pe care aș 
putea să le adaug. Am asis
tat, indiscutabil, la o sărbă
toare a tirului. Să ne bucu
răm, deci !“

JOSE ANGEL ESCO RIAL 
Y SANFELIZ, conducătorul 
delegației spaniole, membru 
al prezidiului Confederației 
europene de tir.

„Impresiile mele în privin
ța competiției care s-a în
cheiat duminică seara sînt 
formidabile. România dis
pune de unul dintre cele mai 
moderne și mai bine utilate 
poligoane pe care mi-a fost 
dat să le văd intr-o lungă

carieră de trăgător și lucră
tor în domeniul tirului. 
Sportivii români pot fi în
vinși pe standuri, organizato
rii români cu mult mai greu. 
Aș vrea să remarc factura 
tehnică distinsă a acestei 
competiții, funcționarea desă
vârșită a tuturor instalațiilor, 
ospitalitatea poporului ro
mân și amabilitatea cuceri
toare a gazdelor noastre. Per
sonal, sint mulțumit de re
zultatele trăgătorilor spanioli. 
A pretinde mai mult intr-o 
companie atit de selâctă mi 
se pare a face exces de zel."

■.Contesa ELISABETH V. 
SODEN (R. F. a Germaniei, 
campioană europeană de ta
lere).

„A fost pentru 'mine o’mare 
bucurie să ciștig concursul 
european al doamnelor pe un 
poligon atit de fermecător și 
înir-o țară cu un popor atit 
de amabil. Nu găsesc cuvinte 
ca să redau atmosfera de în
țelegere și camaraderie spor
tivă care a domnit la Bucu
rești.

Voi fi totdeauna bucuroasă 
să revin aici, unde mi-am 
făcut mulți prieteni."

a Europei, 2. Karry Linden (Nor
vegia) 131 t. 3. Michele Valery 
(Franța) 129 t. 4. Hilkka Maatola 
(Finlanda) 127 t. 5. Laura Fan
tauzzi (Italia) 124 t, 6. Ruth Jor
dan (R. F. a Germaniei) 124 t, 
7. Tatiana Bogdanova (U.R.S.S.) 
122 t, 8. Michele Bassoul (Liban) 
119 t. 9. Christiane Slephan 
(Franța) 114 t, 10. Silly Giraud 
(Turcia) 113 t.

Juniori : 1. SAMUELSSON (Su
edia) 146 t—campion al Europei, 
2. Rassmunssen (Danemarca) 
145 t. (după baraj : 24 t), 3. Ga- 
v.likowscki (Polonia) 145 t (după
baraj 23 t), 4. Grozmani
(U.R.S.S.) 144 t, 5. Guadagnini
(Franța) 144 t. 6. Zavealot
(U.R.S.S.) 113 t, 7. Sundelin
(Finlanda) 139 t, 8. COJO
CARII (România) 138 t. 9. Trzas- 
kowski (Polonia) 137 t, 10. Tog- 
noni (rtalia) 136 t. 11. Flade (RD. 
Germană) 136 t; 12. Klcnzerle
(R.F. a Germaniei) 134 t... 16.
IURCENCO (România) 123 t.

BENVENUT!
Â REINTRAT 

VICTORIOS PRIN K.O.
Campionul mond'al de box 

la cat. mijlocie, italianul Nino 
Benvenliti, și-a făcut reintra
rea la Bari, invingîndu-i prin 
k.o. în repriza a 10-a pe ame
ricanul Baird Boyle. în cursul 
meciului, boxerul american a 
făcut de trei ori cunoștință cu 
podeaua.

. U.R.S.S. 
. R.F.G.
1. Pod- 
m 2.

3. Stele* 
Lauter- 

Clbulskl 
(Unga- 

Mignon

’ Franța 3:11.5 3. 
lungime băieți : 
(U.R.S.S.) 7.87

(Franța) 7,81 î 
• ‘ 7.75 *

7.61 
Kandar 
m : 1.
Boggis (Anglia) 

Corcenkov (U.R.S.S.)
Kizinen (Finlanda) 8:11.6 

(Cehoslovacia) 
(Spania) 8:20,8; 
R.D.G. 3:40.2 2. 
Suedia 3:46.7 :

4.
5.

