
DINAMO, LÂ OBSTACOLE ECHIPE, Și ÎOSIF MOLNĂR 

LA DRESAJ-CAMPIONI REPUBLICANI LA CĂLĂRIE

Oscar Recer, -unul din autorii victoriei echipei Dinamo in pro-
ba de obstacole

în cea mai dificilă probă de 
dresaj — categoria grea — 
și în proba de obstacole pen
tru echipe.

La fel ca și la proba de 
dresaj, categorie semigrea,, și 
ieri s-au prezentat pe pistă 
doar concurent! de la clubul 
Steaua, Iosif Molnar cu Ar
gint și-a demonstrat încă o 
dată realele sale calități, ob- 
ținînd punctajul cel mai 
mare. El a executat foarte 
bine galopul mijlociu pe 
stîngul, 15 schimbări de pi
cior la un timp, pasul îngră
mădit, comițînd, totuși, unele 
erori la pasul mijlociu și la 
semipirueta Ia dreapta. Prin
cipalul său adversar, Nicolae 
Mihalcea cu Domino, deși a 
executat bine galopul mij
lociu pe stingă, trapul în
grămădit și semipirueta la 
dreapta, a greșit ia primul 
piafeu, la pornirea în pasaj, 
precum și la al doilea piafeu 
de 10—12 bătăi. Cel de al 
treilea concurent Dumitru 
Velicu cu Bolero a avut, în

ANUL XXVI — Nr. 1029 (6463) 4 PAGINI 30 BANI Luni 21 septembrie 1970

în cuplajul interbucureștean) • O repriză electrizantă la lași • Băcăuanii, irezistibili 
pe teren propriu i®1 Politehnica lași și U. T. A. ocupă fotoliul de orchestră

Emanuel FANTANEANU
Ieri dimineață, timp de a- 

proape 5 ore, spectatorii pre- 
zenți Ia baza din Calea Plev-

Neagu a țîșnit în stilul său impetuos — un șut plasat — și Rapid conduce cu 1—0...
Foto : THEO MACARSCHI

/litre o miercure 
„cupelor europene" 
o alta, a verificărilor 
loturilor naționale, campio

natul și-a văzut de... drum, 
disputindu-și etapa a IV-a 
După aproape doi ani, 
ne-am reîntilnit cu cupla
jele interbucureștene. Amin
tirea lor, amintirea neui
tatelor jocuri. Steaua— 
Rapid și Dinamo— Pro
gresul de altă dată, a 
adus in tribunele stadionu
lui „23 August" din Capi
tală vreo 50 000 de iubitor: 
ai fotbalului. Dar, după 
atita „pauză", parcă 
echipele au fost marcate 
de revederea tlrzie. împăr- 
țindu-și punctele fără prea 
mari revărsări de energie, 
deși era multă tinerețe pe 
gazon.
180 de 
seamnă 
ales că 
semnat -----
rie : ieri s-au înscris 21 de 
goluri! De notat faptul că 
cele două egaluri bucu- 
reștene au favorizat ascen
siunea în clasament a echi
pelor provinciale.

In provincie, oaspeții au 
' o singură remiză : 

un scor de rugb-j 
Farul a izbutit să

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

nei au asistat la un adevărat 
festival hipic, prilejuit de 
disputa concurenților înscriși

Calmi și Eddy Ottoz

slanțî. Și la București, repre
zentanții Ungariei au obținut 1 
victorii duble, care au totali
zat aproape o treime din punc
tele realizate de întreaga echi-

Concurența ele la 400 mg au trecut peste gardul al treilea, 
prim plan italianul Ballati, românul Burcă și ungurul Koppany

pă masculină, asigurindu-nc 
succesul în cele trei meciuri

Adrian VASILIU

Pe marginea întrecerilor de pe Republicii"

CE LE LIPSEȘTE ATLEȚILOR ROMÂNI ?
Patru

au făcut
specialiști, Imre Nemeth, Mary, Hartman, Alessandro

observații interesante
Bilant-ul atleților români ia 

finele patrulaterului cu Elveția, 
Italia și Ungaria și al triun
ghiularului (feminin) cu An
glia și Ungaria a fost nefavo
rabil : din cele 5 meciuri bi
laterale, am ciștigat unul sin
gur (cu Elveția) și am pierdut 
patru. Dacă in ceea ce privește 
concursul atleților nu puteam 
întrezări victorii asupra Italiei 
și Ungariei (dar scoruri mai 
strinse erau pe deplin posi- 

■■ bile), in schimb, performan
țele din acest sezon ale atle- 

' felor noastre ne dădeau sufi
ciente speranțe (chiar și cu 
absența Marianei Goth) in ob
ținerea unei duble victorii. 
Dar Virginia Bonei nu a sărit 
dccit 1,67 m la înălțime. Ileana 
Silai a pierdut cursa de 800 m, 
iar Mariana Filip și Doina 
Bădescu au mers cu mult sub 
posibilități la 400 m. anulind 
astfel eforturile coechipierelor.

Ce a lipsit sportivilor romani 
pentru a obține rezultate su
perioare ? A'm adresat această 
întrebare citorva dintre spe
cialiștii oaspeți, prezenți in 
aceste zile pe „Republicii". Si 
iată răspunsurile lor:

IMRE NEMETH (Ungaria) 
campion olimpic la aruncarea 
ciocanului in 1948, la Londra : 
„O echipă fără aruncători de 
valoare nu sc poate impune pe 
plan internațional ; alergătorii 
și săritorii au dese fluctuații 
de formă, spre deosebire de 
aruncători care sint mai con-

(Continuare in pag 
la rubrică)

Azi și mîine, pe Snagov

FINALELE CANOTORILOR
Canotorii își vor cunoaște 

campionii sezonului 1970, ța 
capătul regatei de două zile 
care începe azi pe clasica 
pistă a Snagovului. Din pă
cate, la startul finalelor edi
ției actuale vor fi prezenți 
(din motive mai mult sau mai 
puțin obiective) și mai puțini 
competitori ca de obicei, re- 

1 prezentînd doar centrele 
nautice București, Timișoara, 
Arad, Tg. Mureș. Din această 
cauză ședința tehnică de ieri 
a fixat desfășurarea finale
lor doar pe două zile (com- 
prȚmînd programul inițial

mai extins), numai trei pro
be masculine necesitînd de
partajarea prin serii. Astfel, 
astăzi începînd de Ia ora 9, 
schifiștii se vor întrece • în 
calificări la 4 + 1, simplu, și 
dublu. Programul de mîine 
va fi, în schimb, mai bogat. 
De la ora 9 recalificările apoi 
de la 11. (din sfert în . sfert 
de oră) finalele feminine: 
4 + 1 rame, simplu, 4 + 1 vîsle, 
dublu, 8+1. Campionatul se 
va încheia după-amiază, cu 
finalele masculine. De la era 
15,30, în ordinea clasică i 
4 + 1, 2 fără cîrmaci, simplu,

2+1, 4 fără cîrmaci, dublu 
și 8+1.

Cu toată penuria de fina- 
liști, se așteaptă (la unele 
probe, cel puțin) o dispută 
echilibrată și — să sperăm 
— rezultate valoroase. Aceas
ta, avînd în vedere că in edi
ția precedentă la băieți a 
existat o concurență strînsă 
între Dinamo (4 titluri) și 
Steaua (3), iar la fete cele 
5 titluri a fost cucerite de 
patru cluburi (C.N.U. 2, Di
namo, Voința Buc. și U.TA.), 
echilibru care se menține.

Fruntașele clasamentelor campionatului de handbal:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (E) Șl DINAMO
BUCUREȘTI (M), ÎNVINSE!

1 TEXTILA BUHUȘI—UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
13—10 (4—4). După un joc e- 
chilibrat în prima repriză, 
formația locală a evoluat, în

fără greșeală.

IUGOSLAVIA
ROMANIA 6-5 

in meciul 
internațional 

de șah
> ASTĂZI, ÎNTRERUPTELE

BRAȘOV, 20 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru), 
întîlriirea internațională de 
șah dintre echipele României 
și Iugoslaviei a început sîm- 
bătă sub auspicii favorabile 
fofrma.ției noastre : la încheie
rea a 5 partide ea conducea 
cu scorul de 3—2 (Nicolau — 
Lazarevici 1—0. Polihroniade — 
K. Jovanovici remiză. TeodO’ 
rescu — Stadler remiză, Rei
ch er — Vujanovici 1—0, Pogo- 
revici — G. Jovanovici 0—1),

Turul doi <*- marcat un pu
ternic reviriment al oaspetelor, 
care au reușit să egaleze și 
să ia conducerea în acest 
meci. Vujanovici a cîștigat la 
Reicher, G. Jovanovici la Po- 
gorevicr, în timp ce partidele 
Polihroniade — K. Jovanovici 
și Șimu (care a înlocuit-o pe 
Gogîlea) — Kalchbrenner au 
fost remize. In aceeași seară, 
Baumstarclc. și Pihajlici și-au 
împărțit victoriile : românca a 
cedat întrerupta din turul I. 
iugoslava pe aceea din turul 
.doi.

în felul acesta, Înaintea 
desfășurării partidelor între
rupte, formația Iugoslaviei 
conduce cu scorul de 6—5. 
Luni urmează să fie reluate 
partidele neterminate : Makai 
— Kurej (din ambele tururi), 
Gogîlea — Kalchbrenner, Ni- 
colau — Lazarevici și Teodo- 
rescu — Stadler.

Carol GRUIA

continuare.
Campioanele au jucat slab, 
îndeosebi în apărare. Cele 
mai eficace jucătoare au fost; 
Szekely (4), Asevoaie (3) de 
la gazde și Neghină (4), Met- 
zenrath (3) de la studente. A 
arbitrat foarte bine C. Căpă- 
țînă și T. Ene (Buzău). (I. 
Vieru - coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV— 
I.E.F.S. 8—14 (4—6). Meci deo
sebit de spectaculos, de bun 
nivel tehnic în care studen
tele s-au impus printr-o mai 
judicioasă organizare a acți
unilor ofensive. Principalele 
realizatoare s Oancea (3), Naco 
(3) — Rulmentul; Băicoianu 
(7), Bunea (5) — I.E.F.S. Au 
condus bine O. Popescu— 
Gh. Mateescu (Municipiul Gh.

Gheorghiu-Dej). (C. Gruia, 
coresp. principal).

VOINȚA ODORHEI-C.S M. 
SIBIU 10—6 (8-4). Partidă 
echilibrată în care gazdele 
s-au impus în ultimele mi
nute de joc,, cîștigînd pe me
rit. Cele mai multe puncte au 
înscris Mikloș (4), Maghiary 
(3) — Voința ; Brezaie (4) — 
C.S.M. Sibiu. Au arbitrat 
bine V. Proorocii și O. Velicu 
(Ploiești). (A. Pialoga-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ— 
CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 9—4 (4—1). Gazdele 
au obținut prima victorie da
torită unui joc mai bine gîn- 
dit. Cele mai eficace jjucă-

Două goluri pentru 
minute de joc în- 
cam puțin, mai 

etapa a IV-a a con- 
un record în mate-

smuls 
după 
(■3-3), . ---- -
plece ciț un punct ae la 
Cluj, al' treilea pe care 
C.F.R.-ul îl pierde pe teren 
propriu. Egala lut Feijeno- 
ord a învins Petrolul, dar 
nu atit de convingător după 
cum ne-am fi așteptat. Să 
fie de vină euforia draw-ului 
de la. Rotterdam, sau — pur 
și simplu — oboseala ?

După etapa de ieri. se 
vede treaba că va fl greu, 
pentru cei ce vor veni la 
Bacău. D.ipă Petrolul, F.C. 
Argeș a fost, obligată să in
cline steagul la un scor de 
forfait, tn fine, pe Co- 
pou, elevii lui Mărdărescu 
au arătat că n-au glumit la 
București, marcind cele mai 
multe goluri ale etapei.

REZULTATE TEHNICE
POLITEHNICA—„U" CLUJ
PROGRESUL—DINAMO BUCUREȘTI 
STEAGUL ROȘU—C.F.R. TIMISOARA 
C.F.R. CLUJ—FARUL
DINAMO BACÂU— F.C. ARGEȘ 
STEAUA-RAPID
U.T.A.—PETROLUL
UNIV. CRAIOVA—JIUL

ETAPA VIITOARE
(27 SEPTEMBRIE)

C.F.R. Timișoara—Dinamo București 
Farul—Progresul
„U" Cluj—Steagul roșu 
Petrolul—Universitatea Craiova 
F. C. Argeș—Politehnica 
Jiul—C.F.R. Cluj 
Steaua—Dinamo Bacău 
Rapid—U.T.A.

(i-i)

CLASAMENTUL
1—2. Politehnica lași

U.T.A.
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Farul 
Progresul 
Dinamo Buc. 
Dinamo Bacău 
Steaua 
„U" Cluj 
Rapid

12. Petrolul
13. C.F.R. Timișoara
13. " ‘ ’
15.
16.

3.
4.

5—6.

7.
8.
9.

10.
11.

F.C. Ai 
Jiul 
C.F.R.

rgeș

Cluj

3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1

1
1
1
0
0

0 
o
o 
o
1
1
1
o
2
0
2

1
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
3
3
3

6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

Un spectator neobișnuit și deosebit de satisfăcut, ieri, la cu
plajul fotbalistic: Jean-Paul Belmondo, care pare îneîntat de 

noua sa cunoștință „llie Pronosport"
Foto : N. DRAGOȘ

Campionatele naționale de ciclism

FLORIAN NEGOESCU (STEAUA)
»SENIORUL“ VITEZIȘTILOR

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

șt in proba de viteză a senio
rilor — din cadrul finalelor 
campionatelor naționale de ci
clism — sărăcie de concurenți 
(cu unul în plus — 12, față de 
juniorii mari). După consuma
rea a 6 serii de CONTRATIMP,

sferturilor,
x______ confruntări

_______ semifinalele. In cea 
dinții, Florian' Negoescu (12,5) 11 
întrece 
ștefan 
George

a recalificărilor și 
au u-rrrat primele 
decisive — s,~——L..

Terenurile de baschet ale complexului sportiv Dinamo din Capitală au fost ocupate ieri de... 
luptătorii acestui club. Ei fac ultimele pregătiri pentru întrecerile internaționale ale „DINA- 
MOVlAțDEI" ce vor avea loc la sfirșitul acestei săptămini, la Varșovia.

aproape la limită ,pe 
Leibner, iar in a doua 

___ Negoescu (12,6) îl de
pășește pe Marin Ioniță. Apoi, 

>* in finala mică (loc 3—4), Leib- 
ner invinge de două or‘ (12.3. 
respectiv 12.0) pe Ioniță. cu oa
recare dificultate in manșa a 
doua. In fine, lupta decisivă pen
tru litiu, dintre frații Negoescu 
revine lut Florian (12.6. respectiv , 
12.6) care ciștigă in fața lui 
George spectaculos. menținin- 
du-se astfel și iu acest sezon 1n 
fruntea viiez’Ștllor seniori. Cla
sament final : 1. FL. NEGOESCU 
(Steaua), 2. G. Negoescu (Steaua), 
3. St. Lcibner (Dinamo).

Reuniunea de duminică, de pe 
velodromul Dinamo, a fost incite 
iată de finala PROBEI CU ADt- 
ȚIUNE DE PUNCTE pentru ju
niori mici. îmbucurător startul 
destul de bogat : 32 alergători. 
După un aproximativ echilibru pe 
prtnta Jumătate a cursei, Tudor 
și Volcan s-au detașai menținind 
in permanentă un avans de 100— 
150 m și acumulind astfel puncte 
prețioase. Plutonul nu i-a 
decit după... ultimul sprint, 
sament final : 
Tudor (Steaua) 
can (Sc. sp. 3) 
(Dinamo) 13 p, 
(Steaua) 8 p.

