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IERI - DECERNAREA ULTIMELOR TITLURI
Finalul

un... început
Astăzi, cronica finalelor 

apare fără „programul zi
lei". Captivantul film spor
tiv, care timp de o săptă- 
mină a rulat cu succes pe 
mai multe stadioane bucu- 
reștene, s-a încheiat cu 
secvențe, aplaudate, din 
lumea atletismului, fotba
lului și voleiului.

Ca după oricare film 
bun, de calitate, comenta
riile sînt plăcute, recon
fortante, ca pelicula însăși.

Producătorii au anunțat, 
la Început, că distribuția 
cuprinde peste 1 200 de 
sportivi. Am primit, apoi, 
cu bucurie, rectificarea- 
1 400 ! A fost proba de in
teres, forță și capacitate.

Am avut, după aceea, 
prim-planul competițional 
și ne-am convins că la 
ediția din acest an a uni
versitarelor au fost puțini 
figuranți și că, In schimb, 
s-au lansat multe vedete.

Decorul — splendid, en
tuziast, tineresc, sporind 
valențele de culoare și 
frumusețe ale Imaginilor 
care au pledat cu căldură 
pentru mișcare, exercițiu 
fizic și sport, pînă la su
perioare limite ale măies
triei.

Din păcate spațiul nu ne 
îngăduie cuprinderea tu
turor numelor care ar tre
bui înscrise pe genericul 
acestui îneîntător specta
col. Vom nota, însă, fap
tul că tonifianta săptă- 
mînă de afirmare a spor
tului studențesc s-a bucu
rat de grija atentă și spri
jinul total al factorilor cu 
directă răspundere în a- 
cest domeniu — Ministerul 
Invățămîntulul, U.A.S.R., 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Happy-end-ul de ieri 
seară ni se pare a fi, de 
fapt, începutul energic in 
acțiunea mai largă de im
pulsionare a sportului stu
dențesc, de valorificare a 
tradițiilor și a posibilită
ților lui de dezvoltare. De 
aceea, despărțindu-ne de 
finaliștii ediției *71 a cam
pionatelor universitare 
vom spune că, după reu
șita excelentă la exame
nul bucureștean, așteptăm 
ca aplauzele unanime să 
aibă ecouri și să stimu
leze — 
talentul 
tivă la 
Craiova, 
în toate 
tare ale

în continuare — 
și pasiunea spor- 
Timișoara, 
Cluj, în 
centrele 
țării.

Iași, 
Capitală, 
universl- 

(4- 9-f

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

ECHIPELE REPREZENTATIVE
INTRĂ AZI IN CONCURS

LA FOTBAL, VOLEI ȘI ATLETISM

Studenta clujeni, la cîteva minute după cucerirea titlului de campioni.
Foto < B. VASIL0

UNIVERSITATEA CLUJ CÎȘTIGĂTOARE LA FOTBAL

GALAȚI, 23 (prin telefon, 
de Ia corespondentul nostru). 
— Marele port al Dunării 
trăiește un nou și important 
eveniment sportiv ! cea de a 
doua ediție a campionatelor 
europene de popice—juniori. 
Pentru această competiție, 
oficialitățile sportive locale 
și federația română de spe
cialitate 
reușit 
totul să 
ultimele

Duminică 
sportivi din 9 țări și anume: 
Austria, Cehoslovacia, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Un
garia, Suedia și România 
s-au aliniat pe moderna are
nă din incinta complexului 
sportiv Dunărea la festivita-

s-au străduit și an 
ca la ora startului 
fie pregătit pînă în 
amănunte.

după-amiază,

tea de deschidere a „europe
nelor". După intonarea imnu
lui olimpic și cel 
blicii Socialiste 
prof. R. Cernat a 
raportul sportiv.
nuare, tov. Ion Bejan. vice
președinte al Consiliului 
popular municipal, președin
tele comisiei de organizare, 
a transmis concurenților sa
lutul gazdelor și a declarat 
deschisă competiția celor mai 
tineri 
nentul 
tonin 
secției 
țumit 
eforturile depuse și călduroa
sa primire făcută participan- 
ților, urînd succes deplin ti
nerilor popicari. Ceremonia 
s-a încheiat cu jurămîntul

al Repu- 
România. 
prezentat 
în conti-

popicari
nostru.
Cihlar,

Asfalt a
organizatorilor pentru

de pe conti- 
Apoi, dl. An- 

președintele 
F.I.P., a mul-

sportiv, prezentat de jucăto
rul român Constantin Voicu, 
vicecampion european.

Luni la era 8 încep pro
bele pe echipe după urmă
toarea ordine de intrare pe 
pistă î FEMININ — R. F. a 
Germaniei, România, Ceho
slovacia, R. D. Germană; 
MASCULIN — Ungaria, Iu
goslavia, Cehoslovacia, Ro
mânia, R.D. Germană, R.F. 
a Germaniei, Austria și Sue
dia. Disputele pe echipe se 
încheie marți seara, iar 
miercuri dimineața vor intra 
în concurs reprezentanții ță
rilor participante la întrece
rile preliminarii ale probelor 
individuale.

T. SIRIOPOL

HĂNDBALISTII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI
PE... LINIA DE SOSIRE!

Ieri g-au disputat Jocurile din cadrul diviziilor A, masculină și feminină, programate 
în ultimul tur al campionatului. Rezultatele înregistrate sînt cele scontate, dar aceastR 
rundă a oferit numeroșilor spectatori meciuri interesante și dîrze. Iată prezentarea lor:

MASCULIN

Ultimul act al turneului de 
fotbal s-a desfășurat ieri dimi
neață pe stadionul Politehnic. 
După o dispută epuizantă, 
titlul de campioană l-au cuce
rit studenții clujeni, care — 
în prelungiri — au transfor
mat un penalty (8—7) în plus 
față de componenții formației 
Institutului de mine Petroșani. 
Jocul a plăcut, fiind, în gene
ral, echilibrat; fiecare echipă 
a avut prilejul de-a lungul ce
lor 120 de minute să încline 
balanța în favoarea sa, dar 
pînă la urmă, deoarece nu s-a 
înscris nici un gol, a trebuit 
să se apeleze la o clauză regu
lamentară pentru desemnarea 
campioanei.

In prirra repriză, jocul s-a 
menținut vioi, cu acțiuni fru
moase la’ ambele porți. Tn min. 
32, fundașul Varhonic (Institu
tul de mine) a scos balonul de 
pe linia. porții. In repriza se
cundă, clujenii au avut mai 
mult inițiativa și au fost pe 
punctul de a deschide scorul, 
dar Anca (min. 49 și 75), Egyed 
(min. 58) — din poziții favo
rabile — au trimis mingea pe 
lîngă poartă, iar Ardeleanu

(min. 78) a expediat balonul în 
bară ! La una din acțiunile 
studenților din Petroșani, a- 
părătorii adverși au acordat 
lovitură de colț, pe care Făgaș 
a executat-o impecabil, trimi- 
țînd balonul direct în plasă, 
făcînd inutil saltul acrobatio 
al lui Negru. Totodată portarul 
clujenilor s-a lovit de bară și 
s-a accidentat ușor. Dar, arbi
trul M. Sadoveanu a anulat

golul, pe motivul că portarul 
Negru ar fi fost jenat de un 
înaintaș de la Institutul de mi
ne. Tn prelungiri, ambele for
mații au ratat ocazii mari. Ast
fel, Marcu (Institutul de mine), 
în min. 103, de la 15 m, a șu-

STEAUA—UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 13—12 (4—6). Nu 
mult a lipsit ca ieri, pe tere
nul Dinamo, să înregistrăm nu 
o surpriză, pentru eă o victo
rie a studenților bucureșteni 
In fața oricărui adversar nu 
mai poate fi considerată »a 
atare, ci o inversare a rolu
rilor în lupta pentru tntîieta- 
te. Și aceasta, deoarece dacă 
Steaua „claca" își pierdea fra
gila zestre de un punct avans 
cu care abordează sîmbătă ul
timul și cel mal important 
meci, cel cu Dinamo Bucu
rești. Spuneam, deci, că nu 
mult a lipsit ca rezultatul să 
fie favorabil studenților. Aceș
tia din urmă au condus majo
ritatea timpului (Steaua a ega
lat abia în min. 39: 7—7) și 
chiar atunci cînd scorul nu le 
era favorabil, în final (min. 56: 
13—10 pentru Steaua), au mal 
avut totuși resurse să se apro
pie amenințător. Comportarea 
studenților scoate mai mult în 
evidență valoarea performan
ței handbaliștilor de la Steaua, 
care 
știut 
apoi

au 
să 
să

marele merit de a ti 
reziste la început "ți 

speculeze prompt

P. VINTILA Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 2-o>

derbyului Steaua—Universitatea Bucu-

ROMÂNIA ÎN GRUPĂ CU IUGOSLAVIA Șl NORVEGIA

Ieri a avut loc la Basel tragerea la sorti a grupelor din 
cadrui campionatului mondial de handbal feminin ce se 
va desfășura în luna decembrie în Olanda, lată alcătuirea 
lor :

GRUPA
GRUPA B : Iugoslavia, ROMÂNIA, Norvegia '■
GRUPA C : Ungaria, R. D. Germană, Olanda.

A : R.F. a Germaniei, Danemarca, Japonia ;

Cu un mare număr de 
titluri mondiale și euro
pene, dar mai ales cu 
strălucitoarea vitrină a 

celor 4 medalii de aur, 3 de 
argint și 5 de bronz cucerite 
la Jocurile Olimpice, sportul 
caiacului și canoej reprezintă 
urul din punctele forte ale e- 
chipei pe care România o va 
prezenta și la J.O. de la Miin- 
chen. Firesc, de aceea, să în
cercăm a defini certitudinile și 
perspectivele existente în acest

RAPID, CAMPIOANA LA RUGBY-JUNI0R1
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Moment din finalul
rești surprins de fotoreporterul nostru tTheO Macarschi i Cris
tian Dieter plonjează spectaculos și va înscrie de sub privi
rea lui Badau și Voinea.

NICI UN TIÎULAR- 
IĂ ACEASTĂ OUĂ-ÎN 

ECHIPA OE CAIAC-CAMIE!

Gali — unul dintre cei 
mai buni jucători ai 
formației rapidiste — 
încearcă să înscrie din- 
tr-o lovitură de picior.

Foto: Andrei PÂNDELE

(există, in schimb, 

un mare nrmăr 

de candidați...)
ORIZONT
OLIMPIC

Am văzut Ieri dimineață 
pe stadionul Constructorul 
— „primăvara rugbyulul ro- 

dintre 
școlar 

Cornel

mânesc" i 
echipele
București (antrenor

întîlnlrea 
Clubului

Munteanu) și Rapid (antre
nor Constantin Vqsile) ce ur
ma să desemneze ocupantele 
locurilor 1 și 2 în campio
natul republican de rugbv- 
juniori. Pe de o parte era 
deci C.S.Ș. spre care încli
nau „șansele hîrtiei" — cîș- 
tigătoare a șapte campionate 
în ultimii 10 ani — iar pe 
de alta Rapid, o echipă omo
genă — a liceului 
Vlaicu* — dar 
doua.

N-a fost Zreu 
însă, chiar de 
partidei, că cei 
spus ceva" sînt Jucătorii, 
pidului- Repriza întîi 
terminat cu scorul de 
dar ei lăsaseră o bună 
presie fiind mai combativi, 
mai organizați în joc. Se 
vorbea în pauză despre o 
tactică a clubului școlar care 
și-a „măcinat adversarul" în 
prima repriză, că la. reluare 
rolurile se vor inversa. Dar 
n-a fost asa. Tot cei de la 
Rapid au dominat, au desfă
șurat un rugby mai bun și, 
în consecință, au înscris prin 
Gali (1. ped.), Marinei (în
cerc.) și Bordeianu (transf.). 
Deci victorie meritată cu 
8—0 (0—0) și prof. Al. Teo- 
filovici, din partea F.R.R., a 
decernat tricourile și meda
liile de campioni echipei Ra
pid (Lăzăroiu, Sandu, Iones- 
cu, Tudoran, Malancu. Veș- 
temeanu, Măcăneață. Bor- 
ghelea, Costache, Paraschi- 
vescu, Vasilescu, Marinei, 
Bordeianu, Luca, Gali, 'Ur- 
dăreanu, Reus și Barbu)

Trofeul „Prof- Gh. Tano- 
viceanu" — pentru compor
tare disciplinată, tehnicitate, 
eficacitate pe tot parcursul 
campionatului — a fost de
cernat echipei Clubului șco
lar București.

ÎNSEMNĂRI DUPĂ CEA DE A 24-a ETAPĂ A

DIVIZIEI A DE FOTBAL

„Aurel
cu... sansa a

să se vadă, 
la începutul 
care „au de 

Ra
s-a 

0—0 
im-

Modesto FERRARINI

MIHAI ZAFIU — unul din tinerii caiaciști car» 
s-au afirmat convingător in ultima vreme

sport acum, la ora „orizontu
lui olimpic".

înaintea oricăror comentarii 
sau... anticipații, nj se pare 
nejesar să oferim cititorilor 
cîteva informații care pot fi, 
totodată, și importante puncte 
de reper în aprecierea muncii 
care se desfășoară în cadrul 
acestui Iot olimpic, în compo
nența căruia remarcăm pre
zența unui mare număr de 
campioni sau laureați olimpici, 
mondiali și europeni.

Lotul actual — porțile ră- 
mînînd, bineînțeles deschise în 
continuare — a cuprins un nu
măr destul de mare de spor
tivi (1971 este și anul mondia
lelor de la Belgrad) — 15 ca- 
noiști, 28 de caiaciști și 10 ca- 
iaciste. Pregătirea „olimpicilor"

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare tn oag. a 2-a)

DINAMO Șl RAPID SPBIIVTEAZA
DECISIV SPRE TITLU

Nunweiller II! și punch-ul dinamovist

Un... Lo Bello
Universitatea

la meciul
Craiova și

„Băieții buni“ de
Sita campionatului cerne 

mereu și iată că, după cel 
de-al 24-lea act al principa
lei piese a soccerului nostru, 
ne aflăm teoretic (deoarece 
fotbalul poate aproape ori- 
cînd infirma rațiunile multor 
teorii) — în posesia „numă
rului cîștigător", actualele 
ocupante ale locurilor 1 și 2 
prezentîndu-ne majore garan
ții că una dintre ele va pri
mi cununa de lauri.

Stopate acasă, Farul, Stea
ua și U.T.A. — bănuite a 
avea resurse... explozive în 
acest final de campionat — 
vor rămîne, după toate pro
babilitățile, 
sprintul 
ambițiile 
tate la 
fruntașe, care oferă Ia toam-

spectatoare la 
pentru întîietate, 

lor rămînînd limi- 
unul din locurile

la

Dinamo — Rapid
șocul ofensivei

Petrolul
participare în „Cupa 
' (iar, în cazul Ste- 

aflată în cursa pentru

Discuția despre realitățile și perspecti
vele olimpice ale caiaciștilor și canoițti- 
lor români pune în lumină cîteva consta
tări îmbucurătoare. La Snagov «e mun
cește cu aceeași pasiune și competență, 
întreaga activitate a antrenorilor și spor
tivilor fiind îndreptată spre îndeplinirea 
unor îndrăznețe, dar realiste obiective 
olimpice. Față de situația dinaintea J.O. 
din Mexic se constată importante progrese, 
oglindite în primul rînd în existența unui 
mare număr de echipaje de valoare ridi
cată, la toate probele, ceea ce determină 
o continuare a întrecerii pentru un loc în 
echipa națională. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît — fapt extrem de îmbucurător —

alături de performeri de renume concu
rează la cinstea de a reprezenta culorile 
țării un mare număr de tineri extrem de 
talentați, cu multe posibilități de progrese 
rapide.

Este, desigur, mult prea devreme pentru 
a încheia acum o discuție pe tema „ori
zontului olimpic" al acestui sport {de alt
fel vom reveni după desfășurarea cîtorva 
competiții interne și internaționale), dar 
credem că nu greșim apreciind că există 
multe motive să sperăm că frumoasele 
dorințe ale antrenorilor, ale caiaciștilor 
și canoiștilor se vor împlini, conferind 
sportului românesc un plus de strălucire.

nă o
U.E.F.A.' 
lei, 
cucerirea Cupei României, 
mai rămîne și speranța par
ticipării la „Cupa Cupelor")-

Dînd liderului ceea ce i se 
cuvine. vom remarca 
„punch“-ul său într-un meci 
pe cît de greu, pe atît de 
important în competiția pen
tru cucerirea titlului.

