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In Comitetul Executiv al F.I.S.U.

DEZBATERI AMPLE 
ALE SPORTULUI UNIVERSITAR

'Postul campion și recordman al lumii, Virgil Atanasiu este 
clasat pe locul secund (primul dintre români) după manșa I 
a uneia dintre cele mai spectaculoase probe, cea de pistol 

viteză.
I Foto i M. FELIX

Pe poligonul Tunari

MELANIA PETRESCU -

Lucrările Comitetului Exe
cutiv al Federației interna
ționale a sportului universi
tar au continuat și în cursul 
zilei de ieri. Au prezentat 
rapoarte despre activitatea 
depusă pînă acum dr. Primo 
Nebiolo, (Italia) președintele 
F.I.S.U., și dr. Michel Ostyn 
(Belgia), secretar general al 
federației.

Au" fost făcute, de aseme
nea, informări despre unele 
competiții importante care 
au avut loc. Astfel, au fost 
discutate: „Universiada" de 

vară de la Torino din anul 
1970, „Universiada" de iarnă 
din Finlanda, precum și tur
neul internațional studențesc 
de tenis de masă care s-a 
disputat în România în luna 
februarie.

S-a făcut o amplă analiză 
a Campionatului mondial stu
dențesc de handbal care a a- 
vut loc în această primăvară 
Ia Fraga.

Dezbaterile de duminică au 
cuprins și cîteva puncte de
osebit de importante din ac
tivitatea viitoare a Federației 
internaționale a sportului u- 
niversitar. Astfel, dl. Henri 
Mc Kenzie (SUA) a prezentat

un amplu report despre pro
blemele organizatorice ale 
viitoarei „Universiade" de 
iarnă ce va avea loc în sta
țiunea Lake Placid din Sta
tele Unite în luna martie a 
anului viitor.

Tot cu această ocazie dl. 
C. Sanchez-Mayoral (Spania) 
a făcut precizări asupra vii
toarei Adunări Generale a 
F.I.S.U. ce se va ține în luna 
septembrie a acestui an la 
Madrid.

Delegația română a prezen
tat o informare asupra orga
nizării Campionatului euro
pean studențesc de fotbal 
(open) pe care îl va organiza 
țara noastră în luna iulie a 
anului viitor.

In cursul zilei de luni, 
membrii Comitetului Execu
tiv F.I.S.U. vor face o ex
cursie pe litoral, cu care pri
lej vor fi vizitate stațiunile 
Mamaia, Eforie, Mangalia, 
Neptun, Jupiter.

Duminică, delegația de par
tid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat a vizitat orașul Șanhai.

înainte de sosirea avionului 
oficial, pe aeroport se aduna
seră mii de oameni : militari 
din forțele armate terestre, 
navale și aeriene, miliție 
populară și gărzi roșii, mun
citori, tineri. O fanfară mun
citorească intona marșuri. 
Moderna și masiva clădire a 
aerogării era dominată de 
mari pancarte pe care scria : 
„Un călduros bun venit de'Z- 
gației de partid și guverna
mentale românei", „Trăiască 
prietenia dintre poporul chi
nez și poporul român !“.

în momentul aterizării a- 
vionului izbucnesc îndelungi 
aclamații. La coborîrea din a- 
vion a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a membrilor 
delegației române, care sînt 
însoțiți de Ciu En-lai, merh- 
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Cian Ciun-ciao, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului mu

nicipal Șanhai al P.C. Chinez 
și președinte al Comitetului 
revoluționar municipal, cei 
veniți în întâmpinare îi sa
lută cu deosebită cordiali
tate.

Drumul spre centrul orașu
lui străbate sectorul Cian Lin, 
în care fabricile de textile și 
imprimeriile de țesături se 
aliniază de-a lungul a mai 
mulți kilometri. De la bal
coane și ferestrele caselor cu 
un singur cat, ca și al clă
dirilor moderne înalte, nume
roși locuitori se alătură ma
nifestărilor mulțimii care nu 
a mai lăsat nici un loc liber 
pe cele două laturi ale tra
seului.

într-o mașină deschisă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ciu 
En-lai și Cian Ciun-ciao, 
răspund celor care își mani
festă bucuria prin aclamații, 
dansuri, demonstrații sportive. 
Cu sentimente de caldă sim
patie este salutată Elena 
Ceaușescu, aflată tot într-o 
mașină deschisă, împreună cu 
soția tovarășului Cian Ciun- 
ciao, și cu tovarășa Lin Cia- 
mei, soția vicepremierului 
Li Sien-nien.

Coloana de mașini se a- 
propie de un vast complex 
de impunătoare clădiri de 
marmură, ale căror linii so
bre se detașează printre fîn-

tînile arteziene ce Ie încon
joară. Complexul găzduiește 
Expoziția industrială perma
nentă a erașului Șanhai. La 
intrare, pe • platformă special 
amenajată, sute de copii în
scriu cu flori urarea în lim
ba română i „Bun venit".

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze expoziția, primind am
ple explicații din partea 
gazdelor.

Duminică seara, în cinstea 
înalților oaspeți Comitetul de 
partid municipal Șanhai și 
Comitetul revoluționar mu
nicipal au oferit o recepție, 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

Delegația de partid și gu
vernamentală română a asis
tat apoi la un spectacol de 
gală. Un colectiv de artiști a 
prezentat baletul cu tema 
revoluționară contemporană 
„Fata cu părul cărunt".

★
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, a vizitat 
duminică după amiază Pa
latul de vară din Pekin. Un 
mare număr de vizitatori au 
salutat cu deosebită căldură 
pe oaspete.

Pretendentele la titlu, Dinamo și Rapid, învinse!

CAMPIOANA INTERNAȚIONALĂ
A ROMÂNIEI

O Multe rezultate remarcabile in prima zi 9 Azi. întreceri 
de mare spectacol

Poligonul Tunari, gătit ca 
de zile mari, a primit ieri pe 
oaspeții campionatelor inter
naționale ale României și ai 
„Marelui Premiu Carpați". 
După frumoasa festivitate de 
deschidere, sportivi și spor
tive din 19 țări au luat loc 
pe standuri și primele focuri 
au început să răsune ...

Ziua inaugurală s-a carac
terizat prin rezultate remar
cabile la mai toate probele. 
Și mai îmbucurător este fap
tul că printre primii perfor
meri se află și reprezentanții 
țării noastre. Astfel, Melania 
Petrescu a cucerit titlul de 
campioană internațională a 
ÎRomâniei la proba de armă 
standard culcat 60 de focuri, 
cu un rezultat excepțional ; 
593 p (cu un punct peste re
cordul mondial) printre învin
sele ei numărîndu-se cam
pioana și recordmana lumii, 
iugoslava Desanka Perovici. 
Cifre ridicate au obținute și 
alte două românce, Edda Baia 
și Ana Goreti.

Proba olimpică de armă li
beră calibru redus, 60 focuri 
culcat, a revenit belgianului 
Francois Lafortune cu 597 p 
(la un punct diferență de re
cordul lumii). Mențiuni me
rită și concurenții noștri Ma
rin Ferepatu și Marin Marin.