Finalele campionatelor de pistă 
continuă marți cu proba de 
1 000 m start de pe loc seniori, 
unde așteptăm o nuuă perfor
manță de valoare.

ajuns 
Cla-

1. GHEORGHE
36 p, 2. N. Voi

28 p, 3. M. KOSU 
4. Gh. Pirvulescu

N. MARDAN

După disputarea a patru etape.
Caraman, / . * . 7 /_ , "7. __, . _.___
goluri, Tătaru. O. lonescu, Pescarii. Pană. Domide,' 
liae și Cuperrnan — cu cite 2 goluri.

a pmiu tiapu. in clasamentul gojgeterilor conduc
Adam, I upulescu, I\ ajne, și D. Georgescu — cu cite 3 

" ~ , Barbu, Bojlu, Go-

ECHIPA ETAPEI

Romilă
Rckluccinu

Lupescu Stoicescu 
Golîac Ștefânescu
Tcitaru D. Georgescu

BALANȚA (

Codrea

O. lonescu

Ce înseamnă, de fapt, revenirea Proglesului în prima di
vizie ? Veți spune, desigur, reconstituirea Cuplajului. Dar 
asta este doar partea formală a lucrului. Progresul, care 

a fost aproape întotdeauna „a patra putere" în fotbalul bucu- 
reștean, are, după cum ați văzut și ieri, puterea de a „remiza" cu. 
eternul favorit Dinamo și de a face din Rapid—Steaua un meci 
de ... deschidere.

„Deschiderea" de ieri a avut mai mult stil. Poate pentru că 
echipele au acceptat acel 1—1 după cel mult o oră de ioc. 
Steaua, s-a văzut din nou, are mai multă disciplină, dar rafina
mentul lui Dumitru conferă echipei feroviare mai mult farmec. 
De altfel, diferența de stil e netă. Steaua e, poale, singura noa
stră echipa care n-a renunțat la extremele WM-ului, forțată ao 
faptul că de la Voinea cel tînâr nu găsește un vîrf veritabil. 
Rapid, în schimb, a renunțat de mult la extreme, forțat, și el, de 
personalitatea lui Neagu, care dictează asupra structurii echipei, 
așa cum un Dumitriu il a făcut-o ieri într-un mod și mai tran
șant.

„Vedeta" Dinamo—Progresul ne.a oferit un de loc paradoxal 
echilibru. în măsura in care vîrfurile de atac pot fi luate drept 
etalon în stabilirea raportului de forje, ieri Dudu Georgescu a 
fost mai bun decît Doru Popescu. (Omifînd numele luf Dumi. 
trache in meciul vîrfurilor, sper să nu scandalizez pe nimeni : 
Dumitrciche se retrage tot mai mult din focul bătăliei)... E ade

vărat, tripla croșetă din repriza a doua a fost la fel de fru
moaso ca și aceea de la Guadalajara, dar locul lui Dumilrache 
e în prima linie, moi ales că aptitudinile lui combinative sînt 
mult mai puțin strălucite.

Cuplajul de ieri ne-a prezentat „patru vîrfuri".
Cel mai rasat rămîne Neagu, care știe, ca nimeni altul, să 

atace direct, „la baionetă".
Doru Popescu are dispoziții de joc mult prea fluctuante, 

fiind și incomodat de marcajul strict.
Dudu Georgescu a ajuns vîrf mai mult pentru că e „premian

tul promoției Progresul". Aș vrea să mă înșel cînd afirm că 
Dudu, în ciuda calităților incontestabile, nu pare sâ aibă viteza 
de reacție necesară unui vîrf 1970, adică viteza de reacție care 
a făcut din Dumitrache un șef de atac, ieri, determinînd, tot
odată, și ștergerea întregii rubrici a defectelor sale

In sfîrșit, Steaua ne-a prezentat, ca de fiecare dată, un 
vîrf-carusel, în care Tătaru, Dumitriu III, lordănescu (mîine) și 
nu numai ei apar în fața golului prin rotație. Formula e, de
sigur, singura posibilă, Steaua neavînd un vîrf sulă la sută. 
Numai acest mare jucător care a fost Constantin a putut fi 
timp de trei ani consecutiv golgeterul campionatului, „din poziția 
a doua".

...S-a reluat, deci, Cuplajul, sub semnul egalității. Sîntem, 
dacă nu mă-nșel, în preajma zodiei Balanței.

ÎOAN CHIRILĂ

și George Negoescu sc pin Ies. 
place" din prima manșă a finalei de

T
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(Urmare din pag. 1)
bilaterale. Ei bine, după pă
rerea mea, tocmai aceste probe 
de aruncări au constituit punc
tul slab al echipei române, 
Lucrul mă surprinde deoarece 
atleți ca Gagca sau Naghi au 
un gabarit corespunzător ob
ținerii unor performanțe de
valoare. LE LIPSEȘTE, in
mod cert. FORȚA NECESARA 
ȘI NICI TEHNICA LOR NU 
ESTE STRĂLUCITĂ. Diferența 
de aproape 
reieseț din 
aruncărilor 
Ungariei șl României 
lei. greu de explicat.

MARY HARTMAN 
membră 
din 
București am auzit vorbindu-se 
în termeni 
faimos 
să mă 
mea de 
pe mai 
din lume poate repezenta un 
gir suficient — că se exage
rează puțin. Atleții britanici au 
fără îndoială certe calități pen
tru o alergare naturală și un 
simț dobîndit de-a lungul a 
sute și mii de curse de a-și 
doza eforturile de o asemenea 
manieră pentru ca ultima li
nie dreaptă să-i găsească cu 
forțe mai proaspete decit pe 
adversarii lor. Cu acest simț 
nu te naști și nici nu-1 poți 
obține la antrenament ; il ca
peți alergînd tot timpul, par- 
ticipind permanent la con- 
iursuri cu fel și ici de ad
versari. Or TOCMAI ACEST 
LUCRU PARE SA LIPSEASCĂ 
ATLETELOR ROMANCE, 
ceea ce o privește pe 
de pildă, cred că dacă ar fi 
imprimat un 
cursei de 800 m, mergînd in
tr-un tempo de 2:02,0—2:03.0, 
Stirling (n.r. ciștigătoarea) nu 
ar fi rezistat".

ALESSANDRO CALVESI 
(Italia) : „Nu înțeleg de ce 
unii dintre atleții dv. concu
rează atit de crispați. Urmăriți 
cu atenție cu cită dezinvoltură 
sare Viorica Viscopoleanu și cu 
cită încordare fac același lucru 
Sărucan sau Zaharia. Acestora 
din urmă (și exemple mai pot 
să vă ofer) le apar gesturi 
nefirești in alergare, în zborul 
deasupra gropii cu nisip, 
înseamnă

EDDY 
campion 
garduri, 
al cotidianului 
DELLO SPORT" 
mâni nu sînt lipsiți de cali
tăți și acest lucru se poate 
observa cu ușurință. Din pă
cate însă, NU ȘTIU SA CON
CUREZE. Exemple ? Reme
morați cursa lui Rățoi (la 400 
mg), a Ilenei Silai, a fetei a- 
celea blonde 
400 m (n.r. 
alergătorilor 
1500 m ; fie 
puternic, fie 
nu trebuia, ei au terminat 
excepție, DESTUL DE GREU, 
fiind uneori întrecuți chiar pe 
linia de sosire. Și am mai ob
servat ceva : AVEȚI INDIVI
DUALITĂȚI CERTE, MARI 
CAMPIONI. DAR NU O ECHI- pA ---------------------
UN 
AL 
sau 
CÎȚI DINTRE COECHIPIERII 
LUI PIȘTALU (despre care 
nici nti Auzisem pină la Bucu
rești), AFLAȚI PE GAZON, 
S-AU DUS SA-L FELICITE 
PENTRU FRUMOSUL SAU 
RECORD? Să știți că nu ați 
fi numărat prea mulți dacă ați 
fi avut curiozitatea. Am trăit 
mulți ani pe această pistă ma
gică și știu foarte bine ce în
seamnă un strigăt de încura
jare la momentul oportun 
(chiar și din fundul tribunei), 
o mină caldă, prietenească, sau 
o observație critică (atunci cind 
trebuie) în această luptă crîn- 
cenă cu acele cronometrului sau 
cu ruleta de măsurat...

54 de metri, ce 
totalizarea tuturor 

reprezentanților 
este, ait-

a comisiei
I.A.A.F. : „Și

(Anglia), 
feminine 

aici. la

elogioși de k acest 
finiș britanic. Vă rog 
credeți — și prezența 
mai bine de 35 de ani 
toate pistele celebre

ce
ill 

Silai,

ritm mai rapid

care 
centimetri in minus". 
OTTOZ (Italia), fost 

european la 110 m 
actualmente reporter 

„CORRIERE 
„Atleții ro-

cu codițe de la 
Mariana Filip), a 
de la 800 m 
că au plecat 
că au atacat

sau 
prea 
cînd 
fără

OMOGENA SUFLETEȘTE, 
TOT COMPACT CA CEL 
„SQUADREI AZZURRA” 
MAI ALES AL UNGARIEI.

Post

la

din

scriptum

concursul

București
două reuniuni atle- 

! Republicii am no-
în cele < 

tice de pe 
tal, și nu de puține ori, per
formanțe de bună valoare 
mondială, iar dacă tăria vîn- 
tului, care a suflat în ambele 
zile, nu ar fi 
dent, mai ales 
..recolta" putea 
gata.

Remarcabile,
5,30 m a lui Renaio Dionisi 
(sectorul prăjinei de pe sta
dionul nostru pare a fi pro
pice trecerii marilor înălțimi) 
și cursele compatriotului său 
Franco Arese, în stilul ma
rilor campioni ai pistei, arun
carea de 19,46 m a lui Vilmoș 
Varju și rezultatul de 23,6 (la 
200 m) al sprinterei maghiare 
Gyorgy Balogh.

Printre performerii con
cursului se numără și cîțiva 
reprezentanți ai țării noastre: 
Valeria Bufanu cu 13,5 (100 
mg) și 11,6 (100 m), Viorica 
Viscopoleanu (6,50 m — lun
gime), Lia Manoliu 98,42 m 
și Olimpia Cataramă 58,26 m 
la disc, Șerban loan (2,15 m 
— înălțime) sau Dinu Piștalu 
(5,10 m — prăjină). Vom no
ta, de asemenea, calitățile 
deosebite ale alergătoarelor 
britanice, care au înclinat ba
lanța victoriei în favoarea 
echipei lor în triunghiularul 
feminin.

deranjat evi- 
pe sprinteri, 
fi mai bo-

săritura de

VALERIA BUFANU
Fără vtntui care vineri 

a suflat puternic din față 
este indiscutabil că Vale
ria Bufanu n-ar mai fi 
realizat 13,5 s la 100 mg (re
zultat pe care l-a obținut, 
in acest sezon, nici nu mal 
ținem minte de cita ori) 
ci o performanță mai 
bună cu cel puțin o zeci
me de secundă. Dar Va
leria. a avut ți stmbdfă 
toate motivele sd fie din 
nou supărată pe... vtnt l 
Lutnd startul 1n cursa dc 
100 m plat, ea s-a clasat 
pe locul secund, cu un 
timp excelent : 11,6 secun
de. Nu încape îndoială că 
în condiții de ..calm plat" 
alergătoarea de la Rapid 
ar fi putut înregistra poa
te chiar șt un nou record 
republican al probei.

Evident pentru oricine, 
Valeria Bufanu deține o 
formă sportivă superioară 
care n-a fost totuși con
cretizată prin cifrele de 
care ea este in stare. Dat se. 
zonul de concursuri încă 
nu s-a încheiat și numai 
peste clteva zile Bufanu o 
va rCîntllnl, In cursa pes'e 
garduri, pe fosta record
mană a lumii Tereza Suk- 
niewicz, in cadrul meciu
lui feminin România — 
Polonia.

SERIA I: Sportul studențesc a cîștigat

1—2 (0—1). 
în care victoria 
merit echipei 

La terminarea

la Cahy!
dunarea giurgiu — 

N. OLTENIȚA 2—1 (2—0). 
localnicii

Cele mai mari surprize ale 
reuniunilor de vineri și sîm- 
bătă pot fi considerate vic
toria lui Encsi la aruncarea 
ciocanului asupra lui G. Zsi- 
votzki (prima înfrîngere din 
ultimii 6 ani a campionului 
olimpic în fața unui compa
triot), ca și insuccesul Ilenei 
Silai în cursa de 800 m.

încercînd să clasificăm e- 
chipele prezente în întreceri 
pe baza unui punctaj de 
9—7—6—5—-4—3—2—1 (pentru 
patrulater) și, respectiv, 7—5 
—4—3—2—1 (triunghiular)
vom căpăta următoarea ordi-

ne 
lia
4. 
și
91

: 1. Ungaria 213 p, 2. Ita- 
176 1>, 3. România 160 p.

Elveția 96 p, la masculin 
1. Anglia 94 p, 2. Ungaria 
p, 3. România 8.9 p 

minin. Pe categorii de 
atleții din Ungaria au 
nat la sprint (51 p), și 
cari (64 p), italienii la 
fond, fond și garduri (70 p), 
iar românii la sărituri (56 p), 
în timp ce în întrecerile fe
minine. Anglia s-a impus la 
alergări. România la sărituri 
și Ungaria la aruncări.

la fe- 
probe, 
domi- 
arun- 
semi-

a. v.

(Urmare din pag. 1)

permanență (min. 15 4—0;
min. 50 10—2!). Timișorenii 
au obținut o victorie meri
tată. Cele mai multe puncte 
au înscris Cîrlan (4), Gunesch 
(3) pentru Politehnica, Mol
dovan (3), Papp (2) pentru 
Dinamo. Au arbitrat corect 
P. Radvani (Cluj) și A. Ba- 
rabaș (Odorhei). (P. Arcan- 
coresp. principal).

UNIVERSITATEA CLUJ— 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 9—10 (5—4). După
prima repriză în care cluje
nii au condus în permanen
ță, bucureștenii ies mai de
cis la atac și reușesc să e- 
galeze în min. 40 : 8—8. Oas
peții reușesc să înscrie go
lul victoriei cu puțin timp 
înaintea fluierului final. Prin
cipalii realizatori Capră (3)— 
„U“ Cluj; Chicid (5),—„U* 
București. Au condus bine H. 
Boscher și I. Dobre (Brașov). 
Nuța DEMIAN.

Mureșan, unul dintre cei 
mai activi jucători ai e- 
chipei Voința București, 
șutind la poartă in meciul 
cu Politehnica Galați.

toare Cordoș (3), Mathe (3) 
de la Mureșul ; Bratie (2) de 
la Constructorul. Au condus 
corect Gh. Lungu (Brașov) 
și R. Tischler (Făgăraș). (I. 
I’ĂUȘ-coresp.).

DINAMO BACAU—ȘTIIN
ȚA LOVRIN 18—9 (8—4). în 
prima parte a jocului oaspe
ții au prelungit mult atacurile 
in scopul obținerii unui re
zultat cit mai strîns. După 
pauză însă băcăuanii au ac
ționat mai bine în atac și au 
cîștigat pe merit. Principalii 
realizatori : Both (4), Costache 
(4), Gherghevici (4)—Dinamo, 
Rieselmayer—Știința. Au con

soarte

(Urmare din pag. 1)

MASCULIN

dus D. Racoveanu 
bine) și T. Curelea (satisfă
cător)—Buc. (Sile
coresp.).

Nenita-

destulansamblu, o evoluție 
de bună.

Clasament final : 1. 
MOLNAR cu Argint 
— campion republican, 
Nicolae Mihalcea cu Domi
no 909 p, 3. Dumitru Velicu 
cu Bolero 906 p.