Știm, Dinamo a fost ocro
tită și de șansă (raportul de 
cornere, 15—1 în favoarea 
U.T-A-ei, exprimînd momen
tele de asediu la poarta lui 
Constantinescu) am auzit că 
răsfățatul Dumitrache a avut 
o mică și fastă criză de or-

Marîui POPESCU

Portarul Constantinescu res
pinge unul din numeroasele 

lui Nunweiller III, Broșovschi,
SECVENȚĂ DIN DERBY-UL U.T.A. - DINAMO 

atacuri ale fotbaliștilor arădeni sub privirile interesate ale 
Sandu Gabriel fi Kun II.

(Continuare t« pag. • 3-a)

LOTUL OLIMPIC 
DL LOTBAL AL ROMÂNIEI 
VA PLECA AZI LA TIRANA

Azi, dimineață, în jurul orei 
11 urmează să plece la Ti
rana, cu o cursă specială 
TAROM, lotul olimpio do 
fotbal al României, care va 
susține miercuri partida re
tur cu reprezentativa Alba
niei, din cadrul preliminarii
lor J. O.

însoțiți de Florea Tănăses- 
cu, secretar general al Fede
rației române de fotbal, con
ducătorul delegației, antreno
rii Valentin Stănescu și Cor
nel Drăgușin, doctorul Nico- 
lae Stănescu și masorul Ior- 
dache Parcea, vor pleca ur
mătorii jucători : Coman și 
Ghiță — portari ; Cheran, 
Pop, Olteanu, Bădin, Vlad șl 
Popovici — fundași ; Dumi
tru, Pescaru, Vigu și Sălcea- 
nu — mijlocași ; Pantea, Tă- 
taru, Iordănescu, Dincuță, Co- 
dreanu și Gyiirfi — atacanțl.

A-C <• *
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STEAUA SE MENȚINE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

ȘlDISPUTE ACERBE
In finalul „raliului

CONTESTAȚII 
PRIMĂVERII"

După desfășurarea celor 
patru meciuri (două au fost 
amînate) din campionatul re
publican. de rugby se pot 
spune mai puține lucruri pri
vind întregul clasament. Cert 
este doar că Steaua și Con
structorul — prima și ultima 
clasată — au rămas pe locu
rile din etapa trecută. x
CONSTRUCTORUL — POLI

TEHNICA IAȘI 6-6 (3—3)
Codașa clasamentului a în

cercat să învingă ieri în în
tîlnirea cu Politehnica Iași 
pentru a cîștiga un „dram de 
speranță" în ceea ce privește 
retrogradarea. Jucătorii Con
structorului au luptat vite
jește cu adversarii lor mai 
bine dotați fizic, mai tehnici. 
Zadarnic 
reușit să 
presiunii 
ieșenilor, 
de necrezut, ratate 
rește — avute. Scorul 
deschis de oaspeți 
Gheorghiu (Iov. ped.) 
Haralambie (Iov. ped.) 
lat. în repriza secundă 
ieșenii au fost cei care au în
scris — prin Gheorghiu (Iov. 
ped.), Constructorul reușind 
să egaleze în ultimele minu
te printr-un drop — 
frumos — realizat de Nedel
cu de la aproape 40 m. (M. 
FR.).
AGRONOMIA CLUJ — DINA
MO BUCUREȘTI 3—6 (0—6)

1 Meci de factură mediocră. 
Prima repriză a fost echili
brată ratîndu-se mult de 
ambele părți. în min. 30 Dl
namo a reușit să înscrie prin 
Roman o încercare ca apoi la 
numai cîteva minute Nicoles
cu — printr-o lovitură de pi
cior căzută <— să ridice sco
rul la 6—0. în repriza a 
doua deși bucureștenii au do
minat insistent, cei cane au 
înscris au fost clujenii prin 
Balind (Iov. ped ). Dinamo- 
viștii au ratat în continuare 
multe alte ocazii. Cei mai 
buni : Bucur și Balind de la 
Agronomia, Roman și Nico- 
Jescu de la Dinamo.
CREȚU).

RULMENTUL B1RLAD — 
STEAUA 3—6 (0—3)

A fost un joc de un bun 
nivel tehnic, cu multe ac
țiuni spectaculoase pe linia 
de treisferturi realizate de 
Rulmentul. Bîrlădenii au fost

însă fiindcă n-au 
înscrie pe măsura 
exercitate în terenul 
a ocaziilor — unele 

copilă- 
a fost 

prin 
dar 

ega- 
tot

foarte

Insă deficitari în acțiunile de 
finalizare. Steaua, cu un plus 
de maturitate, deși n-a stră
lucit, a obținut o victorie la 
limită care-i asigură în con
tinuare locul I în clasament 
eîștigat în etapa trecută. Au 
înscris t Braga (încerc.), Ma- 
teescu (Iov. ped.) — pentru 
Steaua și dorici (Iov. ped. 
căz.) pentru rulmentul. (E. 
SOLOMON).
RAPID — FARUL 9—5 (6-5)
Disputată pe stadionul Giu- 

lești, întîlnirea dintre Rapid 
București și Farul Constanța 
a oferit uneori faze frumoa
se. Rapidiștii, în special, ju- 
cîndu-și 
cărți în lupta 
evitarea 
căbtat — și în bună parte au 
reușit — să practice un joc 
„aerisit", cu accent pe pune
rea în valoare a liniei de troi- 
quarts. De partea cealaltă, 
Farul, care nu a confirmat 
victoria obținută în fața di- 
namoviștilor, a oferit o repli
că palidă. Au marcat : Oprea 
(încercare și 
să) și Vlaicu 
tru rapidiști, 
neficiind de 
penalizare acordat de 
tru. De menționat că meciul 
deși cu miză, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplină 
sportivitate. (AL. SIMOC).

una din ultimele 
grea pentru 

retrogradării, au

Iov. de pedeap- 
(încercare) pen- 
constăntenii be- 
un „essai“ de 

arbi-

A doua etapă a „Raliului Pri
măverii" a început calm, dis
tanta Craiova — București (prin 
Slatina și Pitești) nepunînd 
nici o problemă echipajelor! în 
realizarea mediei orare impuse 
(60 km) in condițiile unei cir
culații reduse si a 100 de km 
fără viraje și localități (firul 
viitoarei autostrăzi). în schimb 
ultimele două 
disputate pe aleile _ din fața 
noului Institut 1—1. 
Grozăvești, au .
bă dispută între concurenți și 
a oferit 
care au 
mînă în 
spectacol 
aceasta 
bine traseul pentru slalom, dar 
lipsa unor cordoane în jurul 
pistelor și indisciplina spectato
rilor au făcut destul de dificilă 
urmărirea în bune condiții a 
întrecerii. în plus între alergă-

probe speciale.
politehnic de la 
prilejuit o acer-

numeroșilor spectatori 
avut răbdarea să ră- 
soare cîteva ore un 
interesant. Și de data 

organizatorii au ales

ȘI-A

Faza finală a unui campio
nat național trebuie să reu
nească, în mod normal, cvinte- 
sența valorilor de care dispu
ne un anumit sport. Nu a fost, 
însă, cazul campionatului de 
floretă al senioarelor la care 
n-au luat parte Ileana Drîmbă, 
Maria Vicol și Olga Szabo pen-

Fotoi THEO MACARSCHI

Suzana Ardeleanu (stingă) în asaltul cu Lucia Briscan 
nouă victorie în drum spre titlu

SPORTIVII

DE LA STEAUA
ÎNVINGĂTORI IN

„CUPA FEDERAȚIEI
CRAIOVA, 23 (prin telefon, 

la corespondentul nostru).
în fața unui numeros public, 

ne baza hipică din Parcul po
porului au continuat disputele 
din cadrul „Cupei federației la 
Cătnriproba de obstacole Juniori au 
luat startul 12 concurenți. Dlna- 
movistul NICOLAE VLAD cu 
JAK a evoluat sigur, sltuindu-se 
pe primul loc în plasament cu 
25 p Cu numai 2 puncte mal 
puțin. Mihaela Răduiescu de la 
Centrul de călărie București mi 
Vama a ocupat locul al doilea. 
Pe poziția a treia s-a clasat Paul 
Mazllu (C.S.M. Iași) cu Atom cu 
20 p.

La seniori s-a desfășurat o pro
bă de obstacole categorie ușoară. 
Au fost prezenți la întreceri 23 
de călăreți. Cel mal bun s-a do
vedit a fi ION POPA de la Steaua 
cu PIPARUS care la sfîrșitul 
probei a adiționat 30 p. L-au 
urmat. Gioconda Pinzaru (C.S.M. 
Iași) cu Lăcătuș — 27 p șl Gheor
ghe Moișanu (Dinamo) cu Pe
trilor — 25 p.

tn încheierea concursului 
disputat proba de obstacole

ÎNTRECERE
de

s-a 
_______ __ ________ pe 
echipe. Formația DINAMO alcă
tuită din Constantin Vlad cu 
Gama. Gheorehe Moișanu cu Pe- 
trlșor. Sile Mircea cu Lama. Ni- 
colae Vlad cu Jak și Ion Coudu- 
răteanu cu Jantuan a ocupat lo
cul întît cu 11 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele clu
burilor Steaua — 12 p și Centrul 
de călărie București — 34 p.

în urma rezultatelor înregis
trate. pe primul loc in clasamen
tul general s-a clasat echipa 
STEAUA (Irina Ciocmata .*u 
Șaghia. V. Tudor cu Sonor. D. 
Loneanu cu Hazlia. A. Donescu 
cu Huși. I. Popa cu Plpăruș. D. 
Băcanii cu Severin) — 204 p. ur
mată de Dinamo — 275 p. C.C.B. 
— 272,16 p, C.S.M. Iași — 195,48 p.

Ștefan GURGUI

Tradiționala întrecere „Cupa 
Steaua" la caiac-canoe și-a 
desfășurat cea de a 12-a edi
ție. duminică, pe lacul Snagov, 
aliniind la start peste 400 de 
concurenți. Au evoluat în serii, 
apoi în finale, juniori și se
niori de la asociațiile și clu
burile sportive Dinamo, Steaua, 
Olimpia, Școala sportivă nr. 2, 
Rapid, C.N.U., Clubul sportiv 
școlar, U.T. Arad, Dunărea Ga
lați, Pescarul și Delta Tulcea, 
C.S. Brăila, Constructorul Ti
mișoara.

Concursul s-a bucurat de o 
excelentă organizare, de o fru
moasă popularitate. Au fost 
probe cu peste 25 de echipaje 
înscrise pe listele de întreceri, 
Un adevărat cros nautio care 
a reținut plăcut atenția celor 
prezenți. Finalele au început 
pe la ora prînzului, o dată cu 
o scurtă repriză de ploaie a- 
dusă de un front de nori care, 
pînă la urmă, a ocolit Snago- 
vul. In prima cursă — K 1 se
nioare 500 m — Fănica Dit
cov (Steaua) trece victorioasă 
linia de sosire înaintea cole
gelor/ sale de club Natalia 
Mangea și Demetra Angeles
cu. Caiaciștii Coșniță—Simio- 
cenco vor aduce clubului 
Steaua o nouă victorie, cîști- 
gînd proba de K 2 seniori.

Cîteva finale rezervate ju
niorilor. apoi asistăm la evolu
ția canoistiior seniori. La sim
plu, Gheorghe Danielov 
(Steaua) își depășește pe ulti
mii 20 de metri principalul 
adversar — Gheorghe Sidorov

NICI UN TIT ULAR
(Urmare din pag. II

a fost încredințată unor spe
cialiști reputați : antrenorul e- 
merit Radu Huțan. cu sarcini 
de coordonare pentru întregul 
proces Instructiv-educativ al 
lotului, antrenorul errerit Ni- 
colae Navasart pentru probe
le de caiac și maestrul emerit 
al sportului Simion Ismailciuc, 
pentru probele de canoe.

După intensele antrenamen
te din perioada de iarnă, la 
bac la munte - crosuri, schi 
—. la sala de forță sau la ba
zinul de înot, după primele 
concursuri ale sezonului, ca
iaciștii și canoiștii fruntași își 
continuă acum pregătirile la 
cluburi, în vederea primului 
obiectiv important al sezonu
lui : finalele campionatelor
naționale, programate la mij
locul lunii iunie.

Care sînt, așadar, 
condiții, problemele 
țiile lotului olimpic 
canoe ?

Este necesar să 
înainte, o caracteristică — cu 
destule implicații — a progra
mului olimpic din acest sport 
(numai 7 probe), față de cel 
al campionatelor mondiale (18 
finale !), particularitate care a 
determinat orientări cu totul 
no, în direcția stabilirii obiec
tivelor. Dezvoltînd această 
idee, vom remarca cu satisfac
ție subordonarea totală a pre
gătirilor și participării la cam
pionatele mondiale (ca și la 
regatele internaționale ale se
zonului) eerințelor olimpice. 
Este pentru prima oară «înd

în aceste 
și aspi ra
de caiac-

precizăm,

în rîndul specialiștilor și spor
tivilor fruntași ai caiacului și 
canoei nu se discută — în anul 
preolimpic — despre altceva 
decît. despre o cit mai bună 
reprezentare la J. O. de la 
Miinchen, deși unii diptre ac- *-”* r---- . -----. și

la
tualii p'erformeri vizează 
medaliile mondialelor de 
Belgrad

De altfel, preocuparea pri
mordială pentru probele olim
pice s-a reflectat și în selecția 
lotului, ca și în pregătirea 
desfășurată pînă acum.

Apare firească întrebarea 
referitoare la nominalizarea 
candidaților cu cele mai mari 
șanse pentru echipa olimpică 
de caiac-canoe. Răspunsul este, 
însă, mai mult decît dificil și 
aceasta nu numai pentru că, 
totuși, pînă la întrecerile de la 
Miinchen mai este destâlă vre
me ci, mai ales, pentru că în 
actualul lot de caiac-canoe 
creat _ .
îmbucurătoare. Este vorba 
faptul că în prezent deși ne 
aflăm la început de sezon, la 
fiecare din cele 7 probe olim
pice există cîte 3—4 echipaje 
de valoare sensibil apropiată 1

Așadar, nici o titularizare 
certă pentru echipa olimpică, 
deși majoritatea candidaților 
sînt deținătorii unor perfor
manțe maxime pe plan euro
pean sau mondial. Desigur, 
este greu de presupus eă, de 
exemplu, sportivi de valoarea 
Iui Ivan Patzaichin sau Ser- 
ghei Covaliov vor lipsi de la 
startul olimpie, dar acest lu- 
•ru nu este imposibil.

Este bine așa șl ni se pare 
nimerit ea pentru această aco
perire numerică șl valorică a

s-a 
o situație deosebit de 

de

tori s-a creat o atmosferă 
„grea”, cu căutări de motive 
pentru contestații, mărimea 
premiilor oferite la acest raliu 
făcîndu-i pe unii să uite de 
fair-play. De altfel chiar spre 
sfîrșitul întrecerii s-a făcut o 
contestație (se pare 
tă) care poate să 
turnări importante 
ment. Deocamdată 
ști însă care sînt

îndreptăți- 
aducă răs- 
în clasa- 

nu putem 
v........... ......  cîștigătorii
raliplui la categoriile și clasele 
respective și nici pe cel al
„Marelui Premiu” oferit de
ziarul Informația Bucureștiului, 
numărul și complexitatea cal
culelor necesitînd un timp în
delungat. Iată însă cele mai 
bune performanțe la cele două 
probe speciale 
SCHIMBAREA
Ionescu-Cristea 
(Fiat S) 41,8 ; 
A. Căluneanu 
Al. Bormaz —

disputate ieri. 
ROȚII : Eugen 
— M. Căpriță 

M. Mureșan — 
(Fiat 600) 50,9 ;

Al. Motoroiu

850) 55,7 ; Dan Bonjug 
Iancovicl (Fiat 850) 55,9 ; 

_ ’__ i — D. Petrea (Dacia 
1100) 56,4 ; D. Nedelcu — Dan 
Nedelcu (Skoda 1000 MB) 59,0. 
SLALOM : E. lonescu-Cris- 
tea (Fiat 850) 1 : 25,3 ; Aurel 
Puîu (Renault 8 Gordini) 1 : 34,5 ; 
N. Mihăilescu (Fiat 850) 1 :35,4 ; 
Iosif Santa (Dacia 1100 S) 
1 :37,6 ; Adrian Mureșan (Fiat 
600) 1 :38,0 ; Sever Vațlan (Sko
da 1000 MB) 1 : 38,5.

La timpii de la slalom spe
cial vor interveni însă unele 
modificări în sensul adăugirii 
penalizărilor pentru doborîrea 
popicelor, iar la schimbarea 
roții este contestată o „inova
ție" făcută — în afara regu
lamentului — de E. Ionescu- 
Cristea. Rezultatele definitive 
le vom publica în numărul de 
mîine.

(Fiat
- Șt. 
Șt. Ladaru

polo DINAMO ȘI RAPID

IȘI ROTUNJESC 
GOLAVERAJELE

Gh. E.

SUZANA ARDELEANU (STEAUA)

PĂSTRAT TITLUL DE
tru că la faza anterioară ele 
au lipsit din diverse 
(plauzibile sau nu). La 
„marilor absente" din finală 
s-a adăugat — In mod surprin
zător, încă din primul tur — 
Ecaterina Sthal care nu a pu
tut ocupa decît locul 4 în se
ria sa. Neașteptată a fost, de 
asemenea, eliminarea — tot în 
turul I — a campioanei bal
canice Rodioa Văduva.

In fruntea celorlalte două 
sorii s-au situat Ana Pascu 
(Steaua) și Suzana Ardeleanu 
(Steaua) care 
semifinalele în 
și care aveau 
pistele finalei.

Primul asalt 
pus-o pe Ana 
nei en-titre Suzana Ardeleanu 
și victoria netă obținută de 
prima a lăsat să se creadă că 
ea va fi succesoarea la titlu. 
Dar la începutul manșei a tre-

CU PESTE 400

(Dinamo) 
cui 1. In i 
(1 000 m) 
s-au impus în fața 
Nemeș (de acum și ei seniori), 
ocupînd primul loc. Așteptată 
cu interes, întrecerea de K 2 
rezervată senioarelor a fost 
cucerită tot de un echipaj al 
clubului organizator. Este vor
ba de Paulina Maftei și Nata
lia Mangea care, cu un finiș 
susținut, și-a adjudecat victo
ria în fața dublourilor formate 
din Ditcov—Angelescu și Ca- 
lenic—Răutu. Cu o pregătire 
mai bună, Ion Irimia (Steaua) 
iese învingător în proba de 
K 1 — 1 000 m. Finalele senio
rilor se încheie cu atrăgătoa
rele curse de K 4. La fete, 
victoria va fi cucerită de cvar
tetul Evdochimov—Angelescu— 
Ditcov—Mangea, iar la băieți 
de către echipajul compus din 
Dragulschi — Pavcl — Varto- 
lomeu — Irimia.

Așadar, opt victorii „steliste" 
în cele opt finale disputate. 
Desigur, prezența unor caia- 
ciști și canoiști fruntași de la 
clubul Dinamo (aflați într-o 
întrecere peste hotare) ar fi in
fluențat rezultatul final al cla
samentului general pe cluburi, 
nu însă în mare măsură, dacă 
avem în vedere și numeroa
sele locurț 1 ocupate de junio
rii clubului organizator. Cla
sament final : 1. Steaua 323 p, 
2. Dinamo 97 p, 3. Delta Tul- 
cea 62 p, 4. Șc. sp. 2 40 p, 5. 
CI, Sp Șc. 32 p.

Celelalte rezultate finale:

— clasîndu-se pe lo- 
cursa de canoe dublu 

Simionov—Danielov 
blonzilor

CAMPIOANĂ

Campionatul național de polo a 
continuat sîmbătă șl duminică 
cu partidele programate de cea 
de a doua etapă-tumeu la Ora
dea, Cluj șl Arad. Iată pe scurt 
relatările corespondenților noș
tri :

ORADEA. în cel mal interesant 
meci desfășurat In localitate s-au 
întîlnit echipele bucureștene Ra
pid și Progresul. Feroviarii au 
dominat categoric, jucătorii Pro
gresului limitîndu-se doar la o 
apărare disperată. Scor final 8—2 
(2—0, 2—0, 3—1, 1—1) pentru Ra
pid realizat de Culineac 2, Miu 2. 
C. Rusu 2, Țăranu și Medianu 
de la învingători, respectiv Goian 
șl Manea de la învinși.

Duminica dimineață, echipa Ra
pid a obținut un nou succes ca
tegoric in fața formației locale 
Crișul. Bucureștenii au atacat 
continuu, realizînd din prima re
priză o diferență apreciabilă care 
le-a dat posibilitatea apoi să 
treacă în „au ralenti". Scorul de 
8—1 (5—0, 1—1. 1—0, 1—0) a fost 
realizat de Culineac 3, Medianu 
2, Rusu 2 și Szabo de la Rapid, 
respectiv Hegyesl de la Crișul.

După o partidă echilibrată, 
Progresul a întrecut pe Crișul cu 
6—3 (1—0, 4—2, 0—1. 1—0).
Ghița șl E. Suranl-coresp.).

ARAD. Mult superioară, cam
pioana țării a obținut nod suc
cese. Dlnamo București a între
cut mai înttl pe Voința Cluj cu 
6—3 (1—1, 3—1, 0—0, 2—1) prin

(I.

golurile realizate de Lazăr J, Za- 
han, D. Popescu, Popa șl Mihăi
lescu. CI. Rusu 2 ți S. Szllagl au 
marcat pentru Voința.

în al doilea meci, Dinamo a în
vins cu ușurință pe Vagonul Arad 
cu 8—2 (1—0, 3—0, 1—0, 3—2). Au 
înscris : Zahan 3. Zamfirescu 2, 
Lazăr, M. Popescu, D. Popescu 
(Din.) și Capotescu, Lesai (Vag.).

Ultima partidă a oferit un re
zultat surprinzător, formația lo
cală Vagonul cîștigînd cu 6—4 
(1—0, 1—2, 2—0. 2—2) în fața Vo
inței. Realizatori : Unc 2, Sagher 
2 Albert, Capotescu (Vag.) șl CI. 
Rusu 2. Szilagl, R. Rusu (Voința). 
(Gh. Nicolălță-coresp.).

CLUJ. Politehnica șl I.E.F.S. au 
oferit o partidă pasionantă. Stu
denții clujeni au condus pînă în 
repriza a treia, dar oaspeții, su
periori din punct de vedere al 
concepției de joc, au eîștigat fi
nalmente cu 4—3 (0—2, 1—0, 1—0, 
2—1). Au înscris: Blajec 2, Schilka 
2 (I.E.F.S.) șl V. Pop, E. Pop,
Gavrlș (Pollt.).

Duminică dimineața, derbyul lo
cal Politehnica — C.S.M. s-a în
cheiat cu victoria la limită a 
primei echipe cu 3—2 (1—1, 0—1, 
1—0, 1—0). Realizatori : E. Pop 2, 
Gavrlș (Pollt.) și Urcan, Blkfalvi 
(C.S.M.).

Ieri după-amiază, I.E.F.S. a În
vins categoric pe C.S.M. cu 10—3 
(4—0, 2—0, 1—0, 3—2). Blajec a 
marcat 3 goluri pentru învingă
tori. (R. Mircea ți D. Solomel- 
coresp.).

motive 
seria

au terminat și 
aceeași postură 
să fie protago-

al finalei a o-
Pascu campioa-

După primele două reuniuni, 
poziția în clasamente a princi
palilor candidați Ia titluri pro
mitea întreceri deosebit de a- 
tractive în etapa a treia a cam
pionatului national de motocros. 
desfășurată duminică în orga
nizarea asociației sportive Po
iana Cîmpina.
fost satisfăcute sută la sută, 
cei peste 5 000 de spectatori 
prezenti pe dealul Muscelului 
urmărind, timp de cîteva orb,

Așteptările au

„CUPA STEAUA44

DE PARTICIPANT

1.K 1 — 500 m, senioare:
■Fănica Ditcov (Steaua) 2:16.6, 
2. Natalia Mangea (Steaua) 
2:17,1. 3. Demetra Angelescu
(Steaua) 2:17,2; K 2 — 1000 
m, seniori : 1. Steaua (Coșniță, 
Simiocenco) 3:35,6, 2. Steaua
(Dragulschi. Pavel) 3:36,7, 3. 
Steaua (Mitrea, Platon) 3:38.9 ; 
C 1 — 1 000 m: 1. Gheorghe 
Danielov (Steaua) 4:23,8, 2. Gh. 
Sidorov (Dinamo) 4:26,3, 3. T. 
Ditcov (Steaua) 4:26,4 > K 2 — 
500 m, 
(Maftei, 
Steaua 
1:59,6, 
Răutu) 2:01,3; K 1 — 
seniori : 1. I. Irimia 
3:59,3, 2. H. Ivanov 
4:00,0, 3. A. Conțolenco 
4:01,7 ; K 4 — 500 m, senioare:
1. Steaua (Evdochimov, Ange
lescu, Ditcov, Mangea) 1:50.8,
2. Steaua 1:55,0, 3. C.N.U. 1:56,1; 
C 2 — 1 000 rn,: 1. Steaua (Da
nielov—Simionov) 4:00,6, 2. Di
namo (E. Nemeș, St. Nerreș) 
4:05,0, 3. Steaua 4:08,0 ; K 4 
— 1 000 m, seniori : 1. Steaua 
(Dragulschi. Pavel, 
meu, Irimia) 3:16.4.
3:17,2, 3. Din^mo 3:18,0 : juni
ori (primele locuri), K 2, 1000 
m : 1. Delta (Dîba, Simion) 
3:45,2 ; C 1 — 1 000 m : 
Marcov (Dunărea) 4:33.0; K 
C. Simion (Delta) 4:13,5 : I< 
Steaua 3:32.9 : junioare. K 1 
500 m : Maria Ivanov (S) 2:20,2; 
K 2 — 500 ni : Steaua (Ivanov, 
Sadovnic) 2:03,4 ; K 4 — 500 m: 
Steaua 1:54,0.

3.

senioare :
Mangea) 

(Ditcov,
Dinamo

1. Steaua 
1:58,7, 2.

Angelescu) 
(Calenin, 

— 1 000 m, 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua)

Vartolo-
2. Steaua

P.
1:
4:

V. TOFAN

1 '

LA ACEASTĂ ORĂ
probelor olimpice

ȘJ

tuturor
să evidențiem munca și preo
cupările federației de speciali
tate. a antrenorilor însărcinați 
cu pregătirea lotului, ca și a 
cluburilor care și-au sporit 
contribuția la asigurarea aces
tor condiții de care sportul 
caiacului și canoei are nevoie 
pentru o nonă și, sperăm, mai 
prestigioasă afirmare în arena 
olimpii ă.

Obiectivele anului 1972 sînt, 
din cîte ne-am dat seama, în
drăznețe. vizînd mult mai mult 
decît cele elaborate pentru e- 
diția trecută a Jocurilor Olim
pice Ele au. însă, la bază nu 
numai dorința antrenorilor și a 
sportivilor, ci si o evaluare re
alistă a posibilităților. Do ace
ea. desigur, se noate vorbi a- 
cum do o posibilă tentativă la 
medaliile de aur atît la nro- 
bele de canoe cît și — reușita ar 
fj primul succes olimpic în 
întrecerile de caiac. Privi-i 
optimiste, porniqd însă de la 
aceeași studiere lucidă a pers
pectivelor. se îndreaptă și spre 
probele feminine.

Spuneam că la ora actuală 
nu există titularizări în echi
pa de caiac-canoe. că întrece
rea — la un nivel valoric su
perior — rămîne în acest sezon 
(fără îndoială și în cel viitor) 
deschisă. Este, de aceea, greu 
de spus CINE anume va cîș- 
tiga și Ia CE probă, dar — ne 
declara antrenorul emerit Ra
du Huțan : „Avem certitudinea 
că datorită marelui număr de 
echipaje, condițiilor de pregă
tire îmbunătățite, asaltului vi
guros dat de sportivii tineri 
(în lotul olimpic au fost pro
movați, printre alții, Paulina

Humă. Paulina Maftei, Varto- 
lomeu, Bivol, Franck, Voro- 
biov, frații Nemeș, Nichitor, 
Simionov). Ia Miinchen ECHI
PA olimpică de caiac-canoe a 
României va avea un cuvînt 
dr spus în lupta pentru me
dalii".

Asa stînd lucrurile, și pro- 
punîndu-ne să readucem acest 
sport în ..orizontul olimpic", 
am considerat necesar să mai 
cunoaștem orientarea viitoare 
a pregătirilor și participărilor 
la competițiile internaționale 
ale. sezonului. Răspunsul se în
scrie pe linia aplicării consec
vente a ideii de primordiali
tate acordată obiectivelor olim
pice. Aceasta se va reflecta în 
stabilirea grupelor de snortivi 
care vor particina la diferite 
regate internaționale, ca și în 
orientarea privind reprezenta
rea la campionatele mondiale, 
programul competiției favori- 
zînd concentrarea interesului 
pentru probele olimpice, care 
se vor desfășura în prima zi 
a finalelor.

Mai notăm, ca probleme 
foarte importante, sprijinul 
substantial acordat 
C.N.E.F.S. pentru ca baza 
la Snagov să ofere condiții 
time de pregătire, dar și do
rința antrenorilor și sportivi
lor de a se revizui calendarul 
internațional al sezonului. în- 
trucît absența de la unele re
gate (se participă. în schimb, 
la altele mai puțin utile) Îm
piedică întîlnirea directă cu 
unii dintre marii performeri 
ai caiacului și oanoei, viitori 
adversari la Jocurile Olimpisa 
de la Miinchen. “

de 
de 

OD-

•k

n-a

ia. Pascu a fost nevoită să se 
încline impetuoasei Haukler, 
iar această înfrîngere a pus-o 
pe picior de egalitate cu Ar- 
deleanu care în continuare
mai pierdut nici un asalt. Ta- 
tă-ne, așadar, in fața unui ba
raj între Pascu și Ardeleanu, 
un supliment disputat la ma
re tensiune în care Ardeleanu 
a condus cu 2—0, cu 3—2, apoi 
a fost egalată. După o serie de 
lovituri ne valabile ea a obți
nut tușa care l-a permis să-și 
păstreze titlul.

Clasament final i 1. Suzana
Ardeleanu (Steaua) 4 v.d.b.ț 2. 
Ana Pascu (Steaua) 4 v.d.b ț 3. 
Ana Halchin (Universitatea 
Buo.) 2 v (16—15) | 4. Maria 
Szalay (Universitatea Buc.) 2 v 
(14—12) ; 5. Judith Haukler (O- 
limpia Satu Mare) 2 v (16—13); 
6. Viorica Draga (Șc. sp. nr. 1 
București) 1 v. (s.b.)

LUPTA PASIONANTA IN
un pasionant spectacol de moto- 
cros.

Seniorii (participant^ la cla
sele 250 și 500 cmc) au luat 
startul în comun, pe un traseu 
neobișnuit de lung și presărat 
cu numeroase viraje, urcușuri 
și coborîșurl. care i-au triat pe 
concurenți după valoarea și 
pregătirea fiecăruia.

în aceste condiții de concurs, 
campionul balcanic Ștefan Chițu

ȚINTAȘII DE LA DINAMO 
AU CÎȘTIGAT

CEA DE A X-a EDIȚIE
Ieri s-a Încheiat cea de a X-a 

ediție a concursului republican 
da tir dotat cu „Cupa Olimpia". 
La Întrecerile organizate de clu
bul bucureștean s-au Întrecut pa 
poligonul Dlnamo numeroși țln- 
tașl din 20 de secții din 
reștl, Iași, Arad, 
Cluj șl Focșani, 
nit trăgătorilor 
care au totalizat 

. rile următoare, 
general, «-au
120 p șl I.E.F.S. 93 p. O compor
tare remarcabilă au avut-o și 
tinerii trăgători din Focșani, care, 
deși practică tirul de performan
ță de puțin timp, au reușit să 
cîștige două locuri I. în general, 
rezultatele au fost mulțumitoare, 
Iar organizarea competiției Ire
proșabilă.

Bucu- 
Ploieștl, Brașov, 
Trofeul a reve
de la Dlnamo 
202 p. Pe locu- 
tn clasamentul 

situat : Olimpia

CAMPIONATUL NAȚIONAL
2. Gh. Banu (Met. Buc.) 10 p.
3. I. Bartha (St. r. Bv) 8 p ; 
250 cmc — 1. A. Ionescu (Met. 
Buc.) 19 p, 2. St. Chifu 18 p, 3. 
M. Banu 14 p ; 500 cmc — 1. 
C. Dovids 22 p, 2. O. Ștefani 
18 p, 3. P. Filipescu 12 p ; echi
pe — 1. Steagul roșu Brașov 
92 p, 2. Metalul București 67 p, 
3. Poiana Cîmpina 35 p.

A „CUPEI OLIMPIA"

și veșnic tînărul brașovean Otto 
Ștefani, cistigătorii etapei la
clasele respective, pot fi con
siderați învingători merituoși, 
apropiindu-se la un punct și, 
respectiv, patru puncte de li
derii campionatului. S-au mai 
remarcat A. Ionescu. C. Dovids, 
Adam Crisbai. Mihai Banu și 
Paul Filipescu, care s-au nu
mărat printre animatorii între
cerilor

REZULTATELE : motorete —
1. P. Oprea (St. r. Bv) 8 p, 2. 
M. Chirea (Met. Buc.) 6 p, 3. 
D. Călinica (Torpedo Zărnești) 
4 p ; juniori — 1. Gh. Voicu 
(St. r. Bv) 8 p. 2. Gh. Barbu 
(Loc. Ploiești) 6 p. 3. E. Lucaci 
(St. r. Bv) 4 p ; 250 cmc — 1. 
St. Chitu (Poiana Cîmpina) 8 p.
2. A. Crisbai (St. r. Bv) 6 p, 3. 
M. Banu (Poiana Cîmpina) 4 p ; 
500 cmc — 1. O. Ștefani (St. r. 
Bv) 8 p, 2.
Buc.) 6 p. 3.
Tg. Jiu) 4 
GENERALE
PE : motorete — 1. D. Surâoiu 
(I.R.A. Tg. Jiu) 11 p, 2. P. 
Oprea 8 p. 3. M. Chirea 6 p ; 
juniori — 1. Gh. Voicu 24 p,

C. Dovids (Met. 
P. Filipescu (I.R.A. 
p. CLASAMENTE 
DUPĂ TREI ETA-

REZULTATE ! pistol liber 60 f.’ 
seniori : 1. C. Foclorescu (Steaua) 
553 p (record personal), 2. G. Ma
ghiar (Dlnamo) 551 p, S. L. 
Glușcă (I.E.F.S.) 547 p. Armă 
liberă 3x20 f. seniori : 1. D. Hrib 
(Olimpia) 556 p, 2. P. David 
(Voința Brașov) 550 p, 3. Gh. Vlă- 
dan (Metalul) 547 p. 60 1. culcat 
seniori î 1. O. Galea (I.E.F.S.) 
580 p, 2. G. Tolocică (Medicina 
Iași) 576 p, 3. D. Hrib 575 p. Armă 
standard 60 f. senioare : 1. Eca
terina Banta (Olimpia) 583 p, 2. 
Ioana Soare (I.E.F.S.) 583 p. 3. 
Mariana Fedot (Dinamo) 577 p. 
Junioare : 1. Maria Podaru (Viito
rul Focșani) 576 p. 2. Angela Tu- 
dorică (Dinamo) 570 p, 3. Adria
na Mihalache (Viitorul Focșani) 
570 p. Juniori : 1. G. Iliescu (Con
structorul Focșani) 586 p. 2. C. 
Manole (Steaua) 585 p, 3. D. Poș- 
tina (Dinamo) 582 p. Armă stan
dard 3x20 f. juniori : 1. T. Flo- 
rescu (Medicina Cluj) 549 p, 2. C. 
Manole 544 p, 3. L. Stoian (Di
namo) 543 p. Junioare : 1. Anca 
Iuga (Dinarpo) 532 p, 2. Mihaela 
Cernat (Petrolul Ploiești) 528 p, 
3. Ana Pali (Voința Brașov) 514 
p. Pistol cu aer comprimat 40 f. 
seniori ; 1. Gh. Neacșu (Dinamo) 
362 p, 2. D. Marinescu (Olimpia) 
359 p, 3. A. Tudorică (Dinamo) 
359 p. Senioare : 1. Virginia De
metriad (Dinamo) 360 p, 2. Iu- 
llana Ionescu (Olimpia) 353 p. 3. 
Viorica Mihalache (Dinamo) 325 
p. La juniori a eîștigat AJ. Vlaieu 
(Steaua) cu 363 p.

campionatelor 
stadionul Re-

Tr. IOANITESCU

ocazia 
universitare, pe ______ _ __
publicii. au evoluat — în afara 
concursului — și cîțiva dintre 
atleții noștri fruntași. Perfor
manța cea mai bună a fost 
înregistrată de Virgi] Tibul- 
schi la aruncarea ciocanului : 
65.28 m ! Alte rezultate : Gh. 
Zamfirescu 100 m — 10,4 ; 200 
m — 21,4 i Nic. Perța 110 
mg — 14,71 Mihai Vosminschi 
100 m — 10,6 ; Lia Manoliu 
disc — 56,16 m ; Carmen Io
nescu disc — 51,26 m ; Ioana 
Stancu suliță — 53,48 m.

Școlar. Constructorul. S.S.A. II 
și C.A.U. II precum și mai 
multi concurenți din divizia A, 
din Capitală și din provincie.

Stancu suliță —

• Miercuri și 
loc pe stadionul 
vizia de atletism „ ____
București. Participă, între alte
le, Viitorul, Progresul C S.

joi va avea 
Republicii di- 
a municipiului

• Proba de pentatlon din ca
drul concursului republican de 
primăvară al seniorilor s-a 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Viorica Enescu (Metalul) 
4534 p (100 mg — 13,6, greutate 
— 10,35, înălțime — 1,53, lun
gime — 5,69, 200 m — 25,3), 
Rodi ca Țarălungă (CAU) 4375 
p, Maria Salamon (Steaua) 
4352 p etc. Junioara de cat II 
Olga Ciobanu (Lie. 2 Iași) a 
înregistrat un nou record re
publican de junioare I și II cu 
4136 p (v.r. Elena Mirza 4104 p) 
cu 14,8 s, 8,50 m, 1,47 m 5,88 
m, 26,1 s.

DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI

(Urmare din pag. 1)

JUCĂTORII

PE... LINIA DE SOSIRE!

inexactitățile adversarului, cîș- 
tigînd un meci în care, la un 
moment dat, șansele lor pă
reau compromise. în general, 
partida a fost dinamică, am
bele echipe excelînd în apă
rare și comportîndu-se .... 1
reținut în atac, unde în ciuda 
unei circulații rapide a balo
nului, șuturile pe poartă sau 
finalizările spectaculoase au 
fost mai rare. Nu putem în
cheia aceste succinte considera
ții fără a aminti că jocul s-a 
disputat în condiții grele pen
tru cele două combatante : 
Steaua l-a avut pe Gruia ac
cidentat (el a jucat totuși, dar, 
bineînțeles, mult sub valoa
rea lui), iar Universitatea 
București s-a prezentat după o 
suită de obositoare partide în 
campionatul universitar.

și Esperschidt (3) — Știința. 
Au arbitrat bine O. Velicu și 
V. Proorocu (Ploiești). (C. D. 
NEGREA — coresp.)

S.C. BACĂU — „U" CLUJ 
16—14 (8-4); „POLI" GALAȚI 
—DINAMO BUCUREȘTI 7—11 
(4-6).

mai FEMININ

UNIV. TIMIȘOARA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
18—9 (7—4). Partidă fără pro
bleme pentru campioane. De 
notat că handbalistele de la 
Constructorul au ratat și 4 lo
vituri de la 7 m ! Principalele 
realizatoare ; Mctzenrath (4) 
- „U“ și Frantz (4). Au con
dus reșițenii V. Popescu și I. 

. Sîrbu. (P. ARCAN — coresp.)

Arbitrii R. Iamandi și I. Du
mitrescu, ambii din Buzău, au 
condus bine următoarele for
mații :

STEAUA : Dincă (min. 45 
Munteanul — Gruia (1), Gațu, 
Goran, Coasă. Iacob, Speck, 
Cristian (2), Birtolom (6), Po
pescu (3), Stock] (1).

UNIVERSITATEA: Banciu — 
Paraschiv, Voinea (1), Cosma 
(4), Chicid (4), Chircu (1), 

Stef (1), Bădău, Anton, Schu
man (1).

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 4—4 
(2—1)! Acest scor de fotbal îșr 
are explicația atît în condițiile 
atmosferice neprielnice (a plo
uat tot timpul) cît și 
dența manifestată în 
ambele echipe. Au 
Messmer (2), Hotnog, 
— Dinamo, Teacoiu, 
Cîrlan, Sauer

în pru- 
atv de 
marcat : 
Schmidt 
Oprescu, 

____ „ ____ Politehnica. 
Au condus , bine C. Burcă și 
St. Georgescu — București. (C. 
GRUIA — coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA LOVRIN 24—14 (14—7). 
Derby-ul codașelor a revenit 
bucureștenilor cu un scor con
cludent. Păcat, însă, că ei au 
demonstrat că știu să joace, 
de-abia acum cînd nu mai pot 
repara nimio ! Principalii rea
lizatori ; Nițescu (6) — Voința

TEXTILA BUIIUȘI — VOIN
ȚA ODORHEI 12—7 (6—4).
Gazdele au dominat tot timpul, 
obtinînd o victorie prețioasă. 
Principalele realizatoare : Șer- 

~ ■" respectiv
_£ foarte 

Marin

ban (6) — Textila, î 
Tcglaș (2). Au arbitrat 
bine I. Ionescu și M. 
(București).

ȘIBIUI.E.F.S. — C.S.M. c—— 
10—9 (3—4). După o prima re
priză în care sibiencele atacă 
în trombă și înscriu des prin 
Trandafir (ieri excelentă), stu-

dentele își revin oarecum, e- 
chilibrează jocul și cîștigă da
torită formei bune manifestată 
de Petruța Băicoianu. Cele mai 
multe puncte au marcat: Băi
coianu (6) — I.E.F.S. și Tran- 
dafir (4) - C.S.M. Foarte slab 
arbitrajul prestat de cuplul 
craiovean M. Pașec— VI. Radulescu.

UNIV. BUCUREȘTI - MU
REȘUL TG. MUREȘ 15_U 
(7—9). Beneficiind de un por
tar foarte bun (Mariana Hu- 
^ar), mureșcncele păstrează 
inițiativa pînă la pauză, reu
șind să pună deseori în peri
col poarta adversă. In partea 
a , doua a jocului. studentele 
își revin și preiau autoritar 
conducerea, realizînd o victo
rie clară. Principalele realiza
toare : Tair (5) — „U", respec
tiv Sos (5). Au condus cu gre
șeli V. Purică și D. Erhan, 
ambii din Ploiești.

Meciul dintre CONFECȚIA 
BUCUREȘTI și RULMENTUL 
BRAȘOV s-a întrerupt la sco
rul de 9—7 în favoarea bucu- 
reștencelor, în min. 23, din 
cauza timpului nefavorabil. 
Partida va fi reluată astăzi, la 
ora 10, pe Stadionul Tineretu
lui.

Horia ALEXANDRESCU

V

CUPA MAMAIA44
O REGATĂ DISPUTATĂ

deDisputată pe un 
forța 4, cu rafale, 
întrecerii, 
pus în dificultate echipajele 
participante, măiestria fie
cărui velișt fiind solicitată la 
maximum. Această întrecere 
a înregistrat 
foarte multe 
care au însemnat tot 
abandonuri, în special la cla
sa Finn. De remarcat la cla
sa F.D. abandonul echipaju
lui Bărbulescu — Panaitescu 
(C.N.U.),. câștigătorul - crimei

vînt 
prielnic 

regata a doua a

răsturnarea a 
ambarcațiuni, 

atîtea

Situația în clasamentetape. ... ...... ......
după două regate se prezintă 
astfel : clasa F.D. (Olandezul 
zburător) 1. Alexandrov N.- 
K. Tvețan (Bulgaria) 3 p, 2. 
N. Culică-D. Nicolescu (Elec
trica Constanța) 11 p, 3. J. 
Czibuzan-J. Tyra (Cehoslova
cia) 13,7 p. Clasa Finn ; 1—2. 
Petko Gramatikov (Bulgaria) 
3 P, 1—2. Iliac Hagipavjiy
(Grecia) 3 p, 3. Peter Entchev 
(Bulgaria) 13,7 p.

N. ENACHE-ooreap,
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chipele 
B au 
.linie 

profilîndu-se 
toul, punctul unde se 
risipesc toate îndoieli
le, unde speranțele se 
transformă în statisfac- 
ții sau în decepții.

Cele patru echipe 
care luptă în fruntea 
plutonului, în cele două 
serii, sînt cu ochii mai 
mult la rezultatele ri
valei respective, decît 
la cele proprii. Căci 
de-acolo vine marele 
pericol, cu deosebire 
de la meciurile din de
plasare, unde fiecare 
punct cules este un 
grăunte de aur.

In seria I. A.S.A. Tg. 
Mureș și Sportul Stu
dențesc, evoluînd pe 
teren propriu, aveau, 
în principiu, o dumini
că de așteptare. Șt, to
tuși, liderul a avut oa- 
recari emoții în parti
da cu Metalul. Dar și
I— 0, tot două puncte 
înseamnă... In seria 
cealaltă, de asemenea, 
distanțele s-au menți
nut, deși condițiile de 
joc favorizau o distan
țare sau o apropiere 
între Crișul și Politeh
nica. Ambele au reali
zat, însă, același rezul
tat satisfăcător în de
plasare : egalitate, bu
curia fiecăruia din ele 
fiind, deci, de scurtă 
durată...

La periferia clasa
mentelor, situația este 
clară numai în ceea ce 
o privește pe Flacăra 
Moreni, în seria I. Ea 
este virtuală retrogra
dată. Nu se știe însă 
cine o va însoți în di
vizia C. Metr om a 
smuls un punct la Pia
tra Neamț și are moti
ve să spere. Măcar o 
săptămînă. In seria a
II- a, derbyul codașelor, 
dintre U.M.T. și Vago
nul Arad s-a terminat 
nedecis. Rezultatul este 
prost, atît pentru una, 
cît și pentru cealaltă...

de divizia 
intrat în 
dreaptă", 

acum po-

POZIȚII NESCHIMBATE
In cele două serii

seria h FRUNTAȘELE AU OBȚINUT VICTORI! SCONTATE
A. S. ARMATA TG. MURES — METALUL BUCUREȘTI 

’ (0-0)
Fazecaș (min. 47) întîrzie, 
iar lui Mureșan (min. 46, 48, 
49, 50), golul i se refuză fie 
de către Iosif, fie de către... 
soartă. Victorie iminentă — 
se materializează în min. 52 : 
Lucaci pătrunde pe dreapta, 
centrează perfect, Naghî (de 
departe cel mai bun de pe 
teren) se înaltă și 1—0... Dar, 
iată că și oaspeții au o 
mare ocazie, în min. 73, cînd 
Stan Gabriel este oprit de... 
tușierul Filip, care vede of
said.

Arbitrul ION BARBU 
(Aiud) a condus mediocru 
(fluierul său s-a auzit mereu 
cu întîrziere) următoarele for
mații :

A.S.A.: Solyom — Sleam, 
Toth, Ispir, Varodi (min. 80 
I. Naghi), Naghi, Hajnal, Bo- 
loni, Lucaci, Mureșan, Faze
caș (min. 61

METALUL: 
eseu, Moraru, 
caru (min. 74 
Dumitru Emil, Troi, St. Geor
gescu, Iancu (min. 46 Stan 
Gabriel), Roman.

1—0
TG. MUREȘ, 23 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Azi, A.S.A. a dominat tot 

timpul, a avut un „mijloc" 
excelent, dar în față — un 
Fazecaș depășit de joc și un 
Mureșan care s-a jucat cu 
ocaziile (și a avut nu mai 
puțin de 11 !). De partea cea
laltă, antrenorul Paul Po
pescu a trimis în teren o 
echipă care a știut să se 
apere (excelent Apostol), con- 
traatecînd, în schimb, foarte 
rar.

în prima repriză, joc în
tr-o singură direcție, spre 
poarta lui Petre. Dar scorul 
nu se schimbă nici măcar în 
ultimele 10 minute ale repri
zei, cînd bucureștenii rămîn 
fără Iancu (accidentat). Deși 
Naghi (min. 9), Lucaci (min. 
21), Mureșan (min. 23 — sin
gur cu Petre, dar portarul 
Metalului are un reflex for
midabil — min. 36, min. 40), 
au golul în vîrful bocancu
lui...

Gazdele 
cea de a 
primele 5 
tot atîtea

conducătorului partidei. Ce
lelalte goluri ale Sportului 
studențesc au fost realizate 
de Jamaischi (min. 6), Kraus 
(min. 57) și Ciornoavă (min. 
78).

SPORTUL STUDENȚESC: 
Stan — Gal, Boc, D. Nico- 
lae, Jurcă (min. 80, Culda),

Jamaischi, Balaban, Bujor, 
Duțan, Kraus (min. 68, Sa va), 
Ciornoavă.

METALUL : Stănescu (min. 
34, Bărbulescu) — Grigore, 
Stanciu, Ciobanu (min. 46, 
Baciu), Buciumeanu, Nițescu, 
Stăncescu, Ionescu, Mureșan, 
Pîrvu, Tiron (P.v.),

SPORTUL

încep „tare" șl 
doua repriză, în 
minute, ele avînd 
ocazii mari, dar

STUDENȚESC
4—0

scor, meritată, 
Ieri dimineață,

Caniaro).
Iosif — 1
Apostol, Cojo- 
Enache), Savu,

Mate

Victorie la 
a studenților, 
elevii lui I. Motroc s-au an
gajat într-o dispută dîrză 
chiar din primele minute, ac- 
ționînd în viteză, iar cele 
două extreme, Bujor și Cior- 
noavă, servindu-și bine cole
gii. Replica jucătorilor de la 
Metalul s-a situat la un ni
vel bun doar pînă în min. 
13. în acest minut, Kraus a 
semnat al doilea gol, dintr-o 
centrare a lui Ciornoavă, gol

DINAMO Și RAPID SPRINTEAZA
(Urmare din pag. I)

• 
gol iu de ziua lui, am aflat 
pe calea undelor și am citit 
că — din nou — Nunweiller 
III (iarăși nota 10) a jucat 
excepțional (ca în mai tot 
acest retur), conducînd. su
perb și eficace, lupta pe me
terezele apărării sale. Am 
mai scris, și o repet, echi
pei Dinamo de acum un an 
sau doi i-a lipsit, pentru a 
obține titlul, eroismul (Nelu 
este apărătorul român cu 
șase-șapte intervenții chirur
gicale consecutive unor ac
cidentări în joc) și măiestria 
matură a unui Nunweiller 
III, jucător care a intrat cu 
depline drepturi în galeria 
marilor fotbaliști ai acestei 
țări-

Privind sprintul puternic, 
ambițios, al celor mai valo
roase actuale echipe ale 
României, ne bucură spe
ranța că decizia va fi rostită 
(în bună măsură) la 9 iunie, 
în meciul Dinamo-Rapid, în- 
tîlnirea directă fiind cea mai 
sportivă modalitate de a 
tranșa rivalitatea. Cu mult 
înaintea acestui meci, su
gerăm federației să solicite 
din timp o brigadă de arbi
tri străini de prestigiu care 
să conducă partida (ce pă
rere aveți despre un 
Bello la marele derby 
campionatului român?!), eli- 

locului 
cît

una 
doi

Lo 
al

minînd din capul 
ipoteza perspectivei 
ar fi ea de mică — ca 
dintre echipe să aibă 
adversari...

Revenind la etapa de sîm-

bătă. aplaudăm performan
țele obținute de Universita
tea Craiova (care a jucat 60 
de minute așa cum ne este 
temperamentul, producînd 
.„șocul ofensivei" unei echipe 
— ofensive și ea — care se 
aștepta să joace la o poartă). 
S. C. Bacău, F. C. Argeș și 
poate că nu ne-am zgîrci 
cu elogiile nici în privința 
Progresului — „11“ care se 
zbate dramatic. omenește, 
pentru a se salva — dacă 
de... partea cealaltă n-ar fi 
fost o formație care, evolu
înd în fața teleobiectivelor, 
și-a închipuit că nu o vede 
nimeni (inclusiv cei de la 
Bacău sau Petroșani, de pil
dă...)-

După cum scrie cronicarul 
jocului, și-am putut remarca 
și noi pe micul ecran, la 
Petrolul s-au aflat cîțiva 
„băieți buni" care au ju
cat mai mult cu prezumtiva 
naivitate a spectatorilor și 
mai puțin împotriva adver
sarilor de pe teren.

Fenomenul iese din peri
metrul sportivității, te întris
tează și te revoltă.

Nu vi se pare, oare, eă o 
asemenea echipă — scăpată 
prin urechile acului de re
trogradare anul trecut, în ul
tima etapă (cînd jucătorii 
Steagului roșu, care nu sînt 
„băieți buni“, au bătut-o 
măr) și care în această iar
nă a beneficiat de turnee 
în Grecia și Africa — ar 
cam trebui scutită un timp 
de deranjul unor asemenea 
voiajuri și de alte beneficii 
corespunzătoare înaltei spor
tivități ?

Geo RAEȚKI

- METALUL TIRGOVIȘTE 
(2-0)

ce a însemnat căderea oaspe
ților pentru o lungă perioadă. 
Pînă la pauză, în majoritatea 
timpului, acțiunile ofensiva 
s-au desfășurat într-un sens: 
spre poarta apărată de Stă
nescu și apoi de Bărbulescu, 
în urma accidentării lui Stă
nescu. După pauză, o scurtă 
perioadă jocul a fost echili
brat, dar bucureștenii sînt 
mai incisivi și depășesc cu 
mai multă ușurință apărarea 
adversă. Din suita de ocazii 
d’e la poarta Metalului, stu
denții au reușit să fructifice 
doar două. Pe parcursul me
ciului, unii jucători au dat 
dovadă de nervozitate și ar
bitrul EM. VLAICULESCU — 
Ploiești a trebuit să averti
zeze pe Ionescu și Balaban 
pentru joc periculos, iar pe 
Mureșan 
min. 60,

să-1 elimine, în 
pentru injurii aduse

c-

AU

SERIA

GAZ

DUNĂREA GIURGIU — POLITEHNICA GALATI
- * (2-0)

vitură indirectă la 11 m 
poarta gălățeană, în min. 
dar Politehnica scapă și 
aceasta. Mai erau cele 60 
secunde de prelungiri, 
de arbitru pentru întreruperi, 
care secunde nu păreau să 
aducă ceva nou. Dar a venit 
și fundașul Bălosu și a tri
mis cu furie o „ghiulea" de 
la 14 m dintr-un careu aglo
merat. Mingea s-a oprit sus. 
într-un colț al plasei) în timp 
ce 11 bărbați se prăbușeau 
cu suferință, pe gazonul ars 
de soare și de patima celor 
90 de minute și cîteva se
cunde. Bun arbitrajul bucu- 
reșteanului D. GHEȚU, încur
cat de tușierii Gr. Angheluță 
și V. Ivanovici, ambii 
București.

DUNĂREA : Purcaru 
Iacob, Cojocaru, Bălosu, 
doi, Sandu, Mustață. Leșeanu, 
Manciu (min. 78 Tudor), 
Cristache, (min. 60 Tigănilă), 
Lungu.

POLITEHNICA i Dumbrea- 
nu — Rizea, Tudbrie, Dima, 
Dinu, Toma, Diaconu (min. 
35 Bucur), Marinescu, Bes- 
man, Lehăduș, Tolea.

Mircea M. IONESCU

3—2
GIURGIU, 23 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Studenții gălățeni așteptau 

fericiți fluierul final. Mai 
erau ctîeva secunde și reuși
seră 13 Giurgiu o remiză de 
aur pentru soarta lor. își a- 
lungaseră grijile 
începutul jocului 
îi năuciseră prin 
rapide (în min. 
Mustață cu capul; 
punctează și Leșeanu).

Dar, imediat ce a început 
repriza secundă, studenții 
lasă adversarului voluptatea 
micilor satisfacții (driblinguri 
inutile și pase cu efect..; in
vers, de care s-au lăsat se
duși Cristache, Mustață și 
Manciu), dar contraatacă pe
riculos. Și așa, în 10 minute 
trio-ul ofensiv Marinescu— 
Lehăduș—Bucur, harnic și 
inspirat, aduce egalarea prin 
golurile primului jucător 
(min. 55 și 65). Tribunele 
freamătă nemulțumite, fac 
haz de necaz („Cine are ne
voie de puncte să vină și la... 
Giurgiu"). Și așa băieții lui 
Mîndtu încearcă un ultim 
asalt, lung de 5 min. Lungu 
ochește bara, se acordă o lo-

S. N. OLTENIȚA — ȘTIINȚA BACĂU 1—0 (0—0)
OLTENIȚA, 23 {prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Știința Bacău a venit 

Oltenița cu gîndul de a reali
za un meci egal. în acest 
scop, studenții băcăuani se 
betonează în apărare, lăsînd 
în atac doar două vîrfuri — 
Pelea și Dicianu. De altfel, 
gazdele se instalează în tere
nul advers, din primele mi
nute, jucînd cu fundașii pe 
linia de centru și forțînd des
chiderea scorului. Dar oca
ziile ivite sînt ratate cu se
ninătate.

după ce la 
giurgiuvenii 
două goluri

4 înscrie 
min. 7

la

de
90, 
de 
de 

date

din

Ră-

Iată, pe scurt, fizionomia 
partidei. în min. 12, Constan
tin „croșetează" întreaga a- 
părare a oaspeților și, din 
interiorul careului, șutează în 
bară. în min. 16, Eftimescu 
șutează extrem de puternic, 
portarul Mîniosu este bătut, 
dar balonul lovește din nou 
bara. în min. 45 Stamanichi 
are golul în vîrful bocancu
lui, dar ratează incredibil.

Repriza a doua începe din 
nou cu atacul furibund al 
gazdelor. în min. 50, portarul 
Mîniosu scoate in extremis

un „cap" al lui Rateu. în 
min, 60 la o fază care nu a- 
nunța nimic deosebit, o ac
țiune pe aripa dreaptă a lui 
Cîmpeanu, urmată de o cen
trare splendidă în careu la 
Eftimescu, care reia cu capul. 
Portarul Științei, Mîniosu, 
este învins i 1—0 pentru 
S.N.O. încurajați de acest 
gol, gazdele au dominat cate
goric pînă la sfîrșitul parti
dei, dar portarul Mîniosu și-a 
salvat echipa de la o înfrîn- 
gere categorică. A arbitrat

CEAHLĂUL P. NEAMȚ -
Primul punct pierdut de 

Ceahlăul pe propriul teren. 
Brașovenii s-au apărat supra- 
numeric și au contraatacat

F. C. GALAȚI — PROGRESUL BRĂILA 2—0 (1—0)

bine MARIN NIȚĂ (Bucu
rești).

S.N.O. i Grădișteanu —< 
Nițu, Rateu, Pană, Baltag, 
Cîmpeanu, Vasilescu, Encu- 
lescu, Constantin (min. 87 Ră- 
ducanu), Eftimescu, Stama- 
nichi.

ȘTIINȚA BACAU t Mînio- 
su — Boiangiu, Mărgășoiu, 
Ciocoiu, Terez, Hetrea (min. 
66 Voga), Nemeș, Roșu, Cer-> 
nat, Pelea, Dicianu.

Aurel PĂPĂDIE

METROM BRAȘOV 0—0
destul de periculos. A arbi
trat bine N. PRUSAC — Bo
toșani.

CRIȘUL Și POLITEHNICA - CITE
METAN MEDIAȘ — CRIȘUL ORADEA 0—0

MEDIAȘ, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).Pe ......
ta te
echipe cu obiective diferite, 
ambele dorind însă cu ace
eași ardoare punctele puse 
în joc. Din această dispută a 
rezultat un meci nul, deși, 
judecind după numărul oca
ziilor, o victorie a oaspeților 
nu ar fi mirat pe nimeni.

Și aceasta, deși la Mediaș

terenul din 
s-au întîlnit

DUMITRACHE

locali- 
două

PLEACĂ ASTĂZI
LA MOSCOVA

După ce simbătă a 
marcat cele două goluri 
ale victoriei dînamo- 
viste Ia Arad, Dumi- 
trache pleacă astăzi la 
Moscova în vederea me
ciului de la 27 mai, 
cind internaționalul 
nostru va juca în 
Iecționata lumii, 
prilejul sărbătoririi 
Iebrului lașin.

Se- 
cu 

ce-

In ultima etapă a turului la greco-romane

ABUNDAT DESCALIFICĂRILE

Gălățenii au dominat și au 
cîștigat pe merit. Autorul go
lurilor : Chihaia (min. 45 și

47). Foarte bun arbitrajul lui
GH. MICLOȘ — București.1 

Gh. ARSENE, coresp.

PORTUL CONSTANTA —FLACĂRA MORENI
2—0 (0—0)

Joc plăcut, în special în 
partea a doua, cînd jucătorii 
de la Portul și-au impus su
perioritatea. Au marcat : Fătu

POIANA CÎMPINA — C.F.R. PAȘCANI 3—0 (2—0)
Joc de un bun nivel teh

nic. Golurile au 
de Tr. Popescu 
ran (min. 16) și

(min. 50 din 11 m) și Enache 
(min. 70). A arbitrat foarte 
bine T. LEGA — Brăila.

P. ENACHE, coresp.

fost realizate 
(min. 5), Go- 
Chirilă (min.

75 din 11 m). Foarte bun ar
bitrajul lui C. IFOCIU —- 
București.

C. VÎRJOGHIE, coresp.

CLASAMENT
1. A.S.A. 26 17 5 4 62—23 39
2. Sportul studenjesc 26 16 4 6 38-24 36
3. Metalul Tîrgoviște 26 15 2 9 31-27 32
4. Progresul 26 12 5 9 29—23 29
5. F. C Galați 26 12 4 10 32-29 23
6. Ceahlăul 26 12 4 10 27-26 28
7. Dunărea 26 12 3 11 24—28 27
8. Portul 26 11 5 10 20—24 27
9. S.N.O. 26 10 6 10 25—31 26

10. Metalul București 26 9 7 10 27—20 25
11. C.F.R. 26 9 6 11 34—35 24
12. Poiana 26 9 5 12 28-28 23
13. Știința 26 8 6 12 27—31 22
14. Metrom 26 6 9 11 20-29 21
15. Politehnica 26 9 2 15 26—31 20
16. Flacăra 26 1 7 18 17-58 9

București—Portul,'
C.F4^. — F.C. Ga-

ETAPA VIITOARE (30 mai) f Metalul
Știința—Metalul Tîrgoviște, Metrom—S.N.O., 
lăți, Ceahlăul—Sportul studențesc, Progresul—Poiana. Politeh
nica — A.S. Armata, Flacăra — Dunărea.

UN PUNCT IN DEPLASARE

se joacă foarte tare. înainta
șii orădeni au trebuit să-și 
păzească mai întotdeauna pi
cioarele, sărind ca fripți, a- 
tunci cînd încercau un dri
bling. Și nu întotdeauna au 
reușit...

Orădenii ar fi putut cîști- 
ga, așa cum am mai spus, 
destul de ușor partida, dacă 
ei ar fi materializat măcar 
una dintre cele cinci mari o- 
cazii de gol avute în prima 
repriză (Arnoschi, de două 
ori, Șchiopu, Sătmăreanu și 
Suciu), ocazii clare ca lumina 
zilei, sau pe cea din min. 76 
(tot Arnoschi). Gazdele 
fost periculoase pe tot 
cursul meciului, decît 
două ori (Filip min. 6 și

GLORIA BISTRIȚA

min. 75), dar în schimp Le
pădatu, Jiga, Iancu și încă 
cîțiva au comis un șir mult 
mai lung de faulturi intențio
nate. A arbitrat foarte bine 
un meci în care, mai util ar 
fi fost un „dresor", C. NICU- 
LESCU ajutat de 
și N. Cătănoiu 
București).

GAZ METAN 
Ioo — Dodu II, 
Iancu, Ghiarmati, 
Jiga. Gartner, Moldovan, Fi
lip, Macoi.

CRIȘUL: Bologan — Să
rac, Lucaci, Bule, Balogh, 
Sătmăreanu II, Dărăban, Su- 
ciu, N.
Neșu), 
(min. 46

A. Munich 
(toți din

MEDIAȘ : 
Lepădatu,

Pascal,

Alexandru, (min. 76 
Arnoschi, 
Cefan).

MINERUL ANINA — OLIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0)

Victorie la limită a jucă
torilor de la Minerul, reali
zată în urma autogolului lui 
Bathori I, din min. 90. A

OLIMPIA ORADEA —
5—0

Orădenii au dominat, iar 
oaspeții au manifestat multe 
carențe în apărare. Au în
scris : Țanțoș (min. 8), Hădă- 
rean (min. 45), Benczik (min.

condus bine M. BIOLAN 
Tr. Severin.

P. LUNGU, coresp,

METALURGISTUL CUGIR 
(2-0) !

62), Harșani (min. 65) și Ia
cob (min. 85), C. POP — Hu
nedoara, a arbitrat foarte 
bine.

I. GHIȘA, coresp.

LA BUCUREȘTI — CEI 
MAI COMBATIVI AU FOST 

ARBITRII...
Triunghiularul divizionar 

bucureștean a fost la discre
ția echipei organizatoare, Pro
gresul, care a întrecut detașat 
atît pe IPROFIL Rădăuți cît 
și pe Steagul roșu Brașov 
(scor 28—9, respectiv, 18—6!). 
La toate cele trei formații s-au 
manifestat o serie de carențe 
de ordin tehnic și regulamen
tar, ca de pildă, evitarea a- 
tacului, neglijarea contrapro- 
cedeelor (la Steagul roșu și 
IPROFIL), lipsă de combati
vitate (la toate cele trei for" 

mâții). ~ 
spunem 
sul — 
au fost 
deseori , 
acei concurenți, în număr de 
opt (I!) care evitau inițierea 
unor acțiuni de atac, se com
plăceau într-p pasivitate care 
este acum sever sancționată 
de regulament. Cele patru 
duble descalificări de la Pro
gresul și Steagul roșu trebuie 
să dea de gîndit celor doi 
antrenori.

De Ia Progresul ne-au plă
cut totuși cum au evoluat 
P. Arcadie, E. Tofan, I. Bur- 
cea, Gh. Ciomărtaw și, parțial, 
„greii" S. Olteanu (100 kg) și 
A. Teodoroiu ( + 100 kg). Din
tre oaspeți nu pot fi remar
cați decît Răduț (52), Eizic 
(90) și Covătaru (100) de la 
Rădăuți. De altfel, echipa 
moldoveană merită o men
țiune pentru frumoasa per
formanță de a întrece, chiar 
și la limită, cu 23—22 pe 
Steagul roșu, echipă cu acti
vitate îndelungată în 
zia A.

Arbitrii, în frunte cu 
gunovschi (principal)

De altfel trebuie să 
că în partida Progre- 
Steagul roșu, arbitrii 
nevoiți să intervină 

și să descalifice pe

Conciu, au fost 
ei au sancționat 
primul rînd, 
(T.R.).

PITEȘTI — Formația locală 
a avut o comportare foarte 
bună întrecînd echipele Crișul 
Oradea (26—7), și Electropu
tere Craiova (27—9) la un 
scor neașteptat de sever, 
într-o partidă anostă, cu nu 
mai puțin de 6 descalificări, 
Electroputere a învins pe Cri
șul cu 13—9. Bine s-au com
portat Boțilă, Văcănoiu, La- 
crețeanu și Frujină (toți cu 
cîte două victorii) de la C.S. 
Pitești, respectiv Stoica de la 
craioveni. I. FEȚEANU-coresp.

TIMIȘOARA — Metalul 
București nu prea a avut 
„probleme" la Timișoara, do- 
minînd cu autoritate reuniu
nea. Metalul 
șoara 24,5 — 
C.S.M; Reșița 
i-au învins

divi-

P Ju- 
și G-

la înălțime, 
prompt, în 
pasivitatea.

— C.F.R. Timi- 
11,5, Metalul — 
30—6. Ceferiștii 
pe reșițeni cu

27,5 — 12,5. Cei mai buni au 
fost Geantă, Penciu (M), res
pectiv, Ciobanu (C.F.R.), Reși- 
țeanul Rogojan — cel mai 
bun din echipa C.S.M. — nu 
s-a prezentat la cîntar (I) și 
deci n-a concurat. C. CREȚU- 
coresp.

TULCEA — Pescărușul din 
localitate — 
lipsă la cat. 
nea, aflat la 
vinsă de 
București și 
cu 18—12, respectiv, 19,5—16,5. 
Bucureștenii au cîștigat și în 
fața gălățenilor cu 16,5—9,5, 
dar întrecerile n-au satisfă
cut, ambele echipe avînd nu
meroși sportivi care au evi
tat lupta. Arbitrii au fost 
nevoiți să dicteze 4 descali
ficări duble, de la categoria 
82 kg în sus. S-au evidențiat 
Baealu (P), Pătrașcu și 
că (R) și Șandragan 
I. TURȘIE-coresp.

cu un concurent 
100 kg (D. Ma- 

Iot) — a fost în- 
echipele Rapid 
Dunărea Tulcea

Gil-
(D).

I. VANGHELICI - PE PRIMUL LOC IN TURNEUL
DE LUPTE LIBERE DIN BULGARIA

RADNEV, 23 (prin telefon), 
în acest oraș bulgar a avut 
loc un mare turneu interna
țional de lupte libere la care 
au participat, în afara sporti
vilor țării gazdă, luptători 
din U.R.S.S. (cu două echi
pe), România, Iugoslavia și 
Polonia. Reprezentanții noș
tri au avut o comportare în 
generai bună. Excelent s-a 
comportat Iancu Vangheliei, 
care la 48 kg s-a clasat pe 
primul loc după ce în turul 
final a obținut două victorii 
prețioase: b. tuș Ogmesian 
(U.R.S.S.) și b.p. Petrov (Bul
garia). La cat. 62 kg P. Co-

man a ocupat locul II. fără 
nici o înfrîngere — în turul 
final : b. tuș Stoicev (Bulga
ria) și egal cu Abdulbekov 
(U.R.S.S.). Tot pe locul II 
s-a clasat și V. Iorga (82 kg) 
— în turul final: b.p. Ivanov 
(Bulgaria) și p.p. Jacmura- 
dov (U.R.S.S.). Pe locurile IV 
ale categoriilor respective 
s-au clasat T. Pancă (74 kg), 
FI. Moț (57 kg) și Șt. Stîngu 
(+100 kg). Nu s-au clasat 
printre primii
Butu (cat. 52 kg), P. Poale- 
lungi (68 kg), C. Ardeleanu 
(74 kg) și I. Marton (90 kg).

pqtru : Em.

C.F.R. ARAD — ELECTROPUTERE CRAIOVA 2—1 (1—0)
Joc, în general, echilibrat. 

Totuși, arădenii au avut unele 
perioade de dominare. Au 
marcat : Gyenghe (min. 30 
din 11 m), Kukla (min. 87),

respectiv Mateescu (min. 57).’ 
Satisfăcător, arbitrajul lui A. 
TUDOR — Sibiu.

n-au 
par- 

de 
Jiga

— POLITEHNICA TIMIȘOARA
' ‘ O-o)

43 pnntr-o lovitură de cap. 
Repriza a doua aduce ega

larea, în min. 52. prin Bun
gău, excelent servit de Sur- 
dan. Lupta devine , acerbă. 
Jocul este întrerupt de multe 
faulturi, dar — subliniem — 
de joc. Studenții joacă din ce 
în ce mai bine, știind că un 
meci nul le' reduce șansele 
și își creează două ocazii 
(min. 80 și 81), pe care însă 
Surdan le ratează.

A arbitrat bine F. COLOȘI 
— București.

GLORIA : Bocșa — Chere- 
cheș, Ciobotaru, Cîtu, Grea- 
bu, Goia, Mureșan, V. Nico
lae, Lovin (min. 63, Gheor- 
ghe). Ciocan. Gogan.

POLITEHNICA : Filip - — 
Maier, Mafa, Arnăut, Brîn- 
descu, Petrovioi, Bungău, Di
ma, Surdan, O. Dembrovschi, 
Copăceanu (min. 46 Pripici).

Șchiopu

I
Dumitru GRAUR Gh. NICOLĂIȚĂ, coresp.

1—1
BISTRIȚA, 23 (prin telefon, 

de „la trimisul nostru).
Politehnica a abordat una 

din ultimele sale șanse din 
bătălia pentru promovare cu 
o hotărîre remarcabilă, dar 
din păcate și cu o apărare 
nesigură. Din această cauză, 
după o perioadă, de tatonări, 
gazdele s-au «apropiat peri
culos de buturile timișoreni
lor. Notabil rărnîne șutul pu
ternic al Iui Ciocan, la o lo
vitură liberă de la 25 m 
(min. 33). De-abia în min. 40, 
înaintarea timișorenilor se 
vede cu adevărat (nu o fă
cuse pînă atunci și fiind vă
dit incomodată de un joc la 
ofsaid perfect al apărării 
gazde). Dar, Otto Dembrov- 
schi - 
careul 
grește 
ratînd 
mează 
care deschide scorul în min.

C.S.M. REȘIȚA — C.S.M. SIBIU 2—2 (2—0)

- servit impecabil în 
mic de Bungău, înne- 
sufletele timișorenilor, 
o ocazie rarisimă. Ur- 
lovitura iui Gogan,

In prima parte, reșițenii au 
dominat și au marcat de 
două ori. După pauză, sibienii 
au jucat deschis și au egalat. 
Autorii golurilor : Jack (min. 
15), Pîrvan (min. 39) pentru

A

„Olimpicii44
Mai puțin de 48 de ore au 

despărțit finalul etapei de 
sîmbătă de plecarea. lotului 
olimpic la Tirana, timp în 
care destule semne de între
bare au bîntuit tabăra candi- 
daților pentru Miinchen ’72.

în primul rînd, problema 
validității tuturor selecționa- 
bililor. Pentru că nu întot
deauna faptul de a încheia în 
teren un meci, constituie și 
dovada că jucătorul continuă 
să se afle în plenitudinea for
țelor fizice. Fapt verificat și 
la reunirea lotului olimpic 
(ieri dimineață au sosit ulti
mii șase selecționabili, cei
lalți 12 venind de sîmbătă 
seara) cînd dr. Nicolae Stă
nescu — împreună cu antre
norii Valentin Stănescu și 
Cornel Drăgușin — a consta
tat că nu mai puțin de șase 
jucători (Olteanu, Bădin, 
Vlad, Dumitru, Sălceanu 
Iordănescu) acuză diferite 
dispoziții.

A urmat consultul de 
goare pentru a vedea dacă.

in-

ri-

R. TIMOFTE

C.S.M. Reșița, Crețu (min. 78) 
și Unguroiu (min. 85). A con
dus bine S. DRĂGULICI — 
Tr. Severin.

I. PLĂVIȚIU, coresp.

A V

înaintea meciului de
acestea sînt momentane sau, 
în cel mai rău caz — din 
punct de vedere al necesități
lor lotului — remediabile în 
timp util. După cum ne-a de
clarat dr. N. Stănescu, toate 
cele șase cazuri vor fi rezol
vate corespunzător pînă în 
preziua meciului, atît medi
cul, cît și masorul Parcea in- 
trînd în acțiune chiar de sîm- 
bătă seara. Dumitru, de pil
dă, care acuză în urma me
ciului de la Bratislava o lom- 
bargie, prezentîndu-se la lot 
printre ultimii, după ce pu
sese la grea încercare răbda
rea conducerii lotului, va fi 
miercuri apt de joc și, să 
sperăm, cu un randament cu 
nimic inferior celui din par
tida Cehoslovacia — Româ
nia. Iordănescu are o contu
zie deasupra genunchiului 
stîng, care-1 împiedica, încă 
ieri după-amiază să pășească 
normal. Optimismul medicu
lui îl molipsise. însă, evident 
pe tînărul jucător militar, 
una din speranțele de gol ale

U. M. TIMIȘOARA— VAGONUL ARAD 0—0
Timișorenii au avut iniția

tiva, dar portarul Vagonului, 
Jivan, a apărat foarte bine.

CORVINUL HUNEDOARA
1—0

A arbitrat bine O. COMȘA 
— Craiova.

St. MARTON, coresp.

— MINERUL BAIA MARE 
(0-0)

Peste 4000 de spectatori au 
asistat la o dominare sterilă 
a jucătorilor 
Localnicii au

de la Corvinul. 
înscris unicul

gol în min. 90, prin Ceaușu. 
A condus.satisfăcător I. RUS 
— Tg. Mureș.

VOICU, coresp.A.

CL AS AMENT
1. CRIȘUL 26 16 7 3 40—17 39
2. Politehnica 26 13 9 4 36—17 35
3. C.S.M. Sibiu 26 13 4 9 46—31 30
4. Corvinul 26 12 6 8 36—24 30
5. Minerul Anina 26 13 3 10 29—26 29
6. Olimpia S.M. 26 12 3 11 27-24 27
7. Metalurgistul 26 10 7 9 28—32 27
8. Gloi ia 26 10 5 11 27—34 25
9. Gaz metan 26 10 5 11 26-35 25

10. Olimpia Oradea 26 10 4 , 12 29—31 24
11. Electroputere 26 7 9 10 24-37 23
12. Minerul B.M. 26 10 2 14 36—33 22
13. C.F.R. Arad 26 9 4 13 20-34 22
14. C.S.M. Reșifa 26 8 5 13 31-34 21
15. Vagonul 26 "7 5 14 18-35 19
16. U.M.T. 26 5 8 13 22-31 18

ETAPA VIITOARE (30 mai) : C.S.M. Reșița — Olimpia Ora
dea, C.F.R. — Minerul Anina, Crișul — Corvinul Gloria — 
Vagonul, Politehnica —* Gaz metan, Electroputere — U.M.T., 
Minerul Baia Mare •— Metalurgistul, C.S.M. Sibiu — Olimpia 
Satu Mare.

PRONOSPORT
sar

la Tirana

AȘA ARATA O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXAC
TE LA CONCURSUL PRO- 
NOSPORT NR. 21, ETAPA 

DIN 23 MAI 1971
echipei noastre. Iar Olteanu 
— ca să încheiem lista acci
dentalilor în ultima etapă — 
mai păstra ieri seară, pe 
pulpa piciorului drept, am
prenta crampoanelor unui ad
versar de la Farul.

Bineînțeles că în afara a- 
cestor „cazuri" au mai fost 
destui jucători obosiți după 
meciurile din campionat, sau 
șocați în urma contactului cu 
adversari "ce confundă anga
jamentul fizic deplin cu jo
cul dur, obstructionist.

Iată' de ce apreciem — a 
posteriori — programarea ul
timei etape de către F.R.F. 
simbătă, oferindu-se astfel 
timpul atît de necesar recu
perării. Mai ales că „olimpi
cii" noștri vor avea de în
fruntat. miercuri la Tirana, 
un adversar ce-și bazează 
jocul pe o excelentă pregă
tire

Fond de premii: 394.166 lei.

I. Boiogna-Torino 1
II. Cagliari-Verona 1

III. Catania-Napoli 1
IV. Inter-Lazio X
V. Juventus-Fiorentina X

VI. Lanerossi-Sampdoria X
VII. Roma-Milan X

VIII. Varese-Foggia 1
IX. Ceahlăul-Metrom X
X. Ș.N.O.-Știința Bacău 1

XI. Gaz metan-Crișul X
XII. Gloria-Politeh. Tim. X

XIII. C.S.M. Rș.-C.S.M. S. X

fizică.

Paul SLAVESCU

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face astfeii 
în Capitală îbcepînd de vi
neri 28 mai pînă la 8 iulie 
1971 inclusiv ; în țară înce- 
pînd aproximativ de marți 
1 iunie pînă la 8 iulie 1971 
inclusiv.



ROMÂNIA R.F. A GERMANIEI 7-3
LUGOJ, 23 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru).

La Teatrul Municipal din lo
calitate, în prezența unui pu
blic numeros care a umplut 
pînă la refuz sala, a avut loc, 
duminică seara, cea de a 
doua partidă dintre reprezen
tativele de lupte greco-romane 
ale României și R.F. a Germa
niei. Și de astă dată forma
ția română a avut o compor
tare bună și obținînd victoria 
tot cu 7—3.

lată și cîteva amănunte de la 
reuniune: I. Gibu și G. Maas 
(48 kg) au terminat la egali
tate, deși românul a avut a- 
vantaj în prima repriză. La 
categ. 52 kg. Gh. Stoiciu și-a 
reeditat victoria la puncte în 
fața lui R. Lacour, la capătul 
unui meci viu disputat. I. 
Baciu (cat. 57 kg) a terminat 
„duelul" său cu H. Weil în 
numai 5 minute cînd luptătorul 
vest-german s-a accidentat și 
n-a mai putut relua lupta.

O întîlnire viu disputată au

oferit C. Vîrfosu și M. Zimmer
man (62 kg). Tn final Vîrtosu, 
după o fixare și centurare la
terală, a fost declarat învin
gător la puncte. Tn aceeași 
notă s-a disputat și partida 
dintre N. Mihai și H. Rampf 
(68 kg) încheiată de aseme
nea, cu victoria la puncte a 
luptătorului român.

Cu o decizie de egalitate 
a luat sfîrșit meciul dintre M. 
Vlad și W. Schroter (74 kg). 
La categoria imediat superioa
ră (82 kg) Gh. Vădraru a

fost învins prin tuș (min. 5) de 
câtre R. Hiicker, în urma unui 
necruțător supleu. N. Neguț a 
întrecut clar la puncte pe R. 
Eham (90 kg). La semigrea, N. 
Martinescu n-a mai putut trece 
de L. Hecker, care s-a apărat 
disperat și meciui lor s-a în
cheiat la egalitate. Tn ultimul 
meci, la cat. +100 kg, V. Do- 
lipschi a obținut un meritoriu 
rezultat de egalitate în fața 
campionului european R. Bock.

Costin CHIRIAC

SULIȚAȘII EUROPENI ÎN FORMĂ
La Budapesta au început 

campionatele de atletism ale 
Ungariei. Cea mai valoroasă 
performanță din prima zi de 
concurs a fost realizată de 
Kulcsar, învingător în proba 
de aruncarea suliței cu 85,14 
m. Cursa de 10 000 m a fost 
cîștigată de Mecser cu tim
pul de 29:11,6. Tn proba femi
nină de aruncarea greutății,

pe primul loc s-a clasat Bog- 
nar cu 17,19 m.

Cu prilejul unui concurs 
care a avut loc Ia Saari (Fin
landa), atletul finlandez Han- 
nu Siitonen a stabilit 
mai bună performanță 
dială a sezonului în 
de aruncarea suliței cu 
tatul de 86,74 m.

cea 
mon- 
proba 
rezul-

mașinii lui

NASTASE ÎNVINS IN FINALA

DE LA BRUXELLES!
BRUXELLES, 23 (prin tele

fon). — Sub semnul surpri
zei a stat și ultimul meci de 
simplu al campionatelor in
ternaționale de tenis ale Bel
giei, în care o serie întreagă 
de favoriți fuseseră eliminați 
în tururile anterioare. Ilie 
Năstase a fost de nerecunos
cut în finala susținută pe te
renul central de la Royal- 
Club în companiat sud-afri- 
canului Cliff Drysdale (în se
mifinale: Drysdale — El Sha- 
fei 4—6, 6—0, 6—2). Tenis- 
manul român a încercat să 
joace numai mingi „scurte" 
pe puternicele drive-uri ale 
adversarului său, ceea ce nu 
i-a reușit, acesta păstrînd 
nestingherit inițiativa în pri
mele două seturi, pe care le-a 
cîștigat net. De altfel, din 
cauza ploii intermitente din 
timpul jocului, un control 
desăvîrșit al mingii era foarte 
greu de efectuat. In al trei
lea, Năstase își revine, ia 
conducerea, dar ratează un

setbal și apoi pierde definitiv. 
Scor : 6—0, 6—1, 7—5 pentru 
Drysdale.

A doua finală în care erau 
angajați tenismenii români 
Ilie Năstase și Ion Țiriac, în 
fața perechii Tom Okker 
(Olanda) — Marty Riessen 
(S.U.A.). cea de dublu mas
culin, nu s-a putut disputa 
din cauza ploii care s-a înte
țit spre sfîrșitul după amie
zii, făcînd1 jocul imposibil.

★

Surprizele au abundat șl tn alte 
întreceri Internaționale de tenis, 
de la sfirșltul săptămînll. In 
finala turneului de la Borne- 
mouth (Anglia), cunoscutul tenls- 
man Iugoslav Zeliko Franulovlci 
a fost învins de englezul Gerald 
Battrick cu 6—3, 6—2, 5—7, 6—0.

La Hamburg, cehoslovacul Jan 
Kodes a pierdut semifinala In 
fața modestului Jucător maghiar 
Peter Szoke : 6—8, 6—3, 0—6, 6—8. 
Adversarul Iul Szoke în finală va 
fi spaniolul Andres Glmeno, în
vingător cu» 6—3, 6—3, 6—2 asupra 
lui V. Zednlk (Cehoslovacia).

ECHIPELE POLONIEI SI ROMÂNIEI
1

S-AU CALIFICAT PENTRU C.E. DE BASCHET
KATOWICE, 23 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Mai întîi cîteva cuvinte 
despre meciul România — 
Țara Galilor terminat sîmbă- 
tă seara la o oră tîrzie, cu 
victoria reprezentativei noas
tre : 88—57. întrecerea ne- 
mai prezentînd interes pen
tru formația română (avea 
calificarea asigurată iar ad
versarii erau evident mai 
slabi), antrenorul Dan Nicu- 
lescu a introdus în teren ju
cătorii folosiți mai puțin sau 
de ioc în partidele anterioare. 
Aceștia s-au lovit însă de o 
împotrivire neașteptat 
dîrză, galezii luptînd, 
cinstea lor, exemplar 
era evident că nu au șanse 
de a cîștiga. Combativitatea 
modestei echipe a Țării Gali
lor a determinat, astfel, o în- 
tîlnire interesantă, la sfîrși
tul căreia selecționata noastră 
a cîștigat la o diferență netă, 
dar nu zdrobitoare, ceea ce 
a produs multă bucurie selec
ționatei galeze, din rîndul 
căreia i-am reținut pe Vaug-

de

ham, un bun conducător de 
joc și pe Hughes, un pivot 
cu talie apreciabilă (2,05) cu 
procedee tehnice corecte dar 
lipsit de experiență. Punctele 
formației române au fost în
scrise de : Georgescu (14), 
Pîrșu (13), Riihring (10), Cîm- 
peanu (15), Dragomirescu (16), 
Chivulescu (16), Oczelak (4).

Cu acest meci reprezenta
tiva României a încheiat tur
neul atingîndu-și scopul pro
pus : calificarea pentru cam
pionatul european de la Es
sen, obținută printr-o com
portare bună, concretizată în 
rezultatele jocurilor cu Polo
nia și Ungaria.

Duminică dimineața spor
tivii noștri și-au permis cîte
va ore de plăcută relaxare 
în splendidul parc al orașu
lui, unde au vizitat grădina 
zoologică, Planetarium și 
locurile de distracție, amuzîn- 
du-se copios în mijlocul puz
deriei de copii polonezi.

Echipa României sosește Ia 
București marți la ora 12 cu 
avionul.

In primul meci de dumi
nică echipa națională a Un-

gariei și-a disputat ultima 
șansă de a se califica. Era o 
misiune aproape imposibilă 
•deoarece din cauza înfrîngerii 
la scor suferită în fața for
mației României, Ungaria 
trebuia să învingă Polonia la 
minimum 9 puncte pentru a 
putea trece pe locul secund 
al clasamentului. Pe teren 
superioritatea de talie, teh
nică și fizică a gazdelor și-a 
spus cuvîntul de la început. 
Cu Jurkiewicz, în zi bună de 
coș (dar nu formidabilă, ca 
în întîlnirea cu sportivii noș
tri), cu Dolcewski, impetuos 
și eficace și avînd în Korcz, 
Kolinowski și Ceglinski jucă
tori siguri pe ei și pe... coș, 
selecționata Poloniei a domi
nat și a învins la o diferen
ță destul de mică. Teamul 
maghiar a făcut eforturi dis
perate pentru a salva onoa
rea unei reprezentative 
nu a lipsit de la nici 
campionat european, dar 
a realizat decît un
strîns. Polonia a învins cu 
94—83 (52—40) șl s-a clasat, 
astfel, pe primul loc al tur
neului, calificîndu-se împreu
nă cu echipa României pen
tru campionatul european din 
acest an.

Alte rezultate i
Ungaria — Danemarca 97— 

53 (44—21)
Clasamentul final i 1. Polo

nia 8 p, t. România T p, 3. 
Ungaria 6 p,

care 
un 
nu 

scor

0 NOUA FRUNTAȘA9

fAIRPLW
An de an. gazetarii spor

tivi din întreaga lume de
semnează. prin vot, pe cel 
mai corect sportiv, cel ma! 
„fair”. Acestui campion al 
cavalerismului pe stadioane 
i se acordă Trofeul interna
tional- „Fair-Play“ — Pierre 
de Coubertin. Numele fon
datorului Olimpiadelor mo
derne. asociat acestei dis
tincții de merit, îi dă o 
pondere suplimentară, sub
liniind limpede că ea răs- 
nlătește pe acei ce înțeleg 
cel mai bine adevăratul 
al întrecerii sportive.

Despre
semnării, pe 
an întreg, a 
nea sportivi 
este inutil să 
Poate, tocmai 
feele

sens

Atenție! Roata
Alex Soler Roig s-a desprins 
In timpul cursei pe circuitul 
de la Monte Carlo, obligîn- 
du-l pe automobilistul spaniol 
să abandoneze. Fără aseme
nea emoții a terminat Marele 
Premiu al Monaco „scoțianul 
zburător" Jackie Stewart, a 
cărui mașină Tyrell Ford a 
trecut prima linia de sosire 
(medie orară 134,359 km).

Telefoto : A.P.-Agerpres

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Maestra sovietică Natalia Ko
nopleva a preluat conducerea 
în turneul inter-zonal femi
nin de șah de la Ohrid. Du- 

~pă 12 runde ea totalizează 8>/2 
puncte, fiind urmată în cla
sament de Nana Aleksandria 
(URSS) — 8 (2) p, Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) — 7>/2 
(1), p, P. Cristina Radzi- 
kowska (Polonia) — 7 (2) p, 
etc. Elisabeta
(România) ocupă 
4>/2 puncte 
trerupte.

în runda
(cu piesele

pe Stadler. Partida dintre 
Radzikowska și Zatulovskaia 
s-a încheiat remiză. Toate 
celelalte partide, printre care 
Polihroniade — Carff și 
Baumstark — Belamarici s-au 
întrerupt. D. STANCULESCU

și trei

Polihroniade 
locul 9 cu 
partide în-

a 12-a, 
negre)

Konopleva 
a învins-o

Hiuaim Âiimim siob iiviiction
NOVI SAD, 23 (prin telefon).

Lotul reprezentativ de' călărie- 
obstacole al țării noastre a 
participat la tradiționalul con
curs de la Novi Sad. La în
treceri — care s-au desfășurat 
paralel cu campionatul de ob
stacole iugoslav — au luat par
te formațiile României, Unga
riei și 7 echipe ale țării gaz
dă. Călăreții români s-au nu
mărat printre protagoniștii 
disputelor, clasîndu-se, în fie
care probă, pe locuri fruntașe. 
AURELIAN STOICA s-a i mpus 
în „Premiul tîrgului Novi Sad", 
cea mai importantă probă a 
concursului. De menționat că 
în 1969 și 1970 locul I în a- 
ceastă probă a fost ocupat de 
Cornel Ilin și, respectiv, Du
mitru Velea.

REZULTATE TEHNICE: pro-

U

ba nr. 1 (juniori) : 1. I. Kapori,rV---- , . ... . . 4. Ni-
Aprod ; 

1. I. Ka- 
Aurelian 
Premiul

(Ungaria) cu Iatagan... 
colae Gheorghe cu 
proba nr. 2 (seniori) : 
pori cu Cerchez... 3.
Stoica cu Spumos; 
primăverii : 1. I. Milutinovici 
(Serbia) cu Miroci 39 p, 2. 
Cornel Ilin cu Viteaz 38 p... 4. 
Nicolae Gheorghe cu Aprod 37 
p ; Premiul Novi Sad : 1. I. 
Milutinovici cu Miroci... 3. Du
mitru Velea cu Viorica... 5. Ni- 
:olae Gheorghe cu Aprod; 
Premiul Tîrgului Novi Sad : 
1. Aurelian Stoica cu Picup... 
3. Cornel Ilin cu Zefir; proba 
de juniori (după baraj) : 1. I. 
Kapori cu Cerchez, 2. Nico
lae Gheorghe cu Aprod.

Călăreții români revin 
Capitală în cursul zilei 
marți.

în 
de

Campionatele republicane universitare
IOSIF NAGHI Șl 

PERFORMERI
VIORICA GABOR, CEI MAI BUNI 
Al ÎNTRECERILOR ATLETICE

întrecerile din ziua 
a „universitarelor" de ______
n-au diferit de cele din ajun. 
Cu foarte puține excepții, cîș- 
tigătorij au intrat — fără emo
ții — în posesia titlurilor de 
campioni pe 1971, pentru că, 
așa cum spuneam și ieri, ceea 
ce a lipsit actualei ediții a 
competiției a fost lupta, în a- 
devăratul sens al cuvîntului, 
pentru întîieta4e.

Performerul zilei (în final a 
fost decretat și al campionate
lor) este discobolul Iosif Na- 
gbi care a obținut 58,82 m și 
s-a străduit, în fiecare din în
cercările sale, să-și întreacă 
propriul record republican 
(59,96 m). O cupă asemănătoa
re — pentru cea mai bună 
performanță a competiției — 
a fost decernată și Vioricăi 
Gabor-Szeibert, campioana a- 
lergătoarelor la 800 m. Ea a în
vins, după o cursă frumoasă, 
pe colega sa de Institut, Elisa
beta Baciu.

Aprecieri laudative se cuvin 
și sprinterei Sanda Angheles- 
cu care pe 100 m (11,7) și 200 
(24,5) ....................... ’
bune

a doua 
atletism

7,41, E. Rotaru (Poli. Br.) 7,19, 
VI. Toma (I.E.F.S.) 7,13; pră
jină : V. Grămătic (I.E.F.S.) 
4,40, C. Pop (Babeș-Bolyai Cluj) 
4,30 V. Bogdan (Babeș-Bolyai

Naglii

Spania - Franța (m) 91-70 la Siena I

și-a înregistrat cele ma! 
rezultate.

Romeo VILARA

Cluj) 4,20 ' disc :' I. ___
(Ped. Tg. Mureș) 58,82 — re
cord universitar, G. ’ ‘ 
(I.P. Buc.) 42,00, V.
(Babeș-Bolyai Cluj) 41,58; '’cio
can : St. Siscovicl (I.E.F.S.) 
59,44 — record universitar, V. 
Popescu (I.E.F.S.) 57,18, I. Du- 
mitrache (I.P. Buc.) 52,88 ; FE
MEI : 200 m : S. Anghelescu 
(I.E.F.S.) 24,5 — record uni
versitar, R. Marinescu (U Buc.) 
25,2, M. Lazăr (I.E.F.S.) 25,7 ; 
800 m : V. Gabor-Szeibert 
(I.E.F.S.) 2:10,4, El. Baciu
(I.E.F.S.) 2:10,8, M. Bădițoiu 
(Poli. Br.) 2:12,1 | 100 mg: M. 
Miloșoiu (I.E.F.S.) 14,4, A. VI- 
talios (Poli. Buc.) 14,4, R. Ta- 
rălurîgă (I.E.F.S.) 14,8; înălți
me : D. Munteanu (I.E.F.S.)
I, 62, Ii. Bokor (I.E.F.S.) 1,62, 
A. Vitalios (Poli. Buc.) 1,59; 
greutate : El. Rlțâ (U Timiș.)
II, 40, L. Gaciu (Babeș-Bolyai 
Cluj) 11,25 j suliță : A. Zirbo 
(I.E.F.S.) 48,16, El. Rlță (U Ti
miș.) 40,36 ; 4x100 m: I.E.F.S. 
47,9 — record universitar, Uni
versitatea Buo.

Manole
Bogdan

IOSIF NAGHI51,4.

In cea de-a 4-a zi a cam
pionatului mondial feminin 
de baschet s-au înregistrat 
următoarele rezultate ! URSS 
— Cuba 88—51 (37—29) ; Bfa- 
zilia — Coreea de Sud 70—63 
(35—35) ; Japonia — Franța 
68—67 (41—33). în clasament 
conduce echipa URSS cu 6 
p, urmată de Cehoslovacia și 
Brazilia cu cîte 4 p.

★
In sala „Tivoli" din Liub- 

liana, echipa masculină a Iu-

goslaviei a întrecut reprezen
tativa Cubei cu scorul de 
81—56 (41—32).

★
In meciul derby 

Prieteniei* (Siena) 
tîlnit selecționatele
ale Franței și Spaniei. Jucînd 
excelent baschetbaliștil spa
nioli au terminat învingători 
cu scorul de 91—70 (45—30).

al „Cupei 
s-au tn- 

masculine

In 
registrate următoarele 
tate : BĂRBAȚI : 200 m : 
Novac (Med. Timiș.) 21,7 
rec. univ. egalat, Gh. Petro- 
nius (I.E.F.S.) 21,9, T. Petrescu 
(I.E.F.S.) 22,0 ; 800 m : D. Tit 
(I.E.F.S.) ------
(I.E.F.S.) 
(I.E.F.S.) 
Laurențiu , 
record universitar, P. Chiriluș 
(U Iași) 15:21,6, I. Szekely (U 
Cluj) 15:35,8 ; 400 mg : Gh. Pe- 
tronius (I.E.F.S.) 52,3, M. Ling 
(I.E.F.S.) 54,4, V. Cosma (Ped. 
Bacău) 55,0 ; 4x400 m : I.E.F.S. 
3:22,9, Politehnica Brașov 3:27,8| 
lungime : M. Georgescu (IEFS)

ziua a doua au fost In- 
rezul- 

C.

1:53,7, N. loan
1:54,1, Z. Gașpar 

1:55,5 ; 5000 m : Ad.
(U Timiș.) 15:03,2 —

DUBLA VICTORIE A ECHIPELOR I.E.F.S. LA VOLEI

de- 
unui 

aseme-
dificultatea 

distanta 
unor 

sută la sută, 
mai insistăm, 
de aceea, tro- 

Fair-Play, de pînă 
acum, au prezentat o notă 
destul de monocordă, răs
plătind mai mult o anumită 
generozitate sportivă. Gulyas 
a acceptat întreruperea par
tidei cu adversarul său e- 
puizat de efort. Buscato n-a 
tras Ia coș văzîndu-șl opo
nentul în imposibilitate de 
a reacționa. Szurkowski și-a 
îmDrumutat bicicleta tocmai 
aceluia ce avea să-l Învin
gă In cursă.

Am fi dorit, poat», st 
vedem premiat o dată șl 
Jocul corect, pur și simplu. 
Acel fair-play de toate zi
lele. dacă vreți, pe care ar 
trebui să-l găsim tot
deauna pe stadioane. Din

* ' ' , o asemenea 
In joa șl tom- 
este din »e tn 
greu da găsit In 
eu „miză". Șl to-

nefericire, 
puritate 
portar» 
ce mai 
sporțul 
tuși...

De două 
decurg 
echipa 
chlpe 
pentru 
au demonstrat cu prisosință 
că se poate juca fair chiar 
într-o asemenea ambianță 
(pe eare, de obicei, cronicarii 
de specialitate abia așteap
tă s-o descrie ca „de in
fern”). Două echipe, una en
glezească gi alta spaniolă, 
ne-au dat — prin interme
diul micului ecran — o lec
ție de fair-play cum n-am 
mai avut prilejul să vedem. 
Un fotbal de clasă, 
limitei» deplinei 
tăți.

Pe scurt, de ce
acorda viitorul Trofeu Falr- 
Play, pe anul 1971, echipelor 
Chelsea si Real 7 După pă
rerea noastră, ar fi perfect 
meritat.

ori consecutiv, în 
cîteva iile, două 
fotbal, două •- 

înfruntîndu-«e

d» 
de

mari, 
un trofeu mare, ne-

țjueat ta 
aportivl-

nu (-ar

Radu VOIA’

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
DE FOTBAL AL ITALIEI

INTER - campioană

Se poate spune ci ultima 
etapă a campionatului italian 
(ediția 1970—71) s-a desfășurat 
tn anonimat, deoarece Interna
tionale — campioană virtuală 
încă cu trei etape în urmă — 
nu mal putea pierde titlul. O 
singură partidă a atras aten
ția : . cea care avea să decidă 
pe a treia echipă retrogradată 
în „B“. Anume, Inllnirea de la 
Varese, dintre formația locală 
și Foggia. A Învins Varese și 
astfel, Foggia, alături de La
zio și Catania vor activa In di
vizia secundă, în campionatul 
viitor.

Rezultatele și autorij goluri
lor : Bologna — Torino 
(Pace) ; Cagliari — Verona 
(Mancin 3, Riva, respectiv 
rari) ; Catania — Napoli 
(Fogli) ; Internazionale — Lazio 
1—1 (Mazzola, respectiv Nanni); 
Juventus — Fiorentina 1—1 
(Bettega, respectiv Vitali) ; La
nerossi Vicenza — Sampdoria 
0—0 ; Roma — Milan 1—1 (Ro
sa, respectiv Prati) ; Varese— 
Foggia 3—0 (Nuti, Tamborini 
din 11 m și Braida).

R. F. A GERMANIEI 1 Lupta 
pentru primul loc se va decide 

la golaveraj I

> FOGGIA, LAZIO

Clasamentul
1. Inter
2. Milan
3. Nap o M
4. Juventus
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

final i
30 II 8
30 15 12
30 15 I
30 11 13

și CATANIA retrogradează

3
3
6
6

50-36 46
54—26 43
33—19 39 
41—36 35 
30—24
32— 25
33— 35
27— 30
28— 32
22— 31
23— 35 
30—34
26—32 
28—43 
28—43 
18—39

34 
32
30
26
28
26
26
25
25
25
22
21

Golgaterul campionatului rltnlna 
Boninsegna (Internazlonale) mi 
24 de goluri marcate, urmat d» 
Prati (Milan) — 30 g., Savoldl 
(Bologna) 15 g., Better* (Juven
tus) "u etc.

Bologna 
Borna 
Cagliari 
Torino 
Varese 
Lanerossi 
Verona 
Sampdoria

13. Fiorentina
14. Foggia
15. Lazio
16. Catania

FACCHETTT

Ceiar» TRENTINI

Primele rezultata tn Turnau!
U.E.F.A.

în diferite orașe din Ceho
slovacia au început întrecerile 
celui de-al 24-lea turneu orga
nizat de UEFA, rezervat echi
pelor de juniori. Iată rezulta
tele din prima zl a competiției: 
Austria— Spania 1—1 : Portu
galia — Elveția 1—0 ; U.R.S.S. 
— Bulgaria 5—0 ; Anglia — 
Iugoslavia 1—0 ; Polonia — Sue
dia 1—1 : R.D. Germană—Gre
cia 5—1 ; Cehoslovacia — R.F. 
a Germaniei 0—0.

Selecționerul Ungariei a demi
sionat !

Selecționerul echipei maghia
re de fotbal Iozef Hoffer și-a 
dat demisia din această ca
litate ca urmare a severei în- 
frîngeri suferită de selecțio
nata Ungariei (0—3) In meciul 
susținut la Sofia tn eompania 
echipei Bulgariei. Presa ma
ghiară de specialitate a criti
cat pe Hoffer și pe antrenorul 
echipei Sandor Kapocsl, car» 
sînt acuzați că nu au reușit 
să alcătuiască o formație re
dutabilă, capabilă să joace la 
un nivel internațional ridi
cat.

Au mai rămas două etape, 
în campionatul vest-german, 
dar lupta pentru titlu este de
parte de a fi încă decisă. Du
pă ce federația de specialitate 
a omologat rezultatul dintre Bo
russia Monchengladbach și 
Werder Bremen cu 2—0 la 
„masa verde" (pe teren fusese 
1—1 — la întreruperea din 
min, 88 din cauza barei rupte!) 
In clasament, Bayern MUnchen 
egalează la puncte pe Borussia 
Monchengladbach. Sîmbătă, am
bele formații au jucat în de
plasare. Monchengladbach a 
cîștigat după o luptă dramati
că cu Borussia Dortmund cu 
4—3, după ce la pauză fusese 
condusă cu 2—1, iar Bayern 
învinge pe Werder Bremen, cu 
1—0 ! Locul 1 este în conti
nuare deținut de Monchenglad
bach, care este la egalitate de 
puncte cu Bayern, dar deține 
un golaveraj superior la limi
tă (+ 38 față de + 37 !).

Iată alte rezultate ale eta
pei : F.C. Koln — R.W. Ober
hausen 2—4 ; Eintrach Frank
furt — R.W. Essen 3—2 ; 
Hertha — Hemburger SV 2—0; 
VfB Stuttgart — Hannover 96 
1_2 j Schalke 04 — Kickers 
Offenbach 1—2; Eintracht 
Braunschweig — Î.F.C. Kaiser
slautern 2—0 | MSV Duisburg 
Arminia Bielefeld 4—1.

Primele clasate I

TELEX • TELEX • TELEX
Etapa a treia a Turului Italiei 
(Potenza — Benevent, 177 km) a 
revenit ciclistului Italian Gualaz.- 
zini, cronometrat în 5 h 05:23. Tri
coul roz continuă să fie in pose
sia lui Paolinl (Italia).

Ion a un med amical țn compa
nia Iul Angel Roblnson-Garda, 
Medul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate.■
Etapa a 5-a a competiției inter
naționale dcliste „Circuitul 
phine Libere", desfășurată 
distanța Annecy—Macon, a 
dștigată de rutierul belgian 
reickx, cronometrat pe 230 
cu timpul de 6 h 20:01.

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă cam* 
pionul belgian Eddy Merckx, ur
mat de compatriotul său Van 
Im pe, la 23,0.

O
Concursul Internațional de moto- 
dclism desfășurat la Husqvarna 
(Suedia) — probă oontînd pentru 
campionatul mondial la clasa 
500 cmc — a fost dștigat de spor
tivul belgian Roger de Coster, pe 
o motoddetă „ Suzuki". Locul 
doi a fost ocupat de Paul Frle- 
derlchs (R.D. Germană).

vo- 
ieri

După aprige 
leibaliștii și-au 
dimineață, campionii.

La masculin, în confrunta
rea finală, I.E.F.S., a întîlnit 
puternica garnitură a POLI
TEHNICII GALAȚI, 
reștenii, după ce au 
primul set în prelungiri, pun 
stăpînire pe joc. Mai 
mobilitate în linia 
precum și atacul

dispute, 
desemnat,

Bucu- 
cedat

buna 
a doua, 

percutant

UNIVERSITATEA CLUJ - CIȘTIGĂTOARE LA FOTBAL
(Urmare din pag. I)

tat imprecis, iar Anca (Univer
sitatea), In min. 108, • prelun
git balonul, pe eare l-a aules 
ou ușurință portarul Marinoan.

UNIVERSITATEA ! Negru — 
Butuza, Voroneanu, Mihăllă 
Popa, Anca, Ardeleanu, Diaoo-

nescu Sabău, ®oga (min. 67, 
Egyed), Lică.

INSTITUTUL DE MINE i 
Marlnean — Botoș, Zăvăluș, 
Varhoni», Bltea (min. 101, Iz- 
vetnaru), Tudor, Grizea (min. 
57. Robea), Mareu, Ștefan, Știr, 
Făgaș.

au fost 
care au 
Gălățenii 
în linia a doua și cu un blo
caj care nu a putut să sto
peze acțiunile adverse — au 
trebuit să se recunoască, în 
cele din urmă, învinși. Scor: 
3—1(—15, 13, 9, 8), pentru 
I.E.F.S. Iată lotul campioni
lor: Ionescu Dan, Adrian Ar
buzov, Constantin Chițigoi, 
Ion Cristian, Radu , Handrea, 
Octavian Bîc, Dan Droc, Cris
tian Iancu, Nicolae Pop, Pe- 
trică Stanciu, Vladimir Stă- 
nescu, Anton Săsăran; an
trenor i Ștefan Stroe.

Medaliile de broz au reve
nit UNIVERSITĂȚII CLUJ 
care a învins pe Universita
tea Timișoara cu 3—2 (—11, 
-12, 3, 10, 12).

principalele atuuri 
condus la victorie. 
— surprinși mereu

tn toate com- 
voleibalistele de 
depășit cu 3—1 

7) teamul UNI- 
TIMIȘOARA, 

plăcut, qu nu-

Superioare 
partimentele, 
la I.E.F.S. au 
(13, 11, —14, 
VERSITAȚII 
după un joc 
meroase faze spectaculoase. 
Antrenorul Gheorghe Moise a 
utilizat următorul lot: Car
men Marinescu, Elena Pan- 
drea, Eva Klein, Luxa Ghiță, 
Maria Cengher, Venera Za- 
harescu, Marcela Pripiș, Re
nata Pop, Ileana Gergely, 
Magda Kovacs, Sabina Gă- 
man, Maria Culic.

Locul al treilea a fost ocu
pat de reprezentativa UNI
VERSITĂȚII CRAIOVA, care 
a întrecut cu 8—1 (9,—9, 2, 
10), pe Universitatea Cluj.

A 5-a partidă a meciului de sah 
(sferturile de finală ale campio
natului mondial) dintre marii 
maeștri sovietici Viktor Korcinoi 
șl Eflm Gheller s-a Încheiat 
mutarea 
Korcinoi

la 
a 26-a cu victoria tui 
care conduce cu 3—2.

runde, în turneul mter- 
de șah de la Baja (Un-

Emanuel FANTĂNEANU

1. Bor. Mdnchengladbaeh
4>2 u

I. Bayern Mflnchen
32 U
U III. Hertha

10 «8—31 M

10
I

4
5

70—33
80—41

41
40

Dau- 
pe 

fost 
Die- 
km.

Dupi 7 
național 
garia) conduc Baghlrov, Forintos 
șl Csom cu cîte 5>/i p flecare. 
Maestrul român Victor Clocâltea 
ocupă locul 5 cu <’/« p.

masculinii de voie! 
șl-a Început turneul 

judnd la Tokio cu repre-

Echipa 
U.R.S.S.
Japonia___  . _
zentatlva ț&rll gazdă. Voleibaliștii 
Japonezi au obținut victoria eu 
scorul de 3—1 (15—13, 14—16, 15—5, 
15—11). Echipa feminină a U.R.S.S. 
a Jucat la Nagoya în compania 
echipei Japoniei. Oaspetele au re
purtat victoria cu scorul de 3—2 
(15—8, 3—15, 14—13, 15—3, 15—4).

■
Campionul european de box la 
cat. semlușoară, spaniolul Mlgtiel 
Velazquez, a susținut la Barce-

a 
în

In ziua a treia a turneului inter
național masculin de hochei pa 
iarbă de la Mtlnchen, reprezen
tativa R.F. a Germaniei a învins 
ou scorul de 1—0 formația Spa
niei. în alte două Jocuri s-au În
registrat rezultatele : Belgia — 
Canada 4—1; Selecționata Bava- 
rtal — Olanda 0—0.
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