1.

Leroy (Franța)
6. Turbanskl (Franța) 6
9. Vasilescu (România)

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE DIN NOU CAMPIOANĂ 
EUROPEANĂ LA POLO

Senzație în concursul de sărituri de la platformă
BARCELONA 13 (prin tele

fon de la A. Grințescu).
Finala celui de al 12-lea 

campionat european de polo 
a opus echipele U.R.S.S. și 
Ungariei, singurele neînvinse 
pînă sîmbătă noaptea. A fost 
o partidă frumoasă și de bun 
nivel tehnic, condusă cu une
le scăpări de austriacul J. 
Dirnweber. Poloiștii maghiari 
s-au dovedit superiori la ca
pitolul tehnic, dar echipa so
vietică, excelent pregătită fi
zic, a dovedit mai multă omo
genitate și o capacitate de 
luptă superioară. Semenov și 
coechipierii săi au condus cu 
3—1, 5—3 și 6—4 ; scor final:
6— 5 (1-1, 2-1, 2-2, 1—1) 
pentru eehipa Uniunii Sovie
tice, care-și păstrează astfel 
titlul de campioană europeană 
cucerit' în 1966 la Utrecht. 
Realizatorii celor 11 goluri : 
Osipov, 2, Semenov 2, Bar
kalov și Sidlovski de la învin
gători, respectiv, Farago 2, 
Bodnar 2, Konrad III de la 
învinși. Un alt rezultat de 
sîmbătă : Spania — Grecia
7— 2.

CLASAMENT
1. U.R.S.S. 5 5 0 0 29—17 10 
2. Ungaria 5 4 0 1 37—23 8 

3 Iugoslavia
5 3 0 2 17—19 6

4. Italia 5 2 0 3 22—28 4

5. Olanda 5 1 0 4 21—29 2 
6 România 5 0 0 5 19—29 0

In continuare, clasamentul 
arată astfel : 7. R. F. a Ger
maniei, 8. Spania, 9. Suedia, 
10. Grecia. 11. Franța, 12. Bel
gia, 13. Finlanda, 14. Austria 
și 15 Irlanda.

Ultimele finale de înot des
fășurate în piscina B. Picor- 
ncli au oferit miilor de spec
tatori noi performanțe excep
ționale. In primul rind este 
vorba de rezultatul de 2:09,3 
la 200 m mixt (28,5 — del
fin, 32,4 — spate, 38,6 — bras 
și 29,8 — craul) cu care Gun
nar Larsson I-a deposedat pe 
celebrul Gary Hall de recor
dul mondial stabilit cu trei 
săptămîni în urmă. O altă 
performanță ieșită din comun 
este cea realizată de cvarte
tul crauliștilor din R. F. a 
Germaniei în ștafeta de 4x200 
m: 7:49,5 Ia numai 1,5 s de 
recordul lumii. In ultimul 
schimb, Mans Fassnacht, care 
a cucerit cu acest prilej cea 
de a treia medalie ele aur, 
a fost cronometrat în 1:54,4 
(timp superior recordului 
mondial).

CELELALTE REZULTATE:
200 m spate (m) : 1. R. 

MATTHES (R.D.G.) 2:08,8, 2. 
S. Esteva (Spania) 2:09,7 (rec.), 
3. V. Werner (R.D.G.) 2:11,5,

Klaus Dibiasi învins
4. B. Schoutsen (Olanda)
2:11,9, 5. Pedersen (Danemar
ca) 2:12,4, 6. V. Krasko 
(U.R.S.S.) 2:13,8 ; 800 m liber 
(f) : 1. HEIDI NEUGEBAUER 
(R.D.G.) 9:29,1 — rec. euro
pean, 2. L. de Boer (Olanda) 
9:35,7 (rec.), 3. N. Calligaris 
(Italia) 9:38,8 (rec.), 4. U. 
Rdmer (R.F.G.) 9:40,8 (rec.),
5. K. Tiilling (R.D.G.) 9:41,9,
6. Verwecr (Olanda) 9:42,9.