La proba de obstacole, pen
tru echipe, au participat că
lăreți reprezentînd A.S. Re
colta Mangalia, A.S.A. Cluj, 
C.S.M. Sibiu, Dinamo, C.S. 
Petrolul, C.S.M. Iași, Centrul 
de călărie București și 
Steaua. Proba s-a desfășurat 
în două manșe, urmînd ca 
punctajul total să se acorde 
prin adiționarea punctelor 
celor mai buni trei călăreți 
din fiecare formație. După 
disputarea primei manșe pe 
primul loc se aflau — la ega
litate — echipele Dinamo și 
Petrolul cu 0 puncte. Trei din 
cei 4 reprezentanți dinamo-j 
viști (Constantin Vlad, Os
car Recer, Eugen Ionescu) au 
parcurs traseul fără nici o 
penalizare numărîndu-se 
printre pretendenții la titlu. 
Replica petroliștilor a fost la 
înălțime reușind și ei prin 
Andrei Kadar cu Bicaz, Dan 
Mihăilescu cu Aprod, Nicolae 
Burghelea cu Jul, să nu do
boare nici un obstacol, păs-

IOSIF
936 p

2,

trîndu-și astfel intacte șan
sele în lupta
Călăreții de la Steaua se a- 
flau în poziția a treia dato
rită unei erori de parcurs co
mise de Cornel Ilin cu Zefir, 
în manșa a doua, cei care 
reușesc să termine fără nici 
un punct penalizare sînt tot 
concurenții de la Dinamo și 
Petrolul, în timp ce celalte 
reprezentative, cu excepția 
celei de la Sibiu, au o evo
luție ceva mai slabă.

Pentru desemnarea cam
pioanei a fost necesară o 
probă suplimentară de baraj, 
Ia cronometru. Călăreții dina- 
moviști au din nou o compor
tare foarte bună, reușind să 
termine parcursul fără pe
nalizare. Dar, nici petroliștii 
nu cedează cadența, termi- 
nînd și ei barajul cu 0 puncte. 
Pentru departajare juriul a 
fost nevoit să ia în conside
rare timpul celor două echi
pe. Dinamo a fost declarată 
campioană datorită unui 
timp mai bun cu 9,3 secunde.

Clasament final : 1. DINA
MO (Constantin Vlad cu Jac, 
Oscar Recer cu Sondor, Eu
gen Ionescu cu Gama, Mir
cea Silea cu Lama) Op — 
campioană republicană, 2. 
Petrolul 0 p, 3. C.S.M. Sibiu 
12Vs P, 4. Steaua 16 p, 5. 
C.C.B., 18 p, 6. C.S.M. Iași 
32 p.

pentru titlu.

VOINȚA BUCUREȘTI— 
POLITEHNICA GALAȚI 23— 
14 (12—5). Așteptată cu un 
justificat interes (după sur
prinzătoare victorie asupra 
Stelei), evoluția studenților 
gălățeni a dezamăgit prin ma
niera dezordonată în care a- 
ceștia au jucat, prin sume
denia de proteste la deciziile 
arbitrilor și prin duritățile fo
losite în jocul de apărare. Ei 
au avut doar două ,,sclipiri" 
corespunzătoare începutului 
reprizelor. în rest, Voința a 
avut o sarcină ușoară, domi- 
nindu-și copios adversara. Au 
marcat cele mai multe puncte 
Mureșan (10) — Voința, res
pectiv Pădure (6) — Politeh
nica. Au arbitrat, 
V. Cojocaru și I. 
(Craiova). Horia 
DIIESCU.

DINAMO BRAȘOV-STEAUA 
14—15 (9—10). Jocul curajos 
și viguros al dinamoviștilor 
a ținut în șah echipa cam
pioană și’ numai ratările din 
ultimele minute i-au împie
dicat să obțină un meritat 
rezultat de egalitate. Prin
cipalii realizatori : Schmidt 
(4), — Dinamo, Birtolom (7) 
Steaua. Au condus foarte bine 
A. Codreanu — R. Fligel (Ti
mișoara). (V. Popovici-coresp.)

|BHHJU1£CT
MÎNJII AU REALIZAT NOI RECORDURI

. Realizarea indicilor de 
plan, ca și profilarea la ori
zont a comisiei de clasare 
au fost „forța motrice" care 
a determinat ieri pe antre
nori și pe driveri să solicite 
din nou elementele respec
tive pentru ameliorarea u- 
nor recorduri. Deși, de data 
acesta, vremea a fost ne
prielnică, evoluția concuren- 
ților a fost, în general, foar
te bună-

Cei doi corifei ai antre
norilor, Mircea Ștefănescu și 
Gheorghe Tănase, au fost — 
o dată mai mult — pe pri
mul plan al : 
fiecare obținînd 
victorii. Primul a 
Filemon și Sadea, 
dul cu Tamisa și 
duță și Nacu au 
la realizarea unor 
case conducted foarte 
tmos pe Filemon și Tamisa. 
Și Onache a manifestat o 
sete... de victorii, cîștigînd 
cu Filtru și Distins, dar ii 
putem reproșa lipsa de sin
ceritate cu care a prezentat 
acești cai în evoluția anteri-

rezultatelor, 
cite două 
cîștigat cu 

, iar secun-
Tapir. To- 
contribuit 
atari suc- 

fru-

oară. Mihăilescu a cîștigat 
cu Tanța după o cursă de 
finețe, iar Avram a reabili
tat-o la recordul real pe 
Supapa. învingind in ultimul 
fuleu, după ce a susținut-o 
foarte 
finală.
ziua 
apreciată ca o „duminică li
niștită", urmînd ca intere
sul major să-l culeagă reu
niunea de duminică, cînd 
Talion, Talaz, și Seceriș vor 
face o nouă tentativă de re
cord al pistei.

Rezultate tehnice : 1. Fil
tru (S. Onache), Pandclaș, 
Lăcaș 41,5, 2. Tanța (S. Mi
hăilescu), Koral, Osiris 32,3, 
3. Distins (S. Onache), Mar
tin, Hormon 34,5, 4. Tamisa 
(Al. Nacu), Mercur. Rima 39,5, 
5. Tapir (Gh. Tănase), sil* 
va, Mira 30,7, 6. Filemon
(D. Toduță). Masca, Tăbăraș 

36,9, 7. Supapa (G. Avram), 
Lavena, Simpatia 27, 8. Sa
dea (M. Ștefănescu), Obsta
col, Safir 41,1.

energic în lupta
în general, deci, 

de ieri poate fi

Niddy DUMI1RE5CU

cu greșeli, 
Mihăilescu 
ALEXAN-

TIMIȘOA-POLITEHNICA
RA—DINAMO BUCUREȘTI 
11—7 (6—2). A fost una din
tre cele mai disputate par
tide vizionate la Timișoara. 
Studenții au jucat atent în a- 
părare avînd în portarul De- 
mian un jucător în excelentă 
formă. Gazdele au condus în

„SCHIMBURI" IRONICE

ÎN AFARA RINGULUI!
24 de boxeri, majoritatea, ju

niori. și-au disputat sîmbătâ sea
ra „Cupa Școlarul". Cum se în- 
tîmplă de flecare dată cînd galele 
de box sînt lipsite de „capete de 
afiș", și de data aceasta reuniu
nea n-a fost onorată decît de un 
număr foarte redus de spectatori. 
Antrenorii continuă să nu-și pro- 
grameze elevii in gale amicale, 
de teama de a nu-i forța înain
tea apropiatelor confruntări pen
tru titlurile de campioni ai mu
nicipiului București ! Și astfel, 
reuniunile de cartier, cum a fost 
și cea de simbătă, se desfășoară 
în anonimat, în fața cîtorva zeci 
de microbiști. Credem că in sfîr- 
șit, Comisia municipală se va deci
de să-l oblige pe antrenori (prin 
rotație) ca la astfel de gale sa 
prezinte și una sau două perechi 
de boxeri cunoscuți. pentru a da 
reuniunilor „sare șl piper".

Am asistai, la încheiefea galei, 
la un schimb amuzant de cuvinte 
între antrenori, la o adevărată 
tîrguială cu privire la echipa cîș- 
tigătoare a „Cupei Școlarul". Ne- 
exlstînd 
petiției, 
cum se 
general 
feul să 
bului sportiv școlar. Cit ai bate 
din palme, antrenorul M. Diaeo- 
nescu a înșfăcat cupa, dar și 
antrenorul de la Olimpia (Șt. 
Iordacbe) și-a revendicat trofeul. 
De aici, discuții neprincipiale, 
tot felul de „schimburi" ironice 
ț: îndemnuri i* oont«st«ție. (B.C.)

un regulament al com- 
care să precizeze modul 
face punctajul, delegatul 
al galei a decis ca tro- 
fie atribuit echipei Clu-

POLITEHNICA GALAȚI 
— SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI
Joc dramatic, 
a revenit pe 
bucureștene.
partidei, un grup de specta
tori a încercat să găsească 
ca vinovat de înfrîngerea gă* 
lățenilor pe arbitrul N. Rai- 
nea, care a condus autoritar, 
în min. 73. Ungurean,u (Po
litehnica) a fost eliminat 
pentru gest nesportiv. Au 
marcat : Pană (min. 7) și 
Ciornoavă (min. 80) pentru 
Sportul studențesc, Tănăses- 
cu (min. 88) pentru Politeh
nica. (T. Sirîopol, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA— 
C.F.R. PAȘCANI 5—1 (1—0). 
Brăilenii au evoluat slab în 
prima parte și totuși au mar
cat un gol, prin Ologu (min. 
24). După pauză, feroviarii au 
reușit să egaleze în min. 53 
(autor: Ciupa). în continuare, 
jucătorii de la Progresul au 
evoluat foarte bine și au fruc
tificat pairu ocazii: Ologu 
(min. 70 și 75) și Plugaru 
(min. 58 și 85). Foarte bun 
arbitrajul Iui R. Stîncan — 
București. (N. Costin, co
resp. principal).

PORTUL CONSTANTA— 
OȚELUL GALAȚI 1—0 (0—0) 
Joc echilibrat. Presiunii per- 
mamente exercitate de jucă
torii de la Portul, oaspeții 
i-au răspuns printr-o apărare 
bine organizată și contra
atacuri periculoase. Unicul 
gol a fost înscris de Bili- 
boacă (min. 80). A arbitrat 
Slab M. Cițu — București. 
(L. Brukner, coresp.).

S.
In prima repriză, 
au aruncat în luptă tot po
tențialul de ,care dispun și 
astfel au marcat doui'i go
luri. După pauză, oaspeții au 
jucat mai bine și ar fi putut 
egala, însă Eftimescu a iro
sit două ocazii.

Au marcat! Lungu (min. 7 
din 11 m și 30) pentru Du
nărea, Dumitru Nicolae (min. 
70) pentru S.N.O. A condus 
Costică Constantin — Bucu
rești. (Tr. Barbălată, coresp.).

A.S. ARMATA TG. MU
REȘ — CEAHLĂUL PIATRA 
NEAMȚ 2—0 (1—0). în ge
neral, a fost un joc anost, 
cu obstrucții și durități din 
partea ambelor părți. Golu
rile au fost marcate de Ca- 
niaro (min. 17) și Gheorghe 
(min. 65, autogol). A arbitrat 
slab C. Ghiță — Brașov. 
(C. Albu, coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE 
— METROM BRAȘOV 2—1 
(2—0). Metalurgistii au avut 
inițiativă în prima parte și 
au marcat două goluri prin 
Pîrvu (min. 35 și 37). După 
pauză, brașovenii au redus 
din handicap, prin Furnică 
(min. 65). A condus bine M. 
Bică — București. (M. Ava- 
nu, coresp. principal).

FLACĂRA MORENI — PO
IANA CÎMPINA 1—1 (0—1). 
Flacăra a făcut din nou un 
,joc slab. De remarcat că în 
min. 2 Frățilă (Flacăra) a 
ratat un penalty. Au mar
cat : Panteilimon (min. 28) 
-pentru Poiana, Both (min.

87) pentru Flacăra. A arbi
trat foarte bine A. Munich 
— București. (Gh. Ilinca, co
resp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 2—1 (2—1). 
în primele minute studenții 
au construit citeva acțiuni 
.periculoase și în min. 5 au 
deschis scorul, prin I’elea. 
In continuare,, bucureștenii 
au preluat inițiativa și în 
două minute au reușit să e- 
galeze și apoi să marcheze 
golul victoriei. Golurile bu- 
cureștenilor au fost realizate 
de Ianou (min. 35) și Du
mitru Emil (min. 37). A ar
bitrat bine Hie Hristea — 
Alexandria. (A. Păpădie).

CLASAMENT
1. sportul» s'r. 6 5 10 11—4 U
2. A.S.A. 6 4 2 0 16—4 10
3. Metalul Buc. 6 3 2 1 6—3 8
4. Metalul Tîrg. 6 4 0 2 7—7 8
5. Dunărea 6 4 0 2 5-7 8
6. Progresul 6 3 1 2 11—6 7
7. Ceahlăul 6 3 0 3 9—7 6
8. Știința 6 3 0 3 7—7 6
9. Portul 6 3 0 3 5—8 6

10. Metrom 6 2 1 3 6—9 5
11. C.F.R. 6 1 3 2 8—11 5
12. Oțelul 6 1 2 3 6—7 4
13. Poiana 6 1 2 3 4—7 4
14. S.N.O. 6123 4—8 4
15. Politehnica 6 1 0 5 4—8 2
16. Flacăra 6 0 2 4 6—12 2

ETAPA VIITOARE (27 
septembrie) i Oțelul Galați— 
Poiana Cîmpina, Știința Ba
cău-—Portul Constanța, C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Galați, 
Metrom Brașov — Metalul 
București, Sportul studen
țesc București — S. N. Olte
nița, Progresul Brăila—Du
nărea Giurgiu, Ceahlăul P. 
Neamț — Metalul Tîrgoviște, 
A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra 
Moreni.

SERIA A ll-a : Gaz metan Mediaș s-a retras

GAZ
2—1

— GLORIA
(1—0). Joc 

tehnic dato-

C.S.M. SIBIU 
BISTRIȚA 4—0 
.de slab nivel 
rită, in special, oaspeților 
care au uzat de toate mij
loacele de a trage de timp. 
In partea a doua, sibienii 
au dominat net și au mar
cat trei goluri. La începutul 
reprizei secunde jucătorul 
Lovin (Gloria) a fost elimi
nat deoarece în pauză, în 
drum spre vestiare, a lovit 
pe portarul C.S.M. Au mar
cat : Stoiccscu (min. 11 și 
46), Constantin (mim 59) și 
Unguroiu (min.. 73). A arbi
trat bine Al. Ene — Craiova. 
(I. Boțocan, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR 
— ELECTROPUTERE CRA
IOVA 0—0. Metalurgiștii au 
dominat insistent (raport de 
cornere: 17—1 în favoarea
lor), însă n-au reușit să în
scrie. în ultimul minut de 
■joc, Niculescu (Metalurgis
tul) a trimis balonul în ba
ră! A. Crișan — Arad a 
dus slab. (M. Vilceanu, 
resp.).

, MINERUL ANINA - 
METAN MEDIAȘ 
(1—0). Jocul a fost anost, 
presărat cu durități provo
cate de exas-peți. în min. 71, 
jucătorii de la Gaz metan 
s-au retras de pe teren și 
s-au instalat în spatele por
ții. După trei, minute de aș
teptare, arbitrul Ș. Bi- 
răescu — Timișoara a fluie
rat sfîrșitul partidei. (Gh. 
Crăciunel, coresp.)
, OLIMPIA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 2—1 
(1—0).. Meci .viu disputat, in 
c^re fiecare, echipă,... a, , av.ut 
iphiTodcle ’' de dominare. Săt
mărenii, mai calmi în fazele 
de finalizare, au terminat 

■ partida învingători. Golurile 
au fost realizate de Konig 
(min. 21), Bathori II (min. 
66) pentru Olimpia. Kun II 
(min. 55) pentru Crișul. A 
condus corect S. Mureșan — 
Turda. (A. Verba, coresp.).

U. M. TIMIȘOARA —

scorul. în continuare, timi
șorenii au combinat frumos 
și în minutul 25 au egalat 
prin Kun I. în min. 77, Da
vid a transformat un pe
nalty, stabilind scorul final 
de 2—1 pentru Olimpia. V. 
.Tapan — Cluj
bine. (I. Ghișa, coresp. prin
cipal).
C.S.M. REȘIȚA—CORVINUL 
HUNEDOARA 0—1 (0—1)

a condus

CLASAMENT
1. POLITEHNICA

6 5
2. ' C.S.M. .Sibiu 6 4 

" " 3. Ctfrvidul « 4
'..Crișul 6 3

5—6. Minerul Anina
6 4 

Olimpia S. M.
6 4

7. Minerul B.M.
G 3

8. Metalurgistul
6 2 2 2

9. Electroputere

0
1 
o
2

0

0

1

con-
co-

MI-
2—t 

(0—0). Arădenii au obținut 
prima victorie din acest 
campionat, după un joc 
slab. în repriza secundă jo
cul a fost mai animat, ini
țiativa aparținînd gazdelor. 
Golurile au fost realizate de 
Merteș (min. 62 și 74), res
pectiv, Trifu (min. 66). Buh 
arbitrajul lui D. Munteanu 
— Reșița. (Gh. Nicolăiță, co
resp.).