în schimb, țintași consacrați 
cum sînt Caban, Șandor și 
Olărescu s-au prezentat sub 
plafonul posibilităților lor.

O întrecere foarte disputată 
a oferit pistolul viteză, probă 
care se va încheia astăzi. In
teresant însă că în prima 
manșă, dintre toate celebrită
țile prezente la start, doar 
Atanasiu și sovieticul Sulei- 
manov au confirmat așteptă
rile. Ultimele 30 de focuri ur
mează să decidă pe învingă
tor, greu de pronosticat la 
ora cînd scriem aceste rîn- 
duri. Oricum, seriile de azi 
anunță adevărate demonstra
ții de virtuozitate.

C. COMARNISCHI
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0 DELEGAȚIE A A.D.A.C
A SOSIT ÎN CAPITALĂ
Duminică după amiază a so

sit in Capitală delegația celui 
mai mare club automobilistic 
din R. F. a Germaniei (ADAC) 
formată din domnii Hans Bretz, 
președinte, și Franz Stadler, 
vicepreședinte.

Oaspeții vor face o vizită de 
5 zile în tara noastră la in
vitația ministrului Turismului, 
Ion Cosma, președintele Auto
mobil Clubului Român, și vor 
avea contacte cu reprezentanții 
Ministerului Turismului și ai 
A.C.R. privind lărgirea rela
țiilor turistice între România 
și R. F. a Germaniei.

BOXERII DIXAMOVIȘTI
VICTORIOȘI ÎN R.F.G.

în primul meci din cadrul 
turneului pe care îl efectuează 
în R.F. a Germaniei, boxerii 
de la Dinamo București au 
întilnit, la Liibeck, o selecțio
nată a orașelor Travemiinde și 
Kaltenkirchen, de care au dis
pus cu scorul de 12—6.

ECHIPA D.F. a GtlIMANHI 
1CÎȘTIGAT TRIUNGHIU1AHUI 
Dt DECATLON DE EA CLUJ

PÎNĂ MIERCURI, ACELEAȘI INCERTITUDINI

PROGRAMUL ZILEI
De la ora 8,30 : Marele 

Premiu Carpați la talere 
aruncate din șanț și din 
turn, ultima manșă de 
100 de talere la seniori 
și 50 talere la femei și 
juniori.

De la ora 9 : campio
natele internaționale ale 
României : armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri 
și pistol viteză 60 focuri 
(ultima manșă).

Ora 15.30 : festivitatea 
de premiere la întrece
rile dotate cu Marele 
Premiu Carpați.

CLUJ, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ziua a doua 
a întâlnirii de decatlon Româ
nia — Polonia — R.F. a Ger
maniei s-a rezumat la un duel 
între... atleții oaspeți. Repre
zentanții țării noastre au cedat 
treptat pozițiile cucerite sîm- 
bătă cu destule eforturi, ră- 
mînîndu-le doar satisfacția de 
a fi concurat în compania unor 
atleți de elită, de la care, de
sigur, au cîte ceva de învățat.

Prima probă desfășurată du
minică, cea de 110 mg, a con
semnat prezența în prim plan 
a doi atleți cu același rezul
tat (14,6), polonezul Katus și 
Perk Walde (R.F.G.), care con
ducea în clasament după prima 
zi, a fost înregistrat cu 14,8 
rezultat care i-a asigurat mai

departe poziția de lider. Cu 
15,4 Bogdan va trece de pe lo
cul 8 pe 7, fiind primul dintre 
atleții români. In schimb, Jurcă, 
cu 16,0 va ajunge de pe locul 
6 pe locul 9. Nicolau n-a pu
tut nici el să-și păstreze locul 
11, rezultatul de 15,4 „arun- 
cîndu-l“ pe locul 13, urmat de 
Șepci (14), Gavrilaș, (16) și Va- 
silescu (18).

Discul s-a desfășurat în 
aceeași atmosferă decepționan- 
tă pentru noi. Performanța cea 
mai bună a obținut-o vest- 
germanul Perk (46,38), dar 
Walde se va menține în frunte.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

RUGBYȘTIi DE LA STEAUA 
NU MAI POT PIERDE TITLUL

Mai sînt două „runde", și 
campionatul primei divizii 
rugbystice se va încheia. 
Partidele e> :Jpei a XX-a s-au 
caracterizat printr-o luptă 
acerbă pentru puncte dusă 
•— in general — în limitele 
sportivității. în fruntea clasa
mentului, apele s-au limpe
zit. STEAUA nu mai poate 
pierde titlul. Acum, rămîne 
doar ca jocurile următoare 
să definitiveze și soarta ulti
melor clasate. în disputa 
pentru evitarea retrogradării 
Constructorul continuă cursa 
care n-ar fi exclus să fie în
cununată de succes.

Pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, ieri dimineață, 
s-au întâlnit DINAMO și 
STEAUA, într-un meci. cu o 
miză deosebită pentru ste- 
liști. în caz de victorie, 
Steaua nu mai putea pierde 
titlul, dimpotrivă, un succes 
dinamovist deschidea largi 
porți Griviței Roșii. Fluierul 
final al arbitrului avea însă 
să consfințească un rezultat 
favorabil militarilor: 18—14 
(3-5).

în primele minute ale re
prizei întâi am asistat la un

joc de uzură la mijlocul te
renului, ambele echipe ferin- 
du-se să se angreneze într-o 
luptă „corp la corp". Și, pe 
rînd, stelistul Durbac, dina- 
moviștii Nica și Fugigi, ra
tează lovituri de pedeapsă din 
poziții favorabile scorul men- 
ținîndu-se alb, pînă în min 
19, cînd Durbac reușește' 
transformarea unei lovituri 
de pedeapsă. După 13 mi
nute, Nicolescu aduce egala- 
rea printr-o încercare, în 
urma unei excelente faze de 
atac. Transformă Florescu și 
5—3 pentru Dinamo, scor cu 
care se încheie repriza. La 
reluare cei care atacă cu 
mai multă insistență sînt 
rugbyștii de Ia Steaua. în 
min. 44, Durbac transformă o 
nouă lovitură de pedeapsă, 
Mateescu imitîndu-1 după 
cinci minute. Este rîndul di- 
namoviștilor să reducă din 
handicap. Min. 51, Bucos nu 
ratează lovitura de pedeapsă. 
Două greșeli comise de Di
namo, permit în min. 53 și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ia pag. a 2-a)

• Etapa în care a 

plouat cu goluri: 33! • 

O surpriză mai mare ca 
alta : la București și la 
Petroșani • La Arad, 
scorul etapei : 6—0 • 
A cucerit Jiul punctele 
salvării ? • Steagul
roșu a obținut singura 
victorie în deplasare.