In finalul concursurilor de 
sărituri — o surpriză de mari 
proporții. Cunoscutul campion 
olimpic de Ia Ciudad de Mexi
co, italianul Klaus Dibiasi, ne
învins in proba de platfor
mă timp de 6 ani, a fost în
trecut la această ediție de re
prezentantul R. D. Germane, 
Lothar Matthes, care a dove
dit o înaltă clasă.

CLASAMENTUL probei !
1. L. MATTHES (R.D.G.) 

457,74 p, 2. K. Dibiasi (Italia) 
444,18 p, 3. G. Cagnotto (Ita
lia) 435,36 p, 4. V. Tiscenko 
(U.R.S.S.) 422,79 p, 5. J. De- 
schouler (Franța) 411,18 p, 6. 
V. Kapirulin (U.R.S.S.) 403,83 
p. Reprezentantul țării noas
tre, Ion Ganea, a totalizat 
doar 234,96 p, clasîndu-se pe 
locul 18.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
Atleta vest-germană Heide Rosendahl a eșuat în tentativa 

ci de a corecta recordul mondial la pentatlon, pe stadionul 
din Stuttgart (R.F.G.). Ea a obținut 5398 puncte, cu 8 p mai pu
țin decît actualul record deținut de tînăra atletă din R. D. Ger
mană, Burglinde Pollak.

FOREST HILLS

„VtHRANUL" ram 
ÎN FINALĂ!

Turneul internațional ,,open“ 
de Ia Forest Hills, ultima pro
bă clasică a sezonului de tenis, 
se apropie de sfirșit. într-o nouă 
finală dc dublu, disputată intre 
perechile de jucătoare, cuplul 
australian Margaret Court—Judy 
Dalton a dispus de Rosemary 

Casals (S.U.A.) — Virginia Wade 
(Anglia) cu scorul net de 6—3, 
6—1.

Se cunosc acum și primii pro
tagoniști ai probei de simplu 
masculin. Finala va opune doi 
jucători australieni aparținînd u- 
nor generații diferite. Este vor
ba de Tony Roche (25 ani) și 
Ken Rosewall (36 ani). Piimul 
l-a eliminat, in semifinale, pe 
ultimul american rămas în cursă. 
Cliff Richey, care a. cedat la 
scorul de 6—2, 7—6, 6—1. „Vetera
nul» Rosewall a produs surpriza 
zilei, dispunînd de unul din prin
cipalii favoriți ai întrecerii, John

Newcombe. Acesta a fost învins 
cu 6—3. 6—4, 6—3.

Este de menționat că o even
tuală victorie în finală a Iui Ro- 
sewall ar echivala cu o perfor
manță unică. Ultimul său titlu 

la Forest Hills datează din anul
1956 ’

n
Datorită unor defecțiuni 

intervenite în rețeaua tele
fonică, primele rezultate de 
la C.M. de scrimă le vom 
publica în ziarul nostru de 
marți.

fi
In meci amical de fotbal, la 
Oslo : Suedia — Norvegia 
4—2 (J—2).

IllllCZIIflllll (Ungaria) 
PRIMUL LAUREAT

Al C.M. Dl HAIIIDI
NEW YORK, 13 (Agerpres). 

— In orașul Columbus (Ohio) 
au început campionatele mon
diale de haltere. La categoria 
cea mai ușoară, titlul a fost 
cucerit de maghiarul S. Holcz- 
reiter, în vîrstâ de 24 de ani, 
care a totalizat la cele trei 
stiluri 342,500 kg (nou record 
al lumii). Medalia ■ de argint a 
revenit polonezului Szo'ltycek 
cu 330 kg, iar cea de bronz 
sovieticului Smietanian — 330 
kg.

FEIJENOORD DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
In etapa de ieri a campio

natului olandez de fotbal, Fei- 
jenoord Rotterdam a înregis
trat o victorie la limită în 
fa(a echipei N.E.C. Nijmegen : 
1—0. Lotul lui Feijenoord se 
deplasează acum Ia o tabără

de antrenament situată |a 60 
km de Rotterdam, in vederea 
pregătirilor dinaintea meciu
lui de miercuri cu U.T.A., din 
cadrul primului tur al „Cupei 
campionilor europeni'4.