VAGONUL ARAD ■ 
NERUL BAIA MARE

M.
C.F.R. ARA’) 2—0 (0—0). Cei 
peste 3000 de spectatori din 
tribunele stadionului 
au aplaudat prima 
a timișorenilor de la 
movarea în divizia secundă. 
Jocul a fost de nivel tehnic 
modest. Oaspeții au dat o re
plică dîrză. Au înscris : Lața 
(min. 48) și .Iancu (min. 87). 
A arbitrat corect M. Bădu- 
lescu — Oradea. (P. Arcan, 
coresp. principal).

C.F.R. 
victorie 

pro-

OLIMPIA ORADEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—1 (1—1). în primul minut, 
orădeanul Benczik a deschis

ALERGĂTORII DE LA STEAUA AU DOMINAT

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI DE VITEZA
• Duelul Capitală - Provincie continuă • Traian Macarie— 
învins • O victorie care a dublat satisfacția spectatorilor

• Organizare, excelentă
PLOIEȘTI, 20 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Vremea a ținut cu moto- 

cicliștii. Ploaia rece și deasă, 
care amenința desfășurarea 
concursului de viteză pe cir
cuit, a încetat cu o jumătate 
de oră înaintea startului și 
astfel etapa a doua a campio
natului republican a avut loc, 
în organizarea ireproșabilă a 
asociației Locomotiva, în con- 
dițiuni nesperat de bune.

întrecerea dintre sportivii 
bucureșteni și cei din pro
vincie, declanșată la Reșița 
sub semnul unei aprige dis
pute, a continuat duminică 
într-o formă mai accentuată. 
Alergătorii de la Steaua, care 
se numără printre principalii 
pretendenți la titluri, nevoiți 
— în etapa inaugurală — să 
cedeze adversarilor cununile 
de învingători, au dat dumi
nică o puternică ripostă. 
Bine conduși, de antrenorul 
Gheorghe Ioniță, mereu tînă- 
rul Gheorghe Ion, Vasile 
Szabo, Alexandru Schuller 
și cuplul Mihai Dănescu-(-Vla
dimir Dițescu au 
primele locuri la 5 din 
7 clase cite au figurat în 
gram. Succesul steliștilor 
cu atît mai remarcabil 
cit el a fost realizat în 
unor parteneri care

cîștigat 
cele 
pro- 
este 

cu 
fața 

au 
făcut uz de întregul lor ar
senal tehnic și fizic, împreună 
oferind miilor de spectatori 
o reușită gală motociclistă. 
Traseul, cu viraje pericu
loase, i-a supus pe concu- 
renți la execuții dificile, <ie- 
partajîndu-i mai mult prin 
tehnică, decît prin puterea 
mașinilor. Satisfacția publi
cului de a urmări întreceri 
deosebit de atractive a fost 
dublată de frumoasa victorie

la clasa 
lui lor, 
Ștefan, 
cursă cu 
reștean, 
De asemenea, 
menționăm și 
tânărului
(Poiana Cîmpina) care în 
proba rezervată motoretelor 
românești l-a întrecut pe 
rutinatul Traian Macarie, 
ieri victima propriilor sale 
erori în pregătirea mașini
lor. La clasa 175 cmc, Ma
carie a fost nevoit chiar să 
abandoneze din cauza unor 
defecțiuni mecanice surve
nite la motocicleta de con
cepție și construcție proprie.

Și acum iată 
celor 7 probe : 70 
Boboescu (Poiana Cîmpina) ; 
125 cmc — A.
(Steaua); 175 cmc — FI. Ște
fan (Loc. Ploiești); 250 cmc 
— V. Szabo (Steaua) ; 350 
cmc — Gh. Ion (Steaua); 
500 cmc — A. Schuller 
(Steaua) ; ataș
+ V. Dițescu

175 cmc a favoritu- 
ploieșteanul Florian 
într-o palpitantă 
metalurgistul bucu- 
Dumitru Vasilescu. 

se cuvine să 
comportarea 

Cornel Boboescu 
Cîmpina) care

cîștigătorii 
cmc — C.

Schuller

— Gh. Ion 
cmc — A.

— M. Dinescu 
(Steaua).

Tr. IOANIȚESCU

1.14-- 5 .10 
t .14 — 5 s 
2 9— 7 a 
19—78

2

2

2

10. Gaz metan
11. Olimpia Or.
12. C.F.R. Arad
13. Gloria

14—15. C.S.M. Reșița
6

6 2 2 2 
2
2
2
2

6
6
6
6

1
1
0
0

3
3
4
4

8- 7

6— 5

9-~ 9

9-10

5—
5—
't

8

8

7

fl
5
5
4
4

U.M.T.
16. Vagonul

1
6 114

6 1 0 5

1 4 5—
5—
3-

7
7
8

3
3
2

(27ETAPA VIITOARE 
septembrie) : Minerul Baia 
Mare — Minerul Anina, Cor- 
vinul Hunedoara — Metalur
gistul Cugir, Gaz metan Me
diaș — C.S.M. Sibiu, Elec- 
troputere Craiova — Olimpia 
Satu Mare, Politehnica Ti
mișoara — Crișul Oradea, 
Gloria Bistrița — U. M.'-Ti
mișoara, C.F.R. Arad '■♦- 
C.S.M. Reșița, Olimpia Ora
dea — Vagonul Aradi

IVAN BĂNET (C.F.R. I) ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE SCRIMĂ
Ultima șj cea mai impor

tantă competiție internă a 
pen ta tl omului modern, fina
la campionatului național in
dividual și pe echi.pe, a în
ceput ieri dimineață în sala 
Floreasca II. Prima dintre 
cele cinci probe ale con
cursului a fost de data a- 
ceasta scrima, programată la 
început din motive obiecti
ve, avînd în vedere că 
aceste zile se dispută 
campionatul republican 
călărie. Așadar, scrima, 
fost necesare mai bine 
șase ore pentru desemnarea 
învingătorului, acesta fiind 
în cele din urmă timișorea
nul Ivan Bănet, care a be
neficiat evident și de ajuto
rul colegilor săi de la echi
pele ceferiste timișorene. Pe 
locurile următoare s-au si
tuat componenții „echipei

în
Și 

de 
Au 
de

mondiiale", Cosmescu, Zam
fir, Spîrlea precum și Călina 
sosind grupați în fruntea 
clasamentului.

Iată, de altfel, clasamen
tele finalei după prima pro
bă : individual : Ivan Bănet 
(CFR Tmișoara) 1224 p (36 
victorii), Marian Cosmescu 
1056 p (30). Constantin Zam
fir 1028 (29), Dumitru Spîr
lea 1000 p (28), Constantin 
Călina 916 (25) — toți de la 
Steaua ; Iosif Rolik (CFR I), 
A. Khiim (CFR I) și Florin 
Mureșanu (CSM Sibiu) — 
toți cu 888 (24). Pe echipe, 
conduce Steaua I cu 3084 p, 
urmată de CFR I cu 3000 p 
și CSM Sibiu cu 2496 p.
. Azi, de la ora 10, la baza 
liipică a clubului Steaua este 
programată proba de călă
rie.

ÎNCEP „NAȚIONALELE"r,

Azi dimineață se dă startul 
în campionatele naționale de 
tenis pentru seniori, ediția 
1970. Candidații la titlurile de 
campioni vor da luptă, timp 
de o săptămînă, pe două fru
moase baze sportive ale Capi
talei, la Progresul și la Ghen- 
cea.

PRONOSPORT
așa arata o
13 REZULTATE 

CONCURSUL 1
NR. 38 ETAPA DIN

20 SEPTEMBRIE 1970

VARIANTA CU 
EXACTE LA 

PRONOSPORT

i.
ii.

ui.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII. „U-‘ Craiova — Jiul 
IX, Flacăra — Folan*

x
x

CI Ij 1

Steaua — Rapid
Progresul — Dinamo Buc.
Politehnica Iași — „U“
Steagul roșu — C.F.R. Tim’. 1 
C.F.R. Cluj — Farul X
Dinamo Bacău — F.C. Argeș 1 
U.T. Arad — Petrolul 
,.U“ Craiova

î
1

x

X. Politehnica Galați
Sp. studențesc 2
XI. Olimpia S.M. — Crișul 1

XII. U.M, Tim. — C.F.R. Arad 1 
XIII. Olimpia Oradea —

Politehnica Timișoara 1
FOND DE PREMII : 304 559 lei 
Plata 

concurs
In Capitală : începînd de vineri 

23 septembrie pină la 5 noiem
brie 1970 inclusiv.

In țară : de la 29 septembrie la 
5 noiembrie 1970 inclusiv.

premiilor pentru acest 
se va face astfel :

Primele schimburi de mingi 
sînt precedate, dimineața, 
de ședința tehnică pentru fi
xarea definitivă a desfășură
rii întrecerilor și programa
rea primelor 
cursul zilei, 
apoi, la ora 
după amiază,

Reamintim pe campionii e- 
diției trecute, care urmează 
să-și apere titlurile în pre
zentele întreceri : simplu 
masculin : Ion Sântei (C.S.U. 
Construcții București) ; sim
plu feminin: ludit Dibar 
(Dinariio Buc.) ; dublu mas
culin : Sever Mureșan (Pro
gresul Buc.) — Ion Sântei 
(C.S.U. Construcții Buc.); du
blu feminin : Julieta Boboc— 
Ecaterina Ilorșa (Progresul 
Buc.) : dublu mixt : Indii Di
bar (Dinamo Buc.) 
Dumitrescu 
Brașov).

întîlniri din 
Jocurile încep 
10 și continuă 
de la ora 14.

Cotiin
(Steagul roșu
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Un spor al eficacității

21 DE GOLURI ÎN ETAPĂ Ă IV-g
STEAUA

RAPID
TABELA DE MARCAJ
N-A GREȘIT

Stadion „Î3 August"', teren excelent, vreme Ideală, spectatori : 
50 000. Au înscris : NEAGU (mln. 20) pentru Hapid și TATARU 
(min. 32) pentru Steaua. Raport de lovituri la poartă : 15—11, la 
cornere : 6—5, în favoarea echipei Steaua.

STEAUA : Suciu 7 — Sătmăreanu 7, Ciugarin 6, Hălmăgeanu 7, 
Vigu 7 — Naom 7 (din mln. 70 Negrea), ștefănescu 9 — Pantea 7, 
Tătaru 8, Dumitnu III 7, Manea 8 (din min. 83 Vlad)

RAPID : Răducanu 9 — Pop 7, Lupescu 8, Dan 6. Codrea 8 — 
Dinu 6 (d!n mln. 60 Petreanu 5), Dumitru 7 — Năsturescu 8, Ange- 
lescu 7, Neagu 8, Codreanu 6.

A arbitrat AUREI, BENTU ■^r-^r-Ar^ ajutat de Dumitra Isăeescu 
și Toma Vaslle, toți din București.

«Trofeul Petschowschi" (pentru public) 10.
T.a tineret-rezerve i Steaua — Rapid 3—1 (0—1).

Dacă am raporta nivelul .to
rului disputat ieri de echipele 
bucureștene Steaua și Rapid 
la valoarea fobalului nostru și 
am tine seama ți de exigente 
logice, vizînd scara fotbalului 
international, ar rezulta pentru 
întilnirea In cauză o notă caro 
s-ar exprima in jur de 7,50. 
Pretenții mai mari nu am pu
tea avea, deoarece cursivitatea 
jocului a fost deseori între
ruptă de greșeli de manevrare 
a mingii, iar precizia la poartă 
a lăsat de dorit, Nesatisfăcă- 
toăre pentru Steaua, numai opt 
șuturi pe poartă, din 15 lovi
turi, tn 90 de minute, iar, pen
tru Rapid, pe de-a Întregul defi
citară : două lovituri pe poartă 
din care un gol, din 11 șuturi 
spre poarta lui Suciu. în 
schimb, nu am putea situa 
meciul nici sub 7,50 din cauză 
că echipele au prezentat ansam
bluri bine închegate, eu ac
cente moderne de joc, cu com
binații tehnice și Inteligente, 
care au justificat solidificarea 
noii fețe a fotbalului nostru. 
Aceasta era și de așteptat de 
la două echipe fruntașe din 
campionatul diviziei A.

Partida Steaua—Rapid s-a 
încheiat la egalitate, 1—1, și 
tabela de marcaj este în con
cordanță cu realitatea de pe 
teren. Deși fiecare din echipe 
Ar fi putut, cu mai multe 
șanse în anumite faze de joc, 
să cîștige ambele puncte, o 
asemenea situație nu ar fi 
fost conformă cu efortul, capa
citatea și realizările tehnice 
ale echipelor, în după-amiaza 
de ieri. Steaua, cu un ansam
blu mai închegat dar insu
ficient de alert, Rapid cu o 
formație mai sprintenă, însă 
mai pripită șl hazardată, iată 
caracteristici opuse care au ser
vit. totuși spectacolul fotba
listic bine sortimentat. în aceste 
condiții, mențiunea, care nu 
afectează scorul și nu alungă 
ideea de echilibru al jocului 
și de echitate a rezultatului, o 
primește — totuși — Steaua, 
pentru a fi făcut bine față în-

”U"(RAIOVA NOROCOS Șl TOTUȘI
*---------0 MERITAT

CRAIOVA, 20 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Prima apariție a echipelor pe 
teren dezvăluie pe loc inten
țiile tactice ale antrenorilor. 
Cînd Ștefan Coidum utilizea
ză un 4+24-4, acum devenit 
clasic, este clar că el s-a pre
gătit să beneficieze de avan
tajul terenului, tot așa cum 
antrenorul Bălănescu oare
cum indecis asupra strate
giei a abordat un 4+3 + 3 la
bil, așteptînd să cunoască pe 
parcurs forța craiovenilor.

Izbucnirile craiovenilor au 
devenit evidente numai în fa
zele de finalizare, cînd fără 
multă ceremonie au căutat 
poarța. Campionul incontesta
bil al acestor căutări, în ciu
da aparențelor, nu a fost as
tăzi Oblemenco, ci Bălan 
care are meritul dc a fi șu
tat cu și fără țintă cel pu
țin jumătate din apreciabilul 
total statistic de 30 de lovi
turi spre poartă reușite de 
studenți.

In primul sfert de oră pre
siunea discretă a craioveni
lor a crescut treptat în inten
sitate Pină la nefericitul au
togol din min. 17, cînd la 
centrarea impecabilă a Iui 
Martinovici, mijlocașul San

du repliat, mult s-a înălțat 
ca pentru a trimite mingea 
in corner ți într-un superb 
pica] atletic, demn de un re-

STEAGUL ROȘU 1(0)

C.F.R- TIMIȘOARA o

„NU DAȚI NOTE
PREA MARI“...

Stadionul Tineretului, teren 
ud, timp ploios, spectatori cir
ca 5 000 : a înscris IAMBOR 
(min. 66) ; șuturi la poartă : 
15—11. raport de cornere 4—6.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 7 — Ivăncescu 7, Jenei 6, 
Olteanu 7, Rusu 6, Șerbăno- 
iu 7, Cadar 5, Necula 4 (din 
mln. 46 Florescu 6), Balint 5, 
Ghergheli 6 (mln. 63 Iambor 
7). Gybrfl 8.

C.F.R. Corec 8 — Donca 7, 
Mehedințu 7, Răcelescu 6, Spe- 
rlosu 6, Hergan 6, Chlmluc 8, 
Cioroparu 6, Nestorovlcl 8, 
(mln. 68 Floareș), Manolache 
8, Bojin 7.

A arbitrat I. CÎMPEANU 
(Cluj) -*-*+• 4-ajutat lâ 
linie de T. Gaboț (Cluj) șl T. 
Andrei (Sibiu).