Mirea surpriză de sîmbă- 
tă, înfrîngerea Rapidu
lui pe teren propriu, 

n-a pus capăt luptei pen
tru titlu, cum foarte mulți 
au fost tentați să creadă, a- 
lăturind acestui rezultat ne
așteptat posibilitatea unei 
victorii dinamoviste, sau cel 
puțin un egal, in meciul de 
la Petroșani. Dar, ca și săp- 
tămîna trecută, cind, încheind 
de asemenea partida înain
tea celorlalte Rapidul a a- 
părut în ipostaza de ireme
diabil pierdut, Dinamo a lă
sat din nou să-i scape ma
rea ocazie de a se distanța, 
de a-și îngenunchea princi
pala adversară. Și iată că, da
torită acestui eșec de la Pe
troșani, partida directă, de 
miercuri, dintre Rapid și Di
namo, care părea să-și fi pier
dut importanța, a redevenit ■ 
un mare derby, un joc-cheie, 
pe care spectatorii îl vor trăi 
cu aceeași intensitate ca și 
cele două echipe. S-ar putea 
ca în această zi campionatul 
să-și dezvăluie toate tainele 
sale și să ne spună, în sfîr- 
șit, cine va fi echipa cam
pioană: Dinamo sau Rapid ?

La celălalt pol al clasa
mentului, rezultatele de ieri 
au aprins speranțe în inimile 
fotbaliștilor de la Jiul, în 
timp ce C.F.R. Cluj și Pro
gresul nu s-au putut întoarce 
din grelele lor deplasări, cu 
nici o perspectivă în plus. 
Bucureștenii au fost foarte 
aproape de a cuceri punctul 
mult visat, dar zeul fotba
lului le-a făcut în necaz de 
data aceasta, trimițindu-i șu
turile peste sau pe lingă 
poarta lui Corec.

Să notăm că această etapă 
a stabilit un nou record de 
eficacitate: 33 de goluri mar
cate (v.r.i etapa a 8-a, cu 31 
de goluri). Dar, fiindcă în a- 
cest sport nu sîntem mulțu
miți niciodată, vom vedea 
acum celălalt aspect al lu
crurilor și ne vom întreba, 
îngrijorați: ce fac apără
rile ? I

Jc. B.

„ghicit* colțul lung, făcînd inutil plonjonul 
i Ariciu. Foto t THEO MACARSCHI

CLASAMENT

Cu un șut expediat de la 25 m, Tătaru e 
portarul

REZULTATE TEHNICE
Farul — Politehnica 2-1 (0-0)
Petrolul — C.F.R. Cluj 2—1 (1-0)
Jiul — Dinamo 2-0 (1—0)
„U" Cluj — Univ. Craiova 5—1 (3_0)
Steaua — F.C. Argeș 5—1 (4—0)
U.T.A. — Sport Cluo Bacău 6—0 (3-0)
C.F.R. Timisoara — Progresul 2—1 (2-1)
Sîmbâtă : Rapid — Steagul roșu 1—3 (1—3)

ETAPA VIITOARE (9 iunie)
Politehnica — U.T.A. (0—2)
Dinamo — Rapid (1—1)
Univ. Craiova — C.F.R. Cluj (0—0)
Steagul roșu — Sport Club Bacău (0—1
Steaua — Progresul (1—1)
„U" Cluj — Farul (0—2)
F. C. Argeș — C.F.R. Timișoara (2—0
Jiu — Petrolul (0—1)

1. DINAMO 26 13 7 6 41 -22 33
2. Rapid 26 11 10 5 30—20 32
3. Farul 26 11 8 7 36—34 30
4. Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
5. Petrolul 26 10 9 7 31—29 29
6. U.T.A. 26 12 4 10 38—28 28
7. Steaua 26 10 8 8 37—28 28
8. Univ. Craiova 26 11 6 9 22-24 28
9. Politehnica 26 11 4 11 40-35 26

10. „U* Cluj 26 9 8 9 29-25 26
11. F.C. Argeș 26 8 8 10 33—37 24
12. Jiul 26 10 3 13 23—29 23
13. Sport Club Bocău 26 10 3 13 31—40 23
14. C.F.R. Clu| 26 8 6 12 31-41 22
15. Progresul 26 7 6 13 25—33 20
16. C.F.R. Timișoara 26 6 3 17 17-41 15

GOLGETERI

TĂTARU
12 goluri s Moldoveanu (Poli

tehnica), Frățllă (F. C. Argeș).
11 goluri î Dumltrache — 4

din 11 m (Dinamo), Adam —
I din 11 m („U“ Cluj).

10 goluri : Oblemenco — 1 din
II m (Univ Craiova).

9 goluri : Neagu — 1 din 11 m 
(Rapid), Cuperman — 1 din

11 m (Politehnica).

După o grămadă spontană dinamoviștii (in alb) încearcă să inițieze un nou atac.
Foto ; DRAGOȘ NEAGU

ECHIPA ETAPEI
ADAMACHE

SATMAREANU 
(Steaua)

PERONESCU
(Jiul)

(Steagul roșu)
JENEI OLTEANU

(Steagul roșu) 
PESCARU

POPOVICI

(Steagul roșu) (U.T.A)
TĂTARU ADAM 

(Steaua) („U" Cluj)

(Steagul roșu) (U.T.A.) 
LERETER

GYORFI 
(Steagul roșu)

ÎN REVENIRE DE FORMĂ

C.P.B. C1ȘTIGĂ CATEGORIC 
„CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ

După dușul rece din „Cupa 
U.G.S.R.”, cînd a gustat de 
mai multe ori din amărăciunea 
înfrîngerii, C.P., București, ac
tuala campioană a țării, a în
țeles că numai pregătirea asi
duă o poate reabilita în fața 
numeroșilor ei suporteri. Și 
la finala „Cupei României”, 
desfășurată timp de trei zile 
pe stadionul din Mangalia, ti
pografii au dat deplină satis
facție. Ei au abordat fiecare 
meci cu prundență iar apoi — 
grație unei pregătiri tehnice și 
fizice superioare-bucureștenii 
s-au declanșat, realizînd în u- 
neie meciuri tot ce am dorit.

Și acum amănunte de la 
returul actului final. în pri
mul meci al reuniunii. Biruința 
Gherăești (jud. Neamț) a reu
șit să conducă la pauză cu 
10—1, pe C.P.B., lăsînd impre
sia că va produce marea sur
priză. Dar, tipografii, dorind 
să termine competiția neîn
vinși, au făcut o repriză la 
„prindere” de o frumusețe ra
ră. au executat o gamă de 
pase derutante, combinînd pînă 
cînd și-au prins adversarii în 
poziții ușor de țintit. Scor fi
nal 15—11 pentru C.P.B. Șl al 
doilea meci a fost atractiv, Ce
luloza Călărași, care nu cîș- 
tigase nici un meci în tur, și-a

luat o meritată revanșă în fața 
oiniștilor de la Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman). Con
duși la pauză cu 10—0. jucă
torii din Călărași au minuit 
mingea cu multă precizie la 
„prindere", obligîndu-și adver
sarii — nesiguri la „bătaie” — 
să se apere în derută și în 
cele din urmă să părăsească 
loviți terenul. Rezultat 13—10 
pentru Celuloza. O desfășurare 
palpitantă a avut întâlnirea 
dintre Biruința Gherăești si 
Viață Nouă Olteni, învingătoa- 
rea cunoscîndu-se abia după 
ce ultimul om a trecut linia 
de sosire : 8—7. în rest, echi
pele favorite și-au adjudecat 
victoria clar : C.P.B. — Celu
loza Călărași 17—6 ; Biruința— 
Celuloza Călărași 16—7 ; CPB— 
Viață Nouă Olteni 18—4.

