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Sportivii din întreprinderi și instituții, de 
pe ogoarele mănoase ale țării, din școli și 
din universități, pornind din toate punctele 
cardinale, au străbătut cu însuflețire drumu
rile patriei, purtînd un mesaj de salut și 
recunoștință către Partidul Comunist Ro
mân, cu prilejul sărbătoririi celor 50 de ani 
de glorioasă existență.

De-a lungul traseelor parcurse de ștafeta 
noastră am văzut pretutindeni succesele har
nicului popor român, angajat în măreața 
operă de construire a socialismului în pa
tria noastră. Peste tot, am fost martorii 
avîntului cu care oamenii muncii intimpină 
semicentenarul Partidului Comunist Român.

Din hotar în hotar de țară, am adunat în 
acest mesaj dragostea fierbinte a sportivi
lor și recunoștința lor profundă față de 
partidul iubit, căruia îi datorăm posibilita
tea să ne manifestăm din plin - energia, ca
pacitatea și entuziasmul creator. Avem de
plina conștiință că datorită activității și 
concepției revoluționare a partidului nostru, 
societatea românească a cunoscut mari pre
faceri înnoitoare, tînăra generație de astăzi 
fiind astfel părtașă la lupta pentru o viață 
mereu mai bună, hărăzită poporului român.

în aceste momente sărbătorești raportăm 
partidului că sportivii cinstesc gloriosul se
micentenar nu numai cu performanțe pe 
stadioane și în arena sportivă, ci și cu re
zultate deosebite în producție și la învă
țătură.

Purtătorii acestui mesaj, sportivii de azi, 
sînt urmașii membrilor primei organizații 
sportive conduse de Partidul Comunist Ro
mân, „Prietenii Naturii", ai tuturor organi-

zațiilor sportive conduse de partid in anii 
grei ai ilegalității. Mesajul nostru însumează 
realizările cluburilor și asociațiilor sportive 
din toate județele țării, participante însufle
țite la ștafeta sărbătorească. Printre aceste 
realizări se înscriu : creșterea potențialului 
bio-motric al populației obținut prin practi
carea educației fizice; permanenta lărgire 
a ariei sportului de masă în scopul îmbogă
țirii vieții oamenilor muncii cu mijloace de 
destindere, fortificare și agrement; sporirea 
numărului de înalte performanțe sportive 
care stîrnesc admirația lumii întregi față 
de România socialistă.

Ambianța și condițiile materiale create 
mișcării sportive ne obligă, și de acum îna
inte, să nu precupețim nici un efort pentru 
a consolida activitatea sportivă, pentru a 
mări aportul educației fizice la dezvoltarea 
armonioasă a cetățenilor patriei noastre, la 
cultivarea în rîndurile sportivilor a entu
ziasmului in muncă, a disciplinei și curaju- 

a infringe obstacolele, a 
a pune toată capacitatea 

în slujba întăririi și in- 
Socialiste România, 
inima plină de bucurie, 

Împlinirea a 50 de ani de la întemeierea 
Partidului, sportivii se angajează față de 
Partidul Comunist Român, față de secre
tarul său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, să-și sporească eforturile în pro
ducție, la învățătură, precum și în pregăti
rea sportivă, pentru a obține noi succese, 
pentru a ridica și 
a scumpei noastre 
listă România.

DEȘI A CONTINUAT SÂ PLOUĂ ȘI IERI
*

mai sus gloria sportivă 
patrii. Republica Soeia-

lui, a voinței de 
hotărîrii ferme de 
noastră creatoare 
florini Republicii 

Sărbătorind, cu

Maestrul emerit 
al sportului, 
Gheorghe Gruia 
citește mesajul

Coloana sportivilor bucureșteni, purtmd stemele

compune din 15 
doi ostași (echi-

și Patriei trece prin fața tribunelor 
cîteva cuvinte In

DRAGOSTE SI RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI
9

„ȘTAFETA SEMICENTENARULUI
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

1921-1971"
Partidului£ în urmă cu opt zile a por- 

*nit sub forma a cinșsl rîuri 
puternice, tumultuoase, din 
cinci județe ale- țării 1 Timiș, 
Satu Mare, ’Maramureș, Boto
șani și Constanța. Purta un 
nume simbolici „Ștafeta Se- 
micentenzfrului Partidului Co
munist Român 1921—1971“ și 
se îndrepta spre Capitala ță" 
rii, aducând mesajul înflăcă
rat de dragoste și recunoștin
ță al sportivilor partidului 
iubit și secretarului său gene
ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Neîntrerupt, într-o atmosfe
ră de sărbătoare și entuziasm 
clocotitor, sportivi — cu bici
clete, motociclete, autoturis
me — au străbătut întreaga 
țară, ajungînd, ieri, în Capi
tală. în ultima parte a traseu
lui, ștafeta a sosit la Bucu
rești, purtată de delegații 
sportivilor din cinci județe i 
Teleorman, Argeș, Prahova, 
Buzău și Ilfov.

După ce coloanele de spor
tivi, în costume multicolore, 
au înconjurat gazonul, a ur
mat un taoment de liniște. 
Apoi, în sunete de fanfară, 
pe poarta de intrare de sub 
tribuna a doua a stadionului 
au apărut purtătorii ștafetei, 
în frunte se afla un sportiv 
înalt, în trening de culoare 
albastră, cu o eșarfă roșie —

sportului 
urmat de 
fete, fru-

maestrul emerit al 
Gheorghe Gruia — 
80 sportivi, băieți și 
mos aliniați și 30 de motoci- 
cliștl reprezentînd cele cinci 
județe amintite.

Sportivii în costume galbene 
și albe — simbol al belșugu
lui ogoarelor și al păcii — 
s-au îndreptat spre tribuna 
'principală. Aici, maestrul e- 
merit al sportului Gheorghe

Gruia — acest minunat pro
dus al sportului din anii socia- 
Jismului — a urcat pe un po
dium, de pe care a citit me
sajul înflăcărat adresat de 
sportivii din întreaga țară 
Comitetului Central al Parti-

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. a 2-a)

Timpul neprielnic din ulti
mele zile, ploaia continuă 
care a îmbibat și a înmuiat 
gazonul de pe stadionul Re
publicii, au făcut ca marea 
demonstrație sportivă, proiec
tată pentru ieri după amia
ză cu prilejul sosirii in Capi
tală a „ȘTAFETEI SEMICEN
TENARULUI", să nu se poată 
desfășura în totalitatea ei. 
Fusese pregătit un spectacol 
minunat pus la punct cu mi
nuțiozitate, repetat îndelung, 
care i-ar fi ineîntat de bună 
seamă pe spectatori. Poate 
că-l vom putea privi cu un 
alt prilej, cînd condițiile at
mosferice o vor permite. Dar, , 
aceasta nu i-a împiedicat pe 
sportivii bucureșteni să orga
nizeze o frumoasă paradă, in- 
tîmpinată cu însuflețire și 
entuziasm de miile de specta
tori aflați în tribune.

In loja oficială au luat loc 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim vice-președiu- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C'.C. al P.C.R., mi
niștri, . conducători ai unor or
ganizații obștești și de stat, 
activiști de partid și de stat.

La ora 16, trompeții anunță 
deschiderea defilării și, in 
sunetele marșului, pe poarta 
din stingă stadionului iși face 
apariția coloana sportivilor.

Ea poartă în frunte stema 
Partidului Comunist Român 
și a Republicii Socialiste Ro
mânia. După un grup grațios 
de fete, cu flori și eșarfe ro
șii, și blocul compact al ste
garilor, pășesc pe pista sta
dionului reprezentanții clubu
rilor sportive bucureștene, 
Rapid, Constructorul, Voința, 
Olimpia, Progresul, Metalul și 
Steaua.

Alinierea perfectă, pasut ca
dențat, bogăția și varietatea 
de culori a costumelor smulg 
ropote îndelungate de aplau
ze. Coloana alcătuiește, apoi, 
un fundal în dreptul tribu
nei a Il-a și a peluzelor, pre
gătind scena pe care se des
fășoară momentul solemn și 
emoționant al sosirii Ștafetei 
închinate Semicentenarului 
partidului. Maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Gruia ci
tește Mesajul.

Partea a doua a programu
lui a constituit-o o întrecere 
între șase echipe de militari, 
intr-o ștafetă aplicativă. A 
fost un spectacol excepțional,

care merită 
plus.

Ștafeta se 
schimburi a 
păți cu raniță, armă și mască 
contra gazelor) fiecare schimb 
avind de parcurs două lun
gimi de stadion (aproximativ

Emil Șelarii, ajutat du ma« 
ior Traian Vultur și li. majot. 
Nicolae Tănase.

Toate cele șase echipe me
rită felicitări pentru pasio
nantul spectacol oferit.

In pauza meciului de fotbal 
Dinamo — Steaua, un grup

CU 4 PUNCTE AVANS DUPĂ VICTORIILE DIN ETAPA A XXIII-a 
\ .... - ' - .. -. .

DINAMO Șl RAPID, MARI FAVORITE LA TITLUi
© Steaua - Dinamo, din nou un derby pasionant • Echipa campioană Evoluția selecționabililor I

învinsă de ultima clasată! ® Final dramatic la Cluj

REZULTATE tehnice CLASAMENTUL
Sport club Bacău — 
Steaua —
C.F.R. Timișoara ■— 
Univ. Craiova — 
F. C. Argeș —
„U" Cluj -
Steagul roșu — 
Sîmbâtâ 
Progresul —

ETAPA VIITOARE (22 mai)

Farul 
Dinamo 
U.T.A. 
Politehnica
Jiul
C.F.R. Cluj 
Petrolul

Rapid 0-1 (0-1)

Farul
U.T.A.
Politehnica 
Steaua 
„U" Cluj
Rapid 
Jiul 
Petrolul

F. C. Argeș (1—2) 
Dinamo (1—4)
C.F.R. Cluj (4—2) 
Univ. Craiova (2—0) 
Spori club Bacău (0—2) 
C.F.R. Timișoara (3I—1) 
Steagul roșu 
Progresul

(0-1)
(1-0)

1. DINAMO
2. Rapid
3. U.T.A.

Farul 
Steaua
Univ. Craiova 
Petrolul 
Steagul roșu 
Politehnica 
„U" Cluj 
F. C. 
Sport 
C.F.R.
Jiul
Progresul 
C.F.R. Timișoara

).
J.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Argeș 
club 
Cluj

Bacău

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

12
10
11
10
9

10
9

10
10
8
8
9
7
8
6
5

6 
10

4
6
7
5
7
5
4
6
6
2
6
3
5
2

5 37—18
3 25—14
8
7
7
8
7
8
9
9
9

12
10
12
12
16

32— 25
33— 32
30—24
19—18
26- 25
18—18
35—29
22—22
30—30
28—33
27— 36
19—26
19—28
15—37

30
30
26
26
25
25
25
25
24
22
22
20
20
19
17
12

BADUCANU (8) : inspirat la 
cîteva faze periculoase, a fost 
ocrotit de șansă la altele.

ADAMACHB (8) : după absența 
de la Arad, portarul brașovean 
a reapărut în echipă în f^rmă 
bună.

SATMABEANU (9) : atît de si
gur în toate Intervențiile sale — 
în fazele de apărare și de atac 
— cum nu l-am văzut de multă 
vreme.

NICULESCU (7) : a evoluat Ine
gal, cu momente foarte bune, 
dar și cu slăbiciuni.

LUPESCU (9) : a jucat aproa
pe fără greșeală.

DAN (9) : a jucat aproape fără 
greșeală.

DINU (8) : a început foarte bine 
meciul cu steaua, a avut vreo 30 
de minute excelente, dar, ‘
accidentare (a primit o 
tură la piciorul drept, se pare 
fără urmări), s-a resimțit, evo
luția sa coborind cu o notă...

MOCANU (8) : egal cu el în
suși, fundașul petrolist a mani
festat cunoscuta-i siguranță.

DUMITBU (8) : excelent în fa
zele de apărare, mijlocașul rapl- 
dlst nu șl-a ajutat, la nivelul pre
tențiilor care există față de el, 
atacul în mod substanțial.

după 
lovl-

H. NUNWEILLER (9) : a lup
tat exemplar, fiind un model 
de luciditate (a suferit în 
cursul partidei o întindere)

ANCA (7) i a jucat cu reținere, 
fiind mereu marcat de către doi 
adversari.

DEMBROVSCHI (9) : a fost su
fletul echipei, ca de obicei, a a- 
coperit o zonă foarte mare, găsind 
resurse să apară și la finalizare.

NEAGU (C) : a „făcut" un gol 
(ajutat și de șansă) și cam atît.

DUMITRACHE (7) : a avut rol 
de... iscoadă amenințătoare in 
cîmpul advers, fiind periculos 
mai ales în prima repriză.

TATARU (8) : a luptat exem
plar 90 de minute, dar n-a pu
tut străpunge o apărare exce
lentă.

LUCEȘCU (9) : sobru, elegant, 
eficace, revine la cea mal bună 
formă a sa.
DOBBIN, accidentat, n-a jucat.

I 
I

Un moment spectaculos al ștafetei aplicative militare i tre
cerea peste bîmă

205 m) pe trasee cu obstacole.
Ștafeta demonstrează pre

gătirea complexă a militari
lor, dobîndită prin practica
rea erercițiilor fizice și a 
sportului în armată. Traseul 
solicită viteză, forță, rezisten
ță, cunoștințe de gimnastică 
pe care cei 180 de concurenți 
le-au dovedit din plin, arătînd 
că militarii patriei noastre se 
pregătesc cu toată dăruirea 
spre a apăra oricînd patria 
socialistă.

A cîștigat echipa vinători- 
lor de munte, urmată de a- 
ceea a grănicerilor și a mari-

| narilor. Formația învingători- 
’ Zor a fost pregătită de It. col.

I
I
I
I

de studenți de la I.B.F.S. au 
făcut o reușită demonstrația 
de gimnastică.

ir
A fost o după-amiază fru

moasă, deși soarele n-a vrut 
să ne zîmbească nici o clipă. 
Entuziasmul, optimismul ro
bust, modul în care tineretul 
sportiv și-a exprimat dragos
tea și devotamentul pe care 
le nutresc partidului, i-au dat 
strălucire și semnificație de
plină.

Valerh» CHIOSE
Fotografii da 

Dragoș NEAGU 
Vasila BAGEAG

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Luptă dramatică, electrizantă GOLGETERI HANDBALISTELE NOASTRE LA C. M.!
Memorabilă încleștare! Fie

care jucător a luptat cu sine, 
cu noroiul și cu adversarii 
pînă la treapta care aminteș
te cît de frumos e omul, a- 
tunci cînd se împotrivește 
propriei sale condiții de fi
ință cu puteri limitate. Spec
tacolul a fost tensionat, lip
sit de- rafinament, dar încăr
cat cu momente paroxistice. 
Vehemența băieților n-a luat 
aproape de loc expresii ne
sportive, fapt ce onorează 
selfcontrolul combatanților.

Starea terenului a influen
țat mult fiz.ionomia partidei 
și ar fi trebuit să fie factor 
determinant și în elaborarea 
strategiei celor două echipe. 
Avem impresia (și nu influ
ențați de rezultat) că soco
teala de-acasă a fost mai 
aproape de adevăr în tabăra . 
dinamoviștilor. în plus, echi
pa acestora e și mai capabilă 
probabil să aplice intr-o at-

mosferă de foc un plan pre
stabilit, avînd în vedere sîn- 
gele mai rece, de jucători tre- 
cuți prin ciur și prin dîrmon, 
al companiei lui Dinu și Du
mitrache. Steaua este o echi
pă în formă, mai plină de 
vervă decît e Dinamo la ora 
actuală. Ea a și dominat a- 
proape toată durata meciului 
(copleșitor în repriza secun
dă) dar n-a știut și n-a iz
butit să dea concretețe atu- 
urilor și capacității ei colec
tive. Elementul cu repercu
siuni în stabilirea rezultatu
lui a fost atitudinea complet 
diferită a adversarilor față 
de zona mediană. Dinamo a 
renunțat să joace în spațiul 
acesta, concentrîndu-și toate 
forțele numai pe suprafețele 
clin fața celor două poeți. 
S-a apărat frecvent cu 10 oa
meni (oblicată și masată de 
adversar),. a distrus cum a 
putut, a rezistat, ba prin or-

ganizare, ba prin aglomerare 
disperată, ba prin șansă, iar 
cînd a scăpat din clește, a 
trecut repede peste mijlo
cul terenului, ajungînd în doi 
timpi și trei mișcări în ca
reul lui Coman și reușind 
aici cîteva acțiuni pericu- 

i
Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

10 GOLURI : Tătaru — 1
din 11 m (Steaua), Frățilă 
(F. C. Argeș). 9 GOLURI : 
Moldoveanu (Politehnica), Nea- 
gu — 1 din 11 m (Rapid).
8 GOLURI : Dumitrache — 4 
din 11 m (Dinamo), Oblemenco 
— 1 din 11 m (Univ. Craiova), 
Cuperman — 1 din 11 m (Po
litehnica), Adam — 1 din 11 m 
(„U” Cluj).

7 GOLURI : Dorn Popescu 
(Dinamo), Tufan (Farul), Ior- 
dănescu 
(U.T.A.), Dincuță 
Sâlceanu (Dinamo).

(Steaua), Axente
(Petrolul),

ECHIPA ETAPEI

Sătmăreanu
(Steaua)

Nunweiller
(Dinamo)

Pescaru
(Steagul roșu)

Nită Dembrpvschi
(Univ. Craiova) (Sport club)

Constantinescu 
(Dinamo) 

iii Dan
(Rapid)

R. Nunweiller
(Dinamo) 

lordănescu 
(Steaua)

Deleanu
(Dinamo)

Lucescu
(Dinamo)

Aseară la Viena: ROMÂNIA —U.R.S.S. 16-9
VIENA. 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Cînd 
scriu aceste rînduri, rezultatul 
meciului dintre reprezentativa 
de handbal a României și cea 
a Uniunii Sovietice, disputat 
aici la Viena. pentru califica
rea în turneul final al campio
natului mondial este cunoscut 

în urma unui joc excelent, 
fetele noastre au realizat o 
splendidă victorie la un scor 
categoric : 15—9, în fața re
dutabilei formații a Uniunii 
Sovietice — echipă ce aspira 
la un loc pe podiumul cam
pionatului mondial. Deci, e- 
chipa noastră s-a calificat in 
turneul final al campionatului 
mondial.

Victoria echipei noastre s-a 
conturat încă din prima repri
ză și a fost clădită, in spe
cial, pe jocul foarte bun, pu
tem spune fără greșeală, pres
tat în apărare. Acesta a fost 
atuul fetelor noastre cu care

și-au demobilizat pur șl sim
plu adversarele, făcîndu-le să 
greșească deseori în atac. Nu 
este mai puțin adevărat că și 
în atac, în special în repriza 
secundă, reprezentantele noas
tre au fost mult mai eficace, 
înscriind goluri de toată fru
musețea

Jocul a Început în nota de su
perioritate a echipei române care 
a deschis scorul în mln. 2 prin 
Arghir. Șabanova egalează două 
minute mal târziu. Iar Mentzen- 
rath înscrie cel de al doilea gol 
pe contraatac. Pentru a doua oa
ră (șl ultima) egalitate pe tabela 
de marcaj : șabanova transformă 
o lovitură de la 7 m șl este 2—2 
(mln. 9). După cîteva minute 
Metzen.-ath, bine angajată la 
semicerc, scutură din nou plasa 
lui Sokolova : 3—2 (min. 13).

Din acest moment apărarea 
noastră devine mai sigură, atacul 
sovieticelor mai puțin precis fapt 
care le permite fetelor noastre să 
se distanțeze prin golurile în
scrise de Sos, Micloș șl din nou 
Metzenrath la 6—3 (mîn, 19). Șa- 
banova transformă din nou o lo

vitură de la 7 m 6—4, schramko 
este introdusă din nou în teren 
(schimbare Inspirată) care pe un 
contraatac majorează din nou 
scorul la 7—4. O nouă lovitură de 
la 7 m pentru echipa sovietică 
este transformată de Șabanova 
(7—5) scor eu care se termină 
repriza.

în cea de a doua parte i me
ciului avantajul echipei noastre 
se menține mereu la două-tre) 
puncte, fapt care face ca nervozi
tatea adversarelor să crească, de- 
termlnîndu-le să greșească des 
Jucătoarele românce acționeazS 
cu mal mult aplomb, slnt deose
bit de calme. Ele îșl măresc a- 
vantajul pe măsură ce meciul se 
apropie de sfîrșlt. Arghir înscrie 
chiar trei goluri In ultimele 
cinci minute, stabilind scorul par
tidei la 16—9.

Au marcat Metzenrath 6, Ar 
ghir 4. Sos 2, Micloș, Schram, 
ko, Ibadula, Dumitru pentru 
ROMANIA și Șabanova 5, Bo- 
brusl 2, Osetlnskaia șl Goncea- 
rova pentru U.B.S.S,

Arbitrii suedezi H. Karlsson și 
L. Olsson au condus bine.

Călin ANTONESCU



VICTORIOȘI IN turul

JUDEȚULUI CONSTANTA

I
IPOLITEHNICA BUCUREȘTI

INOU CAMPIOANĂ LA FETE

orașului Constanța, 
distanța a fost re- 

20 km parcurși cu 
pe oră. învingător 

reprezentantul clubu-

Politehnica București, cam
pioana României la baschet 

feminin
Foto : Dragoș NEAGU

CONSTANȚA. 9 (prin 
lefon, de la trimisul nostru). 
Pe o vreme cu totul nefa
vorabilă — frig, ploaie și 
vînt puternic — cicliștii 
și-au disputat întîietatea și 
în ultima etapă, circuit pe 
străzile 
Firește, 
dusă : 
30 km 
a ieșit 
lui Olimpia București, Mihai 
Popescu (victorios și în pri
ma etapă), care a întrecut 
în ordine pe: E. Imbuzan 
(C.S.M. Cluj); A. Dumitrescu 
(C.S. Brăila) ; A. Ardeleanu 
(Dezrobirea Brașov) ; V, Pas
cale (C. S. Brăila) și Gh 
Hianu (C. S. Brăila).

Clasamentul general final : 
Iosif Nagy (C.S.M. Cluj) 
h 08,55, 
11 10,24, 
h

h 10,55, ’5. Val Ilie (C. S.

Dinamo București, cîștigătoarea trofeului la baschet
Finala «Cupei Semicentena

rului" Ia baschet masculin, 
organizată de C.M.E.F.S. 
București, cu participarea tu
turor celor șase divizionare 
A, s-a încheiat cu victoria 
dlnamoviștilor asupra echi
pei Steaua cu 93—75 (46—44). 
Ca întotdeauna, lupta dintre 
cele două tea muri a fost foar
te dîrză. Faptul că ambele 
formații au evoluat fără 
sportivii selecționați în lotul 
național n-a scăzut din spec
taculozitatea întrecerii, 
vele străduindu-se (și 
șind) să practice un 
viteză, precis, care 
publicului Cu mai 
experiență, Dinamo

rezer- 
reu- 

joc în 
plăcut 
multă 

8-a im-

a

pus în repriza secundă, cînd 
baschetbaliștii de la Steaua 
n-au mai făcut față supe
riorității de talie a adversa
rilor. Au înscris : Cernea 34, 
Haneș 16, Zisu 14, Săuca 13, 
Giurgiu 12, Modrogan 4 pen
tru Dinamo, respectiv Po- 
leanu 24, Vlădescu 16, Ghe
orghe 13, Pașca 8, Irimie 6, 
Baciu 4, Niculescu 2, Diman- 
cea 2. Au arbitrat bine A. 
Atanasescu și A. Berger.

Azi, la ora 17, în sala Flo
reasca, se dispută meciul Ra
pid — I.E.F.S., decisiv pen
tru locul III în clasamentul 
competiției.

Rep.

Finala

pd, 6. C. Lăzărescu (Voința 
Buc.) 831 pd. S-a jucat la 
clasica probă de 200 lovituri 
mixte,

D. ROȘIANU, coresp.

S-au încheiat întrecerile 
competiției de volei

1.
4
4
4
4
Brăila) 4 h 10,55. Pe echipe :
1. C.S.M. Cluj, 2. Dezrobirea,
3. C. S. Brăila, 4. Olimpia,
5. Portul. 6. Metalul Plopeni.
7. I.P.M. Constanța.

2.
3. 

10,30 4.

E. Imbuzan
A. Ardeleanu

M. Popescu
Invingind pe Rapid, I.E.F.S. a cucerit medaliile de argint

Cu meciurile desfășurate ieri 
dimineață în sala Floreasca, a 
luat sfîrșit ediția a XXII-a a 
campionatului național femi
nin de baschet. Titlul a reve
nit din nou echipei POLITEH
NICA BUCUREȘTI (antrenor 
prof. Grigore Costescu) care 
și-a valorificat, de-a lungul

întrecerilor începute in toamna 
anului trecut, plusul de valoa
re tehnică și maturitate pe 
care ii are față de principalele 
sale adversare. Pe locul secund, 
formația I.E.F.S. (prof. Ion Ni- 
colau) care în partida decisivă 
a întrecut clar pe Rapid.Emil IENCEC

Rezultatele de Ieri:
Cri-

78—73 (49—39).
au

TEMPERATURA SCĂZUTĂ A INFLUENȚAT REZULTATELE
CONSTANȚA, 9 (prin tele

fon, de la corespondentul nos
tru). întrecerile concursului 
republican de primăvară al 
juniorilor mari au fost cîști- 
gate de Școala sportivă de 
atletism București. Probele 
disputate azi au fost destul 
de dificile, deoarece pe tot 
parcursul concursului a plo
uat, iar temperatura, în jur 
de 8 grade, a influențat în 
bună măsură rezultatele, în 
special la alergări. Totuși, Șt. 
loniță de la Metalul Plopeni 
a doborît recordul național 
de juniori II la 10 km marș 
(vechiul record aparținea a- 
celuiași sportiv : 48135,1), ob- 
ținînd 47:38,6.

Iată rezultatele tehnice : 
FETE, 200 m — 1. Eleonora 
Monoranu (C. A. Roman) 25,2,
2. Mariana Nedelea (Șc. sp. 
Cluj) 26,1, 3. Liliana Bordea 
(Șc. sp. Bacău) 26,3 ; 800 m 
— 1. Cornelia Olup (Met. 
Buc.) 2:23.6, 2. Victoria Ticu 
(Steaua) 2:25,0, 3. Tudorita 
Ledelea (Met.) 2:25,3 ; înălți
me — 1. Roxana Vulescu 
(Lie. 35 Buc.) 1,64 m, 2. Ma
ri lena Giurgiu (Șc. sp. Ora
dea) 1,60, 3. Iuliana Moldo- 
veanu (Șc. sp. Ploiești) 1,50 ; 
lungime — 1. Dorina Ștefă- 
nescu (Met. Buc.) 5,65 m, 2. 
Liana Ghițescu (Șc. sp. Pi.) 
5.49, 3. Cornelia Dumitrescu 
5.39 ; greutate — 1. Mariana 
Constantin (Șc. sp. A Buc.)

, 12,50, 2. Mariana Ionescu (Ro
vine Craiova) 11,22, 3. Ga
briela Ionel (Ceahlăul P. 
Neamț) 11,18 ; suliță — 1. 
Eva Zorgo (Șc. sp. Cluj) 
15,54, 2. Rodica Dragu (Ci. 
sp. Brăila) 39,66, 3. Daniela 
Mf-saroș (C.S.M. Cluj) 39,00. 
BĂIEȚI : 200 m — 1. C.
Bîrcă (C. A. Roman) 22,8, 
2—3. V. Majtic (Șc. sp. Cluj), 
A. Neagu (Rovine Craiova) 
22.9 ; 800 m — 1. Gh. Ghipu 
(Met. Buc.) 2:01.2, 2. E. Gale 
(Corvinul Hunedoara) 2:01,2,
3. N. Szakacs (C.SM. Clui)
2-61 5: 5 000 m — 1 M r>_ 
nescu (Rovine Craiova) 15:47,2, 
2. Gh. ’ --
15:48,2, 3. Șt. Goanță (C. S. 
Pitești) 16:12,6 ;
Mircea
Buc.) 44,68, 2. I. Retezai- (Șc. 
sp. Arad) 40,44,
(Progr. Buc.) 42,32 ; lungime:
1. C. Ionescu (Dinamo) 7,27,
2. Gh. Oană (Petrolul PI.) 
7,25, 3. D. Enache (Viitorul 
Buc.) 6,88 ; 10 km marș : 
Șt. loniță 
47:38,6,

V

Matei (Met. Buc.)

Iordan
disc — 1. 

(Sc. sp. At.

3. D. Ciocan

1. 
(Met. Plopeni) 

2. C. Enache (Din. 
Buc.) 48:39,4, 3. L. Pescaru 
(C. S. Cîmpulung Muscel)

49:22,8 ; 400 mg — 1. E.
Gheorghe (C.S.Ș. Buc.) 59,0, 
2. Gh. Avram (Farul Con
stanța) 58,1, 3. Șandor Karac- 
sony (Șc. sp. Sf. Gheorghe) 
58,8.

Proba de ciocan nu s-a dis
putat din cauza timpului ne
favorabil, urmînd ca ea să 
se dispute sîmbăta viitoare, 
o dată cu concursul de primă
vară al seniorilor de la Bucu
rești.

Politehnica București 
șui Oradea 
Sportivele de la Crișul 
avut o evoluție remarcabilă în 
compania campioanelor. Prima 
repriză a aparținut studente
lor care, prin Gugiu și Sza- 
bados, au creat acțiuni specta
culoase. In următoarele 20 de 
minute, orădencele și-au reve
nit, datorită jocului bun pres
tat de Vigh și Czege, au ega
lat și au luat conducerea: 64— 
63 (min. 34). In ultimele minu
te, Crișul, fără Vigh, Horvath, 
Czege și Ghiță (eliminate pen
tru cinci faulturi) a scăzut rit
mul, dînd posibilitate bucu- 
reștencelor să se Impună și să 
cîștige. Au marcat: Gugiu 21, 
Szabados 20, Taflan 16, Ciocan 
13, Diaconescu 4, Demetrescu 

respectiv
Horvath 

Bodor 5, 
bine N.

Cornel POPA, coresp.

Diaconescu 4,
4 pentru Politehnica, 
Czege 27, Ghiță 12, 
11, Vigh 
David 2.
Iliescu și
lescu).

10, Boca 6,
Au arbitrat
D. Ganea. (A. Vasi-

I.E.F.S. — Rapid 63—52 (45— 
23). Studentele au început fur
tunos partida, surprinzîndu-și 
adversarele prin acțiuni rapi
de, precise și eficace. Apăra
rea in zonă, foarte mobilă și 
agresivă, a interceptat multe 
mingi și a creat in repetate 
rînduri contraatacuri, determi- 
nînd ca în min. 8 tabela de 
scor să indice 18—3 (!) pentru 
I.E.F.S. Elevele prof. Nicolau 
și-au continuat presiunea și în 
repriza secundă, cînd au avut 
un avans de 24 de puncte: 53— 
29 (min. 27). Apoi, o bruscă 
scădere de ritm 
I.E.F.S.-ului și 
(tardivă, însă) de 
șite ale Rapidului 
diferența să se micșoreze ver
tiginos. între minutele 27 și 36 
studentele au marcat doar un 
coș, în vreme ce feroviarele au 
refăcut din handicap, ajungind 
pînă la șapte puncte (min. 36: 
55—48). Era prea tîrziu pentru 
a se schimba soarta meciului 
care a revenit, pe merit, for
mației I.E.F.S., superioară sub 
panouri și cu mai bună pre
cizie în aruncările de la dis
tanță (mai cu seamă în prima 
repriză). Au înscris: Tita 23, 
Popov 15. Iftimie 10, Szabo 4, 
Deak 9. Petric 2 pentru I.E.F.S., 
respectiv Nicola 16. Suliman 14, 
Ferencz 5, Ivanovici 11, Chira- 
leu 2, Vasilescu 4 (au mai jucat 
Racovită și Basarabia). Bun ar
bitrajul prestat de M. Rizea și 
I. Dinescu. (D. Stănculescu).

Clasament final: 1. POLITEH
NICA BUCUREȘTI 56 p, 2. 
I.E.F.S. 55 p, 3. Rapid 54 p, 4. 
Crișul 49 p.

din partea 
o perioadă 
acțiuni reu- 
au făcut ca

DIN CAUZA PLOII A FOST RATAT

DERBYUL DINAMO — UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (6—4)
Ieri s-an disputat jocurile

campionatului republican de ______ _______ _ ...
Consemnînd infringerea Universității București de către dina- 
moviștii bucuresteni, eșec care-i scoate pe studenți din lupta 
pentru titlu, prezeniăm in continuare, pe scurt, meciurile 
disputate :

din cadrul 
handbal masculin,

etapei a XXIV-a a 
divizia A.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Arena cu patru piste Oltul 
din Rm. Vîlcea a găzduit Ieri 
întrecerile finale ale 
U.G.S.R. la popice — 
lin. Cele 19 perechi, 
zentante a tot atîtea 
plus cite doi jucători invitați 
de la Rapid București, Voința 
Cluj și Voința București, au 
oferit meciuri interesante, iar 
o serie de popicari au obți
nut iezultate valoroase. Tro
feul a revenit, la perechi, ju
dețului Constanța, iar la in
dividual tînărului Șt. Hor
vath (Covasna) care la 18 ani 
a dat dovadă de reale cali-

„Cupei U.G.S.R." la popice
tăți în acest sport. Iată re
zultatele acestei competiții re
zervate tinerilor pînă la 23 de 
ani — PERECHI : 1. Con
stanța 1663 pd (N. Matei 836 
pd și St. Secheli 827 pd), 2. 
Voința București 1634 pd (16 
bile goale), 3. Timiș 1634 pd 
(19 bile goale), 4. Bihor 1623 
pd, 5. Rapid București 1623 
pd, 6. Hunedoara 1614 pd. IN
DIVIDUAL : 1. Șt. Horvath 
(Covasna) 863 pd, 2. G. Ma
rin (Rapid) 843 pd, 3, A. 
Rozsa (Voința Cluj) 837 pd, 
,4. V. Popa (Timiș) 837 pd, 
5. M. Matei (Constanța) 836

Cupei 
mascu- 
repre- 
județe,

din Capitală
Tn sala Giulești au luat 

sfîrșit întrecerile de volei or
ganizate de Consiliul Muni
cipal al Sindicatelor Bucu
rești în colaborare cu Aso
ciația sportivă Casa Scînteii, 
dedicate Semicentenarului 
partidului. Meciurile, dispu
tate în fața a numeroși spec
tatori și bucurîndu-se de o 
organizare ireproșabilă, au 
dat loc la jocuri spectaculoa
se, mult aplaudate. Este de 
menționat faptul că Sn ulti
mele jocuri s-a înregistrat și 
o surpriză, C.P.B. dispunînd 
de Medicina cu 3—0. Iată și 
alte rezultate i 
Flacăra roșie 3—J, 
P. Neamț 
ția 3—1, 
3—2.

Așadar,
3—4 s-au 
Medicina 
Neamț î 
locurile 1—2 l DINAMO 
C.P.B. 3—1

Iulian COSTINIU ,

— I.T.B. 
Dinamo

Spartac —
Ceahlăul 
Informa- 
— Rapid

locurile 
echipele 

P.

pentru 
întîlnit

și Ceahlăul
3—1, iar pentru
1. ......................S*

DRAGOSTE SI RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI
5 9 9

(Urmare din txio. 1)
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La sfîrșit, în aplauzele en
tuziaste ale spectatorilor, ale 
sportivilor aflați pe stadion, 
Gheorghe Gruia a înmînat 
mesajul tovarășului Anghel 
Alexe, președintele Consiliu-

lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, care, la rîn- 
dul său, îl va transmite con
ducerii superioare de partid.

„Ștafeta Semicentenarului 
Partidului Comunist Român 
1921—1971“ — fluviu de tine
rețe și sănătate, de recunoș
tință adresată partidului iu
bit pentru condițiile minuna-

te create în scopul dezvoltării 
mișcării de cultură fizică și 
sport — a ajuns la punctul 
terminus. Sportivii și-au fă
cut datoria, fiind prezenți la 
manea sărbătoare a Partidu
lui printr'O manifestare de 
amploare care a cuprins nu
meroase sate și orașe al0 
țării.

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
6—4 (4—2). Pe jumătate ratat 
din cauza ploii — care a tran
sformat pe ambițioșii jucători ai 
ambelor echipe în patinatori ad- 
hoc plini de lut. — derbyul eta
pei s-a încheiat, după o între
cere epuizantă (socotind și con
dițiile de joc) cu victoria hand- 
baliștiior din Șos. Ștefan cel 
Mare. Aceștia și-au păstrat mal 
bine echilibrul în teren, au pro
fitat cu destulă exactitate 
de ..găurile" apărării adverse, 
în care Moldovan s-a infiltrat 
cu diMrîp în cîteva rînduri și 
au condus din primul și pînă 
în ultimul minut. Nu este mai 
puțin adevărat. însă, că dina- 
moviștii au avut în Cornel Pe- 
nu un adevărat înger salvator, 
care a „scos" de-a dreptul mi
raculos 3 lovituri de la 7 m !

Studenții, mai ales în repriza 
secundă, au făcut eforturi vizi
bile pentru a echilihra scorul ne 
tabela de marcaj, fiind de cîte
va ori pe punctul de a egala. 
Dar ei n-au reușit să transfor
me nici cele trei penalty-uri, iar 
Kicsid, omul lor de goi, nu s-a 
prea văzut.

Autorii celor 10 goluri: Papp 
(1—0), Bădău (1—1), Papp (2—1 
în sup. numerică). In această 
situație, Moldovan ratează 7 m. 
Apoi, Moldovan 3—1 (a fost 
rîndul lui Cosma să rateze 7 
m), Moldovan (4—1) și Paras- 
chiv (4—2). In repriza secun
dă: Kicsid și Cosma ratează 
lovituri de lg 7 m, Moldovan 
(5—2), Cbireu (5—3 din 7 m),

Bădău (5—4). La acest scor, 
Bota (faultat la semicerc) per
mite lui Dan Marin să cons
fințească scorul final: 6—4 din 
7 m. Au condus autoritar D. 
Purică și V. Erhan ambii din 
Ploiești (a.v.).

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 13—10 (4—6). Ju
cat in deschiderea „capului de 
afiș", meciul a oferit o frumoa
să dispută, e drept, datorită în 
mare măsură și absenței ploii, 
dar și formei bune manifesta
tă mai ales de studenții timișo
reni. Ei sînt aceia care des
chid scorul (min. 3) și-l majo
rează continuu (min. 10: 3—1, 
min. 18: 5—2, min. 22: 6—2). 
De altfel, Politehnica va do
mina categoric prima repriză. 
In cea secundă insă, cînd ju
cătorii militari și-au amintit 
că sînt campioni, ei au început 
să evolueze la valoarea lor ! 
Gruia — 
Birtolom 
tilele” la 
greșească
cutat numerele de dans creînd 
situații de goluri, iar Cristian 
Dieter a deschis culoare largi 
pe semicercul advers. In a- 
ceastă situație, cu toate efor
turile lăudabile pe care le-au 
depus, studenții au trebuit să 
părăsească terenul învinși. 
Principalii realizatori : Gruia 
(6) și Birtolom (3) pentru Stea
ua, respectiv Guneș (7). Au ar- 

?i 
Bu

in zi excelentă — și 
și-au trimis „proiec- 
poartă fără să mai 
ținta, Gațu și-a exe-

bitrat C. Căpățină (bine) 
T. Ene (slab), ambii din 
zău. (h.a.).

REUNIUNEA MERITA ALTĂ SOARTĂ!...

de dîrz, care a avut un epilog 
regretabil: După ce jucătorul 
Menan de la gazde l-a lovit 
pe Tudosie („U“ Cluj), s-a pro
dus o busculadă între handba- 
liștii ambelor formații. Arbitrii 
C. Burcă și V. Georgescu (Buc), 
care au condus bine, au reținut 
carnetele jucătorilor vinovați. 
(T. SIRIOPOL-coresp.)

S.C. BACĂU-VOINȚA BUCU
REȘTI 19—10 (9—2). Partidă 
discreția băcăuanilor care 
obținut o victorie < 
NENIȚA-coresp.)

la 
au După ce a străbătut întreaga țară, .Ștafeta Semicentenarului Pfijk —f#7i“ parcurg*

ultimii metri ai uriașului «i
>1 Ldl C clLa „
comodă. (S. I

POIANA CIMPINA — METAe 
LUL BUCUREȘTI 2—1 (2-0)

Au marcat i Strechlalti (mln.' 
13), GMorcău (mln. 30), respectiv 
Roman (mln. 70). A condus bine 
G. ȘtefAnescu — Galați. (B, 
Strole, coresp.)

OkABAMENTUB

SPORTUL STUDENȚESC — 
ȘTIINȚA BACĂU 3—2 (1—1)

Ș. N. OLTENIȚA — POLITEH
NICA GALAȚI 2—1 (2-0)

C.F.R. PAȘCANI — DUNĂREA 
GIURGIU 1-0 (1-0) 

c
Înscris 1 G. Blejușcâ (mln. 
O. Blrsan — Galați a arbl- 
blne. (C. Enea, eoreapj

A
28). 
trat

I. AJI-A,
1. Sport, atud.
3. Metal. Tirg.
4. Progresul
5. F. c. Galați
6. Ceahlăul
7. Dunărea
8. Metal. Buc.
9. CJ.R,

10. S.N.O.
11. Portul
12. Poiana
13. Știința
14. Politehnica
15. Metrom
14. Flacăra

8 69—11 36
6 33—24 32
8 30—13 30
7 29—20 29
9 29—U 26

Timpul nefavorabil a îm
piedicat reuniunea hipică de 
ieri să obțină succesul pe 
care l-ar fi meritat, prin tra
diționalul debut al mînjilor 
și calitatea programului. Nu 
este vorba numai de redu
cerea simțitoare a numărului 
de spectatori, ci și de faptul 
că pista, muiată de ploaie, a 
stînjenlt acțiunea multor 
concurenți, cerîndu-le e- 
forturi suplimentare. In plus, 
o pană de curent electric a 
completat șiragul amărăciu
nilor, deoarece plecările s-au 
dat în unele curse fără co
menzi mecanice, iar în pre
miul Bumbești, defecțiunea a 
viciat complet startul și im
plicit rezultatul final.

In aceste condiții, e dificil 
de a formula aprecieri vala
bile. Totuși, ce poate releva 
acțiunea frumoasă a unor 
mînji, dintre care s-au deta
șat Silvia, Hebe, Antica, Hec
tar și Odiseu. Prima, de pil
dă, realizînd 1136,7 de km, a 
înscris cel de «1 doilea re
cord înregistrat tn ultimii 
cinei ani tn cursele de debut 
ale mînjilor.

Dintre vîrstnicl, Zeița și 
Delfin an cucerit cea de a 
treia victorie tn anul curent, 
dovedindu-se — așa cum am 
«nai menționat -j. slfijxuBate

DINAMO BRAȘOV — ȘTI
INȚA LOVRIN 22—8 (11—3).
Principalii realizatori: Messmer 
(4) — Dinamo, respectiv Rîgel- 
mayer (4). Au condus foarte 
bine I. Crețu și Gh. Crîsnio 
(Petroșani).

„POLI" 
CLUJ 11—8

Joc plăcut, cu faze frumoase, 
în special, în prima parte cînd 
Și băcăuanii au pus accentul pe 
ofensivă. In repriza secundă, oas
peții șl-au retras, nejustlflcat, 
mijlocașii în apărare șl, din a- 
ceastă cauză, jocul a avut, tn 

‘ majoritatea timpului, un singur 
sens : spre poarta Științei. Bucu- 
.reștenli au evoluat la un nivel 
mal bun dectt în ultimele parti
de, au atacat continuu, creindu-șl 
astfel multe situații de a înscrie, 

tn prima repriză, după ce 
Banu (Știința) șl Clornoavă 
(Sportul studențesc) în mln. 8, 
Duțan (Sportul studențesc) în 
.min. 30 au ratat posibilitatea de 
a deschide scorul, Dlclanu a fruc
tificat un contraatac al băcăua
nilor. în continuare, Sportul stu
dențesc a aruncat toate forțele 
sale In luptă șl, după executarea 
unei lovituri de colț, Boc a resta
bilit egalitatea. După pauză, ele
vii iul Motroc au hărțuit In per
manență apărarea adversă, care 
a mal cedat de 2 ori. Autorul go
lurilor : Boc (min. 74 și 76 din 
11 m). Spre sfirșltul partidei, In 
mln. 88, la un contraatac al ști
inței apărătorii Sportului au e- 
zltat să Intervină șl
stingă Dlclanu a redus din
dlcap : 3—2 pentru 
dențesc.

A arbitrat foarte 
talzer — Craiova.

Au marcat: Enculescu (min. 
28), Eftlmescru (mln. 39). respectiv 
Lehăduș (mln. 70). A arbitrat 
foarte bine Km. VlalculesWu — 
Ploiești. (M. Volcu, coresp.)

METROM BRAȘOV —
PORTUL CONSTANȚA 0-0

Meciul s-a disputat la Bușteni, 
deoarece terenul Metromulul este 
suspendat. In mfiT. 71, Furnică 
(Metrom) a ratat un 11 m. Foar
te bun arbitrajul Iul V. Tom a — 
București. (V. Zbarcea, coresp.)

F. C. GALAȚI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (1-0)

Unicul gol a fost marcat d® 
I. Ionica (mln. 6). A condus bin® 
I. Dandu — București. (T. Slrio- 
pol, coresp.)

(C. GRUIA-coresp)
GALAȚI — „U“

(6—4). Meci extrem

Sportul

extrema 
han- 
stu-

bine S. Ma-

V. POMP1LIU

PROGRESUL BRĂILA — 
FLACĂRA MORENI 4—1 (4-0)

Golurile au fost înscrise de 
Dumltran (mln. S, autogol), Tra
ian (min. 11 șl 33), Ologu (mln. 
35), respectiv Stoiculescu (mln. 
86). P. Sotlr — București a ar
bitrat foarte bine. (N. Baltag, co
resp.)

gă- 
iar 
n-a

11- 
un

în plină ascensiune. Elevul 
lui Avram a fost însă handi
capat cu indulgență, aproape 
invers proporțional cu pri
ma I...

Antrenorii Mihăilescu șl 
Solcan au repurtat cîte două 
victorii, iar driverjl Simion, 
Olteanu și Onache primul 
succes în acest an. Numai 
Gigi Popescu nu-și mai 
sește ritmul' de acțiune, 
bietul Florea Pașcă nici 
apucat să-și mai revadă 
cența pe 1971, deși nu e
element mai bun sau mai 
rău ca toți ceilalți în ceea 
ce privește corectitudinea 
comportării în curse. Dar, de 
multe ori In viață, se caută 
cîte un „țap ispășitor"...

Rezultate tehnice i 1. Sil
via (S. Mihăilescu), Hebe, 
Orfelina 36,7, 2. Filtru (G. 
Solcan), Tabacu, Halva 34,7, 
3. Rosalin (S. Mihăilescu), 
Poendța, Sabia 35,6, 4. Zeița 
(N. Simion), Rigola, Săraca 
31, B. Tamisa (V. Moise), 
Iuta, Telega 37,8, 6. Silvin (I. 
Olteanu), Tapir, Mira 34,7,7. 
Delfin (Gh. Avram), Jofra, 
Sanda 36,8, 8. Mizantrop (S. 
Onache), Oiănița, Tanța 30, 
9. Anticar (Gh. Solcan), Hec
tar, Odiseu 44,2.

Niddv &VMITRESCU

ȘI-A PĂSTRATDAN IRIMICIUC

TITLUL DE CAMPION LA SABIE

A.S.A. TG. MUREȘ — META
LUL TIRGOVIȘTE 2-1 (1-0) 

i
Au maroat i Fazelcaa (mln. 11), 

Hajnal (mln. 58), respectiv Pîr- 
vu (mln. 63). A condus satisfă
cător V. Topan — Cluj IA. Sabot 
oorespj

tt 16 4
24 14 4
24 14 8
24 U I
24 11 4 
24 11 I 10 26-25 28
24 11 1 10 11—« 25 

9 18 14—11 24 
III 34—31 24 
9 5 10 91—29 
9 5 18 17—24 
8 5 U 24—26 
8 5 11 16—29 
8 2 14 22—27
I 8 11 18—28 18 
1 8 17 15-54 8

ETAPA VHTOARH (16 mal) « 
Metalul Wrgovlat® — Progresul, 
Metrom —! F. C. Galați, Du
nărea — Sportul studențesc, 
Politehnica — Poiana, Portul- 
C.F.R., Știința — A.S.A., Me
talul București — Ceahlăul, Fla
căra — B.N.O.

M 
M
N 
M
24
24
24
24

23
23
21
21
18

SERIA A ll-a:

EL^CTROPUTERE CRAIOVA —
CRIȘUL ORADEA 0-1 (0-0)

Unicul 
Suclu 

arbitrajul lui 
— Buouraeti.

Joc de mar® lupta, 
gol a fost marcat da 
(mln. 70). Bun 
V. Pădureanu 
(S. Gurgui, coresp.)

U. M. TIMIȘOARA
C.SM SIBIU 3—0 (3—0)

Timișorenii
Autorii golurilor s Leța 
17), Iancu (mln. 37) șl "" ... . (jondug

Oradea.

au jucat foarte 
golurilor s

Pe planșele sălii Floreas- 
ca II, sabrerii au deschis, 
ieri, seria confruntărilor pen
tru titlurile de campioni ai 
țării la scrimă. Primele două 
tururi din faza finală a 
trecerii s-au soldat 
zultate normale.

Următorul tur care 
lncis cu semifinalele 
pionatului ne-a pus în fața a 
două grupe cu aspect diferit. 
Prima semifinală avea con
figurația unei veritabile fina
le reunind pe principalii fa- 
voriți Irimiciuc, Vintilă, Bă- 
descu, C. Nicolae și pe frații 
Rohony. Totuși, lucrurile s-au 
clariiicat aici mai aimuiu do.

cu
în-
re-

a co-
cam-

cealaltă semifinală încît în
care toți cei șase trăgători 
au terminat cu 3 victorii, așa 
încît a fost necesar să se re
curgă la calcularea tuș- 
averajului pentru a stabili pe 
cei trei finaliști. Și aceștia 
au fost! Al. Nilcă, Gh. Cul
cea și D. Popescu, adăugîn- 
du-li-se Vintilă, Irimiciuc și 
Bădescu.

Finala a fost o „cursă de 
urmărire" Vintilă-Irimiciuc. 
Și nu a lipsit mult ca pri
mul să reintre în posesia ti
tlului pentru că a reușit o 
suită de victorii neîntrerup
tă, în timp ce Irimiciuc sufe
riga a Lnfi'înpera 1a limită

(4—5) în asaltul cu Bădescu. 
Asaltul dintre Vintilă și Iri
miciuc a fost condus de pri
mul (2—0. 3—1, 4—3), dar 
tînăru] ieșean a egalat și 8 
obținut tușa decisivă. S-a re
curs la baraj în care inițiati
va a aparținut lui Irimiciuc. 
Se pare, însă, că arbitrul 
internațional Minen a comis 
o inexactitate cînd i-a acor
dat acestuia a doua tușă ceea 
ce a provocat indignarea lui 
Vintilă. Cum mînia este un 
rău sfetnic, Vintilă nu a mai 

, acționat suficient de lucid și 
foaia de arbitraj a consem
nat, în final, o victorie co
modă a lui Irimiciuc care 
rămîne astfel în posesia ti
tlului. Clasament final: 
Dan Irimiciuc
Iași) 4v d.b. ; 2. 
(Steaua) 4v d.b. ; 
(Steaua) 2v; 4. 
(Steaua) 2v; 5, 
(Politehnica Iași) 
Bădesci (Steaua).

BQNIFACIU

bine.
(min. .. _ ____
Laurentiu (min. 88). Â 
bine S. ~ ț______
(S. Marton, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
GLORIA BISTRIȚA 4—0 (2-0)

Au înscris: Coman (mln. 16), 
Docu (mln. 42), Rosznal (mln. 
72) șl Bohoni (min. 86). A ar
bitrat bine T. Gabo» — Cluj. 
(T. Tohatan, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.F.R. ARAD 1—0 (1—0)

A marcat: Moldovan (mln. 57). 
Foarte bun arbitrajul Iul I. 
Rus — Tg. Mureș. (Z. Rișno- 
veanu, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — MINE
RUL ANINA 2—0 (1—0)

Autorii
(min. 22) șl 
din 11 m). 
E. C&lbljos 
coresp.)

VAGONUL
NUL HUNEDOARA 0-0

Patkoa

golurilor t Bencadlt 
' E. Naghl (mln. 77 

A arbitrat bin® 
- Cluj. (I. Ghlșa,

ARAD CORVI.

Joioul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de tensiune n a fost pre-

1.
(Politehnica 
O. Vintilă 

3. Al. Nilcă 
Gh. Culcea 
D. Popescu 

2v ; 6. H. 
lv.

PRONOSPORT
Așa arata o varianta cu 13 rezul
tate exacta la concurau! Prono
sport nr. 14, etapa din I mal

I. Steaua-Dlnamo
II. Steagul roșu-Pctrolul 
in. Sport club Bacău-Farul
IV. F.C. Argeș-Jlul

1971

sărat cu durități din partea lo
calnicilor. Satisfăcător, arbitrajul 
lui M. Bădulescu — Oradea. (G. 
Nloolfelță, coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — I 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 

1—1 (0-0)

Au Înscris 5 Dembrovschl (mln. 
71) pentru Politehnica, Bathorl II 
(mln. 84) pentru Olimpia. A oon- 
dus corect A. Crlșan — Arad. 
(S. Vida, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
G1STUL CUGIR 2—1 (2-0) 

i
Autorii golurilor i Dumitru 

(mln. 25), Pușcaș (mln. 46), res
pectiv Dobra (min. 53). A arbitrai 
foarte bine C. Petrea-Bucureoti. 
H. PUvltlu, coresp.).

CLASAMENTUL
1. CRIȘUL
l. Politehnica
9. C.S.M. Sibiu
4. Corvlnul
5. Olimpia S.M.
6. Metalurglatui
7. Mln. Anina
8. Gloria
9. Gaz metan

10. Electroputere
11. Olimpia Or.
12. Mln. BJM.
13. C.S.M. Reț.
14. C.F.R. Arad
15. U.M.T.
16. Vagonul

24 15 4 3 39-17 
24 12 8 4 33-14 
24 13 2 9 44-29
24 11 5 8 35-24 
24 11 3 10 24-23
24 9 7
24 11 3
24 10 4
24
24
24
24
24
24
24
24

io 4 io
7 9 8
9 4 11
9 2 13
8 4 12
8 4 12
5 7 12
6 4 14

23-25 25
25- 26 25
26- 32 24
25-32 24
23- 32 23
24- 30 22
34-31 20
28-30 20
18-31 20
20-28 17
15-34 16

(16C.F.R.,
ETAPA VIITOARE 

Politehnica — 
s. M. — CI 
nerul Anina 
Vagonul — Gaz __
lurglstul — U.M.T.,
Gloria, Minerul Bala 
C.S.M. Reșița, C.S.M. 
Corvlnul .

mal) :
------ Olimpia 

Olimpia Oradea, Mi- 
Electroputere, 
metan. Meta- 
7., Crișul — 

Mare — 
Sibiu —

VI. Unlv. Or.-Politehnlca
vn. „U6 ciuj-C.r.R. ciuj 

Vm. Poiana-Metalul Bucure:
IX.------
X.

XI. 
xn. 
xm.

C.F.R. PașcanI-Dunărea
A.S.A. Tg. M.-Met. Tîrg.
Olimpia S.M.-Poll. Tlm. 
Vagonul-Corvlnul
Olimpia Or.-Mln. Anina

1
X

1
1
1

X
X
1

Fond de premii : 534.797 le!.
Plata premiilor va Începe In Ca

pitală de la 14 mal pînă la 24 
Iunie, în țară de la 18 mal pînâ 
la 24 iunie 1971 inclusiv.
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cinci echipe 
cu mai multe 

puține 
pentru 
Rapid, 
Steaua 
să ia o

pretenții 
titlu — 

U.T-A., 
— două 
opțiune,

rezultatelor

Doar 13 goluri marcate in etapa a XXIII-a
w \w

.\\\\\\\ 'WWWWW ■

(Urmare din pag. 1)

Luptă dramatică, electrizantă „MIRACOLUL"
Din cele 

angajate 
sau mai 
în lupta 
Dinamo, 
Farul și 
au reușit
datorită atît 
directe, cît șl perspective
lor deschise de întîlnirile 
indirecte. învingătoare în 
derby-urile bucureștene, 
Dinamo și Rapid continuă 
„cap la cap".

Cele patru puncte care 
s-au intercalat acum între 
Dinamo și Rapid, pe de 
o parte, și cele mai apro
piate urmăritoare ale lor, 
pe de altă parte, lasă pu
ține speranțe acestora din 
urmă.

Și la celălalt pol al 
campionatului, înregis
trăm, după această etapă, 
două distanțări — este a- 
devărat, nu decisive — de 
locurile ce frig. Echipele 
care răsuflă ușurate, mă
car pentru moment, sînt 
Sport Club Bacău și C.F.R. 
Cluj, în timp ce Jiul și 
Progresul plutesc în a- 
ceeași chinuitoare incerti
tudine. Fc nația din Va
lea Jiului s-a prăbușit, la 
Pitești, în apropierea po- 
toului, iar Progresul are 
dreptul să... blesteme și 
mai mult acest joc capri
cios, pierzlnd nemeritat

Etapa ne-a pus și în 
fața unor Bituații parado
xale i o echipă pe care o 
putem socoti de pe acum 
o divizionară B. " 
Timișoara, 
campioana 
iar o altă 
rei soartă 
Progresul, 
mic mal prejos decît fe
roviarii aspiranți la titlu. 
Dimpotrivă..

Cum stăm atunci cu va
lorile și cu ierarhiile din 
clasamente T (J. B.).

CJF.R. 
a întrecut pe 

țării, U.T.A., 
formație a că- 
• depdingem, 

n-a fost cu nî-

,U~ CRAIOVA 1 (1)
POLITEHNICA ig [II]

CRAIOVA 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

întorși acasă, universitarii 
craioveni își înscriu în pal
mares o victorie la limită în 
fața colegilor din lașL în 
programul editat de clubul 
craiovean, citeam înaintea 
meciului că nimeni nu crede 
decît în 1 la acest meci. Și 
pronosticul s-a adeverit Dar, 
acest 1 a fost realizat greu, 
foarte greu. Succesul în fața 
Politehnicii a fost obținut cu 
mare greutate, chiar In com-

Oprea 
■maran- 
B. Valea

Stadlonul Central j 
frumos s teren bun ; 
tori — aproximativ b 
marcat NIȚA (min. 2 
port de luturi la
10— 11 (pe spațiul
11— 7). Raport de
12— 1.

UNIVERSITATEA 8
8 — Nlculeeou 7, 
dache S, Dneelntou
8, Btrimbeanu 8, Bofoteanu 
6, Niță 8 (min. 78 Ivan 1), 
Bălan I, Donose 8 (min. 29 
Neagu I), Țarălungă T.

POLITEHNICA : Iordache
9 — Romilă 7, lanul 8, Alecu 
8, Dănllă 0 (min. 24 Mlhăilă 
7), Mărdărescu 8, Blmlonaș 6. 
Incze 6, Cuperman 7, Lupu
lescu 6. Moldoveanu I (min. 
46 Gherinl 6).

A arbitrat L RITTER 
i+lHh ajutat bine La li
nie de Șt. Blrăescu șl A. 
Sbercea (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi i 9.
La tlneret-rezerve : Univer

sitatea Craiova — politehnica 
lași 1—0 (1—0).

parație cu cel din partida cu 
Rapid. De ce ? Mai întîi, pen
tru că în ciuda unei evidente 
superiorități avute în prima 
repriză, gazdele și-au permis 
prea multe momente de re
laxare în fazele de finali
zare. Doar Niță a depus efor
turi susținute și acțiunile sale 
au însemnat momente de pa
nică în careul advers. în 
schimb, ceilalți, în special 
Bălan, Donose și Neagu, nu 
au reușit să fie la fel de 
activi și atenți în faze de
osebit de favorabile de a în
scrie. Soarta meciului avea 
să fie decisă de o fază din 
min. 25 : Donose a șutat, ba
lonul a fost contrat de un

C.F.R. TIMIȘOARA 2(0)

loase, datorate, în mare mă- . 
sură, manevrelor sclipitoare, 
efectuate de Lucescu, bine 
susținut și de către ceilalți 
coechipieri. Ieri, dinamoviș- 
tii s-au apărat cu toată echi
pa, n-iau atacat decît cu a- 
proximativ un sfert din efec
tiv, dar s-au apărat cu toate 
liniile, pentru că ei n-au 
vrut atît de mult să cîștige, 
cît au ținut să nu piardă. 
Beneficiind aproape în fie
care fază defensivă de apor
tul înaintașilor (doar, une
ori, cu excepția lui Dumi- 
trache), careul stăpînit de 
admirabilul Nelu Nunweil- 
ler a fost o zonă aspră, foar
te neprimitoare. Steaua, în 
schimb, a evoluat cum ar fi 
trebuit s-o facă pe teren us
cat. S-a uzat fizic și a pier
dut numeroase mingi 
combinații fără sens, 
tuate în mlaștina care 
tindea de la mijlocul 
nului la marginea 
Acolo au pierit multe dintre 
Inițiativele acestei echipe, 
acolo s-au produs întîrzierile 
care au facilitat 
■dispozitivului de 
din fața portarului Constan
tinescu. Poate această evolu
ție ce vădește miopie tactică 
să fie expresia faptului că 
Steaua are o echipă cu mai 
puține creiere mature deo
camdată. Dinamo a ajuns și 
a jucat mult mai rar la 
poarta adversarilor. Dar în
scrierea golului și alte cîteva 
momente primejdioase s-au 
datorat bîjbîielilor lui Co
man, și poate, mai mult a- 
glomerăriîor lente și subțiri 
ca efectiv ale coechipierilor 
săi, fllndci echipa militară a

ce 
un 
de 
lui 
de

Stadion Republicii ; timp ploios ; teren desfundat (in zona 
de mijloc) ; spectatori aproximativ 20 000. A Înscris SALCEANU 
(min. 17). Raport de șuturi 18—8 (dintre care pe spațiul porții 
4—5). Raport de cornere 9—4.

STEAUA : Coman 6 — Sătmăreanu 9, Clugarln 5, Negrea 8, 
Cristache 7, Naom 9, Vigu 8, Pantea 8, Tătaru 8, Iordănescu 9, 
Dumitrlu III 7 (mln. 72 Ștefănescu).

DINAMO : Constantinescu 9 — Cheran 7, Nunwelller m 10, 
Sandu Gabriel 8, Deleanu 8, R. Nunwelller 9, Dinu 8. Sălceanu 8. 
Doru Popescu 8, Dumitrache 7, Lucescu 9.

A arbitrat AUREL BENTU -fr-fc-fc-A- ajutat la linie de M. 
Bică și Gh. Retezan (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tlneret-rezerve : Steaua-Dlnamo ; 2—1 (2—0).

P
asionant acest meci Dinamo — Steaua. Din pri
mul minut, cînd Iordănescu a încercat să usuce 
noroiul cu crampoanele sale fierbinți și pînă în 
ultimul, cînd Doru Popescu s-a prăbușit în 
groapa de nisip, la capătul puterilor, dincolo

prin 
efec- 

se în- 
tere- 

careului.

beneficiat mult mai puțin în 
faza de apărare de participa
rea înaintașilor săi. Pină a- 
cum am vorbit despre partea 
rațională a jocului, și Di
namo a judecat mai bine 
situația, element care legiti
mează victoria sa. Șansa, 
nu lipsește de la nici 
meci de fotbal, s-a așezat 
astă dată pe bara porții 
Constantinescu, făcînd-o
cîteva ori să nu fie perfora
tă. Cînd judeci bine și mai 
ai și șansă, ieși, vrînd-ne- 
vrînd victorios. Nu vom mai 
descrie fazele, fiindcă au fost 
televizate. Vom reaminti însă 
cum s-a înscris golul. în min. 
17, Deleanu pasează lui Lu- 
cescu — centrare în careu, 
Coman iese tîrziu, nu se în- 
tîlnește cu balonul, iar Săl
ceanu îl trimite cu o estetică 
lovitură de cap în plasa por
ții. Ar mai fi de amintit că

dinamoviștil au fost 
periculoși la fazele fixe 
nere, lovituri libere), că 
mitrache e condamnat 
n-aibă randament prin 
lare, că Iordănescu e pe 
să devină unul dintre 
mai temuți autori de 
din fotbalul nostru, că Vigu 
a șutat foarte imprecis, dar 
că echipa lui a avut cîteva 
momente de răscruce care 
puteau fi convertite în goluri

foarte 
(cor- 

. Du
să 

izo- 
: cale 

cei 
fente

și, in sfîrșit, arbitrii au 
făcut cîteva greșeli (Bentu 
aplică eronat legea avanta
jului, iar M. Bică s-a încurcat 
de vreo două ori la ofsai
duri). Dinamo cîștigă, dezin- 
teresîndu-se de aspectul jo
cului, Steaua, deși în formă, 
pierde 
■tactică 
pentru 
menii 
decați.

pentru o eroare de 
generală. în schimb, 
șanse 

pot fi
și neșanse oa- 
mai puțin ju-

refacerea 
rezistență

1

FARUL
PETROLUL

DE VALS
apărător și deviat pînă la 
Niță, care, cu un șut la fi
rul ierbii, de la 14 m, a în
scris lîngă bară, tnvingîndu-1 
pe acest excelent Iordache.

Dar să spicuim împreună 
însemnările făcute la acest 
Joc care se putea încheia cu 
un scor mai categoric în fa
voarea gazdelor, dar, care, 
paradoxal, se putea termina 
și cu un rezultat de egalitate, 
în acest meci disputat în ritm 
de vals, de parcă ambele e- 
chipe veniseră după un marș 
lung, ocaziile de gol se iveau 
pe neașteptate. Dar nimeni 
nu a vrut să profite. în mi
nutele 2 și 3 Niță sprintează 
și intră periculos în careu. 
Prima acțiune a Politehnicii 
se produce în min. 9. în min. 
17, Strfmbeanu pasează exce
lent, dar Țarălungă și Bălan 
se încurcă reciproc. Ultimul 
ratează șl în min. 23. După 
golul Iul Niță, în min. 33 ie
șenii au ocazia să egaleze, 
Incze II driblează și pe O- 
prea însă intră în unghi 
„mort*. în min. 39, o fază 
ciudată i Oprea 
Incze, acesta se 
gur cu balonul, 
gește prea mult 
zia lui Oprea 
greșeala.

După pauză, în min. 
șenii sînt la un pas de 
difica tabela de 
mingea șutată de Cuperman 
lovește bara, la vinclu, și 
Gherinl, imprecis, o reia 
peste poartă. Apoi, în min. 
55, Oprea simte tăria șutului 
lui Cuperman. Cam din min. 
60, oaspeții pun stăpînire pe 
joc, instalîndu-se pentru 
multe minute In apropierea 
porții lui Oprea. în min. 70, 
un nou „dialog" Incze — O- 
prea. Ieșeanul, scăpat de toa
tă apărarea adversă, se pri
pește și trimite slab portaru
lui din față. în min. 80, Bă
lan reia cu capul de la 8—9 
m, dar Iordache reține. Deși 
oaspeții controlau jocul, în 
min. 87, la 7 m de poartă, 
Bălan se trezește cu mingea 
în picior, dar șutează mult, 
mult peste poartă. E min. 90: 
studenții ieșeni mai au o șan
să de a egala, Lupulescu tri
mite în fața porții, dar Si- 
mionaș, ca de altfel și Oprea, 
ratează intervenția, balonul 
trece pe lîngă bară, după care 
se aude fluierul final.

degajează la 
trezește sin- 
dar prel un

și îi dă oca- 
să-și repare

52 le
ft mo- 

marcaj i

SI Constantin ALEXE

Unicul gol al partidei înscris de Sălceanu
_ Foto; Dragoș NEAGU

STEAGUL ROȘU 2(1)

VICTORIE MERITATA...
Stadionul Tineretului ; Mg, ploaie ; teren bun j spectatori 

— aproximativ 8 000. Au marcat : PESCARU (min. 17) 
GYORFI (min. 52). Raportul șuturilor la poarta -- —
spațiul porții : 6—7). Raport de cernere : 6—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — ------------
Olteanu 8, Rusu 8, Pescaru 9, Cadar 
Drăgol 6), Gherghell 7, Dumltriu 11 
Gyorfl 8.

PETROLUL : Plopeanu 7 — Gruber 7, _____ .. ______
N. Ionescu 8, Juhasz 8, Mlerluț 5- (min. 46 Moraru 8), Oprii 
șan 7 Dincuță 7, Ciupitu 6 (min. 46 Drldea 6). Clucu 6.

A arbitrat NICOLAE PETRICEANU.....................................
linie de Maximilian Popescu 
București).

Trofeul Petschovschi : 9
La Uneret-rezerve: steagul

I 10—12 01 
(P«

7,
46

Ivăncescu
7, Necula

8 (min.
Crîngașu 6, Mocanu 8,

Jenei 
(min.

Ballnt),

★ ajutat la
șl Silviu Stăncezcu (toți din

roju — Petrolul 1—2 (1—4).

S. C. BACĂU

I 11 a I IM uupuiui puici IIVI; MIIIUU'IU
de linia porfii proprii, după ce rezistenta echipei 

sale readusese în mintea spectatorilor scenele halucinante 
din filmul „Via)ă sportivă".

Aș vrea să spun cîteva cuvinte despre acest joc memo
rabil. Aș vrea să admir nenumăratele valuri ale atacului 
stelist — bineînțeles, cu permisiunea lui Belphegor. Aș 
vrea să fac elogiul disciplinei spartane a apărării dina- 
moviste, în care un Sandu Gabriel, de pildă, a învățat 
în cîteva minute ce înseamnă răspunderea personală. Aș 
vrea să fac, dacă vrefi, elogiul întregului ansamblu ste
list, care a continuat să creadă fanatic în virtufile jocului 
colectiv, chiar și pe un teren în care pasa lungă, folosită 
magistral de Dinu, pînă la rănire, era — paradoxal — 
mult mai pufin hazardată. Aș vrea să fac elogiul limpe
zimii tactice a lui Lucescu, care a curățat, prin dezinvol
tură tehnică, noroiul de pe toate mingile grele aruncate 
de cazematele apărării sale. Aș vrea să fac, dacă îmi 
permitefi, elogiul antrenorilor-înaintași Covaci și Constan
tin — cîndva cu „8" pe spate — care s-au bătut, cu ar
mele fentei, împotriva unui fost portar (Traian Ionescu), 
cel care ieri a privit, timp de 90 de minute, ca pe tim
puri, numerele de pe spatele jucătorilor săi, comandînd 
închiderea unghiurilor prin pătrățelele plasei.

urmă, însă, voi tace doar elogiul dramaticului 
al energiei consumate cu o generozitate fără

Pînâ la 
spectacol 
precedent.

★
și duminică, Rapid și Dinamo, cu opt (I) „tri- 

i, au rezistat (doar) atacurilor
Sîmbătă ș 

colori"-Novi Sad in formafii, c_ ______ ,___ , ________
furibunde ale lui Năstase, Dumitriu, Iordănescu sau Naom. 
La drept vorbind, această constatare e pe cît de surprin
zătoare, pe atît de bizară, în preajma unui joc cu Ăda- 
mec și Kuna. Dacă am opera cu regula de trei simplă, 
optimismul ar părea realmente de suprafață. Și, totuși, 
cronicarul continuă să creadă în „echipa de pe Wem
bley", care rămîne, orice am spune, bunul cel mai de 
preț al fotbalului nostru.

Duminică, la Bratislava, echipa României joacă — pen
tru a cita oară în ultimii ani ? — o carte mare.

Duminică, la Bratislava, fotbaliștii noștri vor uita, desi
gur, că echipa cea mai ofensivă a campionatului nostru 
(Steaua) furnizează echipei naționale un... fundaș (Sătmă- 
reanu) și că „vîrfurile* noastre — Dumitrache și Neagu 
— au fost ieri (și alaltăieri) doar două avanposturi izolate.

Duminică, la Bratislava, sperăm să se realizeze, din 
nou, obișnuitul „miracol* al tricolorilor noștri, care s-au 
ridicat, în atîtea rînduri, deasupra campionatului.

loan CHIR1LA

DOUA PUNCTE DE AUR

BRAȘOV, 9 (prin telefon, de 
lei trimisul nostru)

Vreme posomorită peste Tara 
Bîrsel, atmosferă fierbinte la 
stadion, cu două galerii zbu
ciumate, „dlalogînd” peste gazon. 
In așteptarea unei confruntări 
de tradiție, în care gazdele da
torau spectatorilor o satisfacție 
după severa admonestare (0—4) 
din turul campionatului.

Meciul începe aspru, cu anga
jamente aflate la marginea re
gulamentului, <nt mingi tari și 
lungi, avertizind de la început 
că echipele au Intrat pe teren 
cu puține intenții de spectacol. 
Petrolul joacă prudent, „Inchl- 
zîndu-se“ in apărare, unde-1 
retrage pe Mlerluț — un tlnăr 
pe dt de harnic, pe atît de 
neinspirat —, lăsindu-i în atac, 
izolați șl stingheri, doar pe 
neputincioșii Clucu șl Ciupitu, 
mereu In urmă cu un pas ’ 
baloanele trimise de

Mingea circulă cu 
fazele se mută da la 
la alta, meciul este 
șl neașteptat de dlrz, 
parcă pe teritoriul i 
extraordinare...

In min. 17, la o fază fixă, 
tribunele explodează, saluttnd 
primul gol : fault asupra lui 
Gherghell în marginea careului 
mare, Pescaru șutează cu vi
clenie peste zid, sub bară «1... 
l—o I

Reacția oaspeților — bătăloțl 
șl la propriu șl la figurat — 
este imediată. Dincuță șl Mler
luț Încep să se aventureze din
colo de linia văruită a centru
lui terenului, anunțtnd veleități 
ofensive, care se vor materia
liza doar prlntr-o „bară" — N. 
Ionescu, lovitură liberă de la 
30 m (min. 32).

Pînă la pauză, joc viu dispu
tat, alert, consumat mal 
în fața buturilor petroliste, 
Dumltriu II, Gherghell șl 
„sflrleaza" Gyorfl, reclamă 
cajul sever practicat de o 
rare cu picioare parcă do 
nit-

Repriza secundă debutează cu 
o... ploaie torențială el un fault 
grosolan — însoțit de cartonașul 
de rigoare — comis de Crîngașu 
asupra Iul Gyorfl, „evadat" spre 
poarta Iul Plopeanu. După 7 mi
nute, Pescaru U „vede" pe ace-

Dincuță. 
rapiditate, 

i o poartă 
echilibrat 

juctndu-se 
unei mize

mult 
unde 
chiar 
mar- 
apă- 
gra-

Timișorenii și-au luat revanșa
Stadion C.F.R. ; teren bun ; vreme loarte frumoasă: spec

tatori — peste 9 000 (din care 3 000 arădeni). Au marcat: 
FLOAREȘ (min. 59), PERIATU (min. 68). șuturi la poartă t 
16—20 (pe spațiul porții : 10—11). Raport da corner»: 1—10.

C.F.R. : Corec 8 — Donca 7. Mehedinți 9, Bodrojan 
Bocșa 8, Olaru 7, Chimiuc 8, Floareș 7, Regep 6 (mln. 
Hergan), Bojin 8 (mln. 86 Nestorovld). Petriatu 7.

U.T.A. : Gornea 4 (mln. 71 Vldac) — Blrău 7, Lereter 
Pojonl 8, Popovlcl 7. Axente 7, Petascu 8, Callnln 8 (mln. 
Dumbreanu). Sima 6, Kun n 8, Dumitrescu 8.

A arbitrat GH. POPOVICI 4t-'4-+'<r4r> ajutat ta Unit 
M. Buzea șl A. Munich (toți din București).

Trofeul Petschovschi 1 19.
La tlneret-rezerve : C.F.R. Timisoara — U.T.A. S—S (4—1).

7,
72

2, 
M

de

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru)

La ora cînd arbitrul Gb. Po- 
povici a fluierat începutul par
tidei, cei peste 3 000 de supor
teri arădeni fluturau flamurile 
alb-roșii și scandau „UTA, 
UTA“. A fost nevoie ca Floareș 
să înscrie în min. 59, pentru ca 
timișorenii prezenți în tribune 
să se dezghețe și să-și încu
rajeze pentru prima dată 
•cest joc favoriții.

în

Purtați de Încurajările pro
priei galerii, arădenii încep 
jocul cu aplomb, se găsesc pe 
teren mai ușor decît gazdele. 
Acțiunile campionilor au cursi
vitate. ei demonstrînd mai 
multă tehnicitate In conducerea 
balonului. Timișorenii au me
ritul in prima repriză de a se 
fi apărat calm, respingînd In
cursiunile colective sau solita
re ale lui Kun II, Axente și 
Dumitrescu.

Repriza secundă ara un u-

pect cu totul diferit. în timp 
ce textiliștli nu mal Închea
gă nimic periculos, timișorenii 
se impun tot mai mult. După 
o suită de incursiuni, un atac 
purtat intre Regep-Bojln- 
Floareș, in min. 69, este în
cheiat de ultimul cu un șut-gol 
cu largul concurs al portarului 
Gornea. Echipa locală, ie dez
lănțuie, in timp ce campionii 
ișl pierd cirma. După ce in 
minutele 62 și 66 Mehedinți și 
Corec au intervenții salutare 
la șuturile lui Dumitrescu și 
Kun II, timișoreanul Periata, 
cu un șut sec de la 25 m, pla
sat in dreapta porții, pecetlu
iește rezultatul final: 2—0 In 
min. 68. încercări de majorare 
sau reducere a scorului slnt da 
ambele părți, insă Chimiuc 
(min. 73), Bojin (min. 81), 
Floareș (min. 84 și 88), Kun 
II (min. 89) irosesc ocaziile. 
Galeria arădeană iși adună fla
murile șl se retrage spre porțile 
de evacuare a stadionului, în 
timp ce timișorenii jubilează 
pentru victoria meritată asupra 
campioanei.

Petro ARCAN

lași Gyorfl deplasat pe dreapta, 
urmează o pasă Ideală 
tre“. ~ 
și o minge aruncată, din 
tn fundul ’ ‘ '

Cu acest 
rllor par 
care atacă 
este Petrolul, vitallzată 
troducerea 
In min. 
o minge șl Oprișan șutează vio
lent In ~ '
dențlal — pe linia porții...

Finalul este ceva mal ' 
ambele echipe acuzind 
consum de energie.

Mulțumiți de izblnda ___
tată. bTașovenll joacă mal mult 
la centrul terenului. In timp ca 
Petrolul face eforturi disperate 
să marcheze, nereușind să-și 
treacă In cont dedt o bară 
(Juhasz, min. 72) șl cîteva oca
zii (Dincuță mln. 74. Moraru 
mln. 79) In care golul a trăit 
pa jumătata...

Ovidiu IOANITOAIA

jPrin- 
o cursă vijelioasă de 20 m 

iuleu,
plasei : 2—0 1
gol. ambițiile 

satisfăcute șl
stega- 
echlpa 

acum mal vehement 
de ln- 

lnlmosului Moraru. 
56, Adamache scapă

Rusu, aflat — provl-
linlștdt, 
marele

meri-

PITEȘTI, 9 ((prin telefon, da 
la trimisul nostru)

Dacă la acest meci «-ar fi 
acordat, ca în jocurile copilă
riei, la trei comere un 11 
metri, jucătorii piteștenl ar fi 
fost fericiți: ar fi condus la 
pauză cu 3—0. Și acest rezul
tat n-ar fi fost contrar as
pectului jocului, întrucît e- 
chipa gazdă a dominat net, 
de la un capăt la altul al 
partidei, portarul Niculescu 
plictisindu-se pur și simplu, 
dar, probabil, și enervîndu-se, 
asistînd la ineficacitatea co
echipierilor. în primele 45 de 
minute, F. C. Argeș a avut 
perspective de gol, dar de

k’

„U" CLUJ 111)
C.F.R. CLUJ 1(0)

CLUJ. 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Nu, n-a fost un meci „in fa
milie", cum s-ar putea crede, 
dacă am lua mărturie scorul 
final. Cele două echipe cluje
ne nu s-au menajat de loc, ci 
s-au luptat cu multă dirzenie 
pentru victorie. Studenții s-au 
dovedit superiori 
avut mal multă 
atac, iar Barbu 
din nou virtuțile 
in prima repriză 
fost in permanență un arc În
cordat, din care au pornit toa
te săgeție atacurilor spre poar
ta lui Mărculescu. Ceferiștii 
au avut minusuri la capitolul 
organizării in teren, dar au 
luptat cu multă dirzenie pen
tru rezultat. „U“ a marcat 
foarte repede, după numai 5 
minute. La prima acțiune mai 
serioasă, Barbu l-a pus 
cursă pe Uifăleanu, acesta s-a 
descotorosit de Dragomir. 
intrat in careu, a tras, Mărcu- 
Imcu a respins, dar... drept

in cimp, au 
luciditate in 
și-a dovedit
— mal alea
— cînd a

în
a

BACĂU, 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

în dorința de a fructifica 
avantajul terenului propriu 
— altădată o „specialitate a 
casei* — băieții lui Rădules- 
cu au declanșat ofensiva o 
dată cu primul fluier al ar
bitrului ; o ofensivă spriji
nită cu oameni din liniile di
napoi (Comănescu, Duțan, 
Vătafu), desfășurată pe un 
front larg, pe aripi (acolo 
unde, de altfel, starea tere
nului permite un control 
mai bun al balonului) și ex
celent dirijată de Em. Dem- 
brovschi, mereu bine plasat, 
dezinvolt și clarvăzător.

Numai că „betonul" con- 
stănțean, verificat în grelele 
lupte ale acestei primăveri 
fierbinți, funcționează și de 
astă dată precis, după aspra 
lege a campionatului i Ghir- 
ca și Stoica se țin scai de 
Pană și Sorin Avram, N. Con- 
stantinescu stă lipit de Ru- 
giubei, vîrfu) de atac al gaz
delor, Tănase, încearcă fără 
prea mare folos un marcaj 
de supraveghere la Dembrov- 
schi, care, în pofida terenu
lui dificil, se descurcă cu u- 
șurință în rolul său de co
ordonator. Din pasele sale 
măiestre se creează în cîte
va rînduri (min. 5, 9 și 14) 
situații periculoase în careul 
advers, abia rezolvate de a- 
părătorii Farului. Treptat, 
treptat, formația oaspe se 
desprinde din strînsoarea 
exercitată de băcăuani, în-

cercînd să-și pună In valoa
re arma sa de temut, contra
atacul, care, în min. 21, o 
aduce Ia un mic pas de gol i 
Caraman, infiltrat pe a- 
ripa dreaptă, centrează din 
apropierea liniei de fund, 
undeva spre careul mic, de 
unde I. Constantinescu, com
plet nemarcat, trimite cu 
capul alături de bară.

Urmează o nouă perioadă 
de accentuată 
teritorială 
fără efect 
caj.

Așteptat

a 
pe

superioritate 
gazdelor, dar 
tabela de mar-

întreagă re-o
priză de bieții suporteri bă
căuani, -golul va cădea la 5 
minute de la reluare i Duțan 
îi pasează balonul lui Pană, 
acesta îl driblează scurt pe 
Ghirca, după care șutează cu 
stîngul de la 14 m, trimi- 
țînd balonul în plasă, jos, 
lîngă bară. Un minut mai 
tîrziu, același Pană (aflat, 
după părerea noastră, în 
poziție de ofsaid, nesem
nalizată însă de tușierul 
Xlie Puia) îi trimite mingea 
lui Rugiubei, care, singur în 
interiorul careului mic, îm
pinge balonul în plasă, 
lîngă portarul Popa.

La 2—0, gazdele atacă de
bordant (profitînd și de fap
tul că apărarea Farului ac
ționează acum fără lucidita
te), ratînd de puțin înscrie
rea celui de al 3-lea gol. N-a 
fost 3—0, nu va trece prea 
mult și va fi... 2—1, întru- 
cît la un contraatao constăn-

Stadion 
greu din 
tloabll 
ros ; 
mativ 
PANA 
(mln. 
(mln. 
la poartă : 15—7
țiul porții S 8—4). 
cornere s 17—6.

S. C. BACAU : 
Klss 6. Cîtarglu 
7, Comănescu 8. 
Duțan 7 (mln. __
Pană 8. Dembrovschl 9, Ru
giubei 8, Sorin ------- "
(mln. 89 Florea).

FARUL t Popa 8 — Stoloa 
6, Antonescu 8. N. Constan
tinescu 6, Ghirca 5, Badea 6 
(mln. 66 Turcu 6), Tănase 
6, Ologu 7, I. Constantinescu 
6, Caraman 7, Kallo 6 (mln. 
46 Oprea 7).

A arbitrat ALEX. PIRVU 
■ă-st ajutat la linie
de Marin Niță șl Ule Puia 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi s 7. 
La Uneret-rezerve : S. C. 

Bacău — Farul 4—4 (0—0).

,23 August" ț teren 
cauza ploii, prac- 

pe lățimi ; timp no- 
spectatorl — aproxi- 

6 000. Au marcat : 
(min. 60), RUGIUBEI 

51), respectiv OLOGU 
71). Raportul șuturilor 

(pe spa- 
Raport de

Ghiță 7 - 
7, VeUcu 
Vătafu 8, 

74 Hrițcu),
Avram 7

pe

țean, Ologu (servit de Oprea) 
va sălta balonul peste por
tarul Ghiță, Ieșit inoportun. 
Ne aflăm în min, 71 șl su
porterii băcăuani stau din 
nou pe jar din eauza dife
renței minime cu care con
duc idolii lor. Abia după nl- 
timul fluier de arbitru, ei 
vor răsufla ușurați, aplaudînd 
eu generozitate această pre
țioasă victorie a echipei lor, 
obținută pe deplin meritat.

O. N1COLAESCU '

MUNCA DE SISIF
A PITEȘTENILOR

două ori — în min. 5 prin 
Frățilă și în min. 15 prin M. 
Popescu (ambele din afara 
careului de 16 m) — Stan a 
parat spectaculos. Apoi, oas
peții au început să spere, 
pentru că Radu, prin ratările 
sale incredibile (în min. 40 
de două ori de la 8 m), prin 
jocul său neinspirat, a turnat 
plumb în picioarele jucători
lor argeșeni șl cenușă în ini
mile suporterilor.

F. C. Argeș se alinia greu 
în atac (nu era Dobrin, iar 
cuplul Georgevici — Stocker 
rezista eroic) și totuși nu se 
putea apela la altă soluție, 
pentru că pe foaia arbitrului

Stadion 1 Mal ; teren excelent, In duda ploii Insistente; 
timp bun ; spectatori — drca 8 060. A Înscris FRAflLA (mln. 
80). Șuturi Ia poartă! 21—4 (pe spațiul porții 8 9—2). Raport 
de comere : 13—1.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 — Pigulea 8, Olteantl 9, Vlad 8, 
Ivan 8, Prepurgel 6, Roșu 6, Radu 4 (mln. 48 D. Ștefan 4), 
Frățilă 7. M. Popescu 8, Jercan 8.

JIUL: stan 9 — Popescu 6, Georgevid 8, Stocker 8, Cara- 
malls 7, Urmeș 6, Dodu 6, Peronescu 9, Cotormanl 6 (din 
min. 57 Sandu 6). Libardl 8, Naldln 6.

A arbitrat GH. LIMONA ajutat la linie de
C. Manușaride ș! Gh. Olteanu (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : v. C. Argeș — Jiul 1—4 (2—0)1

nu figura printre rezervele 
gazdelor 
intrat, la 
locui lui 
curs în
digo“; piteștenii în atac tot 
mai pripiți, tot mal lipsiți de 
forță, jucătorii Jiului între- 
bînd mereu la tușă cîte mi
nute mai sînt pînă în final.

Și, în min. 80, după ce cei 
mai periculoși atacanți ai Ar-

nici un atacant 1 A 
pauză, D. Ștefan în 
Radu și jocul a de- 
continuare la „in-

geșului s-au dovedit fundașii 
Olteanu, Pigulea și Ivan, în 
timp ce D. Ștefan se ciocnea 
cu M. Popescu la 16 na șiPe- 
ronescu irosea singura oca
zie, Roșu întoarce în careul 
mic o minge peste cap și 
Frățilă înscrie din apropiere: 
1—0. A fost singura secundă 
de decizie dintr-un final e- 
pulzant.

Paul SLAVESCU

SALVARE, IN MINUTUL 86!
in capul lui D. Mocanu, care 
a reluat balonul In plasă. Ce
feriștii primesc lovitura 
ță, o acuză evident, dar 
din dinți șl organizează

in ta- 
strîng 
caval-

După pauză, ceferiștii fac 
o mare risipă de energie, dar 
asalturile lor se sfărîmă, de 
regulă, pe linia de 16 m. Con
traatacurile studenților au Ia

teren bun ț timp răcoros ; spectatori 
D. MOCANU (min. Ș) Șl COJOCARU

Stadion Municipal ;
— 7 000. Au marcat : 
(mln. 86 din penalty)

Șuturi la poartă : 17—21 (pe spațiul porții 1 10—10). Raport 
de cornere : 8—i.

„U“ : Moldovan 5 — Crețu 6, Pexa 7, Solomon 7, Mlhăilă 7, 
Stlncel 7 (mln. 77 Coca), Anca 7, Uifăleanu 8, “ ‘ ■
8, D. Mocanu 7 (min. 75 Ardeleanu).

C.F.R. : Mărculescu 7 — Lupu 6; Cojocaru 
Roman 6, M. Bretan 7, Fanea Lazăr 7, Vlșan 
O. Ionescu 7 (mln. 76 Burlacu). Tegean 8 
Gheorghe 7).

A arbitrat CONSTANTIN GHIȚA *•*■■*•*, 
de Fr. Zzzz’-' ......   ~

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve: ,U* — C.F.R. 4—1

Barbu 9, Adam
8, Dragomlr 6,
6, S. Bretan 7, 
(min. 54 Petre

„_ _ _ _ _, ajutat la linie
Moarcăș șl Gavrilă Pop (toți din Brașov).I Petachovtchl : 9.

(0-0).

cade furtunoase. Rezultatul în- 
tîrzie, căci O. Ionescu nu reu
șește să țintească precis nici 
în min. 6, nici în min. 14. „U“ 
iese din cleștele presiunii ce
feriste și pune iarăși stăpînire 
pe tarea.

dispoziție 
și Anca 
să tremure iarăși inimile su
porterilor ceferiști, cu două 
șuturi care șterg rădăcina ba
rei. în min. 66 e rîndul lui S. 
Bretan să rateze o mare oca-

un teren mal larg 
(min. 51 și 58) face

zie de egalare, iar peste 6 mi-: 
nute Uifăleanu 11 dă un „1 
puns plătit”, expediind 
șut în bara transversală, 
mai rămas 10 minute 
joc. Apărarea studenților 
vrea să scape victoria 
mină. Și totuși, „Ua

.răs
un 
Au 
de 
nu 

din 
va 

fi înfrîntă, cu 4 minute 
înainte de final de o dublă 
gafă, patronată de fundașul 
Crețu și portarul Moldovan. 
Din marginea careului, Crețu 
execută o lovitură, dar greșește 
și trimite balonul la Petre 
Gheorghe. Acesta trage peste 
portarul Moldovan, care îi 
plonjează la picioare. Mingea 
e salvată de Pexa, dar porta
rul studenților, zăpăcit de fa
ză, îl „agață" de picior pe Pe
tre Gheorghe, și arbitrul acor
dă fault în careu. Studenții 
protestează, total nejustificat. 
Intr-o atmosferă de mare ten
siune, Cojocaru transformă 
penaltyul, obțlnînd o nespera
tă egalitate.

Gsorgs M1HALACHE



CAMPIONII NAȚIONALI DE BOX
TITULARI PENTRU MADRID!

BIROUL FEDERAL VA DECIDE DEFINITIV ASTĂZI

O
După îndelungi concilia

bule, la care au luat parte 
antrenori, arbitri, medici, 
activiști, ziariști, consfătui
rea de "ieri dimineață, con
vocată la sediul Federației 
române de box, s-a încheiat 
cu hotărîrea celor prezenți 
de a sugera Biroului federal 
să adopte drept criteriu prin
cipal de selecție a echipei 
.pentru campionatele euro
pene de la Madrid — rezul
tatele finale ale campiona
telor naționale. Se propune, 
deci, ca proaspeții campioni 
naționali să devină automat 
titulari în echipa României.

într-o scurtă ședință an
terioară, Colegiul central de 
antrenori a ridicat obiecții 
asupra candidaturilor la ca
tegoriile semiușoară și ușoa
ră. Unii membri ai Colegiu
lui au opinat, în aceste ca- 

țzuri, pentru renunțarea la 
criteriul stabilit; ei ar fi 
preferat în echipa europeană 
— deși n-au cîștigat — pe 
tînărul Gheorghe Ciochină 
în dauna lui Antoniu Va
sile și pe campionul euro
pean Calistrat Cuțov în lo
cul lui Paul Dobrescu. Argu
mentele invocate în fața 
consfătuirii nu au părut su
ficient de convingătoare pen
tru a se renunța la prin
cipiul inițial (campionii obțin 
locul). în favoarea lui Cio
chină s-a adus argumentul

tinereții și al posibilităților 
de perspectivă, iar în fa
voarea lui Cuțov — expe
riența internațională și re- 
numele (pe care, opinăm, și 
l-a deteriorat singur în ul
tima vreme).

Consfătuirea a 
întrebarea logică 
necesar sau nu 
mită la Madrid 
întreagă. împrejurarea a fost 
evocată în special în legă-* 
tură cu prezența printre 
titulari a lui Gyorffy, pro
movat campion fără luptă.

relevat și 
dacă este 

să se tri- 
o echipă

în acest 
Iul cere 
eventuala recuperare a lui 
Covaci.

Cu toată subiectivitatea 
lor inevitabilă (în majorita
tea cazurilor), discuțiile au 
fost fructuoase și au dus 
Ia concluzia înțeleaptă că, 
o dată hotărît, un 
de selecție trebuie și 
tat , excepțiile de 
intervenind ulterior, 
federal urmează să 
definitiv în ședința 
astăzi.

sens, medicul lotu- 
un răgaz pentru

criteriu 
respec- 
rigoare 
Biroul 
decidă 
sa de

T

ASTĂ-SEARĂ,
De la început dorim să preci

zăm că în întîlnirea susținută 
ieri în compania echipei Româ
niei, reprezentativa masculină 
de baschet a Albaniei a demon
strat cu prisosință că se află 
în mare progres, 
pectele. Cu talie 
avînd o pregătire 
cabilă, cu tehnică 
orientare tactică, 
seamă combativi pînă la epuiza
re, sportivii albanezi au reușit 
un meci bun, ținînd în șah pî
nă în final formația țării noas
tre. Ne-au impresionat în mod 
deosebit modul în care oaspeții 
au știut să lupte sub panouri, 

' pe care le-au dominat catego
ric pe parcursul tuturor celor 
40 de minute, intercepțiile și 
contraatacurile fulgerătoare ca
re au surprins deseori pe bas- 
chetbaliștii români.

Aceștia au greșit intrînd pe 
teren în chip de cîștigători si
guri și au învins cu greu nu
mai datorită plusului de expe
riență internațională. în gene
ral, selecționata română a fă
cut o partidă slabă, dezamă
gind susținătorii prezenți în 
sala Floreasca. S-au dat multe 
pase fără adresă, coșul a fost 
încercat rar și fără precizie 
de la distânță iar apărarea a 
fost depășită, mai cu seamă 
în disputele „aeriene". Compor
tarea de ieri a reprezentativei 
României nu permite nici un 
cuvînt de laudă.

Referitor la evoluția scorului, 
trebuie spus că ea a prezentat 
mereu interes, echipele avînd 
conducerea alternativ. Sportivii

sub toate as- 
respectabilă, 

fizică remar- 
individuală și 
dar mai cu

„CUPA NAȚIUNILOR F.I.R.A." LA RUGBY

România-Maroc 25-0 (8-0)
CASABLANCA, 9 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe- 
cial). .

Pe stadionul C.O.C., în fața 
a 3 000 de spectatori, repre
zentativa de rugby a RO
MÂNIEI a repurtat o nouă 
victorie în cadrul „Cupei Na

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO

Scorul de 7—6 (2—2, 1—0, 
2—2. 2—2) cu care echipa de 
polo a României a întrecut 
formația R. D. Germane în 
ultima zi a turneului interna
țional din Capitală nu reflectă 
nici pe departe superioritatea 
reprezentanților noștri din 
cest meci. Exceptînd cîteva 
mente din prima repriză, 
care oaspeții au condus 
2—1, poloiștii români au
inițiativa în permanență (4—2, 
6—4 și 7—5 în ultima repriză).

Atacînd cu multă vigoare și 
cît mai variat, pentru a dezor
ganiza sistemul defensiv ad-

a- 
mo- 

in 
cu 

avut

REVANȘA
noștri s-au detașat de-abia în 
ultimele minute, eînd doi dintre 
jucătorii de bază ai adversarilor 
(Sehu ' ~
părăsit 
greșeli personale.
nai 
fost realizat de Georgescu 
2. Savu 8, Ruhring 3, Al- 
bu 17. Diaconescu 7, Cîmpeanu 
4, Tarău 11, Oczelak 5, Popa 12 
pentru România, respectiv Fa- 
gu 6, Saka 22, Kasmi 8, Pali 
7, Sehu 2, Papavangheli 18, Au 
arbitrat bine L. Kotheria (Alba
nia) și G. Chiraleu (România).

Azi, la ora 18,30 (în deschide
re partida I.E.F.S. — Rapid din 
cadrul „Cupei Semicentenaru
lui"), are 
revanșa 
Albania.

vers, gazdele au reușit să con
trabalanseze superioritatea fi
zică și de viteză a oaspeților. 
Românii au folosit dese pă
trunderi. au combinat rapid, 
forțînd pe jucătorii germani să 
faulteze adesea. Din păcate 
însă, ei au greșit copilărește 
— lipsa de experiență a celor 
tineri fiind vizibilă — în mo
mente de plină ofensivă, ceea 
ce a permis echipei R. D. Ger
mane, cu cîțiva „vulpoi", să 
reducă de fiecare dată, diferen
ța și să încheie partida cu o 
înfringere la limită. Exceptîn- 
du-i pe Zamfirescu (golgete- 
rul turneului) și Mihăilescu, 
toți ceilalți jucători folosiți au 
realizat multe lucruri bune, dar 
au și gafat inadmisibil. fapt 
care a redus considerabil efi
cacitatea acțiunilor ofensive.

Cum s-au marcat cele 13 go
luri ? Mihăilescu (2,40) . 1—0 
s.n., Hermans (2,53) 1—1 din
4 m. Lange (3,40) 1—2, Zamfi
rescu (4,16) 2—2, Zamfirescu 
(7,20) 3—2 s.n., Szabo (10,40)
4—2 s.n., Zein (11,49) 4—3 s.n., 
Lange (13,10) 4—4.
(14,51) 5—4 s.n.,

F. BALDUZZI (Italia)
A PRELUAT

TRICOUL GALBEN

și Papavangheli) au 
terenul pentru cinci 

Scorul fi- 
■ 69—63 (30—28 — a

realizat de
Savu 8, Ruhring 3,

loc, în sala Floreasca, 
întîlnirii România .—

D. STANCULESCU

Culineac
Culineac 

(16,16) 6-A, Hessbacher (16.29) 
6—5, Zamfirescu (16,53) 
4 m și Wagener (18,37) 
s.n. în ultima repriză, românii

7—5
7—6

au jucat fără Culineac acci
dentat grav de jucătorul Hes- 
sbacher. Partida a fost arbi
trată cu multe greșeli de G 
Kovacs (Ungaria).

In primul meci, Italia a în
trecut Bulgaria cu 5—3 (1—0, 
2—1) 1—1, 1—1). „Squadra az- 
zurra” a condus cu 4—1 și 5—2, 
diferențe care l-ar fi permis 
să cîștige turneul, dar T. To- 
mov (cel mai bun om al for
mației bulgare) a redus din 
handicap (3—5) cu 10 secunde 
înainte de sfîrșit. în urma ,a- 
cestor rezultate clasamentul fi
nal al turneului este următo
rul :

1 ROMÂNIA 5 p (17—14), 
2. italia 5 p (16—13). 3. Bulga
ria 2 p (12—15), 4. R. D. Ger
mană 0 p (16—19).

La egalitate de puncte, scor 
egal în meciul direct și dife
rențe de goluri egale, trofeul 
atribuit de organizatori a re
venit selecționatei române care 
a înscris cele mai multe goluri 
în cele 3 partide. Astfel, echipa 
țării noastre realizează un fru
mos succes, promițător în a- 
ceastă perioadă de pregătire 
înaintea J.O.

Adrian VASILIU

„Cupa țărilor latine și Greciei" la tir

SI-AU ADJUDECAT>

DEFINITIV TROFEUL
TORINO. 9 (prin telefon).

Azi s-au încheiat întrecerile 
„Cupei țărilor latine și Gre-

TALERIȘTII DE LA LEGIA VARȘOVIA

ÎNVINGĂTORI LA BUCUREȘTI
Întîlnirea Internațională de ta

lere dintre echipele Școlarul 
București și Legia Varșovia s-a 
încheiat, atît la șanț (687—627), 
cit șl la sheet (726—694) cu victo
ria țintașllor polonezi. Cel mai 
precis trăgător a fost campionul 
european A. Socharski, care la 
sheet (200 buc.) a realizat 195 de 
puncte. Ea șanț locul I, la indi
vidual, a revenit tot unul sportiv 
oaspe, Iul Smerelnski — 180 t. 
De la bucureștenl cele mal mul-

te talere le-au doborit A. Mari
nescu — 173 șl St. Bodnărescu — 
171 — la șanț, respectiv, R. Mă
reț — 177 șl N. Vlădolu — 174 la 
sheet.

„Cupa Olimpia" la sheet a re
venit, pe echipe, clubului organi
zator, Iar la Individual Iul G. 
Plntille (C. S. Bala Mare) cu 190 
t. Pe locurile următoare s-au cla
sat Gh. Sencovlri (Steaua) 188 t 
șl Gh. Florescu (Steaua) 187 t.

ciei“ la tir,. competiție . în 
care victoria a revenit trăgăto
rilor români, care au cîștigat 
definitiv această cupă challange. 
în cele două probe ale ultimei 
zile, armă standard 3x20 f. și 
pistol viteză, românii au domi
nat net, cîștigînd atît la indivi
dual cît și pe echipe.

Iată rezultatele : armă stan
dard 3x20 f : 1. Șt. Tamaș (Ro
mânia) 573 p, la culcat 197 p, 
în picioare 181 p, 'in genunchi 
195 p. 2, P. Sandor (R) 572 p, 
3. Paoli (Italia) 560 p. Pe e- 
chipe : 1. România 1699 p, 2. 
Italia 1666 p. 3. Spania 1640. 
Pistol viteză 60 f : 1. I. Tripșa 
(România) 593 p, 2. Gonzales 
(Spania) 590 p, 3. V. Atanasiu 
(R) 589 p, (după baraj), 4. 
Amicosante (Italia) 589 p. Pe 
echipe : 1. România 1770 p, 2. 
Spania 1763 p. 3. Italia 1760 p.

p.

I
Moment memorabil, pe sta
dionul Wembley din Londra. 
„Cupa Angliei’ 1 
căpitanul echipei
Frank McLintock (dreapta), 
și tînărul atacant
George, autorul golului vic
toriei, în dramatica finală cu 
F.C. Liverpool (2—1), dispu

tată sîmbătă

Telefoto : A.P.-Agerpres

purtată de 
i Arsenal,

țiunilor F.I.R.A." depășind 
net echipa MAROCULUI cu 25—0 .. - - -
mâni s-au comportat foarte 
bine, 
doua
realizat, de altfel, și cele mai 
multe puncte. De menționat 
faptul' că mai mult de jumă
tate din cele 25 de puncte 
au fost realizate din încer
cări. Românii au acționat lu
cid, impunlndu-se în toate 
compartimentele, toate liniile 
funcționînd bine, într-un tot 
armonios, astfel putîndu-se 
afirma că victoria din acest 
joc este rezultatul eforturilor 
colective ale tuturor sporti-

(8—0). Rugbyștii ro-

în special în partea a 
a meciului, eînd au

vilor noștri. Rugbyștii maro
cani au încercat să supli
nească deficiențele tehnice 
prin viteză de deplasare, dar 
s-au izbit de zidul de ne
trecut al 
Cele 25 
realizate 
încer.),
Dragomirescu (încer.), Flores- 
cu (l.p.), Constantin (încer.), 
Nica (2 transf.).

IN „CURSA PĂCII*1

RUNDA A DOUA
A INTER ZONALULUI

BELGRAD, 9 (Agerpres). In 
runda a doua a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Ohrid, Gertrude Baumstark 
(România) a remizat cu Connie 
Vreeken (Olanda). Elisabeta 
Polihroniade a întrerupt în de
zavantaj material partida cu 
șahista iugoslavă Milunka La
zarevich

placherilo® noștri, 
de puncte au fost 
de Nicol eseu, (drop, 
Atanasiu (2 încer.),

Tiberiu STAAAA

LOTUL CEHOSLOVAC

PENTRU C.M

DE BASCHET FEMININ
PR AGA, a (Agerpres). — Fe

derația cehoslovacă de baschet 
a definitivat lotul de jucătoare 
care vor participa la apropiatele 
campionate’ mondiale feminine 
programate In Brazilia. Din lot 
fao parte printre altele cuno
scutele Internationale Milena 
Jindrova; Sana Jarsova, Eva 
Petrovlcova, Helena Jozkova șl 
Magda Jlraskova. De re
marcat că Helena Jozkova 
are pînă în prezent 199 de se
lecționări în echipa reprezenta
tivă a Cehoslovaciei.

Ieri s-a desfășurat pe dis
tanța Medzljeca 
(160 km) cea da 
a „Cursei Păcii", 
destul de rapid, 
realizînd din nou 
ră ridicată. La sprintul 
a cîștigat Franco Balduzzi (Ita
lia) înaintea lui Hannus (Fin
landa) și Starkov (U.R.S.S.). 
învingătorul a fost cronome
trat în 3h. 34:31. în același 
timp a sosit, pe locul 10, ci
clistul român Tudor 
alt reprezentant al 
tre. V. Selejan, a 
cui 16 în 3h. 35:44.

în urma acestor 
tricoul galben a fost preluat de 
italianul Balduzzi. De notat că 
belgianul Van der Linden, cîș- 
tigător al celei de a doua eta
pe, a fost eliminat din cursă 
deoarece Ia controlul efectuat 
s-a descoperit că a folosit pro-ț 
dusa farmaceutica interzise.

— Bczeczin 
a IV-a etapă 

6-a rulat 
protagoniștii 

o medie ora- 
final

Vasile. Un 
țării noas- 
ocupat lo-

rezultate,

ȚIRIAC L-A ÎNVINS PE NĂSTASE

In finala de la madrid
0 românii Învingători și

MADRID, 9 (prin telefon). 
— Turneul internațional de 
tenis, desfășurat în capitala 
Spaniei, s-a încheiat cu un 
deplin succes al tenismeni- 
lor români, 
ceri. Ei 
titlurile 
ne, atît 
dublu.

Finala 
s-a disputat între Ion Țiriac 
și Ilie Năstase. Primul s-a 
calificat prin victoria obținu
tă cu 6—1, 6—4, 6—1 asupra 
tenismanului vest-german

au 
în 
la

prezenți la între- 
cucerit amîndouă 
probele masculi- 
simplu, cît și la

probei de simplu

Harald Elschenbroich, care 
în meciul precedent îl elimi
nase pe asul spaniol Manuel 
Santana. în a doua semifi
nală, Ilie Năstase l-a învins 
pe italo-australianuî Martin 
Mulligan cu 6—4, 6—3, 8—6. 
Astfel, turneul s-a încheiat 
cu o „finală românească", ur
mărită eu interes de specta
torii madrileni. Manifestînd 
o deosebită dispoziție de joc, 
Ion Țiriac a reușit să-și ad
judece victoria în fața lui 
Ilie Năstase, cîștigînd în tred 
seturi i 7—5, 6—1, 6—0.

r

LA DUBLU

Un al doilea 
prezentanților 
fost 
dublu 
Țiriac 
minat

succes al 
României 
la proba

Cuplul.

re- 
a 

de 
Ion 
eli-

VICTORII LA FLORETĂ SI SPADĂ
PENTRU SCRIMERII ROMANI LA GLIW1CE

obținut 
bărbați.
— Ilie Năstase a 
pe rînd perechile spa

niole Alvarez — Josă Gisbert 
(6—1, 6—3) și Velasco — Mo
lina (6—2, 6—1), ca apoi, în 
semifinală, să întreacă pe a- 
mericanii Froehling — Mc
Manus cu 6—1, 6—4. în fina
lă, românii au întîlnit cuplul 
brazilian, format din Tho- 
,mas Koch și Edson Man da-1 
.rino. D^pă o luptă strînsă în 
.primele seturi, Țiriac și Năs
tase au terminat învingători 
cu 6—3, 7—5, 3—6, 6—3.

S-a disputat și finala de 
dublu feminin, care a reve
nit perechii engleze Winnie 
Shaw — Neil Truman, ti'vin- 
gătoare cu 6—0, 3—6, 6—4 
asupra australiencelor Lesley 
Hunt — Kerry Harris. în fi
nala de 6implu feminin se 
întîlnesc Winnie Shaw și 
Lesley Hunt. Prima a dispus 
cu 3—6, 
man, în 
învins-o 
Harris.

• Ion
tasp se reîntorc astă-seară în 
Capitală.

GLIWICE, 9 (prin telefon). 
— Turneul triunghiular de 
scrimă Italia—Polonia—Ro
mânia desfășurat la trei ar
me (floretă m+f și spadă) a 
dat prilej reprezentanților 
țării noastre să repurteze noi 
victorii. Floretistele (Olga 
Szabo, Ileana Drîmbă, Maria 
Vîcol, Eeaterina Stahl și Ana 
Pascu) și-au adjudecat proba 
pe echipe, dispunînd de echi
pele Italiei cu 15—1, Poloniei 
II cu 14—2 și Poloniei I cu 
9—6. Ele au dominat și tur
neul individual, cîștigat de 
Ana Pascu — 6 v, urmată în 
clasament de: 2. M. Vicol 4v;

3 O. Szabo 4v; 4. E. Stahl 3v; 
5. Damska (Pol.) 2v; 6. Szeja 
(Pol.) 2v și I. Drîmbă Iv.

O bună comportare au avut 
și spadasinii care au termi
nat pe locul I turneul pe echi
pe (cu Italia 11—5, cu Polonia 
II 13—3 și cu Polonia I 8—4).

In proba de floretă mascu
lin (în care trăgătorii noștri 
au fost eliminați în turul II 
cu excepția lud Haukler, a* 
juns pînă în semi-finale), vic
toria a revenit polonezului 
Woyda, urmat de Lisewski, 
Kaczmarek, Kruczek, Dabrow. 
ski și Wodczechowski.

6—4, 6—3 de Tru- 
timp ce a doua a 
cm 6—4, 12—10 pe

Țiriac și Ilie Năs-

Charlie ÎNTÎLNIRI
ÎN „CUPA DAVIS"

MECIURI IN CAMP/ONA TUL
EUROPEAN DE FOTBAL R. F. a GERMANIEI : Luptă 

strînsă pentru primul loc
clasamentului 
rele echipe :

se află următoa-

IUGOSLAVIA ÎNVINGĂTOARE CU 2-1 LA LEIPZIG

Se va disputa meciul atletic 
Europa—America ?

NEW YORK 9 (Agerpres).
Meciul de atletism Euro

pa — America ar putea să 
aibă loc la New Brunswick 
(New Jersey) în zilele de 20 
și 21 august — a declarat

Ferris, reprezentantul

S.U.A. în. Federația inter
națională de atletism. Orașul 
canadian Toronto, care se 
oferise inițial să găzduiască 
această întîlnire, a abandonat 
proiectul său, întrucît aco
perirea cu tartan a pistei sta
dionului nu poate fi termi
nată în timp util.

Ieri s-au încheiat meciuri
le din primul 
europene 
Favoriții au 
categorice i 
U.R.S.S. — 
(în ultimele 
veil ■ 
6—2 ;
9-7, 
Baastad,
5— 0
6- 4, 
tPnaisy 
6—1);
— Irlanda 5—0.

tur al zonei 
din Cupa Davis. 

1 obținut victorii 
la Copenhaga, 

Danemarca 5—0 
partide i Metre- 

- J. Ulrich 6—2, 6—1, 
Korotkov — Leschlv 

3—6, 6—0, 6—3); lâ
Franța — Suedia 

(Barthes — Bengtsson 
6—3, 4—6, 6—3;

— Zahr 6—2, 6—3, 
la Helsinki, Finlanda

în grupa a 7-a a prelimi
nariilor campionatului euro- 

, pean de fotbal s-a desfășurat 
ieri la Leipzig în fața a pes
te 100.000 de spectatori una 
din cele mai importante par
tide : R. D. Germană — Iu
goslavia. Victoria a revenit 
oaspeților cu 2—1 (2—0).

Partida a început cu 
atacurile susținute ale gazde
lor, dar la un contraatac, în 
min. 11, fundașul Bransch 
comite o mare greșeală și 
Filipovici înscrie. Echipa gaz
dă pare derutată și peste 9 
minute, la centrarea lui Pet- 
kovici, Geaici reia în poartă: 
2—0. Cu acest scor se încheie 
prima repriză. în partea a 
doua a meciului, antrenorul 
Buschner operează cîteva 
schimbări i intră Irmscher și 
Lowe care dau tonul atacu
rilor echipei gazd^ și în min. 
70 Lowe reduce din handicap. 
In final, oaspeții se apără 
cu toată echipa și reușesc 
să păstreze rezultatul.

Arbitrul austriac Schuller 
a condus următoarele forma
ții : R.D.G. 1 Croy — Stein, 
Sammer, Bransch, Weisse, 
Strempel (Irmscher), Schlut- 
ter, Frenzel, P. Ducke, Krei- 
sche, Vogel (Lliwe). IUGO
SLAVIA : Vukcevici — Pavlo- 
vici, Paunovici, Holțer, Ram- 
lyak, Antonievici, Acimovici, 
Petkovici (Bjekovici), Oblak

(Boghicevici), 
Geaici.

în urma acestei 
chipa Iugoslaviei are 
mai mari șanse să 
primul loc în 
clasamentul i
1. Iugoslavia

2. R.D.G.
3. Olanda
4. Luxemburg

Astăzi, 
nă va 
R.D.G. 
gistrată 
21,45.

Filipovfci,

victorii e- 
cele 

ocupe 
Iatăgrupă.
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televiziunea româ- 
transmite partida 

— Iugoslavia (înre- 
Pe peliculă) la orele

meciul echipelor de• în 
tineret din campionatul euro
pean i R. D. Germană — Iu
goslavia 0—1 (0—1).

CIPRU-SPANIA 0-2
aLa Nicosia, în grupa 

IV-a a C.E. Spania a dis
pus cu 2—0 de Cipru. Cla
samentul grupei

~ ■ 2
1
2 0 0 5— 0 41. Spania

2. Irlanda 
de Nord

3. U.R.S.S.
4. Cipru
• Astăzi 

grupa a Vl-a a 
întîlnește Italia 
motiv, etapa de 
pionatului italian a fost a- 
mînată).

3
1
4 

la

2
1
0

1
0
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I 4 
. 2 
î 0 
în
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Dublin,
C.E., Irlanda
(din
ieri a cam-

acest

Cu patru etape înaintea ter
minării campionatului vest- 
german. în lupta pentru titlu 
sînt angajate Borussia Mon- 
chengladbach și Bayern Miin- 
chen. Miercuri. Bayern a ter
minat la egalitate (1—1) cu 
Borussia Dortmund în depla
sare, iar sîmbătă a învins la 
Gelsen—Kirchen pe Schalke 
04 cu 3—1, prin golurile mar
cate de Brenninger, Mrosko și 
Muller. Liderul, Borussia M<5n- 
chengladbach, a terminat la e- 
galitate la Stuttgart (1—1) și 
are în prezent un avantaj de 2 
puncte față de formația din 
MUnchen. Cu acest, prilej, in
ternaționalul de la Monchen- 
gladbach, Berti Vogts, a sus
ținut cel de al 200-lea meci 
în formația sa.

Etapa de sîmbătă nu a fost 
scutită de cîteva surprize de 
proporții. F. C. K61n, cu O- 
verath în formație, a fost în
vinsă pe teren propriu de 
Kaiserslautern (1—2). Eintracht 
Braunschweig a fost surclasată 
pe teren propriu (0—4) de Han
nover 98. Hertha B.S.C. a 
învins pe Eintracht Frankfurt 
(amenințată 
cu 6—2, iar 
a dispus cu 
Essen !

Celelalte rezultate 
Bremen — Arminia 
4—1, Kickers Offenbach — 
Rott — Weiss Oberhausen 
3—2, M.S.V. Duisburg — Ham
burger S.V. 2—2. în urma a- 
cestor rezultate, în fruntea

Mon-

1. Mttnchen-
glad.

2. Bayern
3. Hertha

29 16 10 3 61-26 42
29 15 10 4 60-32 40
30 15 87 58-37 38

în clasamentul 
conduc Vogt , ___
Gerd Muller (Bayern 
chen) cu cîte 
de Lippens 
Kobluhn (Oberhausen).
(Braunschweig) și Horr (Her
tha) cu cîte 17 g.

golgeterilor 
(Kaiserslautern), 

; . Miin-
19 goluri, urmați 

(Essen) — 18 g, 
Ulsass

SCOȚIA : Celtic Glasgow 
campioană

irn final impresionant, 
Glasgow a cîștigat — în 
săptămînii — ultimele

de retrogradare) 
Borussia Dortmund 
7—2 de Rott—Weis

Werder 
Bielefeld

Cu 
Celtic 
cursul 
două meciuri restanțe și a cu
cerit din nou titlul de cam
pioană. In ultima partidă, 
Celtic a întrecut pe Clyde cu 
6—1. Iată poziția primelor cla
sate :

1. Celtic
Aberdeen
St. Iohiist.
Gl. Rangers

5. F.C. Dundee
6. Dundee U,

2.
3.
4.

24 6
19 6
16 9
14 1(
14 8

54
44
41
38

• La Torino, într-o partidă 
internațională feminină, echipa 
Italiei a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) selecționata Dane
marcei. în meci — vedetă s-au 
întîlnit echipele de „oldboys” 
ale Italiei și Danemarcei. Jo
cul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 4—4. 
glorii ale fotbalului 
conduceau la pauză cu

Fostele 
italian 

3-1.

Triunghiularul de lupte 
de la Kislovodsk

Echipa de lupte greco- 
romane a țării noastre a 
participat la un triunghiu
lar internațional în locali
tatea sovietică Kislovodsk. 
Formația României a între
cut reprezentativa Poloni
ei cu 6—2 și a pierdut me
ciul cu echipa Uniunii 
Sovietice ; 3,5—6,5. Gh. 
Berceanu, N. Neguț și N. 
Martinescu au avut cele 
mai frumoase comportări.

• TELEX
La Montevideo au luat Bflrșlt 
întrecerile campionatului sud-a- 
merican de volei rezervat echi
pelor masculine. Victoria finală 
a ^revenit selecționatei Braziliei, 
urmată de formațiile Uruguayu- 
lui și Argentinei. In urma aces
tui succes, voleibaliștii brazilieni 
au obținut 
Jocurile 
ehen.

calificarea pentru
Olimpice de la MUn-

Intr-un 
țiunilor
Cehoslovaciei a 
rul de 
Belgiei 
prima 
tu.

meci pentru 
(FIRA)

25—12 
șl s-a 

grupă a

„Cupa na- 
la rugby, echipa 
învins cu sco
rii—6) formația 
calificat pentru 
acestei competl-

După
cllst 
gustln 
mat 1 
său Lașa șl la 13 sec de olan
dezul Zoetemelk.

■
Fostul campion mondial de box 
la cat. grea, americanul de cu
loare Cassius Clay, va între
prinde un turneu de 4 meciuri 
demonstrative în R. F. a Ger-

patru etape, în Turul ri
al Spaniei conduce Au- 

i Tamames (Spania), i r- 
la 5 sec de compatriotul

BENVENUTI l-A REZISTAT
DOAR 3 REPRIZE LUI MONZON!

MONTE CARLO, 
argentinian Carlos 
păstiat titlul de < 
dial la categoria mijlocie, învin- 
gîndu-1 prin abandon în repriza 
a treia pe Italianul Nino Benve- 
nutl. In duda încurajărilor fre
netice ale numeroșilor suporteri 
italieni venlțl la meci, Benvenu- 
tl a fost o umbră a campionului 
de altă dată. Dominat net în pri
mele două reprize, in cea de-a 
treia (care avea să fie șl ultima 
din cele 15 prevăzute) Benvenu- 
tl a fost trimis la podea, In urma 
unei directe de dreapta, dublată

9. — Boxerul 
1 Monzon șl-a 
campion mon-

de 
pedlate cu precizie 
Italianul s-a ridicat destul de re
pede, dar managerul său arun
case prosopul în ring, semn al 
abandonului. Benvenutl s-a ară
tat nemulțumit, chiar furios, de 
intervenția antrenorului său, dar 
— cum remarcă trimisul agenției 
FRANCE PRESSE — nu încape 
nld o îndoială că sîmbătă seara 
Italianul nu avea șanse de a-șl 
lua revanșa pentru înfrîngerea 
suferită prin K.O. anul trecut, 
eînd Monzon l-a deposedat de 
titlul suprem, la Roma.

un scurt croșeu de stînga. ex- 
de Monzon.

• TELEX • TELEX
manie!, 
zile să fie 
tul turneu.

Urmează ca în riteva 
stabilite datele aces-

Federația 
anunțat că 
datura orașului Belgrad ,____
organizarea campionatelor euro
pene din anul 1973. Capitala 
Iugoslavă a rnal găzduit această 
competiție în anul 1961

iugoslavă de 
va depune

box a 
eandl- 
pentru

Cursa internațională de marș 
disputată la Milano pe distanta 
de 30 km, a fost cîștlgată de 
sportivul vest-german Herbert 
Meier cronometrat în 2h 27:05,4. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat englezul Shawn Lightman 
2h 27:28,8 “..........................
Vișini 2h

șl Italianul Vittorio 
27:43,4.

Abbey (Anglia) s-aLa Blsham 
disputat întîlnirea Internațională 
amicală de hochei pe Iarbă din
tre selecționatele Angliei șl Po
loniei. victoria a revenit eu 
scorul de 1—0 (1—0) sportivi
lor polonezi. Golul victoriei a 
fost marcat de Jerzy Czakja în 
minutul 40.

In sferturile de finală ale cam. 
pionatelor internaționale de tenis 
ale Italiei, cehoslovacul Jan Ko- 
des a furnizat o mare surpriză 
învlngîndu-1 cu 2—6, 6—1, 7—5
pe australianul John Newcombe. 
Un alt jucător australian, Roy 

cursă. 
6—4 de 

Arthur
Emerson, a ieșit din 
eliminat cu 6—4, 3—6, 
către r.egral american ...........
Ashe. Rezultate din semifinalele 
probei de simplu feme! : Helga 
Nlessen — Gali Chanfreau 6—3, 
6—2 ; Virginia Wade — Helga 
Schultze 6—1, 6—2.

In concursul internațional atle
tic de la Fresno (California) 
s-au înregistrat cîteva rezultate 
remarcabile : suliță — Bill Skin
ner 84,48 m : triplu salt — Mo- 
hinder Singh (India) 16.79 m ; 
100 y — Jim Kemp 9.4 (în 
serii — 9,3).

Cursa
1) de 
trofeul 
nez 
pilotului britanic 
pe Brabham — 
orară

automobilistică (formula 
la Sylverstone, dotată cu 

oferit de ziarul londo- 
„Dally Express", a revenit 

Graham Hill, 
Fjrd —■ medie 

de 206,840 km.
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