Trofeul Petschowskl (pentru 
public) : 7.

La tineret-rezerve : Steagul 
roșu — C.F.R. 3—0 (0—0).

, BRAȘOV, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Exigența antrenorului ti
mișorean Voroncovschi apli
cată notelor jucătorilor pro
prii ne-a descumpănit oare
cum. Feroviarii acționaseră 
dezinvolt, cu o evidentă ten
dință de a practica un joc 
în continuă mișcare, orien
tat pe contraatac, mizînd pe 
incisivitatea lui Nestorovicl, 

tilnirii în condițiile în care 
săptâmîna trecută a făcut apre
ciatul efort de a juca la Lvov 
in Cupa cupelor și de a ob
ține o victorie în deplasare.

Iată de oe a surprins startul 
vioi și dominarea insistentă a 
militarilor în primele 15 mi
nute de joc, pină cînd vivaci
tatea lui Năsturescu a început 
să tragă echipa după el în 
atac. Tn min. 20. Steaua a pri
mit pe neașteptate gol. Mingea 
degajată cu putere de gigant 
de către Răducanu a ajuns în 
..treimea” militară pe capul lui 
Ciugarin. Stoperul militar n-a 
controlat-o bine și a indrep- 
fat-o spre adversar, spre Nea- 
gu. care a folosit bine împre
jurarea ce i s-a oferit și a 
șutat plasat. După acest gol. 
Rapid a beneficiat de două 
mari ocazii de a mări avanta
jul prin același Neagu. Cul
mea, internaționalul rapidist a 
avut din nou șansa de a fi 
servit nu de parteneri, ci de 
adversari direcți, de Hălmă
geanu (min. 24) și din nou de 
Ciugarin (min. 32). Do fiecare 
dată din careu, Neagu a ratat 
posibilitatea de a oferi echipei 
sale victoria.

Ieșită din strînsoare. Steaua 
a reacționat mai în viteză de
ci t o făcuse pină atunci și nu
mai după un minut a egalat, 
datorită unei pase în adincime. 
bine servită de Dumitriu III 
lui Tătaru. Șut scurt, pe jos, 
gol: 1—1 în min. 32. Dan, în
furiat de faptul că l-a scăpat 
din supraveghere pe Tătaru, 
a fugit în careul advers, la 
un corner, și a fost cît pe aci 
să înscrie cu capul, în min. 37. 
Dar. cu două minute înainte de 
pauză, a fost rîndul militari
lor să treacă pe lingă majora
rea scorului, într-o fază rea
lizată excepțional de Ștefă- 
nescu, însă nefinalizată. După 
ce a trecut in dribling de patru 
adversari, el a șutat puternic în 
Răducanu, mingea i-a revenit, 
un nou șut, de această dată în 
Codrea și apoi, degajare.

Stadion central, teren exce
lent, timp ■ senin, frumos, 
spectatori 11000. A înscris 
SANDU (min. 17. autogol), 
raport de șuturi la poartă 
30—11, raport de cornere 8—3.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea 8 (min. 81 Pilea)— 
Niculescu 7, Mincă 8, Deselni- 
cu 8, Bîtlan 7 (min. 66 Sma- 
randache 6), Strîmbeanu 4. 
Ivan 8Martinovici 9. Daș- 
cu 7, Oblemenco 6, Bălan 7.

JIUL: Stan 8 — Caramalis 
6. Georgevici 6, Georgescu 7. 
Popescu 4. Dodu 7, Sandu 7, 
Peronescu 5 (min. 46 Ion Cons
tantin 6). Țurcan 5, Achim .7 
(min. 49 Libardi 8), Naidin 8.

A condus I. BOROȘ 
ajutat bine Ia linie 

de I. Sana și G. Blau (toți 
din Timișoara).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : ,,U" Cra
iova—Jiul 4—0 (3—0).

zultat mai bun, a înscris im- 
parabil în propria poartă. 
La 1—0 REZULTATUL OB
ȚINUT NOROCOS DAR NU 
NEMERITAT—craiovenii au 
continuat asaltul, mobilizați 
în special de activitatea liniei 
de mijloc, în care Strîm
beanu (mai ales) și Ivan se 
dovedesc neobosiți. Sandu, 
vinovat, încearcă să repare 
greșeala, se avîntă acum mai 
des în atac, creează mo
mente bune pentru petroșe- 
neni, dar ocaziile rămîn ne
fructificate.

Repriza a doua nu a cla
rificat lucrurile pe planul re

Bojin și... clarviziunea lui 
Manolache. Ceea ce nu este 
puțin într-o partidă disputată 
in deplasare. De ce am men
ționat pentru început jocul 
oaspeților ? Pentru că, pro
babil, asemenea majorității 
cele - ce au venit la meci — 
sfidind ploaia torențială — 
îi consideram pe timișoreni 
victime sigure. Pe parcursul 
meciului, văzînd replica da
tă, am rămas surprinși de 
vigoarea și corectitudinea 
tactică cu care alcătuiau două 
linii succesive în apărare, ca 
apoi să se desfășoare spre 
zona extremelor. Primii des
cumpăniți au fost jucătorii 
echipei gazdă.
. Steagul roșu a vrut, fi
rește să cîștige, a fost în- 
itr-o continuă hărțuială cu 
adversarul pentru a se im
pune, dar n-a avut malea- 
toilitatea tactică pe care o 
poate naște numai gîndirea 
jucătorului în teren. încer- 
cind mereu și mereu să stră
pungă apărarea oaspeților nu
mai pe centru (introducerea 
lui Florescu n-a însemnat 
nimic altceva), jucătorii bra
șoveni n-au putut obține vic
toria decît cu chin, deși do- 
mjjiarea a fost de partea lor.

După pauză, jocul « scăzut 
în ritm șl in spectacol, cu toate 
că a debutat cu o fază în care 
Vigu a tras spectaculos la 
poartă și Răducanu n-a putut 
salva decît în corner. Tn con
tinuare, doar trei minute au 
fost Incendiare. In acest in
terval de timp, din minutul 70 
pină în al 72-lea, Steaua și 
Rapid au mai avut cite o dată 
posibilitatea de a cîștlga. în 
min. 70, Pantea, do la șase 
m, a trimis mingea puternic cu 
capul pe spațiul porții, însă Ră
ducanu a apărat formidabil, în 
min. 72, Petreanu, de la trei 
metri de poartă, cu portarul 
Suciu căzut în urma lui, deci 
cu poarta goală, a ridicat min
gea peste bara transversală. Ca 
să fie, cum se spune la tenis, 
egalitate peste tot...

Aurel C. NEAGU

POLITEHNICA 4(1)

„U" CLUJ 2(1)

Stadion 23 August, timp plo
ios, teren moale, alunecos. 
Spectatori cca. 10.000. Au în
scris : ADAM (min. 3 și 76), 
respectiv CUPERMAN (min. 
62, 67), GOLIAC (mln. 42) și 
INCZE (min. 64). Șuturi la 
poartă : 17—7 ; raport de cer
nere 5—6.

POLITEHNICA : Iordache
7 — Romilă 8, lanul 5, Stoi- 
eescu 9, Simlonaș 7 (min. 72 
Lupea), Goliac 9-H Marlea 7, 
Incze 9-H Cuperman 8, Lupu- 
lescu 8, Moldovan 7.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 4 (mln. 65, Totoianu 
4) — Crețu 7, Pexa 8, Solomon 
8, Cîmpeanu 7, Munteanu 5 
(min. 68 Stângei 6), Anca 7. 
Ardeleanu 7, Ulfăleanu 7, 
Adam 8, Barbu 7.

A arbitrat C. PETREA 
ajutat bine la li

nie de I. Gheorghiță și I. Hri- 
safi (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9

La tineret-rezerve : Politeh
nica Iași—Universitatea Cluj 
0—2 (0—0).

IAȘI, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Cine ar fi ere-

zultatului efectiv. Potrivit u- 
nui mai vechi obicei, Strîm
beanu, obosit, începe să faul
teze și după ultima culpă că
reia i-a căzut victimă Geor
gevici, este eliminat (ceea ce 

justifică nota pe care i-am 
acordat-o). Chiar rămasă 
în 10 oameni forța de Joc a 
echipei craiovene nu scade, 
dar nici nu se observă vreo 
tendință de a ameliora re
zultatul.

Atacul Jiului, în schimb, se 
înviorează și prin sîngele 
proaspăt pe care l-a primit 
(prin introducerea lui Cons
tantin și Libardi) ceea ce 
pune acum probleme mult 
mai grele apărării locale. Din 
păcate echipa craioveană 
este cuprinsă de o oarecare 
blazare. Pe măsură ce trec 
minutele, localnicii se arată 
tot mai mulțumiți cu o vic
torie pe care pe tabela de 
marcaj le-a oferit-o adver
sarul însuși, dar pe care cu 
ceva mai mult efort și-ar fi 
putut-o asigura și singuri.

înaintea Jocului retur din 
„Cupa orașelor tirguri" de Ia 
I’ecs, după părerea noastră, 
echipa craioveană nu este încă 
suficient pregătită a face 
fată unui joc dificil în depla
sare.

Victor BANCIULESCU

Astfel, n-am putut nota faze 
clare de a înscrie la poarta 
lui Corec decît în min. 33 

centrarea lui Șerbănoiu 
s-a plimbat prin mijlocul ca
reului, unde nu se afla nici 
un coechipier decis de șut 
—, în min. 44, cînd Corec a 
boxat un șut puternic al lui 
Cadar și în min. 85 cînd s-a 
consumat acțiunea cea mai 
spectaculoasă a atacului bra
șovean : după o dublă gafă 
a fundașilor centrali timișo
reni Gyorfi îl deschide în 
diagonală .pe Iambor, care a- 
runcă mingea peste Corec, 
ieșit în întîmpinare, dar și 
peste poarta goală. Golul, 
înscris de Iambor în min. 66, 
a fost consecința unui șut 
puternic al lui Șerbănoiu. 
expediat din afara careului 
de 16 m si respins lateral de 
portarul oaspe. acolo unde 
se afla Iambor nesuprave- 
gheat.
. De ce a fost așa de zgîrcit 
antrenorul feroviarilor timi
șoreni, dacă părerea unani
mă a fost că aceștia au ju
cat bine ? „Pentru că sîntem 
la început de drum și mai 
avem mult de mers în... A !“

Paul SLAVESCU

Dorn Popescu a sărit la o minge înaltă, dar va rata 
posibilitatea de a înscrie Foto: A. NEAGU

0 RIPRIZA DE AUR 
PE DEALUL (0P0ULU1

zut. la sfîrșitul primei reprize, 
cind echipa gazdă obținea, cu di
ficultate, egalarea, că, în partea 
a doua a meciului, Politehnica 
își va deschide drumul spre vic
torie, într-un mod atît de strălu
cit ? Adevărul este că ieșenii au 
suferit chiar la începutul me
ciului un șoc puternic, care avea 
să lase urme în jocul tuturor 
echipierilor. Dintr-o gravă gre
șeală a lui lanul, care a trimis 
înapoi mingea spre portar, acesta 
a respins balonul în picioarele 
lui Aclam, care a șutat în colțul 
lung al porții, deschizind scorul, 
în timp ce spectatorilor nu le 
venea să-și creadă ochilor. 
Această fază neașteptată, surve- 
nind la început de Joc, a dezori
entat formația ieșeană, care a 
comis în continuare și alte gre
șeli.

Oaspeții au acționat în primele 
45 de minute foarte ordonat, 
practicind un marcaj exact, des- 
fășurînd o bună circulație a ba
lonului și luptînd cu dîrzenie 
(din păcate, uneori, și neregula
mentar) pentru fiecare minge. 
Deși Politehnica, susținută de pu
blic, a forțat egalarea, ea n-a 
fost nici un moment aproape de 
acest scop in cele 45 de minune 
ale reprizei, în care, de albei, 
n-a reușit să trimită decît un 
singur șut pe spațiul porții, și 
acesta fără iperspectivă. Dar po - 
tarul oaspeților n-a blocat ferm 
șutul lui Moldoveanu din min. 42, 
ci a intervenit defectuos, mingea 
sărindu-i din piept în fața îna
intașilor ad verși. O clipă de spe
ranță — Cuperman șl Lupulesctt 
nu reușiseră să intercepteze ba
lonul — și apoi un șut necruță
tor al lui Goliac : 1—1.

După pauză, un șut al lui Cu

U. T. A. 2(0)

PETROLUL O
ARAD, 20 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). — Pri
mire caldă făcută echipei 
campioane. Apariția textiliș- 
tilor pe teren este subliniată 
cu ropote de aplauze pentru 
isprava lor de la Rotterdam. 
Loto Pronosport oferă pre
mii egalilor campionilor lu
mii.

După această scurtă festi
vitate, U.T.A. a obținut o 
victorie mai dificilă decît 
arată scorul. Arădenii au ju
cat prea relaxat, poate pen
tru că s-au resimțit dună e- 
fortul de miercuri.

Au învins, totuși, cu 2—0. 
dar cu siguranță — după 
aspectul jocului — nimeni 
nu ar fi avut prea mult de 
obiectat, dacă tabela de mar
caj ar fi indicat chiar 1—1 
în final. La 1—0, în min. 88, 
Lereter a salvat de pe li
nia porții un gol gata făcut. 
Apoi, în min. 89. Axente a 
pecetluit scorul. Așa e fot
balul... Priviți și raportul de 
lovituri la poartă și cel. de 
cornere Si vă veți convinge

C.F.R. CLUJ a(i)

FARUL_ _ _ _ _ _ _ _ 3(i)

Stadion municipal, teren 
bun, timp răcoros, spectatori: 
6 ooo. Au înscris : o. IONES
CU (min. 7 și 84), TUFAN 
(min. 24). SOOS (min. 56), 
I. CONSTANTINESCU (min. 
67). CARAMAN (min. 80). Șu
turi la poartă : 19—7 ; raport 
de cornere : 8—2.

C.F.R. : Mărculescu 5 —
Burlacu 6, Cojocaru 7, Soos 8, 
Roman 6, M. Bretan 7+, Țe- 
gean 5 (min. 55 Vișan), Pe
trescu 7, Soo 8, Fanea 6, O. 
Ionescu 9.

FARUL : Ștefănescu 6 —
Mustafa 6, Stoica 7, Antones
cu 8. Pleșa 7. Tănase 7, Ba
dea 6 (min. 59 — I. Constan
tinescu 8). Oprea 6, Tufrn 6, 
Caraman 8+, Kallo 7.

A arbitrat ALEXANDRU 
alexa ★ -Ar. ajutat la 
linie de I. Ciucă și N. Stoi- 
culescu (toU din Rm. Vîlcea).

Trofeul Petscliovschi (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : C.F.R. — 
Farul 1—2 (1—1).

CLUJ, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Pare pa
radoxal, poate, dar această 
partidă, mediocră ca factură 
tehnică, a fost totuși salvată 
de avalanșa golurilor, care a 
ținut mereu sub tensiune atît 
echipele, cît și spectatorii. Ce
feriștii au avut un prim sfert 
de oră fericit, cînd au și 
marcat de altfel destul de re
pede. Petrescu a executat în 
min. 7 o lovitură liberă late
rală, dc pc stingă, iar O. Io
nescu s-a înălțat peste pira
mida constănțcnilor. dirijînd 
balonul in plasa iui Ștefănes
cu : 1—0. Soo, la rîndul lui, 
a șutat în min. 14 în bară. 
Apoi, experimentații „lupi de 

mare ai Farului‘1 au strîn» 

perman, de la 20 de metri, avea 
să schimbe total aspectul jocu
lui. Realizind acest gol spectacu
los, Politehnica a preluat com
plet inițiativa. Ieșenii au început 
să acționeze cu aceeași sigu
ranță și dezinvoltură ca în m.- 
ciul cu Dinamo București, de 
acum o sâptămînă, oamenii lor 
de bază fiind Goliac — care și-a 
asumat rolul de dispecer, înde- 
iPlinindu-1 cu mult succes — și 
Incze, care și-a presărat adver
sarii pe drum, în repetate slalo
muri irezistibile. A urmat o pe
rioadă dc 15 minute, în care clu
jenii au fost pur și simplu 
groggy. Aceeași apărare, care do
vedise atîta calm și luciditate în 
prima repriză, se pierduse acum 
cu totul. Trebuie să spunem. însă, 
că deruta din tabăra oaspeților a 
fost și urmarea lipsei de încre
dere în ultimul om, cel din poan
tă, fie că acesta s-a numit Mol- 
dovan, fie că a fost vorba de în
locuitorul lui, Totoianu.

Dincolo de aceste greșeli de 
apărare ale oaspeților, care au 
ușurat marcarea golurilor, jocu* 
din repriza a doua al ieșenilor 
a atins valori tehnice și tactic? 
dintre cele mai ridicate. A fost 
o repriză desfășurată într-un rVm 
drăcesc, imprimat de gazde, dar 
la care au. contribuit în final și 
oaspeții, după ce furtuna ieșeană 
se mai liniștise.

Ultimele minute ale meciului 
s»au scurs, de altfel, în nota de 
revenire a clujenilor, care, dună 
ce au redus scorul, ce ajunsese 
la un moment dat la 4—1, au fost 
din nou pc punctul fie a marca, 
dar Romilă a intervenit providen
țial.

Jack BERARIU

VICTORIA S-A HOTĂRÎT GREU...

Stadion U.T.A. : timp frumos, vînt, teren excelent, spectatori 
12.000, Aii marcat : MOCANU (min. 52. autogol). AXENTE (mln. 89). 
Șuturi la poartă : 13—10. Raport de cornere : 8—6.

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 6, Lereter 7, Pojoni 7, Broșovschi 6 
(min. 50 Schepp), Pelescu 7, Calrnln 6, Domide 6, Axente 8, Sima 5, 
(min. 84 Schlopu). Dumitrescu 6.

PETROLUL : M. Ionescu 7 — Gruber 7. Bădin 5. Mccanu 7, N. 
Ionescu 6, Dincuță 7, Cringașu 5 (min. 84 Stroe). Opnșan 6, Grozea 
6. Juhasz 7. Petruț 5 (min. 64 Co(igă).

A arbitrat GH. POPOVICI ajutat la linie de C. lofciu
și N. Cătănoiu (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public), 9.
La tineret-rezerve : U.T.A.—Petrolul 2—3 (0—2).

de echilibrul celor două for
mații. Meciul în sine nu a 
depășit nivelul unui joc me
diu. Dacă i-am acorda, to
tuși, un calificativ, l-am 

puncta cu nota 6. La U.T.A. 
s-a resimțit lipsa lui Dcm- 
brovschi (accidentat), „omul 
de gol".

Petrolul se dovedește la 
fel tic ineficace ca și în alte 
jocuri. Azi a jucat bine în 
cîmp, dar neconcludent in 
linia de atac.

Startul ambelor formații 
este lent, am putea spune ca 
doi boxeri care se angajează 
într-o repriză de studiu. A- 
bia în min. 15 se animă tri

GOLURI MULTE, 

FOTBAL PUTIN 

mai bine pînzele și au primit 
mai liniștiți furtuna dezlăn
țuită de ceferiști, în min. 24, 
la o fază fixă, constănțenii au 
obținut egalarea : Kallo a e- 
xeculat cu dibăcie un corner 
de pc partea stingă, iar Tufan, 
nemarcat, a șters balonul cu 
timpla, trimițindu-1 in colțul 
sting al plasei.

Lupta a devenit mai aprin
să, după pauză. în min. 56, 
M. Bretan a executat o lovi
tură de colț, iar „bătrinul" 
Soos, venit din urmă, a în
scris cu capul, renăscind spe
ranțele in victorie ale coechi
pierilor săi. Dar Farul nu a 
cedat. Golul egalizator a fost 
opera tînărului I. Constanti
nescu care, pr< spat intrat în 
echipă, și-a semnalat imediat 
prezența printr-un șut violent 
de la 25 de metri sub bara 
transversală : ' 2—2. Oaspeții 
nu s-au mulțumit numai cu 
atît. Ei au mai aplicat gazde
lor încă o lovitură care părea 
să fie cea de „grație". Pri
mind o pasă în adincime de 
la PIcșa, in min. 80, Caraman 
a șutat necruțător, aducind 
avantaj Farului. Același Ca
raman l-a pierdut apoi pe 
drum pe Burlacu, l-a păcălit 
și pe portarul Mărculescu, 
punindu-i pe tavă mingea lui 
Ologu în fața porții goale. 
Acesta însă a irosit incredibil 
cea mai mare ocazie de gol 
a meciului. Patru minute mai 
tîrziu, ceferiștii au egalat: 
M. Bretan a centrat, iar O. 
Ionescu, într-o învălmășeală 
teribilă, a lovit cu capul ba
lonul, trimițindu-l în plasă.

George MIHALACHE

PROGRESUL o

DINAMO BUC, o „VEDETA"1

NU ȘI-A ONORAT... ETICHETA
Stadion „23 August", teren foarte bun, timp noros, spectatori — 

circa 50.000. Șuturi Ia poartă : 10—8 pentru Progresul, raport de cor
nere : 9—7 pentru Dlnamo.

PROGRESUL : Manta 8 — Fl. Marinescu 7 (mln. 74 Rotaru 8), 
Măndoiu 8, Grama 7, Dumbravă 7, Dinu Iordan 6. Beldeanu 8, R. 
Ionescu 6 (min. 55 Sandu Mircea 8), Raksi 7, Dudu Georgescu 9, 
Matei 7.

DINAMO : Constantinescu 7, — Cheran 6, Stoenescu 6, Dinu 6. 
Deleanu 7, Sălceanu 5 (min. 38 Nutu 5), R. Nunweiller 7 (min. 80 
Moldovan), Mustă(ea 5, Doru Popescu 5, Dumitrache 6, Both 6.

A arbitrat C. BARBULESCU +** ajutat la linie de C. Nicu
lescu și Gh. Retezan (toți din București).

Trofeul PețSchowschi (pentru public) : 7.
La tineret-rezerve : Progresul—Dinamo București 1—2.

„Vedeta" de ieri de pe sta
dionul 23 August a fost de
parte de a-și fi onorat etiche
ta. N-am ajuns la această 
eoncluzie-adevăr, orientîn- 
du-ne după scorul alb ră
mas pe tabelă după 90 de 
minute. Mai văzuserăm me
ciuri încheiate cu 0—0, de 
nota 10, dar acelea îneîntaseră, 
realmente, tribunele prin tem- 
po-ul alert, prin măiestrie în 
construcția fazelor, prin ac
țiuni de poartă care-ți tăiau 
răsuflarea.

Pe cînd ieri...
Dacă am apela fie numai la 

o singură dată statistică, pre
zentă, parcă, ca o acuză pe 
carnetul nostru de însemnări, 
și tot ar fi elocventă. Iat-o : 
primul șut pe spațiul porții 
în partida Dinamo-Progresul 
a fost înregistrat abia în re
priza secundă, mai precis în 
min. 51, cind Radu Nunwei
ller (nota bene : un mijlocaș!), 
exasperat, probabil, de ra
teurile înaintașilor, a ex
pediat balonul, cu sete, pe 
spațiul porții, din afara ca
reului marc.

Au lipsit șuturile, cu șau 
fără adresă, au abundat — în 
schimb — compensație... ne
plăcută, faulturile (și de o 
parte și de alta, dar mai mult 
la Dinamo) ceea ce a dus, 
deseori, la o fragmentare a 
jocului în secvențe bune . de 
demonstrat... antifotbalul. Și 
dacă n-am părut prea sur
prinși, în startul partidei. Ia 
cele două intrări-demolare 
ale lui Dinu Iordan, acest 
Stilles din str. Dr. Staicovici, 
ne-au întristat, literalmente, 
repetatele atacuri neregula
mentare comise de Dinu (da, 
de experimentatul Dinu), asu
pra foarte tînărului Dudu 
Georgescu, adversarul direct, 
care, spre deosebire de fun
dașul naționalei, venise să-și 
susțină duelul, uzind de ta
lent și fair-play. De unde a- 
tîția nervi, ieri, în jocul lui 
Dinu ca, de altfel, și în evo
luția celuilalt nume mare din 
formația dinamovistă, l-am 
numit, cu regret, pe Dumitra
che ? Poate, într-o bună mă

bunele. Balonul se perindă 
în careul ploieștean, dar Du
mitrescu reia cu capul, din 
poziție favorabilă, lingă bara 
laterală. Apoi, meciul intră 
din nou în anonimat. Petro
liștii domină mai mult mij
locul terenului, dar nu reu
șesc să se apropie de poarta 
lui Gornea.

Min. 28 ar fi putut aduce 
primul gol al gazdelor, dacă 
Sima, excelent servit dc cen
trarea lui Dumitrescu. nu 
ar fi trimis alături. Apoi, o 
centrare a lui Sima este re
luată dc Domide tot pe lingă 
poartă.

Gazdele reușesc să spargă

DINAMO BACĂU 3 (z)

F. C. ARGEȘ o

BACAU. 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). De la în
ceputul jocului s-au văzut clar 
intențiile piteștenilor de a miza, 
în această partidă pe două 
atuuri. Primul — apărarea, cu 
mijlocașul Vlad pe post de 
fundaș central și cu Olteanu 
în rol de libero ; al doilea — 
contraatacul, sporind ca rapi
dele extreme Cîrciumărescu și 
Jercan să prindă pe picior gre
șit apărarea gazdelor, iar bul
dozerul lancu să-1 execute 
pe Ghiță. Dar, planul antre
norului Ozon s-a năruit ca un 
castel din cărți de joc in nu
mai trei minute.

în min. 14, in timp ce Jer- 
ean încerca o străpungere pe 
aripa stingă, Crăclunescu are 
o scurtă altercație cu un coe
chipier Ia, centrul terenului. 
Arbitrul Dumitrescu, atent, 
l-a sancționat cu o lovitură 
indirectă, din care băcăuanii 
au obținut un corner. Sorin 
Avram a executat excelent 
lovitura, și Velieu — de lingă 
Crăciutiescu — a înscris ne
stingherit eu capul : 1—0 pen
tru Dinamo Bacău. Peste trei 
minute, la o centrare a lui 
Avram. Crăciunescu a gafat din 
nou. împreună eu Vlad. și
Pană a marcat de la cîțiva
metri de poartă : 2—0.

Piteștenii nu . s-au socotit 
încă înfrinți, incercînd să re
ducă handicapul ori de cite ori
au scăpat din „cleștele" bă
căuan. Prepurgcl a fost gata 
să speculeze o greșeală a por
tarului Chită, iar lancu, care 
ni s-a părut singurul atacant 
periculos al piteștenilor, n-a 
reușit să fructifice ocazia ce i 
s-a ivit in min. 40, șutind de 
puțin pe lingă poartă o minge 
centrată de Jercan.

La reluare, jocul a avut un 
singur sț?ns. spre poarta lui 
Niculescu, ’argeșenii mulțumiri- 

sură, și din neputința între
gii echipe de a găsi, pe par
cursul paradei, antidotul la 
tenacea și bine organizata a- 
părare a Progresului. Cînd, 
iată, El Mundial-ul, pentru 
cine a văzut, a repus în drep
turi jocul pe aripi, Dinamo 
(și nu numai ea) a rămas la 
lecția „World Cup", înșirînd 
de-a latul terenului patru mij
locași, pe Mustățea, Sălceanu, 
K. Nunweiller, Both, și ...nici 
o extremă. Nici cînd (min. 
38) Nuțu l-a schimbat pe Săl
ceanu, în tactica echipei Di
namo n-au intervenit modifi
cări de structură, majoritatea 
baloanelor fiind dirijate. în 
continuare, spre cele două 
vîrfuri, Doru Popescu (mat a- 
vansat) și Dumitrache, ambii 
mai mereu izolați printre 
trei-patru apărători ai Pro
gresului.

Fotbalul-calitate — pe care 
l-am așteptat, pe bună drep
tate, de la dinamoviști 
(cît a trecut de la usturătoa- 
rea lecție aplicată lui P.A.O.K. 
Salonic?)— ni l-a oferit, de
seori, în repriza a doua, Pro
gresul.

Intr-adevăr, la raționala 
dispunere a oamenilor în te
ren, Progresul a adăugat, în 
aceste perioade, o mișcare 
mai vie, cu și fără balon, pre
cum și mai multă luciditate, 
în special- după introducerea 
în echipă a juniorului Sandu 
Mircea, am asistat la o serie 
de acțiuni bine lucrate și 
încheiate cu șuturi pe spațiul 
porții. Și ne face o deosebită 
plăcere să consemnăm aici 
faptul că cele cîteva faze de 
real spectacol fotbalistic au 
fost opera tinerilor Beldeanu, 
Sandu Mircea, Dudu Georges
cu (mai ales el, un vîrf mo
bil, insidios, percutant) și, a- 
tît cît a jucat, fundașul Ro
taru.

Ce paradox să canstați 
cum niște tineri care abia bat 
la porțile consacrării s-au 
străduit să onoreze eticheta 
de partidă vedetă. în timp ce 
alții, ca Dinu, caDumitrache...

Gheorghe NICOLAESCU

gheața abia după pauză, in 
min. 52 cînd Petescu deschi
de pe Axente ; acesta trage. 
M. Ionescu nu reușește să 
blocheze balonul și... din pi
ciorul lui Mocanu, mingea 
ricoșează în plasă.

în min. G3 un alt moment 
psihologic : Bădin il faultează 
Pe Calinin în careu și, evi
dent. 11 m. Penaltyul esto 
executat slab de Lereter, 
permițind portarului ploieș
tean să trimită în corner. 
Pină în final, nimic deosebit 
de semnalat. Iată că, în min. 
88, Cotigă trage la poartă, 
iar golul plutește in aer, 
dar Lereter, răsărit ca din 
pămînt, salvează punctul, 
în penultimul minut, cînd o 
fază la poarta ploieștenilor 
părea compromisă, o minge 
respinsă de apărarea petro-, 
liștilor ajunge la Axente, 
care, printr-un șut fulgerător 
de la 20 dc metri, reia in 
plasă : 2—0. După aspectul 
meciului o victorie neconvin
gătoare.

Ion OCHSENFELD

...Șl PITEȘItNII
AU SCĂPAT IEFTIN

Stadion ..23 August", timp 
noros, teren alunecos, specta
tori cca. 5 000. Au Înscris : 
PANA (mln. 17 și 89) și VE- 
LICU (min. 14). Raportul șu
turilor la poartă : 17—14 ; ra
port de cornere H—3.

DINAMO : Ghită 8 — Kiss 7. 
Neclelcu 7, Vell'-u 3, Volmer 7. 
Vătafu 7, Hrl(cu 8. Sorin 
Avram 9, Pană 8, Daniel Ene 
8. Florea 8 (min. 75 Bălul;)).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
— Pigulea 7. Crăclunescu (. 
Olteanu 8. Ivan 7, Prepurgel 
0, Vlad 6, Circiumărescu ■> 
(min. 70 M. Popescu). Roșu 5. 
lancu 6 (mln. 46 Dobrescu 5). 
Jercan 5.

A arbitrat VASILE DUMI
TRESCU * + ***. ajutai 
la linte de șt. I.azăr și Gn. 
Motoiga (tot! din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

t a tineret-rezerve : Dlnamc
Bacău — F. C. Argeș 6—o 
(3-0).

du-se să... mențină rezultatul. 
In această parte a jocului, ei 
au renunțat și la contraatacuri, 
expediind doar 4 șuturi la 
p'oartă. Dacă scorul nu a luat 
proporții, lucrul s-a datorat 
numai intervențiilor de ultim 
moment ale apărătorilor for
mației argeșene, pripelii gaz
delor și., șansei lui Niculescu.

Atunci cînd nimeni nu se 
mat aștepta, în min. 89, Pană 
a reușit să înscrie cel de al 
treilea gol, printr-un șut pu
ternic, la firul ierbii, de la 
14 m. Victoria formației Dina
mo este ,pe deplin meritată și 
ea ar fi putut fi obținută la 
un scor și mai sever.