CLASAMENT FINAL : 1.
C. P. București 18 p, 2. Biruin
ța Gherăești 12 p, 3. Viață 
Nouă Olteni 10 p, 4. Celuloza 
Călărași 8 p.

în meciul decisiv din turneul 
pentru locurile 5—8, Avîntul 
Frasin a învins cu 15—9 pe 
Avîntul Curcani (jud. Ilfov), 
fiind urmate în clasament de 
Torpedo Zărnești și Voința Si
biu.

Tr. IOANIJESCU
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a diviziei B
SERIA A Il-aSERIA IBrăila) 

Ferfelea 
Ionescu

(Șc. sp. 1) a obti- 
urmat de A.

Știința
0—0

Brăila — A.S.A.
1—0 (0—0)

Cu etapa de ieri (a IÎI-a) 
s-a încheiat ediția din acest 
an a tradiționalei competiții 
„Cupa Olimpia", care s-a bu
curat de o reușită organi
zare.

La seniori, după un bine 
orientat atac al dinamoviș- 
tilor — liderul cursei, P. Soa
re (Steaua) fiind lăsat în plu
ton — Teodor Vasile (Dina
mo) a obținut o victorie ca
tegorică, parcurgind 110 km 
în 2 h 37:44. Media orară 
42 km. Pe locurile următoare 
St. Ene (Steaua), St. Rusen 
(C.S. Brăila), A. Zaroschi (Di
namo), 1. Ignat (Met. Plo- 
peni), toți același timp. Pe 
locul 6 St. Szekely (Dinamo) 
la 10 secunde. La 4 minute 
a sosit plutonul, 
sprint l-a cîștigat 
(Dinamo), urmat 
goescu (Steaua), 
soveri (Dinamo), 
(Dinamo) etc. Clasament ge
neral : 1 .T. Vasile 5 h 54:34, 
2. St. Rusen 5 h 55:29, 3. A. 
Zaroschi 5 h 55:34, 4. I. Ig
nat 5 h 55:34 5. St. Szekcly

1 5 h 55:44, 6. St. Ene 5 h 56:08.
La juniori mari, în etapa 

a II-a, după 60 de kilometri,

al cărui 
V. Selejean 
de Gh. Ne- 
Mihai Hri-
C. Ciocan

V. Iancu 
nut victoria, 
Vulcu (Steaua) și M. Ferfe
lea (Steaua). Clasament ge
neral : 1. V. Iancu 2 h 06:27, 
2. A. Vulcu 2 h 06:32, J. Va
lentin Ilie (C.S. 
2 h 06:35, 4. M.
2 h 06:45, 5. Gh.
(Steaua) 2 h 06:52.

Juniorii mici și-au dispu
tat întîietatea de-a lungul a 
40 de kilometri. în final a 
fost vorba de o tranșare a 
rivalității dintre doi brăileni. 
A cîștigat Adrian Dumitrescu, 
învingînd pe colegul său, ta
lentatul Cezar Hîrjescu, am
bii de la C.S. Brăila. Pe lo
cul 3, A. Ciobanu (Voința 
Ploiești), urmat de Șt. Po
pescu (Șc. sp. 3) și Sebastian 
Achim (Șc. sp. 3).

„Cupa Olimpia", ediția 1971, 
a fost o întrecere viu dis
putată, de la primul la ul
timul kilometru, ea consti
tuind totodată și un excelent 
mijloc de verificare a pregă
tirii cicliștilor noștri în ve
derea apropiatei competiții 
internaționale „Cupa Voința".

em. i.

Dobîrceanu (Universitatea) aflată 
meciul Universitatea București —

liberă pe semicerc înscrie un gol spectaculos. Fază din 
Conlecția, cîștigat de prima formație. Foto : F. TIIEO

C.S.M. SIBIU —învinsă pe teren propriu

S-a mai scurs o etapă din 
campionatul feminin de hand
bal, cu meciuri aprige, mai 
ales pentru formațiile angre
nate în lupta pentru evitarea 
retrogradării, și cu victorii 
concludente ale echipelor 
fruntașe, dominate de Uni
versitatea București, rămasă 
în continuare lider.

Nil NAI POATE EHIA PE1R00HADAPEA
UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI — CONFECȚIA 18—15 
mare 
me-

FOTBAL

fVrvnarg din pag. I)

Steaua nu mai poale pierde titlul

65 lui Giugiuc să mărească 
scorul prin două dropuril 
35—8. O foarte frumoasă mjn- 
ge „lucrată" de rugbiștii gaz
dei se încheie cu încercarea 
lui Constantin în min. 74, 
Giugiuc mărește în min. 77 
avantajul printr-un nou drop, 
iar Bucos, în min. 80 stabi
lește scorul final, transfor
mând o lovitură de pedeapsă! 
14—18. Arbitrul Dan Luces- 
cu a condus bine.

I’e stadionul Giulești a a- 
vut loc o altă întîlnire de 
mare importanță. De data a- 
ceasta pentru subsolul cla
samentului. RAPID a primit 
replica CONSTRUCTORULUI, 
Partida a fost mediocră din 
toate punctele de vedere, pre
sărată — in prima parte — 
și cu „excese de zei“, ceea ce 
a determinat pe arbitru să 
dicteze in min. 12 eliminarea 
rapidistului Ton Mihai. XV-le 
Constructorului, antrenat de 
Mircea Horșa, s-a dovedit însă 
mai lucid, știind, chiar și a- 
tunci cînd a trecut prin mo
mente dificile, să se apere

calm, șl să iasă periculos 
atac. După ce au condus 
3—0 în repriza întii, în 

unui arop reușit de 
Constructorul

cu 
la 
cu 
urma 
Coclita, Constructorul și-a 
mărit avantajul la 8—0 în 
ultimul minut, cînd Boian- 
gian, după o fentă excelentă, 
culcă balonul, încercarea fi
ind transformată de Meiu. 
Victoria, pe deplin meritată 
a Constructorului, face ca 
lupta pentru evitarea retro
gradării să devină mai pa
sionantă.

C.S.M. SIBIU — RULMEN
TUL 9—3 (9—0). in prima re
priză gazdele au dominat 
categoric reușind să înscrie 
prin Munteanu, care a trans
format trei lovituri de pe
deapsa. Cu toate că 
a doua a meciului 
au pus stăpînire pe 
au putut obține 
fiind nevoiți să se mulțumeas
că doar cu lovitura de pe
deapsă realizată de Ciorici 
A arbitrat excelent G. Efti- 
mescu. (B. IANCU —coresp.).

POLITEHNICA — ȘTIIN
ȚA 6—6 (6—0). Spectatorii 
au asistat la un jpc foarte

în partea 
bîrlădenii 
joc, ej nu 
egal area.

viu, deschis, la mină. După 
ce ieșenii au condus cu 6—0, 
prin încercările lui Tobescu, 
petroșenenii egalează situația 
prin Roșea și Stănculescu, 
care realizează cîte un eseu. 
A condus foarte bine V 
Cișmaș (D. DiACONESCU— 
coresp.).

FARUL — UNIVERSITA
TEA 12—0 (6—0). Jocul ex
celent pe înaintare și trei- 
sferturi le-a adus constănțe- 
nilor o binemeritată victorie. 
Oaspeții, prin maniera cu oare 
au abordat partida, au dove
dit cu prisosință că alcătuiesc 
un XV valoros. Au înscris 
Tănase, Pîrvan (încerc). Zam
firescu (drop, 1. p.). Foarte 
bun arbitrajul Iui P. Nicu- 
lescu.

(P. ENACHE-coresp.)

GLORIA Șl SPORTUL STUDENȚESC

CLASAMENT
1. STEAUA 20 17 1 2 356:108 55
2. Grivlța 19 16 0 3 321: 84 51
3. Dinamo 20 14 1 5 271: 94 49
4. știința 19 9 4 6 132:111 40
5. Unlverslt. 18 7 4 7 124:121 36
6. Farul 20 7 2 11 145:1G1 36
7. Politehnica 20 6 4 10 120:142 35
8. Agronomia 19 6 3 10 120:216 34
9. Rulmentul 20 7 0 13 106:244 34

10. C.S.M. 19 6 2 12 73:223 33
11. Construct. 20 4 4 12 124:246 32
12. Rapid 20 5 1 14 127:249 31

S-AU CALIFICAT ÎN DIVIZIA
telefon). Par-CLUJ, 6 (prin

tida dintre GLORIA și MI
NERUL Gura Humorului a 
dat cîștig de cauză formației 
bucureștene. A condus mai 
întîi Minerul, chiar din mi
nutul 10 piin încercarea lui 
Bujină. Echipa din Gura Hu
morului a ratat în continuare 
ocazii excepționale, nereușind 
să-și mărească avantajul. Scă- 
pați' ca prin minune, rugby- 

. știi de la Gloria au ieșit la 
atac egalînd prin încercarea 
lui Blum. După pauză Mi
nerul, cu toate că își domină 
adversarii nu reușește să în
scrie. Gloria s-a apărat calm, 
a ieșit din încleștare și a 
fuctificat două om multele 
ocazii avute: un drop și o 
încercare prin același Blum. 
(T. ST.)

(8—7). Altădată un
derby al campionatului, 
ciul a furnizat totuși, în ciu
da actualei diferențe de po
ziție în clasament dintre cele 
două competitoare, o întîl- 
nire frumoasă, în care stu
dentele au cîștigat — este 
drept — dar după multe e- 
moții. Mai ales în prima re
priză și într-o bună parte 
din cea secundă, 
tele de la Confecția 
stîtuit un adversar 
pentru Universitatea, 
a făcut ca victoria 
din urmă să nu se contureze 
clar decît în ultimele 10 mi
nute. Pînă atunci, acționînd 
eu convingere prin pivoți și 
pe extreme, Confecția a dat 
mult de furcă apărării 4+2 
a studentelor (de această 
dată parcă puțin prea avan
sată, ceea ce a făcut-o mai 
penetrabilă !), iar în defen
sivă a adoptat același sis
tem, obligînd echipa Univer
sității să utilizeze intens pi- 
voții și să neglijeze oarecum 
combinațiile de la 9 m. Prin 
această dispută, aproximativ 
egală pe plan tactic, s-a â- 
juns la o întrecere dinamică, 
interesantă 
care 
rata 
cari 
mai
extrem de favorabile) s-ar 
fi putut încheia chiar eu un 
rezultat mai puțin scontat. 
A11 marcat : Arghir (7), Tair 
(5), Dobirceanu (4), Schramko 
și Școrțescu pentru Univer
sitatea, Matache (6), Serediuc 
(3), Dumitru (2), Dincă (2). 
Zainfirache și Angliei pentru 
Confecția. Au arbitrat : V. 
Cojocarii și I. Mihăilescu — 
Craiova.

într-o bună
handballs- 

au con- 
in comod 
ceea ce 
acesteia

de urmărit și
— dacă Confecția nu 

așa de mult (două afun
de la 7 m, ca să nu 
vorbim de alte situații 

favorabile)

telefon). 
SPORTUL 
și CHI- 

era pe 
încheia

SIBIU, 6 (prin 
Partida dintre 
STUDENȚESC 
MICA Tîrnăveni 
punctul de a se
cu o surpriză. Formația din 
Tîrnăveni a ținut cu tot dina
dinsul să facă o partidă fru
moasă, ceea ce în parte i-a 
reușit, conducînd timp de 
60 de minute, datorită unui 
joc ofensiv și. spectaculos. 
Studenții, cu toate că au 
beneficiat de multe baloane 
pe linia de treisferturi, le-au 
irosit cu ușurință, chiar și 
atunci cina nu mai aveau 
altceva de făcut decît să cul
ce mingea. în butul advers. 
Ei se impun totuși în final. 
Scor: 29—11 (3—6) pentru 
Sportul. (I BOȚOCAN-coresp)

în cea de a lX-a etapă a 
returului campionatului divi
ziei A la popice s-au înregis
trat următoarele rezultate i

MASCULIN
C.F.R. Timișoara — Voin

ța București 5042—4927 p d. 
Meci de mare luptă cîștigat 
in final 
evidențiat 
885 p d 
853 p d.
resp.

Rapid București — Gaz me
tan Mediaș 5367—5107 p d. 
Reuniune dominată de la în
ceput și pînă Ia sfîrșit de 
rapidiști, care au avut în. C. 
Rădulescu (943 p d) și L. 
Taină (903 p d) cei mai efi
cienți popicari. De Ia oaspeți

S-au
> cu

de localnici, i
Micoroiu (T) 

și Oțogan (13) cu 
A. PETRE co-

Pentatlonul atletic școlar

CLUJ S, (prin telefon). Așadar, 
pronosticurile noastre s-au ade
verit I Echipa IAceului Gh. Bari
țiu și-a menținut avansul luat 
după prima zi a finalelor pen
tatlonului atletic școlar, ciștigind . 
tKliția clujeană a acestei com
petiții școlare de anvergură cu un 
punctaj apreciabil : 15363 p.

După Sorin Boană, care a a- 
dus echipei sale o apreciabilă 
zestre de puncte (îndeosebi la 
100 m și lungime), Adrian Pă- 
truț și Petre Mercea (1,80 m, 
respectiv 1,74 m la înălțime) au 
sporit in mod considerabil baga
jul de puncte al formației pro
fesorului Marian Pășcălău. con
tribuind astfel, la detașarea e- 
chipei de celelalte finaliste pre
zente pe stadionul Municipal.

Referindu-ne, de 
proba de înălțime băieți, 
buie menționat că a fost 
mai disputată, liderul 
bianul Ștefan Bokor -

prelungite confruntări 
jeanul Adrian Pătruț 
,.oprit“ la 1.83 m. Nu 
țin disputată 
țimea“ fetelor,

altfel, la 
tre
cea 
si- 

____ ___ _ — 1,86 ni 
decretat în urma unei 

clu- 
s-a

cu 
care 
mai pu- 
i „Inăl- 
adus In

prim-plan clteva săritoare : Eva
Zârgâ, Gabriela Ionescu, ’*
Jinga și Edith Suytho.
ele. primele două n-au 
însă deeit pină la 1,50
stnd satisfacția unui 
numai ploieștencei Jinga 
dencei Suytho.

Ultima . 
800 m plat 
prima 
Gunter 
distanța In 
Viorel Prună 
Severin) 
belean 
Craiova)

Iată ...
Liceului Gh. Barițiu, campioana : 
Sorin Boană, Adrian Pătruț, 
Petre Mercea, Liviu Tătara, 

Mihai Mureșan șl Adrian Albu.
Cit privește campioana la fete 

echipa Liceului Gheorghe Lazăr 
(antrenor prof. Elvira Slmiones- 
cu), punctaj general 16.282 —
ea nu s-a conturat chLar atlt 
de faci.1, în plasa campioanei 
aflîndu-se cel puțin două e- 
chlpe (Liceul nr. 2 Ploiești șl 
Școala generala nr. 8 Roman) 
aspirante șl ele la titlu.

Lucia 
Dintre 

rezistat 
m, lă- 

1,53 ni 
și ora-

probă a băieților 
a --------------

victorie 
Miihlebach

2:02,7. 
(Liceul nf.

— 2:03,1 și Marian Glu- 
(Liceul Frații Buzeștl 

— 2:04,6.
și componenții echipei

corespuns cu... 
timișoreană, 

parcurgind 
I-au urmat 

3 Tr.

Boană, Adrian 
Mercea, Liviu

Echli» bucureșteană (Gabri
ela Ionescu, Lucia Mărgineanu, 
Mihaela Uncu, Ileana Găvoz- 
dea, Mfjiaela Toma șl Albina 
Marcu) deținătoarea titlului de 
anul trecut, s-a făcut remar
cată prin omogenitate și expe
riență de concurs, explicabilă 
prin prezența pentru a treia 
oară consecutiv la finalele pen
tatlonului. Intr-un fel, elevele 
de la Lazăr vin să-și reabili
teze colegii, absenți anul aces- 

întreoere care le-a 
primele două ediții, 
majore.

Băieți, echipe :
- - “ 2. Lie.

Frații 
Cralovă 13 592 ; Indivl- 
Ștefan Bokor (Lie. O.

Barițiu Cluj) 3 271, 
■ Gh.

. . Fete : echipe 
LazăT Buc. 16 282, 
Ploiești 15 670, 3. 
8 Roman 15 511 ; 
Luda Jinga (Lie. 

Ploiești) -----
(Llc. 11

ta de la 
adus. în 
satisfacții 

Clasament :
Lie. Gh. Barițiu 15 362 ; 
II) Timiș 14140 ; 3. Lie. 
Buzești Craiova 13 592 ; 
dual : 1. . ’
Goga Sibiu) 3 273, 2. Sorin Boa
nă (Lie. Gh. “ ------
3. Ad. Pătruț (Lie. 
rițlu Cluj) 3 115. ~
— 1. Llc. Gh. ’ 
2. Lie. nr. 1 
șc. gen. nr. 
individual : 1.
nr. 2.
ZOrgS
Gabriela Ionescu
zăr) 3 749.

Ba-

3 834. 2. Eva
Cluj) 3 802, 3.
(Lie. Gh. La-

RULMENTUL
Victorie clară, 
studente, mai 

contra- 
i multe 
(6) - 
— Rul-

de
folosirea
Cele mai

Băicoianu (
Drasser (6) -

Dunărea Giurgiu
Bacău

Progresul
Tg. Mureș

Metalul Tîrgoviște — Metalul 
București 1—3 (1—1)

Sportul studențesc — C.F.R. 
Pașcani 2—1 (2—0)

Poiana Cîmpina — Ceahlăul 
P. Neamț 6—2 (5—0)

F. C. Galați — S. N. Oltenița
1—0 (1—0)

Portul Constanța — Politehnica 
Galați 1—2 (1—1)

Flacăra Moreni — Metrom 
Brașov 0—1 (0—0)

Metalurgistul Cugir —. Gaa 
metan Mediaș ; 0—0

Corvinul Hunedoara — Gloria 
Bistrița 1—0 (0—0)

Minerul Anina — Politehnica 
Timișoara 1—-2 . (0—0)

U. M. Timișoara — C. S. M. 
Reșița 2—1 (1—0)

Olimpia Oradea — Electropu
tere Craiova

Olimpia , 
Arad

Vagonul 
Sibiu

Minerul I
Oradea

2—0 (1—0)
Satu Mare — C.F.R.

0—0
Arad C. S. M.

3—0 (2—0)
Baia Mare — Crișul 
i 1—1 (1—1^

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

I.E.F.S. — 
15—10 (10—4). 
realizată 
ales prin 
atacurilor, 
goluri : 
I.E.F.S.,
mentul. (c.a.)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — TEXTILA BU- 
HUȘI 16—7 (6—3).

CONSTRUCTORUL TIMI
SOARA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 10—10 (3—7). Echipa 
oaspe a jucat foarte bine în 
prima repriză, lăsînd impre
sia că va cîștiga ușor. După 
pauză, însă, gazdele au avut 
o puternică revenire, fiind 
la un pas de victorie. Cele 
mai eficiente jucătoare; 
Franz (6), Kaspari (2) —
Constructorul, Sos (4), Ignă- 
tescu (2) — Mureșul. P. AR
CAN — coresp.

C.S.M. SIBIU — VOINȚA 
ODORHEI 6—7 (3—6). învinse 
în acest joc, sibiencele au 
pierdut orice speranță de a 
mai rămîne în divizia A. 
Ele au pierdut și prin faptul 
că din formație au lip
sit principalele realizatoare 
(Trandafir și Brezaie), dar și 
pentru că echipa oaspe a ju
cat excelent. I. IONESCU
— coresp.

1. A.S.A.
2. Sportul stud.
3. Progresul
4. Met. Tlrg.
5. F.C. Galați
6. Ceahlăul
7. Dunărea
8. Met. Buc.
9. Portul

10. C.F.R.
11. S.N.O.
12. Poiana
13. Știința
14. Metrom
15. Politehnica
16. Flacăra

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

63-25
41-26
32-23
32- 36
34-31
30-33
26-30
30-21
21-26
37-38
25-33
34-32
33- 31
22-29
29-33
19-61

40
39
33
32
30
29
29
28
28
26
26
25
25
25
23
10

1. CRIȘUL

2. Politehnica
3. CSM Sibiu
4. Corvinul
5. Min. Anina
6. Olimpia SM
7. Metalurgistul

28 17 8 3 43—19
28 15 9 4 43—20
28 14 4 10 48~35

13 6 9 38—26 32
13 3 12 30—30
12 4 12 28—26

42
39
32

28
28
28

29
28

8. Olimp. Ord.
9. Gloria

10. Gaz metan
11. Min. B.M.
12. C.F.R. Arad

Electroputere13.

28
28
28
28
28
28

10
11
10
10
11
10

13
12
12
14
13

28
26
26
26
25
25

28 11
14.
15.
16.

7 10
CSM Reșița 28 9 5 14
Vagonul 28 8 6 14
U.M.T. 28 6 9 13

24—39
33—36
21—35
23—32

24
23
22
21

ETAPA VIITOARE (13 iu
nie) 1 Metrom-Sportul stu
dențesc, S.N.O.—Portul, Ști
ința—F.C. Galați, Dunărea— 
Metalul Tîrgoviște, 
București—Progresul,

Metalul
A.S.A.

Tg. Mureș—Poiana, Politeh
nica — Flacăra, Ceahlăul — 
C.F.R.

BRAȘOVENII CONTINUA SERIA SUCCESELOR
Ieri dimineață, pe traseul 

de la Moreni, s-a desfășurat 
etapa a V-a a campionatului 
național de motocros. Timpul 
admirabil și traseul foarte 
bun an contribuit din plin 
la reușita unui spectacol 
sportiv de calitate

La clasa 250 cmc. bucu-

VOINȚA TG. MUREȘ (M) BATE LA REȘIȚA
CU UN PUNCT Șl CONDUCE ÎN CLASAMENTUL DIVIZIEI A
s-au remarcat. Bicescu (917 
p d) și Chiriiă (924 p d). C. 
VIȘAN — coresp.

Olimpia Reșița — Voința 
Tg. Mureș 4926—4927 p d (!) 
Oaspeții, după un meci deo
sebit de disputat și echilibrat, 
au cîștigat, cum rar se în- 
tîmplă la po'pice, la un „băț" 
diferență. Cei mai buni rea
lizatori : I. Băiaș (886), D. 
Kridor (839), de la Olimpia, 
respectiv, A. Hinterleiter 
(861) și L. Martina (840). D. 
PLAVIȚU — coresp.

Intr-un meci contînd pen
tru etapa a Xl-a: Rapid 
București — Petrolul Ploiești 
5545—5289 p. d.

FEMININ

Voința București — Hidro
mecanica Brașov 2776—2462 
p d. Partidă în care nu s-a 
pus nici un moment pro
blema câștigătoarei. Bucu- 
reștencele, net superioare, au 
cîștigat de o manieră catego
rică deși aveau în față o for
mație bine cotată în divizie. 
Acest scor deosebit de sever 
se datorează, în primul rînd, 
jucătoarei Constanța Marin- 
cea, de la Voința, care a reu
șit să doboare un număr re
cord de popice — 513 (cifră 
care depășește recordul ofi
cial al probei de 100 lovituri 
mixte femei : 509 p d). Foar
te bine a jucat de la Voința 
și junioara Elena Bălașa — 
465 p d. De la brașovence 
cele mai precise au fost lise 
Schmidt — 458 și Viorica Or- 
ghidan 428 p d.

Laromet București — Der- 
magant Tg. Mureș 2380—2147 
p <1. Cu Elena Trandafir în 
formă bună (417 p d) Laro
met a cîștigat la mare dife
rență. S-au mai remarcat de 
la gazde Maria Sabo — 400 
p d și junioara Silvia Maxim 
(17 ani) — 385 p d. De la 
mureșence o impresie fru
moasă au lăsat Elisabeta Ba- 
lizs — 389 p d și Ana Ki- 
bedi — 385 p d. D. NEGREA 
— coresp.

Voința Cluj — Cetatea Giur
giu 2385—2332 p d. O partidă

strînsă In care ambele for
mații au jucat bine. Cele 
mai bune două jucătoare au 
fost: Ileana Nagy (V) 
ip d iși, respectiv, 
Predeanu (C) 419 p d. 
HERVARI — coresp.

Voința Constanța — 
Ploiești 2299—2253 p <1. Con- 
stănțencele au cîștigat pe 
merit un meci greu. Cele mai 
precise jucătoare fiind Flo- 
riea Biro (C) 418 p d, cu 5 
bile în gol și Maria Dumitru 
(P) 416 p d, cu 2 lovituri 
ratalfe. C. POPA — coresp.

U. T. Arad — Rapid Bucu
rești 2154—2 275 p. d,

★
După această etapă conduc 

în clasamente — femei și 
bărbați — echipele Voința 
din Tg. Mureș.

— 420
Ileana
E. FE-

Voința

reșteanul A. Ionescu a obți
nut o meritată 
șemenea, C.
Banu (Poiana 
rită felicitări 
biția cu Care 
șansele, reușind să se impu
nă în fața campionului bal
canic Șt. Chițu.

Dacă la 250 cmc, succesul 
lUi A. Ionescu et*a scontat 
la clasa mașinilor grele, out- 
sider.-ul FI. Davidescu a ți
nut morțiș să dovedească su
porterilor săi că este capa
bil de fapte mari. Drept este 
că victoria sa a fost facili
tată de abandonul lui O. Ște
fani in manșa intîi (defec
țiune tehnică la frînă) și de 
absența de la start a lui P. 
Filipescu, dar acestea nu 
scad cu nimic din meritele 
învingătorului. O . mențiune 

cuvine brașovenilor Tr.
F. Lucaci, care 

s-au numărat printre anima
torii cursei de 500 cmc.

Surprinzător a pierdut ju
niorul Gh. Voicu (St. r. Bv). 
El a fost învins fără drept 
de apel de către colegul său 
de club I. Bartha, care i-a 
întrerupt astfel seria succe
selor. La aceeași clasă, I. 
Paraschiv (Metalul) deși a 
mers foarte bine, ă fost

victorie. De a- 
Goran și M. 
Cîmpina) me- 

pentru am- 
și-au apărat

ETAPA VIITOARE
nie) 1
C.F.R.—Minerul Baia Mare, 
Electroputere — Vagonul, Glo
ria—Olimpia Oradea, Olim
pia Satu Mare—Metalurgis
tul, Gaz metan—U.M.T., Po
litehnica—Corvinul, C.S.M. 
Reșița—Minerul Anina.

(13 iu-,
Crișul—C.S.M. Sibiu,

„bătut“ din cauza necunoaș
terii regulamentului

Clasamentele etapei — 70 
cmc: I. P. Oprea (St. r. Bv),
2. D. Călinică (Torpedo), 3. 
A, Miriță (Torpedo), 4. A.‘ 
Hurgoi (Torpedo); cl. juniori 
1. I. Bartha (St. r. Bv.), 
Gh. Banu
Șeitan 1 
Barbu 
1. A.
Banu, 
Chițu, 
500 
(Victoria 
Moașa, ; 
St.
(Met). 
sportivii brașoveni, 
cu multă competență
O. Ștefani, au înscris din nou 
numele clubului în fruntea 
ierarhiei pe echipe: 1. St, r. 
Brașov 28 p, 2. Metalul 18 p,
3. Poiana Cîmpina 
Torpedo Zărnești 
Victoria Moreni 10 
comotiva Ploiești 7 
mente generale: 70
P. Oprea 22 p, 2- 
rea . (Metalul), D. Surdoiu 
(I.T.A.) 14 p; juniori: 1. Gh. 
Voicu 32 p, 2. I. Bartha 20 p, 
3. Gh. Banu 18 p; 250 chici
1. A. Ionescu 35 p, 2. Șt. Chi
țu 21 p, 3.. M. Banu 20 p, 
500 cmc: 1 Cr, Dovids 33 p,
2. O. Ștefani 24 p. 3. P. Fi- 
lipescu 16 p; echipe: 1. St. 
r. Bv. 858 p, 2. Metalul 118 
p, 3. Poiana 58 p.

2.
3. L 
Gh.

(Loc. PI.); 250 cmc3 
Ionescu (Met.), 2. M.1
3. C. Goran, 4. Ști 
(toți de 

cmc:

[ (Metalul), 
(Loc. PI.), 4.

3.
r. Bv).

Goran,
la Poiana);

1. FI. Davidescu 
Moreni), . 2. Tr. 
P. Lucaci (ambii 

, 4. Cr. Dovids
îp această etapă, 

conduși 
de

16 p, 4.
14 p. 5.
p, 6. Lo- 
p. Clasa- 

cme —; 1. 
1—31 M. Chi-

ȘANSA HIRTIEI N-A FOST CONFIRMATA!..
Cu același volum impresionat 

de adeziuni — 100 de cai in
nouă alergări — cu un program 
alcătuit cu destulă abilitate și a- 
vind de astă dată în starea vre
mii un aliat prețios, reuniunea 
hipică de la Ploiești a polarizat 
interesul a peste 2000 de specta
tori, repurtînd un succes meritat. 
Poate că o buna contribuție la 
atracțiozitatea ei a adus-o și 
participarea în probele publice a 
antrenorului canadian Gordon 
Kingston, venit în țara noastră 
cu intenția achiziționării unor 
elemente de prim rang. El a 
reușit chiar să cîștige eu Kilo- 
wat, cieși acesta a galopat de 
trei ori și i-a sărit cecul, de la 
plecare. Driverul canadian a fost 
decis să sacrifice din rezerva 
mînzului aproape 11 secunde, lu
cru pe care Solcan nu l-ar fi 
făcut probabil pînă la pensio
nare... Dar, în afara acestei vic
torii, evoluția lui nu ne-a im
presionat. Dimpotrivă. Apreciem 
că în finalul cursei a 7-a, cu 
Harbuz, a pierdut gratuit tot ce 
concepuse pe parcurs, fiindcă s-a 
complicat inutil cu cravașa și a 
lăsat friu liber calului, iar aces
ta atit a așteptat ca să galopeze 
și să piardă o cursă cvasi cîști- 
gată !

Din ansamblul performanțelor 
s-a impus comportarea mînjilbr 
care au dat un viguros asalt 
escaladării recordurilor. Totuși, 
din întregul noian de cifre în
registrate, nu ni ss pare — de
ocamdată — nimic notabil.

Șansa hlrtlei n-a avut de data 
aceasta nici o valabilitate 1 Foar
te discutabile cele două victorii 
ale lui Mihăilescu cu Menta și 
Rosalin, ca și cele repurtate de 
Rigla șl Hoțoman, ultimul la 
cota de „certitudine". In turnul 
arbitrilor însă, s-a arborat un 
zimbet inocent ! Noroc că nu i 
se acordă licența lui Pașeă Flo- 
rea... El este țapul ispășitor !... 
Arbitrii să ne trăiască I...

Rezultate tehnice : 1. Furioasa 
(M. Ștefănescu), Antonel, Poet 
47,9 : 2. Kllowat (Gordon King
ston), Velodrom, Tulnic 37,8 ; 3. 
Orizont (S. Onache), Tamlsa, 
Rusălcuța 34,5 ; 4. Menta (S.
Mihăilescu), Obreja, Filtru 34,3 ; 
5. Ricuța (T. Dinu), Fidela, Anti
car 35,9 ; 6. Rosalin (S. Mihăi
lescu), Soprana. Hornar 30,8 ; 7. 
Rigla (I. Toderaș), Mira, Sonda 
32,4 ; 8. Doinaș (Gh. Tănase),
Tanța, Furiș 30 ; 9. Hoțoman
(Tr. Marcu), Formula, Merce
des 40,2.

Niddy DUMITRESCU

In sala Dinamo
a avut loc ieri dimineață cea 
de a doua întîlnire ’ 
greco-romane dintre echipele de 
tineret ’ 
și Praga. J 
victoria a 
bucureștene 

5—4 (în 
Partidele 
disputate, 
tehnice, 1 
loase.
dominat luptătorii bucureșteni. 
care au obținut victorii în 5 
din cele 6 meciuri, iar la cate
goriile mari au ieșit învingători 
oaspeții.

Iată, de altfel, rezultatele teh
nice : cat. 48 kg — M. 
b.p. J. Mlejnek, cat. 52 
I. Marin p. tuș (mln. 
Kurza, cat 57 kg — P. 
die b.p. Fr. Mrazek, cat. 
—M. - ‘ ‘ . ,
S8 kg — P. Gheorghe b.p. 
Ehrlich, cat. 74 kg 
tescu 
— C.
90 kg

In cal de-al doilea meci al echipelor de tineret 
la greco-romane BUCUREȘTI — PRAGA 5 — 4 

din Capitală

de lupte

ale orașelor București 
Și de această dată 
revenit selecționatei 

! cu rezultatul de 
primul meci 6—3). 

au fost deosebit de 
, cu multe procedee 
unele foarte spectacu- 

La categoriile mici 
luptătorii

J. Miiller șl cat. 100 kg — N. 
Mătăsaru p.t. (mln. 6) M. Ka- 
cirek. (la cat. 4. 100 kg oaspeții 
n-au .......

Au arbitrat foarte 
mii 
(Cehoslovacia),' Ion Cernea 
Dumitru Pană (România).

avut concurent).
bine Bohu-

Butka șl Karel Novotny . . . 61

au
Steaua învingătoare

Tofan 
kg — 
9) J. 
Arca- 
62 kg 

. Ciutan b.p. A. Machu, cat. 
kg — p. Gheorghe b.p. P.

' . “ * T. Ignă-
b.p. N. Ivasjuk, cat. 82 kg 
Penciu p.p. J. