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FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
LA BASCHET,

I. E. F. S.
A REALIZAT

EVENTUL

• Dinamo și Rapid își continuă pasionantul duel, „cap la cap", pentru suprema
ție • Echipele oaspete au realizat 6 puncte • Patru „remize" neașteptate, 
la București, Cluj, Constanța și Ploiești • După 24 de etape, S. C. Bacău obține 
primul punct în deplasare • Dumitrache, Dumitru, Moldoveanu și Ion Constantin 

[2 goluri fiecare) au avut harul eficacității.
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Mureșanul Csaba Doșa cîștigător la săritura in înălțime 
Foto I N. DRAGOȘ

LA ATLETISM
REZULTATELE CAMPIONILOR

ȘI CAM AT1T!

Ileana SILAI
perpetuează

memoria
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Dacă ne referim doar la 
rezultatele campionilor uni
versitari 1971, la recordurile 
înregistrate de unii dintre ei, 
se poate afirma, fără greșea
lă. că ediția din acest an a 
întrecerilor atletice studențești 
a fost dacă nu cea mai reu
șită, în orice caz printre cele 
mai bune ediții ale acestei 
tradiționale competiții ale 
sportului românesc.

Dacă avem în vedere însă 
ansamblul general al perfor
manțelor, participarea foarte 
redusă la majoritatea probe
lor, lipsa unei ambianțe de 
concurs, atunci calificativul 
dat acestei ediții ar fi cu to
tul altul.

Dacă a avut ceva străluci
re (și competiția a avut-o) a- 
ceasta i-a fost conferită doar 
de evoluția unora dintre atle- 
țij de frunte ai țării, care nu 
s-au mulțumit a fi numai 
campioni, universitari, ci s-au 
străduit să-și onoreze titlul 
cu performanțe bune, căci, în 
rest, problemele atletismului 
universitar continuă a fi încă 
nerezolvate, în măsura do
rită de toți, așa cum se in- 
tîmplă în majoritatea țărilor, , 
unde studenții sînt cei care 
dau tonul marilor perfor
manțe.

Așa stînd lucrurile să evi
dențiem totuși pe cei mai me
rituoși dintre participanți. Cap 
de listă, indiscutabil, C'saba 
Dosa cu ai Săi 2,10 m la înăl
țime (pentru a doua oară a- 
celași rezultat în decurs de 
8 zile), Erviu Sebestien cu 
14,1 s la 110 mg, Sanda An- 
ghelescu (11,7 s pe 100 m) și 
Gheorghe Petronius (48,0 pe 
400 m). Cifre bune au mai 
obținut Maria Bădițoiu la 
400 m și Eremia Rotaru la 
triplu.

Iată cîteva dintre rezulta
te : BĂRBAȚI : 100 m : T. 
Petrescu (IEFS), Ad. Toma 
(Poli. Br.) și Em. Săvoiu (Poli. 
Buc.) 10,6 ; 400 m : Gh. Pe
tronius (IEFS) 48.0, 
(Poli.
49.2 ;
(IEFS) 
(IEFS) 
(IEFS) 
bestien 
univ. -
Br.) 14,4,
14,8 ;

C.
M.
N.
D.

Novac 
Ling
Ioan 
Tot 

3:54,9, Z. Gjașpar
3:55,8 ; 110 mg : E. Se- 

(U. Buc.) 14,1 — t ec. 
St. Szatmări (Poli.
V. Teașcă (IEFS) 

14,8 ; 3000 m obst : Ad. Lau- 
fențiu (U. Timiș) 9:10,6 ; tri-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

RUGBYȘTII FRANCEZI
VICTORIOȘI ÎN CAPITALĂ
Grivița Roșie —Slade Dijonais 14 — 23 (9-8)

După victoria obținută de 
rugbyștii diriamoviști. nimerii 
nu credea că Grivița Roșie 
nu va- învinge echipa fran
ceză" Stade Dijonais. Si to
tuși, căi veniți ieri în Par
cul Copilului au suferit o 
decepție, deoarece Grivița a 
cedat cu. 14—23 (9—8). în
ceputul nu. arăta de loc des
fășurarea ulterioară a înW- 
riirii. Echipa română — cu 
garhitura completă. — reușea 
să. lupte de la egal la egal 
cu adversarii și la pauză con
ducea cu 9—8. Tn repriza se
cundă. Insa, francezii și-au 
organizat mult mai bine ac
țiunile, . au ieșit la atac și... 
pînă la urmă ău fost „vioara 
întîi“ într-un joc de bună 
factură tehnică. Categoric 
am asistat la cea mai bună 
evoluție a echipei Stade Di- 
jdriais în țara noastră, tea- 
mul francez oferindu-ne ieri 
— poate uneori și ca urmare 
a greșelilor comise de grivi- 
țeni — faze foarte frumoase 
de rtiaby. Unele șarje ale li
niei de treisferturi, încercări 
marcate după curse spectacu
loase pe cîțe jumătate de te
ren au entuziasmat, stîrnind 
ropote de aplauze, Grivița 
Roșie ni s-a părut puțin de
zorientată și parcă obosită.

Au înkeris : Țibuleac (2 Iov. 
red,, o trans.). Atanasiu si 
Drăgulcscu (cite o îngere.): 
Faivre (2 încerc.), Courcau (o 
Iov. ped., 4 trans,). Monnou 
Al și Sa van (cîte o în cerc.). 
Bun arbitrajul lui Dan Du- 
ceșcu.

★
Tn deschidere, penultimul 

fect. al campionatului republi-

can de juniori : o întîlnire 
între echipele Școala sportivă 
nr. 2 București 
pentru ocuparea locurilor 3 
și 4. încă de la început s-a 
văzut, că ,.XV“-Ie elevilor era 
superior : desfășura un rugby 

/ ,mai clar, ataca mai hotărît, 
jucătbrii săi erau mai bine 
clădiți. Scorul final a . fost 
favorabil, așadar,, echipei mpi 
bune, celei școlare — 14—*3 
(6—0) — care cucerește ast
fel, pe merit, medaliile de 
bronz ale. campionatului.

și Steaua,

Tribunele care înconjoară 
..groapa" de la Drept au fost 
arhipline la întrecerea f.nală 
a baschetbaliștilor și baschet
balistelor. .

Disputa fetelor a fost liniș
tită. Superioritatea echipei 
I.E.F.S. nu a fost contestată 
în nici o clipă de adversarele 
lor de la Institutul Politehnic 
București care, doar cu Ga
briela Ciocan, nu au emis pre
tenții dccît în ceea ce privește 
proporțiile scorului cu care 
vor pierde. Tn această situație, 
studentele din Dealul Spirit, 
fără să forțeze, au intrat în 
posesia titlului de' campioană 
republicană universitară, în- 
vingînd cu scorul de 58—47 
(25—20).

La băieți, situația a fost cu 
totul alta. Pînă in min. 28 ele
vii lui Mihai Nedef au fost 
conduși de Institutul Politeh
nic Galați, uneori la peste 
zece puncte (la pauză 38—26 
pentru gălățeni), și cu prețul 
unor eforturi considerabile au 
luat conducerea pe foaia de ar
bitraj. Desigur, calculele bîr- 
tiei îi indicau favoriți pe viito
rii profesori de educație fizi
că 
în 
rij au profitat din plin de 
crederea" jucătorilor de 
I.E.F.S. și nu a lipsit mult =ă 
asistăm la una din cele mai 
mari surprize din campionat. 
Pînă la urmă Barbu, loneci și 
Roman (I.E.F.S.) și-au luat ro
lurile în serios și, profitînd de

. deruta colegilor de întrecere, 
, au obținut o victorie meritatei 

care le-a adus titlul de cam
pioni republicani universitari, 
scor ; 76—66 (26—38).

La fete pentru locurile 3—4 
Universitatea Timișoara a în
vins Institutul Politehnic Bra
șov cu 42—38 (28—20), intrînd 
în posesia medaliilor de bronz.

La băieți, după o partidă 
care a necesitat prelungiri, In
stitutul Politehnic Timișoara a 
întrecut Institutul de Mine Pe
troșani. eu 82—71 (68—68.
39—35) clasîndu-se pe locul

LilianeiBOARD Printr-o mișcare gra/ioasă (dar cit de eficace 1), 
in poarta lui

această etapă — a 24-a — a 
în care formațiile vizitatoare 
gazdelor nu mai puțin de 6

Iordănescu înscrie piintr-o
Papuc Foto i

REZULTATE

lovitură cu cavul
Drago? NEAGU

TEHNICE

Dar, așa cum se întîmplă 
asemenea cazuri, adversa- 

„în- 
la

Paul IOVAN

In cariera atleților există 
momente copleșitoare: așa a 
simțit zilele trecute, la Roma, 
Ileana Silai, cînd a stabilit 
cea mai bună performanță 
mondială a anului în proba 
de 300 m plat, cîștigînd „Me
morialul Bruno Zauli" și ob- 
ținîhd, concomitent, „Trofeul 
Lilian Board" — instituit de 
asociația ziariștilor sportivi 
din capitala Italiei. Frumosul 
obiect de artă — pe care 
Ileana Silai îl prezintă cu 
mîndrie în fotografie — i-a 
fost înmînat pe stadion de 
sora geamănă a regretatei 
atlete britanice, Helen Board, 
sosită în mod special la Roma 
pentru acest eveniment.

Agitată 
diviziei A 
au smuls 
puncte din 16 posibile.

Dintre ele. firește, isprava cea mai mare 
a reușit-o Dinamo, , victorioasă la Arad, 
în dauna campioanei, cu concludentul 
scor de 2—0. Mulțumită acestui rezultat, 
echipa lui Nunweiller III. Dumitrache, 
Lucescu et corup iși menține poziția de 
lider al clasamentului, la egalitate de 
puncte (32) cu, se pare, singurul rival in 
lupta pentru supremație, Rapid. învingă
toare, acasă, lejer, (scor 3—0) asupra fe
roviarilor timișoreni, care și-au încheiat 
de mult conturile in prima divizie a țării.

In aceste condiții, întrecerea directă 
dintre Dinamo și Rapid, programată în 
etapa a 27-a. este așteptată cu un sporit 
și legitim interes.

Dincolo, în zona lanternei, cu excepția 
lui C.F.R. Cluj, învinsă la Iași, toate ce
lelalte formații care încearcă evitarea 
locului 15 au realizat puncte prețioase : 
Progresul și Sport Club Bacău : cite unul 
— în deplasare. Jiul : două — acasă. Va 
rămîne etapei următoare să aducă unele 
clarificări la subsolul clasamentului, eta
pă care programează, printre alte parti- 
de-cheie, și jocul Sport Club Bacău-Jiul. 
O eventuală victorie a formației băcăua
ne ar îndepărta-o de razele arzînde ale 
lanternei...

Dar, să așteptăm pină duminica vi
itoare...

ECHIPA ETAPEI

Niculescu
(Univ. Craiovo)

Ologu
(Farul)

lordache
(Politehnica)

Nunweiller 
(Dinamo) 

Strîmbeanu 
(Univ. Craiova) 

Neagu 
(Univ. Craiova)

Dinu
(Dinamo) 
Dumitru 
(Rapid) 

Dumitrache
(Dinamo)

III

Azi, la Galați, deschiderea festivă a C. E. de popice - juniori

SPORTIVI DIN 9 TARI LA START
V

arenă Oțelul din 
găzdui astăzi după-

Cocheta 
Galați va 
amiază festivitatea de deschi
dere a celei de a Il-a ediții a 
campionatelor europene de po
pice — juniori. La start se vor 
alinia sportivi din nouă țări, 
care începind de luni ișî vor 
disputa medaliile puse în ioc.

La ediția inaugurală, desfă
șurată în anul 1969 Ia Niirn- 
berg, s-au întrecut numai se
lecționate masculine, deoarece 
probele feminine n-au întru
nit numărul corespunzător de 
echipe. Ediția românească se 
bucură de o participare valo
roasă și multiplă, desfâșurin- 
du-se la toate probele, după 
următorul program : luni și

marți 
<f și 
100 bile mixte fete 
și 200 bile mixte băieți indivi
dual calificări : vineri — tur
neul final individual feminin ; 
simbătă — turneul final mas
culin individual.

Echipele vor fi formate din 
cite șase 
jucători, 
100 bile 
200 bile 
riî pe pistă la probele pe echi
pe : feminin — R.F. a Ger
maniei. România. Cehoslovacia. 
R.D. Germană ; masculin : 
Ungaria. Iugoslavia, Cehoslova
cia. România. R.D. Germană,

— disputele pe echipe 
m) ; miercuri și joi — 

individual

a Germaniei. Austria. 
Țara noastră va fi 

de următoarele 
feminin — Ildiko 

Vasilica Pințea. Mar- 
Elisabeta Gali, 

Erika Szasz.

jucătoare și tot atîtia 
fiecare (răgind cite 
mixte și. respectiv, 

mixte. Ordinea intră-

io aui: DUBLA VICTORIE
A GIMNASTELUR ROMÂNCE
CLUJ, 22 (prin telefon). Sala 

Sporturilor din localitate, ono
rată de un p’.iblîo reclus (deh, 
concurența fotbalului !) » găz
duit sîmbătă după-amiază in- 
tîlnirea internațională de gim
nastică modernă dintre echi
pele reprezentative ale Româ
niei ?i Iugoslaviei. Mai bine 
pregătite și net superioare la 
unele 
mânce 
torie : 
dual 
Vîlcu, 
nire de 
obținut 
aparate 
cerc și 
obiect), 
spectatorilor prezenți . în . sală. 
Dintre sportivele oaspete o im-

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

ETAPA
S. C. Bacău 
Progresul 
Univ. Craiova 
Steagul roșu 
F. C. Argeș 
Dinamo 
C.F.R. Timiș. 
C.F.R. Cluj'

Argeș— F. C.
,— Djnamo
— C.F.R. Cluj
— U. Craiova
— S. C. Bacău
— CF.R. Timiș.
— Steagul roșu
— Progresul

VIITOARE (30

1—1
0—2
2-0
1—1
1—1
3—0
2—1
1—1

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

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. Rapid
3. Farul
4. Politehnica
5. Steaua
6. U.T.A.
7. Univ. Craiova
8. Petrolul
9. Steagul roșu

10. „U" Cluj
11. F.C. Argeș
12. S.C. Bacău
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

Moldoveanu
(Poliiehnica)

aparate, gimnastele ro- 
au obținut o dublă vic- 
pe echipe și la indivj- 
compus, prin Victoria 
într-o pronunțată reve- 

fermă. De altfel, ea a 
primul loc și la două 

(exercițiul liber cu 
la exercițiul liber fără 

culegînd . aplauzele

Ivana Obucina 9.40; 
liber fără obiect 

Vîlcu 9,65. Maria Pre- 
Tvana Obucina 9,451 
cu coardă (sau min» 

Obucina (minge)

presie bună a lăsat Ivana Obu- 
cina, cîștigătoare a exercițiu
lui cu mingea. Iată rezultate
le înregistrate: cerc Victoria 
Vîlcu 9,60. Sabina Șerbănescu 
9,50,
exercițiu
Victoria 
da 9,55, 
exercițiu
ge) Ivana
9,60, Victoria Vîlcu și Maria 
Preda (coardă) 9.50; jndhidual 
compus Vîlcu 28,75, Obucina 
28.45, Preda 28,35. Șerbănescu 
28,30, Bucaciuo 28,05, Nicolă- 
escu 27,95 | pc echipe România 
141,40, Iugoslavia 136,65.

24 13
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

11 
10
11

9 
II
10
9

10
8
8
9
9
7
6
5

6
10
7
4
8
4
6
8
5
7
7
3
3
6
6
2

5 39—18
3 28—14
7 34—33
9 37—29
7 31—25
9 32—27
8 20—19
7 27—26
9 19—20
9 23—23
9 31—31

12 29—34
12 21—27
11 27—38
12 20—29
17 15-40

32
32
27
26
26
26
26
26
25
23
23
21
21
20
18
12

GOLGETERl
11 GOLURI : MOLDOVEANU

(Politehnica).

10 GOLURI : Tătaru — 1 din 11 
m (Steaua), Frății,4 (F.C. Argeș). 
Dumitrache — 4 din 11 m ~;- 
mo).

9 GOLURI 
m (Rapid), 
ll m (Univ.

8 GOLURI
11 m (Politehnica). Adam 
din 11 m (,,U‘( Cluj), lordănescu 
(Steaua), Ion Constantin (Jiul).

(Dina-

din il
1 din

: Neagu — 1 
Oblemeneo —
Craiova).

: Cuperman — 1 din 
..................... 1

NOROCOS
R.F.
Suedia, 
reprezentată 
formații : 
Zsizsik, ’ 
gareta Bordei.
Rozalia Steful.
Rezervă : Florica Filip^ Mascu
lin — C. Voicu. I.
Szasz. I. Ștefuț. C. Cristol. D. 
Mazilu. Rezervă : A. Marcu. 
Reamintim că titlurile de cam
pioni europeni 
de echipa R.F.
și individual 
vest-german. G. __  .

în afară de echipa masculi
nă. Ungaria, va fi reprezentată 
de două jucătoare și la proba 
individuală feminină, iar spor
tivii francezi vor participa nu
mai Ia turneul individual mas
culin

întreprinderea de aparataj 
electric. din București a con
fecționat patru aparate de 
semnalizare optică, care vor fi 

pentru a 
după fie-

LA ÎNCEPUT,
LIDERUL S-A IMPUS

Fodor. I.

sint deținute 
a Germaniei 

de popicarul 
Arentb.

IN FINAL
de

astăzi 
putea

instalate pe piste 
înregistra rezultatele 
care lansare.

Arbitrul principal 
este Karl Hanf (R.F, a Ger
maniei). ajutat de Eronim 
Moldoveanu și Constantin Po
pescu (România).

al C.E.

Tr. IOANITESCU

ARAD, 22 (prin telefon 
la trimisul nostru)

Tribunele stadionului ară
dean s-au dovedit și 
improprii. pentru a
primi și asigura condiții co
respunzătoare de vizibilitate 
tuturor iubitorilor de fotbal, 
din localitate și din împre
jurimi, care au dorit să ur
mărească derbyul etapei din- 
tse U.T.A. și Dinamo.

Partida a justificat , 
mare interes manifestat 
ppblic, oferind o dispută de 
foarte bun nivel tehnic și 
spectacular, și în același timp 
dramatică în desfășurarea ei

, acest
. de

Stadion L.T.A.. teren bun de joc. timp frumos și Toarte căldu
ros. spectatori aproximativ 15 000. A marcat DUMITRACHE (min. 
6) și 80).Raport dc cornere: 15—1. Raportul șuturilor Ia poartă : 
16—11 (pe spațiul porții 8—5).

U.T.A.: Vi dac 7 — Birău 8. Lereler 7, Pojoni 6. Popovici », Do- 
micie 8. Petescu 6 (min. .77 Calinin). Broșovsohi 7, Axente 3, 
(min. 35 Sima 6), Kun II 6. Fl, Dumitrescu 7.

DINAMO : Constar-tinescu 9. — Ct.eran f:.ț Nunweiller iir io. 
Dinu o, Delean’u 7. Sandu Gabriel 8. Nunweiller VI 8. Sătceanu 7, 
Doru Popescu 6 (min. 82 Nuțu), Dumitrache 8. Lueescu 8.

A arbitrat CORNEL NTȚESCU (Sibiu) *ir ★-jr, ajutat la linie 
de C. Ghiță și N. Iliescu (ambii din Brașov).

Trofeul Petschowschi: 8
La tineret-rezerve: U.T.A. — DINAMO 0—2 (0—0)

Victoria echipei bucureșten» 
constituie un deznodămînl 
neașteptat și oarecum ne
drept în raport cu situația de 
pe teren, căci cei ce au de
ținut inițiativa în joc, îh ma
rea majoritate a timpului, și 
au ..beneficiat de ocazii de gol 
dintre cele mai clare, au fost 
componenții formației cam
pioane, La începutul reprizei 
secunde, cel puțin, arădenii, 
și-au înghesuit de asemenea 
manieră, minute întregi, ad
versarii în . careu, cum de 
mult n-am mai avut ocazia 
să vedem, dar golul a refu
zat să cadă. în min. 47, Con- 
stantinescu a scos miraculos 
în corner o „bombă1* a 
Broșovschi. Apoi, două 
te mai tîrzfu, Birău a 
mingea în bară, după' 
Pojoni a reluat peste 
goală (a fost cea mai mare, 
ocazie de gol din tot meciul), 
seria ‘ratărilor fiind continua
tă de același Broșovschi (la

lui 
rriintt- 
trimis 

care;' 
poarta

Constantin FIRANESCU

Modesto FERRARINI

Nușa DEMIAN (Sontinuart in pag. a 4-a)

RALIUL PRIMĂVERII*'
O SARBATOARE A AUTOMOBILISMULUI

CRAIOVA, 22 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Nu exagerăm de loc dacă 
socotim „Raliul primăverii" 
drept o sărbătoare a sportu
lui automobilistic. De la ple
carea din București, unde. în 
fața hotelului ..Intercontinen
tal", s-a format „parctil" 
concurenților și pînă la Craio
va cele 52 echipaje s-au 
bucurat de o atenție deose
bită din partea iubitorilor a- 
cestui 
a fost 
ganele 
1)1,11101' 
alocuri 
Hadonnr) le-au dat 
și școlarii.

Sport. în plus, traseul 
perfect asigurat de or- 
de circulație ale mi- 
județene, cărora, pe 

. (menționăm comuna 
< r>rir ursul 

Adăugăm la luate

acestea buna organizare 
(Școala de șoferi amatori din 
București și ziarul .Informa
ția Bucnreștiului" ajutați de 
corpul de arbitri A C.R.) și 
însuflețirea cu care craiove- 
nii au îritîmpinat la capătul 
etapei pe automobiliști. Deo
camdată dăm cele mai bune 
performanțe în probele spe
ciale disputate la Craiova 
Astfel la schimbarea roții, 
care a prilejuit o spectacu
loasă întrecere, cele mai bune 
rezultate le-au obținut în or
dine echipajele : 1. Eu-.’en
lonescu Cristea. — Mihai Că
priță (Fiat 850-S) 40,4 : 2.
Aurel F’um — C. t’escaru (R 8 
Goidim). 48,5 , 3. Bornaz —

Alex. Motoroiu (Fiat 850) 52.9; 
4. I. Mureșan — Al. Cătu- 
neanu (Fiat 600") 56,2. în a 
doua probă specială, cele mai 
bune timpuri le-au realizat : 
1. C. Pescaru (R 8 Gordini) 
1:21,5 ; 2. M. Căpriță (Flat 
850) 1:25,6 ; 3. Al. Cătuneă- 
nu (Fiat 600) 1:28,5. Cel mai. 
bu.n timp realizat de aiergă- 
toarea ileana Iliescu (Dacia 
1100.) 1'46,5. Mime (n.r. azi), 
se dispută etapa a. doua pe 
d i stan t a C rai Ova—Sla ti na— Fi - 
tești—București, 
mind să aibă loc în jurul 
ot ei 12 pe bd.
unde se 'vor disputa și 'ulti
mele probe speciale.

Gh. ttuKAN

sosirea ui-

feanu Manta.
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BEAMON

Năstase și Ion Țiriac și-an înscris un palmares remarcabil în

MICUL...
BOB

/

DOUA FINALE

TROFEUL //

PENTRU SCHIMBUL DE MIINE

nume se con- 
una din cele

Intr-o jumătate 
proba ele dublu 
ori locul 3—4

Ci nd 
înțelegi 

care reunește pn

elita 
alb“.

la vremea lui — și

(Ins, Reuniunii), a (ra- 
primul Mediterana în

pionatele internaționale ale 
Frapței au, fost pentru prima 
oară găzduite pe acest nou

NASTASE
Pasarell 6—2,

au mai fost 
in semifinalele

— în 1967,

PROF. GH. TANOVICEANU"

1970
S. f. : Tiriac. Năstase — 

Crealy, Stone 6—4. 5—7,
9—7. 6—4 : Ashe, Pasarell
— Jauffret. Goven 6—4, 
6—3. 4—6. 6—2.

F. : TIRIAC,
— Ashe,
6-3, 6-4.

(Româpii 
d * 3 ori
competiției 

1968 și 1969)

mondiajă n 
Dar a fost

1966
S. f. : Țiriac. Năstase — 

Metreveli, Lihaciov 6—1, 
4—6. 3—6. 6—3. 3--1 ; Ral
ston. Graebner — New
combe. Roche 6—3. 4—6,
3-6. 3—2 ab.

F. : Ralston. Graebner 
— Tiriac, Năstase 6—3, 
6—3, 6—0.

de deceniu, Ilie
a marelui turneu de la Roland Garros : un loc iutii un loc dai și de trei 

Foto : Theo MACARSCHI

Denis 
versat 

1913.
Atît scrie ..Larousse*-ul des

pre cel al cărui 
fundă astăzi cu 
mai prestigioase competiții in
ternaționale de tenis. ~‘ 
spui ..Roland Garros" 
acel turneu 
de an, la fiecare sfîrșit d? mat, 
la Paris, 
..sportului 
Garros — 
tenisman ?

Am căutat mai departe în 
tratate și enciclopedii. Și iată, 
toarte pe scurt, ce am găsit. 
Roland Garros a fost, intr-ade
văr. un aviator cu fotul re
marcabil. Pe lingă traversarea 
în zbor a Mării Mediterane 
(750 km în 71153). el a deținut 
și două recorduri mondiale de 
altitudine, stabilite în 1910 
(.3910 m) și respectiv 1911 
(5601 m). A murit ca un erou, 
la bordul avionului său de vî- 
năloare. în primu] război mon
dial, luînd 100 în memoria fran
cezilor alături de legendarii 
Merrhoz și Guynemer. A fost 
totoțiată atlet și tenisman, cu 
performante insă ceva mai pu
țin strălucitoare. Tn amintirea 
sa. stadionul de tenis construit 
în 1928 pentru a găzdui prima 
finală a ..Cupei Davis" pe care 
Franța o disputa ca dețină-

stadion, iar de atunci Roland 
Garros a devenit sinonim cu 
cel mai mare turneu de tenis 
pe terenuri cu zgură roșie.

Dar istoria acestor întreceri 
este mult mai veche. Fără a

AL RUGBYULUI ROMANESC
Duminică se încheie turneul 

final al campionatului națio
nal de juniori la ruoby. Cu 
acest prilej, din inițiativa 
Consiliului Municipal pentru 
Educație fizică și Sport, se 
vor decerna — prin comisia 
de resort — nu numai diplo
me și medalii' echipelor celor 
mai merituoase, ci și trofeul 
,,Prof. Gh. (Tanoviceanu".

Trofeul este dedicat celui 
care a fost, 11mp de un sfert 
de veac, unul dintre anima
torii rugbyului românesc, mai 
înth ca jucător, după aceea 
ca propagator al sportului 
cu balonul oval printre ele
vii din liceele bueureștene.

Decernarea Trofeului „Prof. 
Gh. Tanoviceanu" va ține 
seama de următoarele criterii: 
Comportarea cea mat disci
plinată de-a lungul întregu
lui turneu, calitatea tehnică 
și spectaculară a jocului prac
ticat și eficacitatea dovedită 
(mai ales prin încercări).

Care va fi echipa care va

primi trofeul (Challenge per
petuu) ? Răspunsul îl vom 
afla duminică pe stadionul 
Giulești.,.

.iocuri asemănătoare tenisului 
de azi („jeu de la courts pau- 
me“) care se practicau la curtea 
regelui Ludovic al X-lea 
(1289—1316), vom spune doar 
că în ultimul deceniu al sec. 
XIX, moda sportului cu ra
cheta cunoaște o nouă înflo
rire pe pămînt francez, primul 
campionat de tenis al Franței 
are loc în 1891. Iată, deci, 
neul despre care vorbim, 
venit octogenar.

Este foarte interesant 
menționat că încă în 1911. 
derația internațională de tenis 
de cîmp (FILT) recunoștea tra
diționalele întreceri de la Pa
ris drept, campionate mondiale 
oficiale pe zgură. După cum 
Wimbledon-ului îi era acordat 
dreptul de a organiza anual 
campionatul mondial de tenis 
pe gazon. Nici o intervenție 
ulterioară nu a revocat această 
importantă decizie, deși prin 
acordul dat actualmente orga
nizării Marelui Premiu. în sis
tem de „circuit de turnee", 
FILT-ul pare să fj abando
nat ideea celor două campio
nate ale lumii. Roland Garros
— ca și Wimbledon — rămîn 
insă competițiile majore ale 
tenisului. în probele individua
le. după cum „Cupa Davis" 
este întrecerea supremă pe e- 
chipe.

Este poate inutil să mai spu
nem că de-a lungul celor 73 
de ediții disputate pînă acum, 
aceste campionate (care nu mai 
sint de mult numai ale Fran
ței) au înscris pe lista lau- 
reaților nume celebre. ..Muș
chetarilor" Lacoste, Cochet și 
Borotra — glorii ale tenisului 
francez dintre cele două răz
boaie — Ii s-au adăugat super- 
campioni ca Perry, Von Cramm, 
Drobny, Hoad, Rosewall, Emer
son. Santana, Laver.

Și. desigur, orice inimă de 
sportiv român bate mai pu
ternic atunci cind amintim că 
intr-o asemenea companie ilu
stră. doi reprezentanți .ai tării 
noastre figurează drept ciști- 
gători ai probei de dublu, la 
ultima ediție. Admirabilii te- 
nismeni români. Ion Țiriac și 
Ilie Năstase își vor apăra tjtlul
— un titlu mondial, să nu ui
tăm! — în întrecerile care 
iau un nou start, pe terenu
rile de la Roland Garros, chiar 
în aceste zile.

Radu VOIA

Vasile PENESCU

Statisticile interna
ționale ale atletismu
lui înfățișază. cu pre
cădere, rezultatele ce
lor mai buni. De aceea 
lipsesc cifrele de com
parație pentru tinerii 
aflați abia la începutul 
drumului către marea 
performanță. Nu știm, 
deci, exact cit se sare 
pe mapamond, la lun
gime, la vîrsta de 14 
ani, așa că, doar prin 
simplă impresie, consi
derăm că pe malul mă
rii, la Constanța, a a- 
părut un... Bob Beamon.

Se numește Victor 
llie, e binișor dezvoltat 
și nu are decît 14 ani. 
Zilele trecute el a avut 
o săritură de 6,69 m — 
nou record republican 
pentru juniorii III.

Dacă va fi urmărit 
cu atenție și pricepere, 
cine știe ce surprize îi 
rezervă viitorul !...

COINCIDENTĂ
în cursa în care a realizat 

10,2 secunde pe 100 m, sprin
terul Alexandru Munteanu 
(Steaua) a purtat pe tricou 
numărul 102, Frumoasă coin
cidență ! Se zice că pentru 
viitoarele concursuri, Mun
teanu a cerut să i se atri
bui numărul ...101 !

Foto : DRAGOȘ NEAGU

BARA BUCLUCAȘĂ
în campionatul primei ligi 

al R. F. Germaniei s-a în- 
tîmplat un caz puțin obișnuit. 
La jocul dintre Borussia 
Mdnchengladbach și Werder 
Bremen, în min. 88, la sco
rul de 1—1, unul din stîlpii

I
KO P

CORNEL MORAR. REGHIN. 
Dațj un frurpos exemplu de 
dragoste 
(partea 
gostei I) 
liști.lor

și de statornicie 
cea mai grea a dra- 

adresîndu-vă fotba- 
din echipa națională

ee Louis abandonase sceptrul 
și relntrase doar in scopuri 
comerciale.

RADU NEAGU, COMUNA 
BARCANEȘTI. Alexandru 
Neagu, de la Rapid, împli
nește la 19 iulie 23 de ani. 
Păcat că evoluția lui in 
meciul cu Cehoslovacia, nu 
vă dă prilejul unei felicitări 
mai călduroase. Primul și 
ultimul carnet de legitimare, 
la Rapid. Debutul : în sep
tembrie 1963. cind avea 15

porții formației oaspe s-a 
rupt! Cum gazdele n-au a- 
vut ajta, de schimb, meciul 
nu s-a încheiat. Acurți comi
sia de omologare a rezultate
lor din cadrul Federației 
vest-germane a decis : rezul
tatul se omologhează cu 2—0 
pentru Werder Bremen, de
oarece formația din Mon- 
chengladbach nu a asigurat 
condițiile normale desfășură
rii meciului. După această ho- 
tărîre, situația se complică, 
deoarece Borussia Mdnchen
gladbach poate pierde titlul 
de campioană I în prezent, 
Borussia se află la egalitate 
de puncte eu Bayern Miin- 
chen. Ultimele etape vor țje- 
cide... Borussia sau Bayern ?

t A. A A
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DE IA LOTCA DE PESCAR,
EA CANOEA

Puțini dintre amatorii de 
sport rețin numele și palmare
sul numeroșilor mari perfor
meri de la Snagov. Poate și 
pentru că aceste nume 
rostite — și scrise — prea 
Unul dintre campionii 
umbră", un sportiv de 
modestie, pentru care populari
tatea. oricît de meritată ar fi 
ea. nu este niciodată revendi
cată. este canoistul Serghei 
Covaliov.

De aceea. înainte de toate, 
cîteva date din biografia spor
tivă a tînărului pescar venit, 
în iarna anului 1965. din satul 
Mila 23, la clubul Dir.qmo, 
să-și încerce șansg pe anevoio
sul drum al afirmării in spor
tul canoei sau în... natatie 
(după încurajatoarele perfor
mante realizate în concursuri, 
la Sulina, la Tulcea, Constanta).

S-a decis pentru canoe. Poa
le si pentru că. pe atunci, tri
umfau pe pistele europene 
consătenii lui. în frunte cu A- 
chim Sidorov si Lavrenti Ca- 
linov. Poate si pentru ca a- 
mint.irea plimbărilor în pre
lungite ceasuri de pescuit cu 
lotca să-si p$stre?e mai mult 
căldura și frumusețea.

★
Ascensiunea sportivului, 

minte — cum se spune, 
guincios si modest, este 
pidă. După cîteva luni de prac
ticare a canoei cîștigă, îm- 
nreună cu Calinov. medalia de 
bronz a europenelor de la 
Snagov. Tnaintel, îmbrăcase, 

însă, primul tricou de campipn 
national, tn 1966. pe pista de 
la Griinau cîstigă autoritar, in 
echipatul cu Colabiciov. probii 
de dublu viteză și răspunde 
stinjenit întrebărilor puse de 
ziariști. Nu e ușor să fi cam
pion mondial !...

Serghei Covaliov vîsleste mai 
departe în tumultuoasa lume a 
performerilor. Șansa nu-i su- 
rîde întotdeauna. 1967 — e a- 
nul deplinului de formă. Pes
carul de la Mila 23 se îndir- 
ieste și învatg din eșecuri 1 
Marea revanșă nu întîrzie. La 
Xochimilco se prezintă în 
start, alături de foarte țînărul 
Ivan Patzaichin, cu gîndurile 
zburînd spre medalia olimpică. 
Peste cîteva minute o purta 
la gît și brațele îi erau pline 
de flori-

Dublul Covaliov — Pațzai- 
chin cistigă întrecerea cu cele 
mai puternice echipaje dp ca
noe și la europenele de la 
Moscova (1969). și la campio
natele mondiale de la Copen
haga (1970).

Nu mai este loc pentru cro
nica participărilor și victoriilor 
realizate la campionatele na
ționale. la zeci de regate in
ternaționale...

LAUREATILOR OLIMPICI

rară

Și 
a-

cu- 
sîr- 
ra-

un sport bărbătesc, frumos 
pentru mine cel mal frumos.

— Nu te-au tentat alte 
turi ?

— Ba da, dar nu atît 
canoea.

place să 
fotbalul și bo- 
canoe sint, cu

spor-

să abandonez 
plăcut și imi 
mă pasionează 
xul. Cursele de 
totul altceva...

— Ce spui de mondiale, de 
Jocurile Olimpice?

— Cred in victoria unora 
dintre colegii de echipă. Sint 
mulți canoiști de valoare, cu 
mare experiență, și tot atiția 
tineri care nu se sperie, și 
bine fac, — nici de palmaresul 
altora, nici de acele cronome- 
trului.

— Cu ce proiecte a început... 
Serghei Covaliov noul sezon, 
cu grelele lui

— Nu știu 
Dorințele sint 
drăznețe. Voi 
ficultățile și obstacolele ? 
vrea să pot face acest lucru. 
Am 27 de ani și poate că nu e

examene ?
ce să răspund, 
puternice și în
trece, oare, di- 

Aș

vîrsta renunțării la titluri 
medalii. Dar, e 
cum. Totuși...

— Am înțeles că antrenorii 
lotului s-au decis să-l pregă
tească pe Patzăichin pentru 
proba de simplu și așa s-a 
refăcut echipajul Covaliov— 

Calabiciov, campion european 
și dublu campion mondial. Se 
schimbă, oare, cu ceva proiec
tele de care vorbeam ?

— Nu. Cu Vicol Calabiciov 
m-am înțeles bine și altă dată, 
este un sportiv de valoare și 
poate că, împreună, vom fi 
și noi prezenți pe podiumul 
de la Belgrad, iar la anul, pe 
cel de la Milnchen.

L-am mlngîiat pe puștiul 
neobosit în continua lui zbur
dălnicie, 
ternică 
gîndit 
despre 
valiov.

Sint, 
asemenea sportivi !

Dan GÂRLEȘTEANU

mai greu

am strîns mina pu- 
a campionului și m-am 
să scriu cîteva rînduri 
canoistul Serghei Co-
la Snogov, încă mulți

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

Un băietei vioi (vîrsta exactă 
2 ani și 4 luni) zburdă pe iar
bă. la Snagov, intr-o splen
didă dimineață de mai. Pare 
destul de ocupat ca să mai 
poată băga de seamă că, pen
tru cîteva minute, i-am răpit 
tăticul pentru a pune cîteva 
întrebări... multiplului campion.

— Știu că iubești canoea. 
Dar, nu este prea greu acest 
sport ?

— Nu-i ușor. După o probă 
de fond — zece kilometri — ai 
3—4 kilograme mai puțin și 
mîinile ard de căldura pa- 
gaei și oboseala vislltuluj. E

ADEVĂRURI
A face cu ușurință ceva 

;e este greu altuia, iată 
talentul ; a face ce e im
posibil iată

H.

Munților I 
este în voi 
Bețe ?

geniul.
F. AMIEL

Pentru ce 
alîta frumu-
C. BYRON

Educația fizică este o 
disciplină științifică, avînd 
■a obiect omul in exerci
țiul tuturor funcțiilor sale.

I. HAȚIEGANU

Efortul e legea vieții so
ciale.

L. BURGEOIS

Sănățatea e Ia fel de 
molipsitoare ca si boala- 

ROMAIN ROLLANDI

I
I

ciuda 
încer- 
sînteți 
sqcces 
pentru

NELU QUTNTUȘ, PLQIEȘTT. 
urare pentru eshtpa fe

minină de handbal, calificată 
pentru C.M. :
Demne de înaintașii 
Purtători de tricolor, 
vă doresc să faceți „pașii" 
Pe urma băieților ’

COMUNA 
insignă a clu- 

7 De unde ați 
să o procurați, 
la clubul res- 
cereți însă să 

șt șansele pe 
în această <51- 

pronos-

I
I
I
I
I
I

spunînnu-le că. în 
amărăciunii pe care o 
câți în aceste clipe, 
alături de ei, urîndu-le 
tn meciurile viitoare 
calificare.

vasile ispas, comuna 
DRAGOȘ VODĂ. Cariera fot
balistică a lui I. Varga este 
mult prea ' întortochiată, pen
tru a o putea schița măcar. 
In această rubrică. A fost, 
indiscutabil, un mare talent, 
dar. . . Șl de acest „dar" este 
legată cea mai mare parte a 
biografiei sale. Actualmente, 
nu Joacă nicăieri. Se pare că 
a renunțat la activitatea com- 
petițională.

N1COLAE ClRNU, BRĂILA. 
La campionatul mondial din 
1966, Pele a fost accidentat 
de către jucătorul portughez 

■ Marais. El a reintrat, pentru 
scurt timp. în joc, după care 
a părăsit definitiv terenul.

ȘERBAN PLARIAN, BUCU
REȘTI. Joe Louis s-a întâlnit 
cu Rocky Marciano, de care 
a fost învins prin K.O. Acest 
lucru s-a întîmplat însă, după

LEON COCOȘ sau. . . SER
GHEI COLOSENCO, VASLUI. 
Plecînd de la anagrama nu
melui dv.. ne-am oprit și 
altele întocmite de dv : 
. . .Arbitrul RAINEA privi 
halon AERIAN, tras de 
fundaș.
...Jucătorii de la RAPID 
vizitat localitatea PRAID. 
...MOCANI) de la petrolul 
arc o trăsătură COMUNA cu 
cel de la Cluj.
. . .Jucătorii de la FARUL au 
cite un FULAR la gît în tim
pul antrenamentelor.
. ..LI BARD! de la JIUL 
JULI la o mină în timp 
juca BILIARD.
.. .BALAN are o BLANA 
care i-a dat-o lui B ALINT 
la BLANIT.

la

un 
un

au

se 
ce

pe

ȘTEFAN. 
DOFTANA. O 
btiltii Dinamo 
putea încerca 
dacă nu de 
pectiv. Nu-mi 
vă precizez 
care Le aveți 
recție. întotdeauna, 
ticurile mi-au Ieșit pe dos l

C. BORCEA, BUCUREȘTI. 
Ion Gyorffy a cucerit primul 
titlu de campion la seniori 
(cat. mijlocie mică) in 1969. 
El trecuse atunci, de ' 
la Dinamo. Ca atare, 
bun de plată față de 
dv.

ANTON 
REȘTL 1. 
rere cu 
Italia — 
din cadrul semifinalelor cam
pionatului mondial de fot
bal din Mexic, meciul Rea) 
Madrid — Chelsea a fost, cel 
mal frumos joc de fotbal pe 
cape I-am urmărit la tele
vizor. Nu mi-a dat prin cap 
să număr... șuturile, dar, 
intr-adevăr, fotbaliștii celor 
două echipe au fost preocu
pați ca mingea să nu ’asâ 
în afara terenului, în fdeta, 
probabil, de a juca cit mai 
mult fotbal, și nu eît mâi 
puțin. Spre deosebire de alte 
echipe care caută mal mult 
. . .autul, incit te întrebi de 
ce s-au mai prezentat pe te
ren ! 
rutul spaniol, 
liberă 
o decizie absolut corectă, 
cesta încălcase regula celor 
4 pași șl. fără nici un fel de 
„surprindere", trebuia pena
lizat.

Ilustrații: N. CLAUDIU

la ITB 
sînteți 
colegii

BUCU-POPA,
Sint de aceeași pă- 
dv. : după partida
R.F. a Germaniei,

2. Sancționarea porta- 
cu o lovitură 

jndirec'ă. a constituit 
A-
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UNDE ESTE CALCIUL BRITANIC ?

Calm, impasibil, flegmatic — acesta este tipul clasic al 
englezului. așa cum îl cunoaștem din totdeauna. Se v>de însă 
că fotbalul aste capabil să schimbe total caracterul fiilor Al- 
bicmului, făcindu-l de*a dreptul exploziv. Fapt constatat, fără 
echivoc, prilejul transmisiilor televizate de pe Wembley, 
cind suporterii soccerului aduc dovezi concrete că la o Jază 
de gen" devi i aidoma sud-amei icani.

Ir sprijinul acestei afirmații ne vine un set întreg de foto
grafii făcute cu prilejul recentei sărbătoriri a clubului Arsenal 
Londra, autorii /•<>/jormanței de a fi cucerit concomitent cam
pionatul și. Cupa. Am ales o singură imagine. Vedem un auto
car y puHind echipa „tunarilor" cu cele două trofee ci > tigaie, 
spre sediul clubului, de la Highbury. Entuziasmul admirato
rilor lui Arsenal este cu adevărat debordant...

MAI
ooHJi

e ...ATRACȚIA../ 
PRIMĂVERII ! —
„Frumoase fură 
concursurile de dare 
la semn de dumi

nică ! La distanță mare și mică, 
cu carabină sau pistol, fură trase 
multe centruri care bucurară cu 
deosebire pe cei norocoși" („Im
parțialul" din îl mai 1871).

• învingăto
rul î — ;,In urma 
alergărilor de în
trecere între Bucu
rești și Pitești și 

înapoi, întîiul biruitor a fost după 
cum s-a anunțat deja, sergentul 
major de gorniștî, Ilie Gheorghe 
din batalionul 3 de vînători (...) 
Cu ajutorul palmelor ce-și croia 
peste obraz șl cu un burete de 
oțet pe care-1 ținea în gură, Ilie 
a călcat cu piciorul în patruzeci 
și două de ceasuri distanța 
douăsute 
de drum, 
pe jos 
București, 
de a sosi 
mai întoarcă la cazarmă 
l-ar fi întrecut altul. A avut un 
adversar foarte serios în olteanul 
Radu Marin care la întoarcere a 
căzut istovit în satul Mătăsaru. 
Ilie a avut satisfacția să fie căl
duros felicitat de generalii Arion 
și Mânu care i-au strîns muia în 
care n-au uitat să lase și ceva 
bani“. („Universul" din 19 31 mai 
1896).

1871

1896

1921

optsprezece 
Inscriindu-se 
București — 
a plecat cu 

cel dinții sau

de 
kilometri 
Ja cursa 

Pitești — 
hotărî rea 
să nu se 

dacă -

« EDUCAȚIUNI1 
FIZICA ÎN ȘCOLI. 
- „Progresul și a- 
vîntul ce a luat e- 
ducațiunea fizică la 

pe profesorii și pro-

întreagă să se constituie intr-o 
societate cu caracter profesional 
șt cultural (...) Cu această oca- 
z.lune s-a convenit întrunirea 
într-un prim congres care se va 
ține în București în zilele de 3 șl 
4 iunie cu următoarea ordine de 
zi : 3 iunie : invățămîntul gim
nasticei în : a) grădinile de copii, 
b) în școlile primare de băieți șl 
fete, c) în școlile normale de 
băieți șl fete ; program, mijloace, 
propuneri și sancțiuni. 1 iunie : 
societățile sportive și de gimnas
tică, influența și legătura lor cu 
școala și societatea, in vederea 
răspîndirll educațiunei fizice in 
masa poporului nostru" („Uni
versul" din 1 mai 1921).

• „CEI MAI BUNI 
BOXERI AMATORI 
DIN CAPITALA"! — 
„Gata amatoare dis
putată ieri la Giu- 

corespuns așteptărilor, 
programate au furnizat

1946
Iești a 
Meciurile 
interesante dispute excelind prin- 
tr-o rară combativitate. Cei mai 
buni boxeri ai Capitalei s-au în- 
tîlnit în meciuri, tari, furnlzînd 
un frumos spectacol".

Printre învingători vom întâlni 
și numele unora dintre cei care 
sint încă prezenți în amintirea 
amatorilor de box : muscă : Ni- 
colae Buză b.p. Gh. Florcscu : 
cocoș : I. Eăileanu b.p. Dumitr i 
Ion : pană : Ton Ciolca termină 
la egalitate cu Vasile Negrcanu.; 
ușoară : Ion Stanomir este decla
rat egalul Iui Luca Romano. 
(„Sportul popular" din 14 mai 
1946).

noi a decis 
fesoarele de gimnastică din tara Documentar de Dorin ȘTEFLEA

INTRE DOUA ȘUTURI
t

Și cosnionauții și fotbaliștii (lud 
să atingă 
Unii o fac 
balonul.

alte corpuri cerești, 
cu racheta, alții cu

★
în toate meseriile trebuie să-ți 

meargă in plin. Numai la fot
bal este bine să-ți meargă in 
Bol.

★
Fotbaliștii care știu să șuteze 

doar cu 
jucători

piciorul drept, rămln 
stângaci.

★
unii atacanți, țjoarta 

este la prea mare dis- 
de minge.

Deciziile eronate date de ar
bitri sint ca melodiile bune <ie 
muzică ușoară : le fluieră toată 
lumea.

/r
Fiecare echipa are un căpitan. 

Din păcate însă, nu toate au 
măcar un fruntaș.

★
Există echipe unde singuri lo

calnicii sint suporteri.
★

J ucătorll sint atenți 
rul arbitrului. Uneori 
atenție și fluierului 
adversarului.

la flufe- 
însă. dau 
piciorului

Pa du FOR
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FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
LA FOTBAL, UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI —MEDALII DE BRONZ
Ieri, pe stadionul Agrono

mia a avut loc disputa pen
tru locurile 3 și 4 ale cam
pionatelor universitare pe 
tară. Partida a opus două 
echipe bucureștene, Universi
tatea și Institutul Politehnic, 
Tn prima repriză, universita
rii au reușit să construiască 
mulțe faze de fotbal frumos 
și și-au creat numeroase oca
zii de gol. Dintre acestea au 
fost finalizate trei prin ace
lași autor : Gh. Constantin 
(mip. 9; 17 și 26). După pau
ză, replica sportivilor de la 
Institutul Politehnic a fost 
ceva mai susținută datorită, 
poate, și faptului că adversa-

rii lor erau stăpîni deja pe 
victorie. Ei reușesc să înscrie 
prin Măiță (min. 60) nu însă 
înainte ca Damașaru să fi în
scris pentru Universitatea al 
4-lea gol. Scorul fina] este 
stabilit de același Damașaru, 
în min. 64, în urma execută
rii unei lovituri libere i Uni
versitatea — Institutul Poli
tehnic 5—1.

Rd. TIMOFTE
★

Stadionul I.M.F. a găzduit 
partida pentru locurile 5—6, 
între echipele Institutelor Po
litehnica din Timișoara și 
Iași. In primele 45 de minute', 
cele două echipe au jucat

prudent, neînscriindu-se nici 
un gol. încă de la începutul 
reprizei a doua, timișorenii 
s-au instalat în terenul cole
gilor lor din Iași, reușind să 
închege acțiuni frumoase, 
concretizate în goluri. Astfel, 
în min. 56 Roxin înscrie pri
mul gol. După numai 5 mi
nute extrema dreaptă Raitoc, 
primind o centrare de Ia Gu
tuii, reușește să majoreze sco
rul, în ultimele 10 
s-au înscris trei goluri, 
Guțuli, 
ni) și 
pentru

minute 
prin 

Axinte (pentru ieșe- 
Radovan. Deci, 4—1 
timișoreni.

P. PEANA

VOLEIUL
IȘI VA DESEMNA

ECHIPELE DE HANDBAL
AZI CAMPIONII

sportul Pag. a 5-0 1

Z
ÎNVINGEO

PE IOVANOVICI
Baschetbaliștii români aplaudați la Katowice

A
ASEARĂ ECHIPA ȚĂRII NOASTRE 
ÎNVINS TARA GALILOR CUa 

telex 
spe-

88 57

(masculin și feminin)
BUCUREȘTI - 

UNIVERSITARE
ALE I. E. F. S
CAMPIOANE

U|tima după amiază de 
handbal studențesc pe stadio
nul Tineretului. Cele trei în- 
tîlniri — decisive pentru sta
bilirea ierarhiilor în clasa
mentele fjnale — au captivat 
interesul tribunelor, și de astă 
dată arhipline. „Vedeta" zilei 
a fost, fără îndoială, întîl
nirea dintre Universitatea 
Craiova — I.E.F.S. București. 
Avîndu-1' în formație pe Chi- 
cid — a cărui carte de viyită 
nu mai trebuie prezentată — 
studenții bucureșteni și-au 
asigurat, teoretic, chiar din 
Start victoria. După cîteva 
minute din prima repriză a* 
vea să se confirme vajoqrea 
tehnică ridicată a întregii e- 
ehipe, „7“-le I.E.F.S. avînd la 
pauză patru puncte avans. 
Craiovenii au încercat, în

LA ATLETISM
(Urmare din pag. 7)

piu : Er. Rotaru (Poli. Br.) 
15,40, M. Niculescu (IEFS) 
14.95, Fl. Sisu (U. Cv.) 14,79 ; 
înălțime : C. Dosa (Ped. 
Tg. M ) 2,10 — rec, univ, M. 
Purece (IEFS) 2,00, C. Scafeș 
(U. Buc.) 2,00 ; greutate : I. 
Naghi (Ped. Tg. M.) 14,78 ; 
suliță : St. Naghi (IEFS) 67,50, 
A Fințg (IEFS) 63,66 ; FE
MEI : 100 m : S. Anglielescu 
(IEFS) 11,7, M. Lazăr (IEFS) 
12,0 ; 400 m : M. Bădițuiu 
(Poli. Br.) 57,1 — rec. univ., 
V. Szeibert (IEFS) 57,7, F. 
Bulzan (Ped. Ord.) 58,6 ; lun
gime : M. Miloșoiu (IEFS) 
5,77 — rec. univ., R. Țară- 
lungă (IEFS) 5,68, A. Vitalios 
(Poli. Buc.) 5,58 : disc : M. 
Vasilescu (IEFS) 45,14, I. Ga- 
ciu 42,56.

special în repriza a doua, o 
forțare a notei pentru a pier
de la un scor cît mai onora
bil. Tentativă nereușită, însă. 
Rezultat final : Universitatea 
Craiova — I.E.F.S. 14—22 
(6—10).

Pentru ocuparea locurilor 
3—4 s-au întîlnit Politehni
ca Timișoara — Politehnica 
Brașov. Timișorenii și-au ad
judecat ușor victoria ou 16—8 
(10—4).

Ultimul meci al fetelor a 
opus echipele Universitatea 
Jași — I.E.F.S. București. 
Evoluția scorului, pînă la 
pauză, liîsa să se întrevadă o 
surpriză : se credea că ieșen- 
ccle vor cîștiga. Treptat, mai 
ales către sfîrșitu] partidei, 
ele au cedat, au ratat cîteva 
lovituri de la 7 m, astfel că 
au părăsit terenul învinse 
cu 11—16 (8—8).

Clasamente (masculin): 1. 
I.E.F.S, București, 2. Univer
sitatea Craiova, 3. Politehnica 
Timișoara, 4. Politehnica 
Brașov ; feminin : 1. I.E.F.S. 
București, 2. Universitatea 
Iași, 3. Universitatea Bucu
rești, 4. Institutul Pedagogic 
Baia Mare.

Ion GAVRILESCU

Tntrecerile vo'leiballștice au 
iptrat, cu partidele disputate 
ieri după-amiază, în faza fina
lă. Echipele clasate pe prirr.ela 
două locuri în serii și-au dis
putat meciurile ee aveau să 
desemneze finalistele competi
ției. Acest aspect, la care se 
adaugă și faptul că unele din
tre echipe au fost întărite su 
jucători ce au evoluat în ca- 
jrul Balcaniadei, a făcut ca 
'icurile de sîmbătă să se bucu
re de o deosebită atenție din 
partea publicului.

La feminin, învingătoarele 
au fost cele scontate. Teamul 
I.E.F.S. nu a avut prea multe 
probleme ’ 
fruntarea 
Craiova, 
(8. 7, 3). 
versității 
TEA TIMIȘOARA ț 
decât victoria tot cu 
12, 10). In urma acestor rezul
tate, pentru tricourile de cam
pioană se vor întîlni echipele 
I.E.F.S. și Universitatea Timi
șoara, într-o confruntare de 
mare atracție. învinsele tși vor 
disputa medaliile de bronz.

Și la masculin, succesul 
revenit 
I.E.F.S.
-7, 8, 11) pe Universitatea Ti
mișoara. POLITEHNICA GA
LAȚI, întărită cu Udișteanu, 
deși a învins cu 3—0 (12, 8, 12), 
a primit o viguroasă replică 
din partea Universității Cluj. 
Așadar, în finală o partidă ex
trem de echilibrată : I.E.F.S.— 
POLITEHNICA GALAȚI. Ti
mișorenii și clujenii vor sus
ține partida ce va deserr.na pe 
ocupanta locului al treilea.

Emanuel FANTANEANU

de rezolvat în eon- 
cu Universitatea 

învlngînd cu 3—0 
Favorită în fața Uni- 
Cluj, UNIVERSITA- 

și-a adju- 
1 3—0 (5,

a 
echipelor favorite, 

a depășit cu 3—1 (7,

KATOWICE, 22 (prin 
de la trimisul nostru 
cial)

Meciul decisiv 
maghiară pentru 
reprezentativei masculine 
baschet a României 
pionatul european 
an a fost cîștigat (89—73) 
sportivii noștri la un scor 
tegoric, de o manieră care 
lasă nici un dubiu și care 
monstrează marile posibilii 
ale tricolorilor de a se clasa 
la proxima confruntare conti
nentala pe un loc onorabil.

Partida cu Ungaria a în
ceput intr-o notă de tatonare 
reciprocă, care însă nu a durat 
prea mult. Deși miza intilnirii 
era foarte mare (meciul urma 
să decidă calificarea pentru 
Essen), sportivii români s-au 
comportat excelent dominind 
în permanentă. Pe Mihai AJbu 
l-a părăsit tracul 
pînise cu o seară 
totuși a 
în prima 
naționalei 
de coșuri 
semidistantă. 
mat team-ul advers și au dat 
mare încredere coechipierilor 
săi. Pe de altă parte, antre
norul Dan Niculescu a sesi
zat destul de rapid că pivotii 
Tarău și Oczelalc nu-și reve
niseră după eforturile depuse 
in ajun. înlocuindu-i cu Geor
gescu si Cimpeanu. care și-au 
făcut pe deplin datoria prin 
maniera în care au recuperat 
la panou, cît și prin punctele 
marcate. în aceste condiții, 
scorul a evoluat strîns o bună 
perioadă a primei reprize, for
mația română făcînd fată cu 
succes impetuozității selec

ționatei maghiare in care 
Palfy sub cos. Banna prin a- 
runcărj de la distantă și Gel-

cu echipa 
calificarea 

de 
la cam- 

din acest 
de 

ca* 
nu 

de*

care îl stă- 
înainte (cind 
foarte bine 
și căpitanul

evoluat
repriză)
a realizat o suită 
de la distantă și 

care au dezar-

contra-Ier prin intercepții și 
atacuri au excelat.

Albu. Diaconescu, 
Georgescu și Cimpeanu 
mai că au ținut piept ofen
sivei dezlănțuite de echipa 
adversă, dar au izbutit să și 
pună treptat stăpinire pe ioc, 
incepînd să se distanțeze : 
31—27 in min. 15. 37—29 (min. 
18) și 45—34 la pauză. Așadar, 
din nou un avans de 11 punc
te după 20 de minute, exact 
ca în meciul cu Polonia. De 
data aceasta însă baschetbaliș- 
tii români au menținut intactă 
zestrea acumulată, iar prip- 
tr-un ioc de inaltă valoare 
ei s-au și distanțat : 55—41
(min. 26), 59—45 (min. 28)
69—52 (min, 31) și 79—60 (min 
35). Meciul era jucat. în 

ciuda eforturilor disperate ale 
elevilor lui Rezso Szekely, care 
au recurs Ia o apărare din 
ce în ce mai agresivă. „5"-ut 
României a terminat întrece
rea cu un avantaj consistent, 
care ii permite să-și atingă 
obiectivul propus.

Tn general trebuie subliniat 
cȘ echipa noastră s-a prezen
tat la acest meci într-o formă 
foarte bună, concretizată în
tr-un ioc de ridicată valoare 
tehnică, cu acțiuni cursive și 
precise, cu o luciditate impre
sionantă. Trebuie făcută preci
zarea că baschetbaliștii români 
au jucat bine și în fatg selec
ționatei țări; gazdă, care pornea 
favorită în acest turneu prin 
valoarea 
fruntașe 
terioare 
subliniat .. ... ... _____
României și-a atins obiectivul 
oropus in 
dificile ale 
vac. Savu 
de turneu) 
acasă de obligații profesionale).

Buna comportare a baschet-

Popa, 
np nu-

BRUXELLES, 22 (prin 
telefon).

tn prima semifinală a 
probei de simplu din 
cadrul campionatelor 
internaționale de tenis 
ale Belgiei, llie Năsta- 
se a întrerupt seria de 
succese a iugoslavului 
Bora lovanovici, care 
pînă atunci eliminase 
pe cîțiva dintre favo- 
riți. După o luptă strîn- 
să, care a durat aproa
pe patru ore, Năstase a 
obținut victoria tn 5 
seturi i 8—10, 6—1, 3—6, 
6—4, 6—2.

Din cauza prelungirii 
acestui meci, cealaltă 
semifinală — opunînd. 
pe sud-africanul (Sliff 
Drysdale egipteanului. 
El Shafei — a început, 
mai tîrziu șt continuă 
la lumina reflectoarelor.

M. DE BASCHET

DIACONESCU

RJO DE JANEIRO, 22 (Ager- 
pres) — In ziua a treia a turneu* 
Iul final al campionatului mon
dial feminin de baschet (întrece
rile se desfășoară la Sao Paulo), 
echipa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 60—54 (42—25) selecțio
nata Cubei, iar reprezentativa 
Coreei de Sud a întrecut cu 
72—47 (39—21) formația Franței,
tn turneul de consolare s Canada 
— Madagascar 102—52 (49—35) :
Australia — Argentina 72—62 
(33—33).

PROGRAMUL ZILEI
__ ms-

ora 10 : finala feminină,
VOLEI (terenurile de la baza sportivă Drept) ora 9 : 

ciuri pentru locurile 3—4 (m+f), " '
ora 11 : finala masculină.

FOTBAL (stadionul Politehnica) 
tului universitar dintre „U“ Cluj și

ATLETISM (stadionul Republicii)
ora 9,30 : mo m g (f) serii, înălțime (f). suliță (f) șl 
ora 9,45 : 200 m (m) serii, ora 10,15 : 800 m (m) serii

ora 9,30 fingla campiona- 
Institutul ele Mine Petroșani, 
ora 9 : prăjină și 400 m. g. 

ciocan, 
contra 

timp, ora 10,30 : 100 m g (f) finală, lungime (m), ora 10,45 : 
5000 m, ora 11,15 : 200 m (f) finală. greutate (f), disc (m), 
ora 11,30 : 200 m (m) finală, ora 11,40 : 800 m (f) serii contra 
timp, ora 12 : 4 X 100 m ,(f) serii contratimp. ora 12.10 :
4 X 100 m (m) serii contratimp.

Un frumos succes la

ei ridicată și pozițiile 
ocupate în edițiile an
ale C.E. Mai trebuie 

și faptul că echipa
condițiile destul de 
absentelor lui No- 
(accidentat înainte 
si Demian (reținut

10 METR! ÎN 10 ANI!

ROMANIA—R.F. a
lupte greco-romane

GERMANIEI 7-3

mergem
Stadio- 
de la 

Campionatul 
(fa-

La-
ora

ora

ATLETISM : 
nul Tineretului, 
ora 9: 
școlar de pentatlon
za pe municipiu).

CAIAC-CANOE : 
cui Snagov. de la 
9 : „Cupa Steaua".

CANOTAJ : Lacul
Herăstrău, de la ora 
7,25 : „Cupa Olimpia".

FOTBAL : Stadionul 
Politehnica, ora 11 : 
Sportul studențesc — 
Metalul Tîrgoviște (div. 
B) ; teren Laromet, ora 
11 : Tehnometal — E- 
lectronica (div. C), te
ren Flacăra roșie, 
11 : Flacăra roșie
Laromet (div. C), teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Autobuzul (div. C).

HANDBAL : Teren
Dinamo, ora 11 : Stea
ua — Universitatea 
Buc. (m. A) : teren Vo
ința, ora 9: Voința 
Buc. — Spartac Ploiești 
(f. B) ; ora 10 : Voința 
Buc. — Știința Lovrin 
(m. A) : teren Giulești, 
ora 9 : Rapid București
— Știința Bacău (f. B) ; 
terenul Tineretului, ora 
9 : I.E.F.S. 
biu (f, A), 
versitatea 
reșul Tg.
ora 17 : Progresul Buc. 

. — Chimia Buzău (f. B), 
ora 18 : Confecția Buc.
— Rulmentul Brașov 
(f. A).

LUPTE
greșul, de la ora 10 : 
reuniunea de greco-ro
mane in cadrul campio
natului 
tîlnesc 
greșul 
Brașov 
dăuti.

RUGBY : Teren Con
structorul. de la ora 9: 
Constructorul — Poli
tehnica Iași (div. A), de 
la ora 
sportiv 
l’pști -

— C.S.M.Si- 
ora 10 : Uni- 
Buc. — Mu- 
Mureș (f. A),

Sala I’ro-

div. A. Se in
formațiile Pro- 
— Steagul roșu 
și lPROFILRă-

Clubul 
Bucu-

10,25 :
școlar
Rapid (finala 

campionatului național 
ds juniori) ; teren 
Iești, de la ora I 
Rapid — Farul 
stanța (div. A).

SCRIMA : Sala 
reasca II de la 
8,30 : Campionatul 
publican de floretă 
fete.

TIR : Poligonul Di
namo, de la ora 9 : în
treceri în cadrul con
cursului republican do
tat cu ..Cupa Olimpia".

CICLISM ■ Șoseaua 
Olteniței (km. 13,600), 
ora 9,30 : start în cam
pionatul municipal, 
proba contratimp — in
dividual.

FIo-
ora 
re-

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Pe terasa 
C.F.R, de pe malul Begăi, a avut 
loc simbătă seara întîlnirea inter
națională de lupte greco-romane 
dintre echipele României și R.F. 
a Germaniei. In final, victoria a 
revenit formației noastre cu 7—3. 
La cat. 411 kg I. Gibu și G. Maas 
au terminat la egalitate, la capă
tul unui meci 
luptătorii de 
ciu ’ —
la 
lui 
mondial, 
s-a

balișțilpr români s-a bucurat 
de frumoase aprecieri din par
tea tuturor specialiștilor pre- 
zenti la turneu. O ultimă pre
cizare :
partida România
a fost realizat de : Albu 28, 
Georgescu 13. Chivulescu 2, 
Dragomirescu 6. Diaconescu 10. 
Cimpeanu 8. Tarău 4. Ocze- 
lâk 4. Popa 14 din formația 
româna și. respectiv, Orbay 5, 
Lendvay 7. Halmos 2. Palfy 
14. Salgo 2. Banna 17. Geller 
17. Tvordy 4. Gyurasics 5 din 
cea ungară. Au condus excelent 
Zambelli (Italia) și Brakel 
(Olanda). i

Folosind In permanentă nu
mai jucătorii de rezervă, echi
pa Rorrâniei a cîștigat aseară 
in fața Țării Galilor cu 88—57 
(42—23) ultima partidă susți
nută în cadrul turneului. Un 
alt rezultat : Polonia — Dane
marca 103—41 (49—19). Dumi
nică sînt programate meciurile 
Polonia — Ungaria și Țara Ga
lilor — Danemarca.

D. STÂNCULESCU

scorul de 89—73 din
Ungaria FARUL - SELECȚIONATA

FINLANDEI 71-107,

LA BASCHET
în drum spre Ankara, unde 

va avea loc unul dintre turneele 
de calificare pentru cea de a 
17-a ediție a C.E. masculin de 
baschet, selecționata Finlandei 

s-a oprit la Constanța, unde a 
întîlnlt echipa clubului Farul. 
Meciul, care a fost plăcut, a-a 
încheiat cu victoria oaspeților 
la scorul de 107—71 (50—35). S-au 
remarcat : Voinlo (15), Keto (14), 
Vuario (10), Liimo (9) de la 
finlandezi, Purcăreanu (22), Mi- 
nius (15), Bănică (14) șl M. Cim- 
peanu (12). Au arbitrat bine G. 
Patrichl șl E. Slmloneseu.

Treizeci de ani au fost ne
cesari pentru ca recordul lu
mii la aruncarea discului, 
una dintre cele mai vechi 
probe din istoria atletismu
lui, să ajungă de la cei 50 m 
ai americanului Krenz Ia 60 
m, mai exact — 60,56 m, per
formantă stabilită de Jay 
Silvester în primăvara anu
lui 1961. Tn schimb, pentru 
ca ruleta de măsurat șă se 
poată 
metri 
mai 
vesțer 
agent 
Tremonton 
marcabilâ 
pe stadioanele lumii, a reușit 
zilele trecute o impresionan
tă aruncare (70,38 m), cu a- 
proape trei metri peste pro
priul său record mondial, de
pășind o altă graniță de vis.

La această oră nu se știe 
dacă ultima reușită a cali- 
fornianului va fi supusă o- 
mologării, deoarece — după 
cum ne informează unele a- 
genții de știri — s-ar părea 
că, asemenea cazului lui Ric
ky Bruch la noul său record 
european (68,32 m), numărul 
oficialilor prezenți în jurul 
cercului de aruncări nu în
trunește cerințele regulamen
tare. Oricum, însă, perfor
manța lui Sylvester va rămî- 
ne în istorie, și de aceea sa 
impun cîteva precizări.

In timpul concursului des
fășurat pe stadionul din Lan
caster, vîntul a suflat din fa
tă cu peste 75 km la oră. 
Știind că asemenea rafale 
violente nu împiedică înain
tarea discului, ci mai mult 
chiar, îi favorizează zborul 
datorită fenomenului de sus- 
tentație, Silvester nu a ezi
tat să se concentreze mai 
mult, reușind o încercare 
perfectă. De altfel, cu numai 
4 săptămîni înainte. într-un 
concurs desfășurat 
nut„ unde vîntul 
50 km la oră din 
cui trimis de Jay 
la 67,16 m.

La numeroasele 
ale ziariștilor, care 
tat pe recordmanul

întinde cu încă 10 
au fost suficienți nu- 
10 ani. Același Sil- 

(1,90
de

m și 111 
asigurare 

(California), 
figură sportivă

re-

imediat după întrecere, 
vester a declarat că a 
stimulat de ultimele 
tate ale lui Bruch (n.r. Sue
dezul a reușiț și el o arunca
re peste 70 m la 18 aprilie, 
dar discul său a fost mai 
ușor). „Nu mă aflu in cea 
mai perfectă condiție — spu
nea .Jay — si rezultatul a- 
cesta este departe de a ex
prima posibilitățile de care 
dispun. Sînt convins că in 
timpul verii, dacă voi mai 
prinde o zi țot atît de fa
vorabilă, voi arunca doi-trei 
metri mai mult. Va fi sin
gura mea satisfacție pentru, 
„ghinioanele" de la J.O. (n.r. 
iubitorii atletismului își mai 
amintesc, probabil, că 
Tokio, cît mai ales la 
de Mexico, Silvester 
mare favorit, dar de 
dată a fost întrecut 
mai puțin celebrul său com
patriot Al Oerter). Pentru 
că, orice s-ar spune, nimic 
nu valorează mai mult decit 
un titlu olimpic..."

Sil- 
fost 

rezul-

G. TAâIAȘ
corespondent

CUM A CÎȘTIGAT CHELSEA 
REJUCAREA FINALEI CU REAL1 MADRÎt)

doilea sase minute mai tîrziu, 
cind Osgood a tras puternic 
de la 16 m — tot pe e*is. După 
pauză Real a dominat, dar a 
ratat nenumărate ocazii. Doar 
acțiunea individuală a lui Flei- 
tas (min. 75) a fost concreti
zată. Arbitrul Bucheli (Elveția) 
a condus (slab !) formațiile i 
CHELSEA : Bonetti — Boyle, 
Harris. Cooke. Webb. Dempsey, 
Weller. Baldwin, Osgood, Hud
son. Housman ; REAL MA
DRID : Borja — Zunzunegui, 
Benito. Jose Luis. Pirri. Zocco, 
Amancio. Grosso. Velasquez 
(Gento). Bueno. Fleilas.

N-a lipsit mult ea și rejuca- 
rea finalei „Cupei eupelor" din
tre Real Madrid și Chelsea să 
se încheie nedecis. Englezii au 
condus cu 2—0 Dină în min. 
75. cind Fleitas a redus din 
handicap. Apoi, madrilenii au 
ratat două 
Amancio și 
(rofeul a
Chelsea cu

Englezii 
prima repriză, 
goluri de mare 
primul în urma ----- ..
cind Dempsey a reluat fulge
rător de la 13 m peste o mare 
de capete (min. 32). iar al

atît la 
Ciudad 
pornea 
fiecare 
de nu

mari ocazii prin 
Zocco și. astfel, 

revenit formației 
2-1.
au dominat net 

mărci nd două 
frumusețe : 

unui corner,

următoare, C. Ionescu — M. Zim
mermann, de la cat. 62 kg a 
fost, incert pînă în ultimul minut, 
cind Juptătorul român și-a apro
piat victoria la puncte. T*a 
cat. 6H kg. S. Popescu. a 
dispus net la puncte de G. Hort- 
man. M. Vlad și W. Schroter 
(cat. 74 kg) au terminat la ega
litate. £a cat. G2 kg. " •
a cîștigat eu 8»-6 p. 
ban. în mai puțin 
mite, N. Negtiț (cat. 
fixat pe K. Eham cu 
saltea, punînd capăt partidei. N. 
Marținescu (cat 100 kg) l-a depă
șit ușor la puncte pe L. Recker. 
La ultima categorie (4-100 kg), 
V. Dolipsc’ai a pierdut prin tuș 
(min. 8) în urma unui supleu exe
cutat impecabil de campionul 
european R. Bock.

Costin CHIRIAC

a. v.R. Hucker 
la $t. Șer- 
de 2 mi-

90 kg) l-a 
umerii pe

Au urmat
Qh. Stoi-

VjfiQria 
atribuită 
campion 

57 kg)

strips, 
la 52 kg,

Lacour, 
a fost 

Fostul 
Baciu (cat. 
clar (4—1) în fața 

lui E. Muller. Rezultatul partidei

și R. 
puncte
Stoieiu.

I.
Impus

CONCURSUL 
DE SĂRITURI
DE LA RIGA în „interzonal"

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
„PANTOFUL DE AUR"-— 

O MARE REUNIUNE ATLETICĂ 
LA OSTRAVA

POLIHRONIADE
ce- 
din

sportivi din 
printre care 
Cehoslovacia, 
Finlanda, Ro- 

U.R.S.S.

A ÎNTRERUPT
MOSCOVA, 22 (Agerprcs). 

— La Riga se desfășoară un 
concurs de sărituri în apă la 
care participă 
mai multe țări 
Anglia, Cuba, 
R. D. Germană,
mânia, Ungaria și 
Proba de sărituri de la tram
bulină a fost cîștigată de VI. 
Vasin (U.R.S.S.) cu 494,45 p. 
Ion Ganea a ocupat locul 8 
cu 445,75 p. în proba femi
nină de sărituri din turn, vic
toria a revenit campioanei 
olimpice Milena Ducikova 
(Cehoslovacia) cu 360,40 p.

BELGRAD, 22 (Agcrpres). — 
In runda a 11-a a turneului inter
zonal feminin de șah de la Ohrid, 
lidera clasamentului Nana Alek- 
sandria a ciștigat la Tereza Stad
ler. iar Milunka Lazarevici a_în- 
vins-o 
trude 
Carff. rezultat consemnat, și 
partidele Radzikowska — 
și Belamarici — Cardoso, 
beta Polihroniade a 
partida cu Zatulovskaia.

Clasament : 1.
(U.R.S.S.) 8 p (1) ; 2—3 Lazare
vici (Iugoslavia).
(U.R.S.S.) — 7 1/2 p.... fl Polihro
niade (România) 4 1/2 p (2).

pe Elena Rubtova. Ger- 
Baumstark a remizat cu 

io Ivanka 
Elisa- 

întrerupt

Alexandria

Konopleva

la Wal- 
bătea cu 
fală, dis- 
a poposit

întrebări 
l-au asal- 

lumii

Tradiționala reuniune a 
lor mai buni alergători 
Europa, organizată de ziarul 
„Ceskoslovensky Sport” din 

Praga și dotată cu „Pantoful 
de aur” (un 
de 18 carate), 
joi. pe noua 
a stadionului 
acest prilej, ciștigătorii ediției 
din 1970 
Meissner (R.D. Germană) 
Jean-C'aude Nallet 
vor primi, într-un cadru 
prețioasele trofee.

în afară de Stechcr și 
vor mai fi prezenți la 
tă

trofeu din aur 
se va desfășura, 
pistă de tartan 

din Ostrava. Cu
Renatte Stecher- 

(R.D. Germană) și 
(Franța) 

festiv,

PRIMA REGATA
CUPEI MAMAIA**

LA YACHTING

Echipajul de rame al clubului Olimpia (stroc, Florica Petcu) clasat pe 
respectivă

primul loc în cursa
Foto i Theo MACARSCHI

Nallet 
aceas- 

reuniune atletică alti 141 
alergători din 23 țări europe
ne. Printre ei se vor afla 
nume binecunoscute ca : Ev- 
gheni Arjanov (URSS) și Jo
sef Plachy (Cehoslovacia) la 
800 m ; Jean Wadoux (Franța) 
la 1 500 m ; Guy Drut (Franța) 
la 110 m garduri. Valeri Bor-

zov (URSS) campionul Euro
pei la 100 m plat, Karin Bal
zer (R.D. Germană). Annelie 
Erhardt (R.D. Germană) și 
Maria Sykora (Austria) in 

proba de 100 m garduri - fe
minin

ACTIVITATEA CLUBURILOR 
NAUTICE 

DIN R. P. D. COREEANĂ
Țară scăldată de apele mării 

Pe două laturi. R.P.D. Coreea
nă acordă un inleres deosebit 
pregătirii timpurii a tineretu
lui său pentru activitățile le
gate de navigație și pescuit, 
în acest, scop au fost înfiin
țate numeroase cluburi spor
tive nautice prevăzute cu toa
te materialele necesare, pre
cum și cu instructori calificați 
unde copiii 
să efectueze 
să vîslească, 
tile de pe 
vestică la
Nampo ș.a. — funcționează ase
menea cluburi care îndeplinesc 
in felul acesta o sarcină ex
trem de utilă pentru cetățenii 
R.P.D. Coreene. Desigur, pa
ralel cu această, activitate, 
cluburile respective se ocupă 
și de pregătirea pentru com
petiții a celor mai înzestrați 
dintre tinerii care le frec
ventează.

în ultima vreme, programul 
de pregătire a copiilor și ti-

învață să înoate, 
scufundări în apă, 
In toate localită- 

coastele estică și 
Wonsan, Shingo,

SCHIFIȘTII DE LA OLIMPIA VICTORIOȘI IN 6 PROBE

MAMAIA, 22 (prin teleron). — 
La startul primei regate a con
cursului internațional de yach
ting ce se dispută pe lacul 
Siutghlol, dotat cu „Cupa Ma
maia" s-au prezentat 30 de echi
paje la clasa Finn și 8 la clasa 
F.D. Ele reprezintă veliști din 
Bulgaria, Turcia, Grecia, Ceho
slovacia șl România. întrecerile 
s-au desfășurat pe un vint de 
forța 3—4, excelent pentru evo
luțiile sportivilor.

Rezultatele din prima zi : Clasa 
— 1. Cantemir Bărbuleseu 

Florian Panaitescu (CNU) 
2. Nlkolae Alexandrov — 

Colev Țvetan (Bulgaria) 3 p.,
3. Jean Czibuzan — Jozef Tlry 
(Cehoslovacia) 5,7 p ; Finn : 1. 
Iliac Hagipavliv (Grecia) 0 p, 
2. Petkov Gramatikov (Bulgaria) 
3 p.

neretului a fost completat cu 
cursuri de vinătoare subacva
tică și probe de traversare a 
torentilor

CAMPIOANA AMERICII 
CENTRALE 
floretistele cubaneze 

evolua între 25 și 30 
București în marea

Printre 
care vor 
mai la . ,
competiție de scrimă ..Turneul 
Prieteniei" se află și floretista 
nr. 1 a Cubei. Margarita Ro- 
driguez.

Născută la 30 martie 1947, 
în localitatea Matanzas. Rodri- 
guez este actualmente studentă 
in filologie, 
tice scrima 
ducerea lui 
în 1985. ea 
lotul cubanez pentru campio
natele mondiale de tineret din 
Olanda și. imediat, a participat 
la Turneul Prieteniei de la 
Budapesta. Și an de an, Mar
garita a apărut pe planșele 
marilor concursuri : „Mondia
lele” de tineret de la Viena. 
Jocurile Americii Centrale de 
la San Juan. ( 
real. Jocurile 
Ia Winnipeg. 
C.M. de la 
1970. Jocurile 
trale unde a __
de aur. „Sportul acesta m-a 
ajutat mult — spune ea — să 
mă dezvolt din punct de ve
dere fizic și totodată să-mi lăr
gesc orizontul cultural".

A început să prac- 
în 1963 sub con- 
Enrique Penabella. 
a fost inclusă in

C.M. de Ia Mont-
Panamericane ds 
•1.0. din Mexic. 
Havana, iar, în 

: Americîi Cen- 
i cucerit medalia

TELEX • TELEX » TELEX ® TELEX ♦ TELEX
Au continuat partidele pentru 
sferturile db finală ale C.M. de 
șah masculin. La Vancouver, în 
meciul cu Taimanov (U.R.S.S.). 
Bobby Fischer (S.U.A.) a cîști
gat cele doua partide întrerupte 
și conduce cu 3—0. “ 
Petrosian (U.R.S.S.) 
(R.F.G.) au remizat 
6-a. 
sen 
primul a cîștigat a 5-a partidă 
și scorul îi este favorabil cu 
3—2.

Zednik — Orantes 3—6, 6—4, 3—1 
(întrerupt).

La Sevilla, 
șl Hubner 

. partida a 
Scorul : 3—3. Tn meciul Lar- 
— Uhlman (la Las Palmas)

In cea de a doua semifinală 
a probei de simplu de la Bour
nemouth. Batlrick l-a Învins cu 
7—5, 1—6. 6-3, 1—6. 6—3 pe Jai
me Fillol. Battrick îl va întîlni 
In finală pe Franulovlcl.

Ieri, pe lacul Herăstrău, s-a 
disputat întîlnirea bilaterală 
de canotaj dintre juniorii clu
bului Olimpia București și 
cei de la Trakia Plovdiv. 
Concursul a fost dominat de 
schifiștii gazdă care au ;eșit 
învingători în șase din cele 
opt probe ale reuniunii. De 
la sportivii bulgari s-au re
marcat echipajele de 4 f. c. 
și 2 vîsle (băieți), cîștigătoare 
în arabele probe. Revanșa a- 
cestei frumoase întreceri ami
cale va avea loc, în septem
brie, la Plovdiv,

(ju- 
(O-
Ko- 
f. c. 

(Zivi-

Rezultate: schit simplu 
nioare) : 1. Laura Cordoș 
limpia) 3:57,0, 2. Vania 
vaceva (Trakia) 4:09,8 ; 2 
(juniori) : 1. Olimpia
deanu, Stamate) 3:17,5. 2.
Trakia (Aranghelov, Ghe- 
nov) 3:01,1 ; 2 vîsle (junioa
re) : 1. Olimpia (Elena Gav- 
luc, Florica Petcu) 3:23,5, 2.
Trakia (Roșită Spasova, Ru
mena Pînceva) 4:10,5 ; 4 + 1 
(juniori) : 1. Olimpi (llie
Gheorghe, Dragoș Velciu, Ion 
Banedec, Mircea Groza 4- 

,Viorel Stamate) 2:59,8, 2. Tra-Ș

kia 3:01,0 ; 4 f.c. (juniori) : 1. 
Trakia 2:55,1, 2. Olimpia
2:59,0 ; 2 vîsle (juniori) 1. Tra
kia (Eftim Ghirzilov, Peter 
Kostandinov) 3:01,0, 2. Olim
pia (Gelu
Popa) 3:07,0 
nioare) : 1. Olimpia (Florica 
Petcu, Elena Gsvluc, Anca 
Dragnea, Mariana Zaharia 4- 
Nicoleta Tonciu) 3:26,0, 2.
Trakia 3:45,6 ; 8 4} 1 (juniori): 
1. Olimpia 2:36,0, 2. Trakia 
2,39,11,

Filiciuc, Marin 
: 4 4-1 rame (ju-

M, ENACHE 
corespondent

Ședința Comitetului federal 
al F. R. de Patinaj

Azi, de la ora 8. Ia sediul Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, are loc ședința 
comitetului federal al Federației 
Române de Patinaj. Pe ordinea 
de zi figurează discuții pe margi
nea dării de seamă a activității 
biroului federal pe perioada ulti
melor " ----
planulu .. ............  .
—72. Di asemenea, vor fi discu
tate probleme legate de aniver
sarea împlinirii — în 1972 — a o 
sută da ani de activitate în pa
tinaj, în țara noajlră.^,. t,

Tn concursul internațional de 
natație de la Roma. Graham 
Windeatt a învins pe 400 m liber 
cu 4:08,0. Alte rezultate : Shane 
Gould 200 m mixt în 2:33,7 ; Sue 
Funch 100 m delfin 
Debbie C lin 200 m 
2:28.2.

In primul .ioc al competiției de 
baschet dotată cu i,Cupa Priete
niei" (la Siena) s-au 
selecționatele Italiei și 
Baschetballștil Italieni 
ținut victoria cu 71—63

tntflnit 
Franței, 

au ob- 
(37—28).

La Philadelphia, Jim

12 luni și a proiectului 
de măsuri pe anul 1971

în 1:06,8 ; 
spate în

în prima 
chet de 
învins cu 
echipa Belgiei.

zi a turneului 
la Liubliana, 1 
scorul de 71—61

de bas-
Cuba a 

l (41—30)

dintre
Zam-

Green a 
cîștigat 100 y în 9,4. Alte rezul
tate : lungime — Taie 
800 m — Luzins 1:48.1):
— Collins 51,0 și 3 000
— Brown 8:38,2.

7,82 m ;
440 yg 
m obst.

La Hamburg, in sferturile de fi
nală 
bați 
nis :
1-6,
8—6, 
no -

i ale probei 
din cadrul

: Nodes —
t 6—1; 6—4 ;
, 6—4. 9-7; l-o, 6-3 ț Gime-
— Kuhnke 6—1, 8-6; 6—4 |

de simplu bâr- 
turneului de te* 
Alexander 6—4. 

SzOke — Gulyas

La Addis Abeba, meciul 
selecționatele Etiopiei și 
blei, contlnd rentru prelimina
riile turneului olimpic de fotbal 
a revenit fotbaliștilor etiopieni 
cu scorul de 6—3 (3—2).

Cea de a doua etapă a „Turului 
Italiei" Bari-Potenza (260 km) a 
fost ctștlgată de Italianul Paolinl 
în 7h.55:59, care a trecut pe pri
mul loc în clasamentul general.

C
Tn campionatul de fotbal înter- 
briianic s-au desfășurat Ieri doua 
meciuri: Anglia — Scoția 3—t 
(3—1) șl Irlanda de Nord — Taru 
Galilor 1-0 (1-0),_ -K. _
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Dacei ar fi sâ punctez performanțele elapei de ieri după 

sistemul „f

STEAUA 1 (1)

UNIV. CRAIOVA t (0)

CRAIOVENII,
■ fi sâ punctez performanțele etapei de ieri dupâ 

,,Premiului Adidas’, cîștigat detașat de Arsenal, 
ar trebui'sâ acord 3 puncte lui Dinamo și cîte im punct 
Craiovei și Argeșului.

Dinamo a cîștigat, probabil, „meciul campionatului*. 
U.T.A. s-a lâsat, se pare, atrasă de „cîntecul de sirenă" 
al jocului ofensiv cu orice prej...

La Arad, Dumîtradhe a înscris două goluri. Poate că 
unul din ele e cel ratat pe lîngâ Holțer. Poate că celălalt 
e golul „scăpat* în cleștele Taborski-Dobias. Acum, asta 
nu mai are nici o importanță. Important e doar faptul că 
Dumitrache a vrut sâ demonstreze că „echipa de pe Wem
bley" (și de pe „Slovan") e încă foarte tînărâ—

★
Ieri, Dumitru a schimbat,-cu -o.ușurință de magician, re-; 

gistrul său tehnico-tactic, reușind, printre altele, două go
luri. A adevărat, adversarii aveau o biată lanternă roșie 
ca ecuson, dar nici asta nu are prea multă importanță. 
Important e că Dumitru ,pivotul atît de necesar în calea 
lui Hurst, Pels sau Adamec,. a vrut să demonstreze că 
„echipa de pe Wembley" (și de pe „Slovan") are poli
valențele necesare ofensivei de toamnă.

★

Departe de mine gîndul de a pleda pentru o poljticâ de 
„porfi închise", așa cunvar putea să . lase impresia stop- 
cadrele cu Dumitrache și Dumitru. Ieri, de pildă, Năstase 
(la Ploiești) și lordănescu (pe „Republicii") au înscris, două 
goluri în care fenta primului nu a fost cu nimic ma.î pre
jos decît o fentă Riva, iar plonjonul celui de-al doilea a 
avut ceva din dezinvoltura unui Gerd Miiller.. Fotbalul, 
însă, e o breaslă în care au acces doar ucenicii capabili 
să susțină un șir lung de examene. Sâ sperăm că Năstase 
și lordănescu fac parte din această categorie...

★
Vorbim deseori de lordănescu. Vorbim deseori 

tase. Sîntem atrași, bineînțeles, și de mirajul tinereții lor. 
li uităm, însă, de cele mai multe ori, pe jucătorii de tipul 
lui Neagu („U" Craiova). Ieri, Neagu a fost cel puțin la 
fel de bun ca lordănescu. Dar Neagu face parte — din 
păcate pentru fotbalul mare — din categoria jucătorilor 
care n-au aceptat ideea că balonul rotund poate fi o 
obsesie, așa cum a fost și cazul unui alt mare talent — 
Ivansuc.

în fotbalul nostru există mulți Ivansuc și mulfi Neagu. 
E râu ? E bine ? înclin să cred că zîmbetele ironice ale 
acestor... neposedați ar putea stîrni energiile adevăraților 
pasionați.

de Naș

IOAN CHIRILA

CONSTANȚA, 22 (prin fele' 
fon de la trimisul nostru)

FARUL 1(1)

F.C ARGEȘ 1(1)

După 15 minute de joc 
anodin, lipsit de nerv, 
părea să anunțe un

care 
meci

Deși chiar în primul minut 
de joo Steaua a fost ps punc
tul de a desehida scorul (lo
vitura de cap a lui lordănescu 
a îndreptat mingea la colțul 
porții, dar Papue a respins 
spectaculos), conducerea ostili
tăților a trecut curînd de par
tea Universității Craiova. Ast
fel, în min. 8, echipa, oaspete 
are prima mare ocazie din a- 
ceastâ partidă: Oblemenco e- 
xecută o lovitură liberă de la 
25 de metri și mingea este 
respinsă în corner. Repusă tn 

; joo .de ..Neagu, Com.an ratează 
' intercepția în careul mia și 

Oblemenco, jenat de coechipie
rul său Deselnicu, luftează în 
fața porții goale.

Cralovenii atacă 
de violent. Steaua 
prinsă. Partida este

neașteptat 
pare sur- 

... alertă, în 
ciuda căldurii. în min. 18, no- 
tăir.i o nouă acțiune ofensivă 
a oaspeților, mingea circulînd 
pe traseul Bălan-Oblemenco- 
Țarfilungă-Neagu, ultimul, în
să, trimițînd balonul de la nu
mai 8 metri în Coman I Mi
nusculul atacant eraiovean — 
după părerea noastră cel mai 
bun jucător de pe teren — 
vrea să-și răsGurapere ratarea 
în min. 27, scapă In urma unor 
fente reușite de Negrea, dar 
este faultat de Ciugarin, toc
mai atunci cînd se lansase pe 
un culoar liber spre buturile 
lui Coman. Abia în min. 30, 
putem eonsemna o acțiune 
spectaculoasă a gazdelor, prin 
același lordănescui dribling 
printre trei adversari și șut 
periculos la poarta lui Papuc. 
Urmează o nouă perioadă de 
dominare craioveană și, împo
triva cursului jocului, în min. 
41, Steaua deschide scorul : 
Naoni aruncă balonul peste în
treaga apărare adversă și lor» 
dăncscu, lansat, înscrie specta
culos cu capul din apropiere. 
1—0! Două minute mai tîrziu, 
același lordănescu — singurul 
atacant bucureștean inspirat ți 
decis — pătrunde în suprafața

50 LA SUTA ARICIU,
50 LA SUTA NOROCUL

tîrziu. oaspeții, care acțio
naseră mai clar, la mijlocul 
terenului, au fost pe punctul 
de a deschide scorul, dar Do
brin. singur cu portarul, a 
avut o ezitare, datorată, pro-

Constantinescu a deviat 
acestuia, mingea a 
tot Ia Radu, care, 
aceasta, a triinis-o

re- 
de 
în

ți mp nestabil : spectatori : circabun ; __ , _______ ________ . ___
(mln. 32) și OLOGII (min. 38). Raportul

Stadion 1 Mal ; teren
8 000. Au înscris RADU , ... ...____
șuturilor la poartă : 25—11 (pe spațiul porții 13—4). Raport de 
corn ere : 8—7.

FARUL : Popa 7 — Stoica 7, N. Constantlnescu 6. Antonescu 7. 
Ghirca 5, Tănase 8, I. Constanținescu 8, Ologu 8, Tutan 7 (miri. 
68 Oprea 6). Caraman 8. Kallo 8 (mln. 69 Turcu 7).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 7 (min. 46 Ariciu 9) — Pigulea 6, Oi- 
teanu 8, Vlad 7. Ivan 8, M. Popescu 8. Roșu 7. Radu 6, Frățllă 5 
(pentru ratarea din min. 75), Dobrin 8 (min. 83 Ciolan). Jerean 5

A arbitrat AUREL BENTU ajutat la linie de AI. Pa-
raschiv și M. Roșu (toți din București).

Trofeul Petschowschi : 9.
La tineret-rezerve FARUL — F.C. ARGEȘ 1—2 (0—1).

plicticos, o cursă prelungită 
a lui Stoica a trezit tribuj 
nele, mai ales că ea avea sâ 
se încheie cu un șut în bară, 
care l-a surprins pe Nicules- 
cu. Reluarea Iui Kallo avea 
să fie apoi anihilată de apă
rarea piteșteniior, care au ba
rat drumul mingii. Putin mai

babil, și impresiei că se afla 
în ofsaid.

Partida se va desfășura de 
aici înainte într-un ritm viu, 
care a stabilit contactul din
tre public și jucători. Și iată 
că, în min. 32, spectatorii a- 
sistă la golul înscris de F.C. 
Argeș. în urma unei acțiuni

pu

(Urmare din pag. 1)

capătul unul dribling prelun
git — min. 51 — a șutat din 
apropiere în brațele portaru
lui bucureștean) și de Sima 
(reluare cu capul peste bară' 
— în min. 57 — a centrării 
lui Birău). Și în prima repri
ză. arădenii avuseseră de cî
teva ori posibilitatea de a 
deschide scorul, dar șuturile 
expediate de Popovici, Doini- 
de. Kun II și ceilalți coechi
pieri și-au greșit cu puțin 
tin ta.

Fără îndoială, campionii au 
făcut astăzi un joc bun, au 
dat tot ce au putut pentru 
victorie, pe care au dorit-o 
foarte mult, dar ei au fost 
evident ocoliți de șansă. Fără 
îndoială că și accidentarea 
timpurie a Iul Axente. sur
venită la o intrare cam tare 
a lui Deleanu a constituit 
o neșansă, căci extremul 
dreapta arădean părea pînă 
atunci omul cel mai activ și 
mai lucid din atacul gazde-

for, iar absența lui s-a re
simțit după aceea. Desigur, 
nu numai ghinionul elevilor 
lui N. Dumitrescu a decis în- 
frîngerea lor, ci și jocul ma
tur, bine gînd.iț. al d.inarnp-, 
vișiildr.. Aceștia au marele' 
merit că au opus arădenilor 
o foarte bună organizare în 
teren, o tactică adecvată con
dițiilor de deplasare. Bucu- 
reștenii s-au apărat cu îndîr- 
jire, pe alocuri cu adevărat 
eroism (excelînd în această 
direcție Nelu Nunweiller), 
au '. știut să iasă de fiecare 
dată din strînsoare și să fo
losească cu maximum de 
eficacitate arma contraatacu
lui. Susținut bine de coechi
pieri, Dumitrache și-a onorat 
aniversarea celor 23 de 
(împliniți chiar astăzi), 
scriind două goluri de o 
frumusețe. Dinamoviștiî 
întorc astfel de la Arad cu 
două puncte extrem de pre
țioase care le sporesc șan
sele în lupta pentru cucerirea 
titlului.

concepute de Dobrin și con
tinuată decis de Radu. După 
ce I.
șutul 
venit 
data.
Plasă.

Reacția gazdelor este 
ternică și ea se va solda, în 
min. 35, cu o lovitură de la 
11 m, în urma unui henț co
mis sub presiune de către 
Pigulea. Kallo execută însă 
slab lovitura, mingea trecînd 
mult peste bară. Totuși, con- 
tinuînd să atace, constănțenii 
obțin egalarea prin Ologu, 
care concretizează o acțiune 
ofensivă a Iui Tănase.

Repriza a doua s-a desfă
șurat sub semnul atacurilor 
furibunde ale gazdelor. în
trerupte doar de faza din 
min. 75, cînd Dobrin i-a „ri
dicat41 
dar 
gur 
tar.
Sar.
ciului, dar în poarta oaspe
ților a stat atît Ariciu, cît și... 
norocul. Primul șî-a făcut cu 
prisosință datoria, interve
nind cu succes la șuturile 
lui Turcu, Cgranian și Ologu, 
iar cel de-al doilea i-a apărat 
în alte ocazii pe argeșeni. în 
mod special. în finalul parti
dei, cînd poarta Iui Ariciu a 
fost supusă unui adevărat 
bombardament Dar cele mal 
multe șuturi au ocolit, de 
puțin, poarta. • partida înche- 
indu-se cu un rezultat de e- 
galitate care răsplătește efor
turile depuse în apărare de 
oaspeți, dar evident îi ne
dreptățește! în același timp, 
pe localnici.

un balon lui Frățilă, 
acesta s-a fîstîcit și. sin- 
cu Popa, a tras în por- 
Farul a atacat fără ră- 
în aeeastă parte a me

Jack BERARII!

ani 
în- 

mare 
se PETROȘANI, 22 (prin tele

fon de la trimisul nostru)

JIUL 2 (1)

STEAGUL ROȘU 1 (0)

i
Jiul nu putea pierde nici 

măcar un punct acasă. Ar fi 
înghițit-o negura clasamentu-

0 SURPRIZĂ PLĂCUTĂ
pedeapsă, dar cade in fața 
Papuc, după părerea noas- 
faultat de către Smaran-

de 
lui 
tră 
dache. Totuși, arbitrul N. Rai- 
nea dictează lovitură liberă 
împotriva echipei bucureștene, 
spunîndu-ne, după meci, că a 
penalizat fault la portar...

Repriza secundă debutează 
mult mai potolit decît prima 
parte a meciului. Și golul ega
lizator avea să cadă la fel de 
surprinzător, ca și cel care a 
dus la deschiderea scorului:

tă de la Pantea, nu mai poate 
expedia balonul spre poarta lui 
Papuo cu aceeași precizie cu 
care a efectuat preluarea, ra- 
tînd o bună ocazie de la nu
mai 4 m 1 Abia în min. 65, cu
plul Tătaru-Iordănescu a exe
cutat primul și singurul „uil- 
doi“ al meciului. în min. _ 69, 
lordănescu este găsit de către 
Tătaru în careu, dar șutul 
trace mult peste poartă. Deși 
Steaua domină insistent (Săt
măreanu este adeseori prezent

Stadion Republicii ; vreme călduroasă : teren bun : spectatori : 
aproximativ 30 000. Au marcat 1ORDANESCU (mln. 41) șl OBLE
MENCO (min. S3). Șuturi la poartă: 17—10 (pe spațiul porții 
3—4), raportul cornerelor 6—3.

STEAUA : Coman 6 — Sătmăreanu 3, Ciugarin 7. Negrea 7, 
Cristache o, Naom 7, Vigu 7, Pantea 7, Tătaru 6, lordănescu 8. 
Marcu 5 (min. 71 ștefănescu).

UNIVERSITATEA CRAIOVA. : Papuc 9 — Niculescu 8. Sma- 
randache 7, Deselnicu 3. Velea 7, Strimbeanu 8. Ivan 6 (min. 60 
Boșoteanu 7), Bălan 7. Neagu 9, Oblemenco 7. Țarălungă 7.

A arbitrat NICOL AE HAINEA (Birlad) +4r4r. ajutat la linie 
de I. Radu (Bîrlad) și A. Macovei (Bacău).

Trofeul Petschowschi : 10. _ „ _____
Ua tineret-rezerve STEAUA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 

1—0 (1—0).

în min. 55, la un corner acor
dat de Sătmăreanu și executat 
de Tarălungă, Coman iese aiu
rea (așa cum a mai făcut de 
cîteva ori) și Oblemenco în
scrie în poarta goală, în ciu
da opoziției lui Ciugarin : 1—1. 
Este, acum, rîndul echipei mi
litare să atace mai hotărît ți, 
trei rrinute după egalare, Tă
taru, primind o pasă excelen-

tn fața careului advers), jocul 
nu mai are cursivitatea și ela- 
ritatea primei reprize. Cu un 
minut înainte de fluierul fi
nal, Ștefănescu, trezindu-se 
singur față-n față cu Papus, 
ratează victoria echipei sale 
care, judecind obiectiv, ar fi 
fost, totuși, nemeritată.

Paul SLAVESCU

RAPID 3(2)

C E R. TIMIȘOARA 0(0)

Fină cu 10 minute înainte 
de pauză, confruntarea din
tre tenacele ' și orgoliosul 
Take Macri cu fosta-i echipă 
se desfășurase sub semnul re
mizei. Ai lui, feroviarii de 
pe malurile Begăi, eliberați 
de mai multă vreme de orice 
griji, se descurcaseră merito
riu în apărare, ieșind apoi 
destul de curat la atac dar, 
vai, cu „chiag14 numai pînă 
în vecinătatea careului mare.

Nimic nu părea să intervi
nă dinspre partea opusă cînd, 
în min. 35, două greșeli indi
viduale (Pîrvu și Corec), con
secutive, au îngenunchiat pen
tru prima oară o întreagă e- 
chipă; lovit ultima oară de 
Neagu, balonul s-a plimbat 
prin fața porții 
fiind împins

timișorene, 
în plasă,

Republicii î 
30.000 ; timp 

teren bun.
șuturilor

Stadion 
spectatori 
frumos,

Raportul șuturilor la 
poartă 19—7, din care pe 
spațiul porții 9—3 : repr-" 
de cornere 11—1. " ---
cat : ANGELESCU

- 30). DUMITRU 
șl 60).

RAPID : Răducanu 8 — 
Pop 8 (min. 78 ștefan), 
Lupescu 8. Niță 6. Ștefan 
6 (min. 78 Greavu), Dinu 
7. Dumitru 9 (min. 78 Pop), 
Petreanu 6 (min. 62 Nă- 
sturescu 7), Angelescu 3, 
Neagu 6, Codreanu 6 
(min. 62 Petreanu).

C.F.R.
Corec 5 (min 83 Așa) 
Pîrvu 7. . ? ' 
drojan 6, Bocșa 5. Donca 
B. Chimiuc 5. Floareș 6, 
Bojln 5. Regep 6 (min. 75 
Nestorovici). Periat 6.

A arbitrat Ion Câmpea- 
nuArTtr-4rtir, ajutat la 
linie de V. Topan și Au
rel Pop — toți din Cluj.

Trofeul Petschowschi: 9. 
La tlueret-rezerve : RA

PID — C.F.R. TIMIȘOARA 
2—0 (1—0).

raport 
Au mar* 

rmin. 
(min. 30

TIMIȘOARA :

Mehedinți 6. Bo-

S C. BACĂU 1 (1) CIND
TE JOCI CU OCAZIILE

CLUJ, 22 (prin telefon de
Ia trimisul nostru)

După ce a pierdut un punct 
cu ceferiștii clujeni în ultimul 
minut, ,,U“ a scăpat din nou 
o victorie printre degete. Bă
căuanii s-au retras de la bun 
început pe meterezele „cetății11 
lor, unde își clădiseră un zid 
puternio din „vechile cără
mizi" (Kiss, Nedeleu, Vătatu 
etc., readuși în formație). Clu
jenii au pornit imediat asaltul, 
reușind unele șarje străluci
toare. Tn min. 7, Uifăleanu 
centrează în fața porții, iar 
Solomon, de la numai doi pași 
de poartă, reia cu capul peste 
bară. Urmează un șut „ra
chetă" al lui Adam și golul 
din min. 14. Un gol splendid 
realizat în cea mai autentică 
manieră „braziliană11. Uifălea
nu, e oprit prin dublu fault 
de S. Avram și Comăneseu Ia 
20 de metri de poartă și se a- 
cordă lovitură liberă, lifălea- 
nu, Munteanu, Crețu șr' Pexa 
joacă un „renghi" de toată 
frumusețea, care uluiește apă
rarea oaspeților, balonul ajun
ge po o traiectorie surprinză
toare la Uifăleanu și acesta, 
infiltrat în careu, îl trimite în 
plasa lui Ghiță. Munteanu tra
ge formidabil de Ia 30 de me
tri, iar in min. 31 Uifăleanu, 
după ce îl pierde pe drum pe 
Velicu, îi pasează ideal lui A-

DUPĂ MINUTUL 35,
FĂRĂ PROBLEME...te*

infiltrat„văzut" pe Dumitru 
în dispozitivul advers, l-a lan
sat cu precizie pe un culoar 
frontal, și mijlocașul națio
nalei, ajuns, la timp, la ren- 
des-vous-ul cu mingea, a săl
tat peste Corec în poarta 
goală : 2—0.

De aci înainte, vom asista, 
la un joc desfășurat aproape 
în sens unic, întrucît rapi- 
diștii, dezinvolți și mai inspi
rați, au preluat acum total
mente inițiativa. Dintre fa
zele de poartă, mai aproape 
de... gol, le notăm pe acelea 
din minutele 44 și 51, finali-

ga lui Corec. Este 3—0, în 
minutul 60 și ultima „treime1* 
a partidei nu va mai aduce 
nimic nou pe tabelă. Consem
năm, cu regret, doar acciden
tarea celui mai bun jucător 
de pe teren, l-am numit pe 
Dumitru, nevoit să-și pără
sească echipa în minutul 78. 
Să sperăm 
ceva grav. 
putea face 
la Tirana, 
olinjpică.

că nu-1 vorba de 
și că Dumitru va 
deplasarea mîine, 
cu reprezentativa

IAȘI, 22 (prin telefon de 
la trimisul nostru)

POLITEHNICA 2(1)

C.F.R. CLUJ 0(0) SE ANUNȚA UN NOU GOLGETER...
echipe eare se strîn- 
desfaee «a o armo- 

ehemînd 10 oameni în

dam. Acesta, singu? «ti po&r* 
ta, ratează de. o maniera In
credibilă. Băcăuanii tșî reSon- 
sideră tactica, prind mai mull 
curaj și încep să îasâ dîn..- 
cochilia lor. Bună inspirație, 
deoarece, la 
mai serios, 
egalarea. E

al treilea ata« 
obțin răsplata 1 
minutul 33. SL 

Avram țîșneștc ca un {epura 
spre poarta Iul Ștefan șl • 
tras de tricou pe linia de 16 m 
de către Miliăilă. Se acordă 
fault. Dembrovschi execută ad
mirabil lovitura, balonul trece 
peste toată fortăreața clujeană 
și ajunge la Velicu caro, ne
marcat de nimeni, înscrie de la 
6 ni.

In repriza a doua (min. 46), 
băcăuanii aglomerează spațiul 
în fața porții și Nedeleu sal
vează de pe linie fn min. 48.' 
Clujenii se prăbușese fn pră
pastia derutei, mai ales după 
ce în min. 65 mingea, lovită pe 
rînd de Munteanu Și Adam, 
întîlnește bara la un interval 
de cîteva secunde. însepe ți 
ploaia șt ea vine tn ajutorul 
băcăuanilor care se apără mat

Stadion Municipali <®rap 
bun; timp ploios specta
tori 6 009. Au marcat UI- 
FALEA.NU (mln. 14) și 
VELICU (mln. 38). Șuturi 
la poartă: 25—8 pe spațiul 
porții 15—4: raport do 
com ere 11—2.

„U" CLUJ: Ștefan 7 — 
Orețu 7. Pexa 7, Solomon 
7, MihăUă 6. (min. 60 Cîm- 
peanu), Stincel 7, Anoa 7, 
Uifăleanu 7. Barbu 8. 
.Adam 6, Munteanu 6 
(min. 63 Mureșan).

S.C. BAC AU: Glilța 0 — 
Kiss 7, Nedeleu 8, Velicu 
1, Comăneseu 6, Vătatu 7, 
(min. 74 Hrițcu)î Duțan 8> 
Rugiubei 6, Catargiu 7, 
Dembrovschi 7, S. Avram 
6 (min. 63 Băluță),

A arbitrat p. SOTIR 
ajutat fa linie 

de V. Toma șl M. Haîmo- 
vicl (toți din București).

Trofeul Petschowschi: 9. 
La tineret-rezerve: „U1 

CLUJ — S.C. BACAU 1—1 
(0-0)

ușor. ’Cu 8 minute înainte de 
final, Ghiță alunecă în eareu 
la o intercepție, dar Adam 
ratează ultima ooazio de « 
aduce victoria echipei Bale. ,

G. MIHALACHE ’
G. NICOLAESCU

Balonul poposește în piesă, „i 
Așa s-a înscris primul gol

J??::- ■'

.împins", dintr-un unghi dificil, de Angelescu, care urmărise.., 
al Rapidului ! Foto i Drago? NEAGU.

unghi dificil, de către Ange
lescu, aflat pe fază pentru 
orice eventualitate. Doar 4 
minute mai tîrziu sub impul
sul golului Rapidul, ieșind 
mai hotărît la ofensivă, reu- 
șea desprinderea de partene
rul de întrecere : Neagu l-a

zate, cu capul,, de Lupescu, 
și care și-au greșit ținta cu 
foarte puțin.

Nu va trece, însă, prea 
mult și Rapidul, echipa în o- 
fensivă, va reuși majorarea 
scorului': neobositul Dumitru, 
astăzi și om de gol, va trans
forma impecabil o lovitură 
liberă, de la marginea careu
lui mare, trimițînd balonul 
peste zid, sub bară, în stîn-

PETROLUL 1(0)

PROGRESUL 1 (0) CEI CARE
AU NEVOIE DE PUNCTE
SĂ VINA LA PLOIEȘTI

MUNCITA A FOST
VICTORIA GAZDELOR...

ploiești,
fon de la trimisul nostru)

22 (prin fele-

Sub cerul vinețiu de deasu
pra Copoului, partida dintre 
Politehnica și C.F.R. Cluj de
butează furtunos, eu o ratare 
incredibilă a gazdelor — cen
trare „pe tavă" a lui Moldo
veana |uft ai tuj bupnlescu, 
aflat la 2 metri de poartă I — 
eare anunță o presiune te nu 
contenește decît rareori.

Se joacă repede, dar dezor
donat. Politehnica îl instalează 
pe lanul pe linia de eentru, în 
timp ee Mărdăreseu — mai si
gur pe picioare ta altădată — 
și Simionaș cutreieră terenul 
de-a lungul și de-a latul, în

fața anei 
ge și se 
nică. _ ...
apărare, sau aruneînd 6 spre 
poarta lui lordashe.

Meeiul• este echilibrat și, la 
capătul prințului sfert ds oră, 
oaspeții sînt la un pas de des
chiderea ssorului: S. Bretan 
„sparge11 la eentrul terenului, 
intră vijelios în eareu, șutează 
plasat, dar portarul ieșean a- 
pără, ou un reflex senzațional!

Cîteva minute, Politehnica 
acuză „șosuri14, apoi revine pe 
poziții și — în atmosfera unet 
confruntări de nivel tehnîo și 
spectacular mediu — izbutește 
deschiderea scorului: Moldo- 
veanu execută o lovitură li
beră laterală de la 18 tn, gă
sește o spărtură în „zidul" ce-

Stadion 23 August, timp ploios, teren bun, spectatori aproxi
mativ 7 000. A marcat MOLDOVEANU (min. 30 și 76). Raportul 
șuturilor Ia poartă 19—15 (pe spațiul porții 6—7), raport de cor
ii ere : 5—a.

POLITEHNICA: Iordache 10 — Romilă 6, lanul 9, AJeau 7.
Mihăilă 6 (min. 63 Pali 7). Mărdărescu 7 (min. 46 Marlca 8), Si
mionaș 7, Incze IV 6, Cuperman 8, Lupulescu 8, Moldovaanu 9.

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 7 — Cojocarii 8. Vlșan 5, Dragomir 
6, Fanea Lazăr 7, Roman 8, M. Bretan 7, Soo 7, S. Bretan 7 
(min. 75 P. Gheorche). O. lonescu 8. Tegean 6 (min. 52 Burlacii 6).

A arbitrat V. PADUREANU ajutat la linie...de
I, Hrtsafi șt Gh. Văsilescu II (toți di’n București)'.

Trofeul Petschowschi: 6
La tlueret-rezerve : POLITEHNICA ■ IAȘI — C.F.R. CLUJ 2—1 

(1-0).

ferist, mingea este deviată de 
un apărător ți.» I—0 in min. 
30.

Pînă la pauză nu ne rârhîne 
de notat decît O nouă inter
venție — salvatoare — a lui 
lordache, eare respinge mira- 
ouloa un superb voie al lui 
Oct. lonescu (min. 35),

La reluare, jocul cîștigă tn 
frumusețe, se pasează mai 
mult și mai rafinat, Politehnica 
continuă să atace, în timp ce 
poarta oaspeților este apărată 
în eîteva rînauri. (min. 58, 63 
și 65) doar de... providență.

Urmează eîteva „minute de 
foc". Studenții oferă faze 
de fotbal autentic și — spre 
mulțumirea unor tribune ne
așteptat de ingrate la adresa 
oaspeților, fluierați fără nici 
o noimă— reușesc un nou gol: 
Cuperman inițiază o acțiune 
Pe dreapta, urmează un dri
bling, al doilea, al treilea, o 
pasă spre careu și Molrloveă- 
nu, venit Ca o nălucă, reia 
direct, cu vîrful bocancului 
(min. 76): 2—0 !

Conturile sînt încheiate, sin- 
tetizînd o îzbîndă tn afara ori
cărui dubiu, obținută în fața 
unei echipe onorabile, care a 
arătat — ..îndeobște, .pe par
cul sul ultimei reprize — vir
tuți demne de o soartă mai 
bună tn clasament.

lui. Și 
lui nu 
gîndul 
dorință 
faptă mai era 
de 90 de minute. Chiar dacă 
au demarat nervos (Sandu 
„excelează14, deși arbitrul Fe- 
trea va arăta cartonașul gal
ben lui Peronescu).

Meritul Jiului a fost, 
însă, că nu s-a speriat de 
replica brașoveană, poate ne
așteptat dfe. viguroasă, aureo
lată de 2—3 faze cum numai 
Dumitriu știe să creeze, una 
din ele, în min. 25 (centrare 
GySrfi, Niky sărise peste ba
lon) soldîndu-se cu o bară 
semnată de Ghergheli.

în toată Valea Jiu- 
vibra sîmbătă decît 

victoriei. Dar, de la 
unanimă și pînă la 

un pas lung

și

Ovidiu IOANITOAIA

Stadion Jiul, teren greu, 
vreme închisă, instabilă. , 
spectatori cea. 4 000. Au 
marcat ION CONSTAN
TIN (min. 33 șl 39) și NE
CULA (min. 75). Șuturi la 
poartă 29—10 (pe spațiul 
porții 12—4),raport de cer
nere 4—1.

JIUL: Stan 7 — M. Po
pescu 6, Georgevici 7, 
Stocker 7, Caramalis 8, 
Urmeș 7. Sandu 7, Pero
nescu 7. I. Constantin 9, 
Libardi 8. Naidin 6.

steagul ROȘU : Ada
mache 8 — Ivăncescu 7. 
Jenei 6, Olteanu 8, Rusu 7, 
Pescaru 3. Cadar 6. Balint 
5 (min. 52 Necula 6), Du
mitrii! II 7 (mln. 46 Flo- 
rescu 6), Ghergheli 7, 
Gyorfi 7.

A arbitrat C. PETREA 
+ ajutat bine la
t.ușă de C. Dinuleseu și 
R. Stincan (toți din Bucu
rești).

Trofeul Petschowschi: 9.
La tineret-rezerve : JIUL 

— STEAGUL ROȘU 1—0 
(0-0).

Și după atîta zbucium 
speranță, după atît.ea eforturi 
și teamă, I. Constantin pri
mește o minge, în careu, de 
la Peronescu, și-l îngenun
chează pe Adamache fără e- 
zitare, de la numai 8 m.

Minerii muncesc și după 
pauză, vor să elimine even
tualul joc al întîmplării, 
însă și brașovenii! rezistă, ri
postează dîrz, chiar dacă nu 
dau prea mare credit ofen
sivei. Dar din toată domina
rea Jiului (haotică, dar do
minare se numește !), Ada
mache -nu putea scăpa cu... 
plasa curată. După cîteva 
„sondaje11 efectuate de Li- 
bardi și I. Constantin, la care 
portarul brașovean ripostea
ză cum îi este obiceiul, a- 
dică foarte bine, Peronescu 
îl deschide pe I. Constantin, 
acesta aleargă cîțiva metri cu 
Olteana în spate, îi simte 
răsuflarea în ceafă, dar are 
un calm de toreador și îi 
trece balonul printre picioare, 
după care, ajuns în careul 
de 6 
dată
Valentin Stănescu cere ofen
sivă, Gyorfi aleargă de pe 
stingă Pe dreapta, să deru
teze garda adversă, pasează 
excelent în fața porții goale 
(ratează Pescaru — min, 69), 
dar va reuși să-l găsească o 
dată pe Ghergheli. iar pasa 
acestuia e fructificată 
Necula.

Jiul îșj vede bucuriile 
menînțate. Și iar muncă 
Sisif, pe un teren greu.

m îl „învinge14 încă o 
pe Adamache. La 2—0,

Așadar, cine are nevoie de 
puncte pentru a ieși campi
oană sau pentru a se salva 
de la retrogradare să mear
gă la Ploiești. Să vină aici 
și nu va pleca cu mina goa
lă. Fotbaliștii de la Petrolul 
sînt băieți buni, îi ajută pe 
cei nevoiași. Petrolul de azi 
nu mai aspiră la titlu ca al
tădată, iar de retrogradare 
nu poate fi vorba. Și atunci...

De data aceasta, a venitîn 
ajutorul celor de la Progre
sul, cu care, fără nici o re- 
mușcare, în pace și priete
nie, a împărțit frățește punc
tele. Apostrofările publicului 
ni se par justificate, echipa 
locală neapărîndu-și șansa ca 
altă data.

într-un meci de valoare 
modestă, din care sînt de re
ținut doar fazele de gol, cînd 
totuși fundașii și cei doi por
tari s-au lăsat driblați cu 
multă ușurință, de parcă to
tul era făcut de o mină de 
regizor versat, au abundat 
pasele greșite, intercepțiile de
fectuoase (Bădin și V. Popes
cu, de pildă), ratările mari 
cit roata carului, pe care nu
mai un Grozea, Iuhas, Din- 
cuță și Ciupi tu puteau să le 
realizeze în această după- 
amiază. Singuri cu portarul 
(min. 46, 50, 64, 63 și 86), la

7 metri de poartă, ei au șu
tat în Zamfir.

După cum începuse meciul, 
se părea că nimic nu va sta 
în calea Petrolului pentru a 
obține victoria. Ploieștenii au 
dominat aproape întreaga re
priză. Dar, indecizia, am pu
tea spune chiar delăsarea în 
atac (excepție Dridea), nu 
ie-a permis să înscrie. Pe 
fondul dominării localnicilor, 
cîteva contraatacuri ale Pro
gresului se puteau încheia cu 
goluri (min. 9 — Năstase, 
min. 23 — Tănăsescu, fază în 

■ care piciorul lui Gruber a 
fost salvator). După pauză, pe 
teren a fost un echilibru e- 
vident, Progresul a luat con
ducerea datorită .golului Tui 
Năstase (min. 53). înscris 
după ce Gruber, Mocanu și 
Plopeanu au fost simpli spec
tatori. A urmat egalarea, pre
cedată de momente de fotbal 
mai îndîrjit, ca urmare a 
punctului înscris de Grozea 
(min. 65), după driblinguri.și 
fente identice cu cele de la 
golul lui Năstase, și cu fun
dașii și portarul Pe post de 
figuranți. De acum toată lu
mea era mulțumită. Meciul 
era ca și terminat deși 
min. 83, Matei a fost la 
pas de gol.

Dar, nici chiar 
punct ajunge.

Constantin

de

a- 
de

. cu 
un adversar extrem de am
bițios.

Mircea M. IONESCU '

așa.

ALEXE

stadion Petrolul : timp frumos : căldură excesivă • ts 
foarte bun : spectatori aproximativ 7.000. Raportul șuturilor DCiartli 11—11 rlin naw nra crmtini «Arii, a o . ------- J _ -

în
un

Un

: timp frumos ; căldură excesivă ; teren 
___ _ ____ __ ia 

poartă 11 11 din care pe spațiul porții 6—3 : raport de corbare 
11—3. Au marcat : NASTASE (mln. 53) și GROZEA (min 65).

PETROLUL : Plopeanu 7 — Gruber 0, Bădin 5. Mocanii 6 N. 
lonescu 7. Iuhasz 5 (min. 60 Ciupitu 4) Morarii 6, Oprisan 5 
(min. 34 Ciucu 4), Dincuță 6, Dridea 7, Grozea 6.

PROGRESUL : Zamfir 7 — V. Popescu 6. Măndoiu 7. Dudu 
Georgescu 7, Adr. Constantinescu 5. Tănăsescu 6 Beltfaann i 
Sandu Ion 4. Racsl 6 (min. 78 Dumltriu) Năstase 7 (p-jiro goli 
Cassai 5 (min 75 Matei).

A arbitrat GR. BiRSAN-A"4r’AA-. ajutat bine la linie de V. 
Liga (ambii din Galați) și I. Hristea (Alexandria).

Trofeul Petscbowschi : 10.
La tineret-rezerve ; PETROLUL — PROGRESUL : 3—1 (1—0).

Redaoția si administrațieS București, »tr, Vasile 0ont« n» 161 telefoane? centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09. interurban ?2 șî 286 j telex: sportrom buc. 180, Tiparul „1, p. informația14, București 40368