Dan VLAD



C. M. de scrima de la Ankarei

Ouțu, cel mai bun dintre spadasinii români
Olimpiada de șah

UNGARIA RĂMÎNE

La floretă femei; echipa României va evolua In compania formațiilor Ungariei și R. F. Gj

ANKARA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Aici, în capitala Turciei, 
comentariile pe marginea tur
neului final al probei de flo
retă femei continuă la fel de 
însuflețite. Toată lumea este 
de acord că românea Ileana 
Drâmbă, dacă ar fi cîștigat 
asaltul cu Galina Gorohova 
și-ar fi asigurat astfel intra
rea în baraj, și ar fi putut 
să-și valorifice ia maximum 
posibilitățile, șansele. Calcu
lul specialiștilor, al ziariștilor 
este foarte simplu și totodată 
nu lipsit de logică. Iată, de 
pildă, punctul de vedere al 
cunoscutului arbitru italian, 
Guido Malacarne, care a avut 
posibilitatea, în ultimii 10 
ani, să vadă la lucru, pe plan
șe, marea majoritate a flo- 
retistelor de elită din Europa 
și din lume :

„Ileana Drâmbă și-ar fi pu
tut apropia — ca și la Ha
vana, anul trecut — cel pu
țin medalia de argint. Ea a 
urcat pe planșă, în asaltul 
cu Gorohova, cu atu-ul de a 
fi întrecut-o anterior pc Be
lova, campioana olimpică și 
deținătoarea titlului. Această 
aureolă i-a dat un plus de 
optimism iar adversarei ei, 
o oarecare teamă. Așa se și 
explică cum Ileana Drâmbă a 
reușit să-și impună ritmul, 
inițiativa, să conducă lejer, 
cu 3—1. Niciodată nu este 
insă bine să te bucuri prea 
repede. Ileana Drâmbă se pa
re 
a

recte asupra ambelor el ad
versare. Dar..."

★
La ora aceasta se cunosc 

seriile în competiția feminină 
de floretă pe 
nia face parte

echipe. Româ- 
din prim» se-

sesizarea dele-
Directo-

Duminică, la 
gațlel țării noastre, 
râtul tehnic al Campionatelor 
mondiale de scrimă a operat 
o modificare in clasamentul 
turneului final de floretă fe
mei, care — datorită unet 
greșeli de coeficient — n-a 
fost cel real.

După recalcularea tuțavera- 
Jului clasamentul definitiv al 
acestei probe se prezintă ast
fel : 1. Galina Gorohova
(U.R.S.S.) 4 v. ; 2. Elena No- 
vikova-Belova (U.R.S.S.) 3 v.; 
3. OLGA SZABO (ROMANIA) 
2 v. (1,143) ; 4. Catherine Rous- 
selet-Ceretl (Franța) 2 v. 
(0,867) ; 5. ILEANA DRAMBA 
(ROMANIA) 2 v. (0,833) ; 
Brigitte Gapal» (Franța) * 
(0,706).

Tn acest fel România 
rează cu locurile 3 și 
turneul final, detaliu

5.
6. 

2 V.

figu-
5 in 

foarte 
important, deoarece reprezintă 
principalul criteriu de consti
tuire a seriilor in întrecerea 
pe echipe.

Și

că a uitat acest adevăr, 
cochetat cu adversara ei, 

in continuare, a fost egalată 
întrecută. Sint convins că

o victorie a româncei in acest 
asalt i-ar fi asigurat o pre
zență remarcabilă în baraj, 
avînd — în finală victorii di-

rie împreună cu echipele Un
gariei și R.F.G. De notat că 
în caz de victorie în ambele 
partide, echipa țării noastre 
se califică DIRECT în semi
finale. Vă imaginați cu cită 
atenție sint dispuse să 
tragă reprezentantele noastre 
pentru a ajunge nu numai 
în semifinale, ci, mai mult, 
pentru a-și apăra titlul cuce
rit in capitala Cubei.

★
Astăzi a început și turneul 

individual de spadă. Trăgă
torii români, cu excepția lui

Duțu și Iorgu, au avut o evo
luție modestă. Al. Istrate și 
Pongraț au căzut încă din 
primul tur. Apoi, în turul 2, 
a rămas și Iorgu. Singur, 
Dutu a trecut în sferturi de 
finală. La ora la care trans
mit, spadasinul român a sus
ținut trei din cele 5 asalturi 
ale turneului. A cîștigat la 
elvețianul Ldkner, cu 5—4 și 
a pierdut la sovieticul Vale
tov (3—5) și la suedezul E- 
vling (4—5). Rămîne de văzut 
cît de atent va fi în asaltu
rile cu ungurul Fenivessyi și 
cu norvegianul Norman. Cu 
3 victorii, tînărul nostru re
prezentant ar avea toate șan
sele să se califice în semifi
nale.

Paralel au continuat între
cerile de sabie-echipe. în se
mifinale : U.R.S.S.—Polonia 
9—6 și Ungaria—Italia 9—4.

într-un meci pentru locul 3, 
Polonia a întrecut Italia cu 
9—4, trăgătorul nr. 11 al în
vingătorilor fiind „veteranul" 
Jerzy Pawlowski (4 v.). în 
alt meci, pentru locurile 5—6, 
Bulgaria a terminat la ega
litate cu Franța, dar a cîș
tigat, totuși, la tușe : 59—60! 
La ora la care efectuez trans
misia, finalistele acestei pro- 

echipele Uniunii Sovieti- 
și Ungariei, se pregătesc 
urce pe planșă...

Sebastian BONIFACIU

FRUNTAȘA
SIEGEN, 20. — O nouă 

întîlnire dificilă pentru 
șahiștii români, i-a obigat 
să cedeze teren în disputa 
finală pentru primele 
locuri ale Olimpiadei de 
șah. Intîlnind reprezenta
tiva Argentinei, în frun
te cu marii maeștri Mi
guel Najdorf și Oscar 
Panno, echpierii Româ
niei au opus o rezistență 
eficace la primele două 
mese, atît Florin Gheor
ghiu cît și Victor Cio- 
cîltea reușind remize cu 
respectivii lor adversari. 
In schimb, ceilalți doi 
jucători români n-au reu
șit să se impună în par
tide considerate mai u- 
șoare : Th. Ghitescu a fost 
învins de Quinteros, iar 
Mititelu a remizat cu Ru- 
binetti. Astfel, Argentina 
cîștigă meciul cu Româ
nia, la scorul de 2%—l’/s.

In celelalte întîlniri din 
runda a 5-a s-au înregis
trat rezultatele : Ungaria— 
U.R.S.S. 2—2, Cehoslova
cia—R.F. a Germaniei 

2>/2—l*/a, S.U.A.—Bulgaria 
3*72—1/ș, R- D. Germană— 
Canada 2—2, Iugoslavia— 
Spania IV2—f/2 (1).

Clasament : Ungaria
121/z P, S.U.A. 12 (1),
U.R.S.S. 12, Iugoslavia 11 
(1), Cehoslovacia 10t/2, 
R.D.G. și Argentina 
R.F.G. 9, Spania 8>/2 
România și Bulgaria 
Canada 6U2 <!)•

CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

Echipa României victorioasă
în prima partida

HASKOVO, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Duminică după-amiază, 
patru oașe din 
Haskovo, Sofia,

în
Bulgaria — 

______ _ ___ , Kîrdjali și 
Jambol — au început partidele 
din cadrul seriilor campio
natului mondial de volei mas
culin. Echipa României, care 
evoluează la Haskovo, a întîl
nit în primul meci reprezenta
tiva Franței. Băieții noștri au 
început lejer, menajîndu-și 
forțele în vederea meciului cu 
Japonia, pe care-1 vor susține 
luni seara. Numai așa se ex
plică faptul că adversarii au 
realizat mai multe puncte de- 
cît sperau, în special în pri
mul și al doilea set. Scor final: 
3—0 (10, 12, 5) pentru ROMA
NIA. Iată formația utilizat de 
antrenoul Gabriel Cherebețîu: 
Barta, Schreiber, Dragam (Oros), 
Udișteanu (Iorga, Codoi), Rauch, 
Stamate (Oros, Iorga).

Alte rezultate : HASKOVO : 
Olanda—Venezuela 3—0, Japo
nia—R.P.D. Coreeană 2—0 (la 
închiderea edifici meciul nu se

terminase) ; KIRDJALII 
U.R.S.S.—Tunis 3—0, Mongolia— 
Guineea 3—1 ; JAMBOL : Polo
nia—Finlanda 3—1 ; SOFIA B 
Iugoslavia—Iran 3—2.
L ★

în sala de la stadionul Va
sil Levski din Sofia a avut 
loc conferința de presă, la 
care a participat domnul Paul 
Libaud, președintele Federa
ției Internaționale de Volei. 
După ce li s-au adresat repre
zentanților presei urări de 
bun sosit din partea organi
zatorilor, a luat cuvîntul dl. 
Paul Libaud care a spus prin
tre altele : „Sportul nostru 
(n.n. voleiul) și-a creat o po
ziție foarte importantă în a- 
rena internațională. în acest 
moment F.I.V.B. cuprinde 110 
federații naționale. Trebuie 
să precizez că la C.M. sînt 
reprezentate toate continen
tele. Spunînd aceasta, mă re
fer Ia progresul pe care l-a 
făcut în ultimii ani voleiul 
din Japonia, R.P.D. Coreeană, 
Brazilia etc., ceea ce arată că 
acest sport are acum o arie 
într-adevăr mondială. De ase
menea, este necesar să relev 
faptul că voleiul este singu
rul sport colectiv, care este 
reprezentat la J.O. cu 20 de 
echipe (12 masculine și 8 fe
minine), ca dovadă a presti
giului de care se bucură în 
cadrul sporturilor olimpice".

Răspunzînd întrebărilor 
noastre, președintele F.I.V.B. 
a făcut cunoscut faptul că la 
C.M. se
doping, și control de sex la 
competiția feminină. Totoda
tă, s-a arătat că din cauza 
spiritului tradiționalist, con
servator, al unor membri ai

F.I.V1B., la C.M. nu vor fi fo
losite tijele metalice (antene) 
la benzile laterale ale fileu- 
lul. Chestiunea în cauză fu
sese discutată în 1969 la 
Montevideo (Turneul conti
nentelor) șl experimentată la 
,,Cupa mondială" în toamna 
aceluiași an. „în legătură cu 
aceasta, a spus Paul Libaud, 
eu consider că un arbitru nu 
poate aprecia cu exactitate 
dacă o minge a trecut prin in
teriorul sau prin afara benzi
lor laterale". în încheiere, 
răspunzînd întrebării dacă 
voleiul este sau nu sportul cu 
cei mai'mulți practicanți, pre
ședintele F.I.V.B. a spus că 
ultima anchetă făcută de In
stitutul Internațional de Sta
tistică cu sediul în Elveția a 
dus la concluzia că, sub acest 
aspect, voleiul și baschetul 
ocupă primul loc în ierarhia 
sporturilor, cu circa 45 de 
milioane de participant fie
care, dar că de o egalitate 
perfectă nu poate fi vorba.

Aurelian BREBEANU

Rugbyștii români au pierdut

(17-6) la Bourg en Bresse
O suită de ratări care ar fi
BOURG EN BRESSE, 20 

(prin telefon). Pe stadionul 
municipal din localitate, se
lecționata secundă de rugby a 
țării noastre a întîlnit — în 
primul meci din turneul ce îl 
întreprinde în Franța o pu
ternică selecționată regiona- 
nală din care au făcut parte 
nu mai puțin de 8 interna
ționali. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat inechitabil, 
după aspectul jocului : 17—6 
(11—0) pentru gazde.

într-adevăr, începutul par
tidei n-a lăsat nici o clipă 
impresia că echipa română 
va pierde, și încă la un scor 
sever. Ea și-a impus inițiativa 
și mai bine de 20 de minute 
rugbyștii români s-au aflat 
în jumătatea de teren fran
ceză. în acest interval de 
timp, nici un jucător advers 
n-a reușit să intre în „22"-ul 
echipei române. A existat 
însă neșansa ca, pe rînd, 
Durbac, Giugiuc și Mateescu 
să rateze nu mai puțin de

întoarce rezultatul...putut
4 „dropn-uri, fapt care a pro
dus o oarecare iritare în e- 
chipă. Apoi, în min. 24 a 
„căzut" lovitura de pedeapsă 
a lui Bouget, iar 4 minute 
mai tîrziu încercarea lui 
Viole transformată de același 
Bouget. în finalul primei re
prize, Cauquil a mărit avan
tajul echipei franceze, tot 
printr-o încercare. Rugbyștii 
români, derutați de această 
evoluție a scorului, nu s-au 
regăsit, contraatacînd timid, 
astfel că după pauză tot gaz
dele vor înscrie prin Feriot 
(încercare) și Girard (Iov. de 
pedeapsă). Către sfîrșitul me
ciului românii au însă o pu
ternică revenire reducînd din 
handicap, prin Miclescu (în
cercare) și Durbac (Iov, lk 
beră). Ultimul a mai ratat 
două lovituri de .pedeapsă !

A condus irlandezul John 
Kerane, care a avantajat e- 
chipa gazdă. Joi, selecțio
nata română va juca la Au- 
rillac.

EUROPEAN DE TENIS

va face control anti-

be, 
ce 
să

AL 3-LEA CAMPIONAT

CEHOSLOVACIA-FINLAm

Urmînd hotărîrile luate la 
reuniunea de la Sofia a Co
mitetului european de tenis, al 
3-lea campionat continental re
zervat tenismanilor amatori 
va avea loc anul viitor în 
Luxemburg. Comitetul de or
ganizare a fixat în principiu, 
datele acestei competiții: 3—8 
august sau 9—15 august.

Animafie în fața porții lui West Ham United, unde portarul Grotier reușește să-l „sufle" 
balonul lui Moncar (Newcastle), în meciul desfășurat pe stadionul Upton Park din Londra 

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Campionate... Campionate...

• IN ETAPA DE IERI 
A CAMPIONATULUI 
LANDEZ, Feijcnoord 
făcut meci egal — în 
plasare 
stricht:

City-Stoke 4—1 ; West Ham- 
Newcastle 0—2 ; Wolverham
pton-Huddersfield 3—1.

La Columbus
i

PRAGA, 20. — Disputată 
timp de două zile la Praga, 
întîlnirea internațională de at
letism dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Finlandei s-a 
încheiat -cu scorul general de 
175—171 puncte în favoarea 
oaspeților (la masculin: Fin
landa—Cehoslovacia 116—96
puncte; la feminin: Cehoslova
cia—Finlanda 75—59 puncte).

In ziua a doua a concursu
lui cehoslovacul Josef Plachy 
a stabilit cea mai bună per
formanță europeană in proba 
de 880 yarzi cu timpul de 
1:46,7 (pe 800 m, Plachy a fost 
cronometrat în 1:45,9). Cu un 
rezultat bun s-a încheiat și 
proba masculină de aruncarea

suliței cîștigată de finlande
zul Jorma Kinnunen cu per
formanța de 83.10 m.

Alte rezultate : masculin :
400 m garduri — Salin 49,9 (nou 
record 
Kynos 
ștafeta 
3:07,1 ;
Palkovski (Cehoslovacia) 2,14 m; 
aruncarea discului 
(Finlanda) 58,16 m :
200 m — Stranvall 23,7 (nou re
cord finlandez) ; 800 m —
Otova (Cehoslovacia) 2:06,6 ; 
săritura în lungime — Nygryno- 
va (Cehoslovacia) 6,12 m ; șta
feta 4x400 m Finlanda
3:40,2.

finlandez) ; 200 m — 
(Cehoslovacia) 20,8 ; 

4x400 m — Finlanda 
săritura în înălțime — 

1 2,14 ui;
• Kohma 
feminin :

R.F.G.:
FAC

FRUNTAȘELE 
DRAW-URI

IAN TALTS
o-

a 
de-

- cu M. V. Maa-
1—1.

ANGLIA : LEEDS MENȚINE 
1 PUNCT AVANS

înregistrate în e- 
6-a a campionatului 

‘ ‘ ’ Ba- 
Mo-

, Peste 10 000 de spectatori 
au asistat la concursul in
ternațional de dirt track de 
,1a Sofia, care a reunit aler
gători din Uniunea Sovieti
că, Austria, Iugoslavia, Un
garia, România și Bulgaria. 
Talentatul nostru sportiv Ion 
Bobîlneanu (Voința Sibbi)

res- 
O compor- 
avut și tî- 
Voiculescu 
pe poziția

în meci revanșă la polo

s-a clasat ne locul 3, în urma 
sovieticilor Kadîrov, 
pectiv Konovici.
tare meritorie a 
nărui Cornel 
(Steaua) — aflat
10 în clasament.

Concursul a fost cîștigat 
pe națiuni de echipa U.R.S.S. 
cu 29 p, urmată de forma
țiile Bulgariei cu 22 p, Ro
mâniei 17 p, Ungariei 15 p, 
Austriei 8 și Iugoslaviei 6 p.

în campionatul englez de 
fotbal continuă să conducă 
Leeds United cu 15 puncte 
urmată de Manchester City 
cu 14 puncte și Arsenal cu 
13 puncte. Rezultate din eta
pa de sîmbătă : Arsenal-West 
Bromwich 6—2 ; Blackpool- 
Everton 0—2 ; Coventry-Chel
sea 0—1 ; Crystal Palace-Tot- 
tenham 0—3 ; Derby-Burnley 
1—0; Ipswich Town-Mariches- 
ter' United 4—0; Leeds-Sout
hampton 1—0 ; Manchester

STEAUA ÎNVINGĂTOARE DIN NOU
Revanșa meciului de polo 

dintre echipele Steaua și Em- 
por Halle (RDG), disputat du
minică la ștrandul Tineretului, 
a revenit din nou formației 
bucureștene, cu scorul de 6—3 
(1—1, 2—1, 2—1, 1—0). De data 
aceasta, diferența de scor a 
fost mai mică datorită jocului 
mai bun In apărare al oaspe
ților. Au marcat: Culineac, D. 
Popescu, M. Popescu, Neacșu, 
Szabo și Teodor pentru 
Steaua, respectiv Steinbach 
(2) și Holan pentru Empor.

MARIN FERECATU, CEL MAI BUN 
TRĂGĂTOR ROMÂN IN PRIMA ZI

A BALCANIADEI DE TIR

. Rezultate 
tapa a 
vest-german de fotbal : 
yern Miinchen-Borussia 
enchengladbach 2—2 ; Șchalke 
04 — Rotweiss Essen 4—1 ; 
F.C.- K&In-Borussia Dortmund 
2—2; Eintracht Braunschweig- 
V.f.B. Stuttgart 4—0 ; “ ~
Kaiserslautern-S. V. 
burg 2—0 ; Kickers 
bach-M.S.V. Duisburg 
F.C. Rotweiss Oberhausen- 
Eintracht Frankfurt 0—0; Ar
minia Bielefeld-Hanovra 3—1; 
Werder Bremen-Hertha B.S.C. 
0—0.

în
pele 
bach
9 puncte, urmate de Eintracht 
Braunschweig, Schalke 04 și 
Bayern Miinchen — 8 punc
te etc.

MEDALIE DE AUD Șl

F. C. 
Ham- 

Offen-
2—0 ;

clasament conduc echi-
Borussia Moenchenglad- 
și Hertha B.S.C. cu cîte

NEW YORK, 20 (Agerpres).
La Columbus (S.U.A.), in penul
tima zi a campionatelor mondiale 
de haltere, s-au desfășurat Între
cerile la categoria grea. Pe pri
mul loc s-a clasat sportivul so
vietic Ian Talts care, eu perfor
manța de 565 kg (la totalul celor 
trei stiluri), a stabilit și un nou 
record mondial. Iată clasamentul 
primelor locuri : 1. Ian Talts 
(U.R.S.S.) 565 kg (200 kg ; 155 kg; 
210 kg) ; 2. A. Draiccv (Bulgaria) 
535 kg (record mondial de ju
niori) ; 3. R. Bertnarski (S.U.A.) 
530 kg ; 4. Kauko Kangasnlemi 
(Finlanda) 525 kg.

RECORD MONDIAL

Iată-l pe Jan Taits în plin efort, la cucerirea titlului mondial 
la cat. grea și a unui nou record al lumii

CEHOSLOVACIA :
ÎNVINSA LA

SLAVIA 
SCOR

LA MODENA

Conipionul olimpic
Alinict Aijih se retrage...

în cadrul unei reuniuni 
internaționale de lupte li
bere, organizată la Istan
bul în onoarea campio
nului olimpic Ahmet 
Ayik, care abandonează 
activitatea com,petițională. 
reputatul luptător turc a 
terminat la egalitate cu 
sovieticul Aleksandr Med
ved.

MANISA, 20 (prin teleton, 
de la trimisul nostru special).

Ediția 1976 a Balcaniadei de tir 
(pentru probele de glonț) s-a des
chis ,cu proba de 60 f. culcat care 
reunește aproape 90 de sportivi 
și sportive din cinci țări — Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia.

In general, această probă se 
bucură de mult interes pretutin
deni, pe lista celor mai bune re
zultate Kind înscrise nu mai puțin 
de șase nume de eorecordmani 
ai globului, iar România deține 
recordul mondial și titlul euro
pean cu 2380 p. Cifrele oficiale 
obținute de cei mai buni țintași 
din lume — Boyd (S.U.A.), Ma- 
yerc (Canada), Kurlca (Cehoslo
vacia), Hammerl (Ungaria), Wr.i- 
bel (Austria) și Gorewski 
(R.D.G.), toți cu cîte 598 p, se 
apropie de plafonul maxim. Sînt 
însă altele chiar superioare, cum 
este de pildă performanța lui 
Gheorghe Vasilescu 599 n — re
cord balcanic șl al României, în

FINIȘ LA ROTTERDAM

tem FEMININĂ A U.R.S.S.- CAMPIOANĂ
EUROPEANĂ

, HAGA, 20 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile 
campionatului european fe
minin de baschet. Conform 
pronosticurilor, titlul de cam
pioană europeană a revenit 
reprezentativei U.R.S.S.. care 
la această ediție a manifes
tat o superioritate evidentă. 
Pe locurile următoare s'au 
clasat, in ordine, selecționa
tele Franței, Iugoslaviei, Bul
gariei, Cehoslovaciei, Polo
niei. Olandei României, Ita
liei. Ungariei, Austriei ți 
Belgiei.

DE BASCHET
în finala disputată la 

Rotterdam baschetbalistele 
sovietice au surclasat eu 
94—33 (46—16) echipa Fran
ței. Cele mai bune jucătoare 
ale învingătoarelor în acest 
meci au fost Zaharova și 
Guseva, care nu înscris cîte 
15 puncte Secare. în meciul 
pentru locurile 3—4, Iugo
slavia a întrecut cu scorul de 
77—6'6 ■ formația Bulgariei, 
iar în partida pentru locurile 
5—6, selecționata Cehoslova
ciei a învins la • limită, cu 
63—62, formația Poloniei

registrat acum doi ani la Sofia, 
cu ocazia celei de-a doua ediții 
a Balcaniadei.

Caracteristica acestui gen de 
întreceri este faptul că aici se 
manifestă foarte dese fluctuații 
în rezultate, ceea ce lasă multă 
incertitudine în desemnarea cîș- 
tigătorilor.

Și acum la Manlsa a fost la 
fel. De acest lucru s-au convins 
însăși sportivii noștri. Plecați 
mari favorițl, mal ales la echipe, 
trăgătorii români n-au reușit de- 
cît un loc secund, fiind întrecuți 
de formația Bulgariei.

In schimb, în întrecerea indivi
duală Marin Ferecatu a avut o 
comportare bună. Interesant că 
sportivul nostru a acuzat, în di
mineața competiției, dureri la mi
na stingă, solicitînd și obținind 
înlocuirea sa din echipă (cu ște
fan Caban). Ferecatu a intrat to
tuși în concurs, dar numai pentru 
clasamentul individual. Și iată 
că în final, el a izbutit un rezul
tat excelent care l-a situat prin
tre fruntași. Cu atîtea lucruri ne
prevăzute este greu să te descurci 
în această atît de complicată lu
me a tirului-, sport denumit, nu 
știu de ce — față de cele ce se 
întîmplă — al preciziei.

Intrucît la ora convorbirii tele
fonice rezultatele nu sînt defini
tivate. cifrele pe care le anunțăm 
sînt provizorii. Clasament pe e- 
chlpe : 1. Bulgaria, 2. România, 
3. Iugoslavia. Individual : (29 de 
concurenți) : 1—3 Marin Ferecatu 
(România) .Jalamov șl Simeonov 
(Bulgaria) toți cu cîte 596 p.

Concurenții români au obținut 
următoarele punctaje : Șandor
(593) p), Vasilescu (591 p), Si- 
chorschl (589), Tamaș (588), iar 
rezultatul Iul Ștefan Caban nu 
a fost încă calculat.

Programul de luni : 60 focuri 
culcat femei și juniori, pistol vi
teză 60 focuri (ambele manșe).

în prima probă țara noastră va 
f’ reprezentată de Ana Goreti, 
Veronica Stroc și Melania Petres
cu, iar la juniori do Uie Codreanu, 
ștefan Safta șl Marina Vasiliu. 
La pistol, echipa va fi formată 
din Marcel Roșea, Virgil Atanasiu, 
Ion Tripșa și Dan luga. Punctele 
celui de al 5-lea și al 6-lea pis
tolar. Gavrilă Maghiar și Lucian 
Giușcă, vor conta numai în cla
samentul Individual.

Constantin COMARNISCHI

După disputarea a 7 etape, 
în campionatul cehoslovac de 
fotbal conduce formația Jed- 
nota Trencin cu 11 puncte, 
urmată de Banik Ostrava — 
10 puncte, Spartak Trnava — 
8 puncte etc. Rezultate 
etapa 
T. E. 
nota 
3—0 ;
Kosice 2-

din 
a 7-a : Skoda Plsen — 
Gotwaldow 2—1 ; Jed- 
Trencin-Slavia Praga 

V.S.S. KosicerLokomotiv 
1.

• La Bratislava s-a dis
putat întîlnirea internațională 
amicală dintre o selecționată 
locală și echipa Rapid Viena. 
Fotbaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 
3—0 (1—0).

GIMNAȘTII ROMANI CONDUC PE ECHIPE DUPĂ „IMPUSEII

H

MODENA, 20 (prin telefon). 
— în localitate a început 
meciul internațional dintre 
reprezentativele masculine de 
gimnastică ale Italiei și Ro
mâniei, prilej de verificare a 
potențialului ambelor forma
ții în vederea campionatelor 
mondiale de luna viitoare, de 
la Ljubljana. îndeosebi pen
tru gazde, după cum am aflat 
aici, întîlnirea are un carac
ter decisiv, de comportarea 
gimnaștilor italieni ș.i de re
zultatul pe care ei îl vor ob
ține depinzînd trimiterea sau 
nu la confruntarea supremă 
a gimnasticii mondiale. Gaz
dele ni s-au părut o echipă 
bine pregătită, în care cel 
mai bun om a fost Giovanni 
Carminuci, veritabil veteran

al gimnasticii peninsulare. In 
rest, multi tineri cu reale ap
titudini, deciși să se impună.

Ca de obicei, concursul a 
fost inaugurat de exercițiile 
impuse, care au evidențiat 
mai buna pregătire a echipei 
române. Cu excepția solului, 
probă la care gazdele au luat 
un avans de 5 sutimi, și a 
inelelor, la care întreaga 
noastră reprezentativă a evo
luat slab, cu greșeli copilă
rești, la toate celelalte apa
rate întîietatea a aparținut e- 
chipei române, mai omogenă 
și cu personalități mai mar
cante în formație.

O formă remarcabilă a do
vedit campionul României, 
Petre Mihaiuc, unanim apre
ciat aici de ziariștii prezenți

la masa presei și de specia
liștii care l-au urmărit cu 
mult interes. Din păcate, no
tele obținute de gimnastul ro
mân nu reflectă întotdeauna 
valoarea exercițiilor prezen
tate, deoarece se dorește foar
te mult (și se acționează ca 
atare) ca victoria să revină 
echipei italiene. După consu
marea exercițiilor impuse, pe 
echipe conduce România cu 
266,40 p, în timp ce echipa 
Italiei a acumulat 265,70 p. 
La individual compus condu
ce Giovanni Carminuci cu 55,10 
p, urmat de Petre Mihaiuc — 
54,95 p. Gheorghe Păunesr u
— 53,05 p, Mircea Gheorglvu
— 52,70 p, Roberto Pallotti
— 52,70, Maurizio Montesi — 
52,60, Nicolae Achim — 52,35.

TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX » TELEX » TELEX » TELEX ® TELEX > TELEX ® TELEX
S-au încheiat lucrările biroului executiv al federației interna
ționale de natație (FINA), care au avut loc la Tunis. Printre 
altele s-a stabilit ca la turneul final de polo al J.O. să par
ticipe R. F. a Germaniei ca țară organizatoare, U.R.S.S., Iugo
slavia, Ungaria, Italia, S.U.A. și R. D. Germană, clasate între 
primele 6 la J.O. de la Ciudad de Mexico. Pentru turneul fi
nal urmează, după jocurile preliminarii, să se mal califice trei 
echipe din America, una din Australia și Noua Zeelandă, o 
echipă din Asia (care va fi cunoscută după disputarea Jocu
rilor Asiatice de la Bangkok 11—12 decembrie), o echipă din 
Africa și 3 reprezentînd continentul Europei.

Turneul internațional mascu
lin de handbal desfășurat la 
Rostock s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei R. D. 
Germane, care a totalizat 8 
puncte. Pe locurile următoa
re : Suedia 6 p, Polonia 4 p, 
U.R.S.S. 2 p, R. D. Germană 
(B) 0 p.■
Campionatul european de ho
chei pe iarbă continuă la 
Bruxelles. Echipa U.R.S.S. a

învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa Danemarcei, iar Spa
nia a dispus cu 6—0 (3—0) de 
echipa Cehoslovaciei.

■
La Moscova s-a disputat re
turul semifinalei „Cupei cam
pionilor europeni" ia hochei 
pe gheață (ediția 1969—1970) 
dintre echipa locală Spartak* 
și formația cehoslovacă Du- 
kla Jihlava. Hocheiștii sovie
tici au obținut victoria cu sco
rul de 8—2 (1—0, 5—1, 2—1).

învingătoare și în primul 
meci, echipa Spartak Mosco
va s-a calificat pentru finala 
competiției in care va întîlni 
formația Ț.S.K.A. Moscova.

■
La 22 septembrie va începe 
campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei. La 
competiție vor participa 10 e- 
chipe în frunte cu primele 
trei clasate de anul trecut; 
Dukla Jihlava, campioana tă
rii, ZKL Brno și Slovan Bra
tislava.■
Turneul internațional de tenis 
de la Sofia a fost cîștigat de 
sportivul bulgar L. Ghenov, 
care în fina.â a dispus cu 
1—6, 6—1, 6—2 de cehoslova
cul Sevcik. în finala probei 
de dublu bărbați, frații 
Pampulov (Bulgaria) au între
cut cu 6—0. 8—6 perechea 
cehoslovacă Seycik-Szuljc.

Tn cadrul campionatului unio
nal de hochei pe gheață, e- 
chipa Aripile Sovietelor Mos
cova a învins in deplasare 
cu scorul de 5—2 formația 
Torpedo Gorki. într-un alt 
joc. Himik Voskresensk a 
dispus cu 9—2 de Traktor 
Celiabinsk.

■
In turneul de tenis de la Los 
Angeles. Nikola Pilici l-a în
vins cu 6—4, 6—3 pe Tom 
Edlefsen, iar sud-africanul 
Ray Moore a dispus cu 7—5. 
7—5 de mexicanul Marcello 
Lara. Thomas Koch (Brazilia) 
l-a întrecut cu 6—4, 3—6, 6—3 
pe Haroon Rahim (Pakistan), 
într-o altă partidă, america
nul Dennis Ralston a cîștigat 
cu 7—5, 6—2 în fața jamai- 
^anului Richard Russell
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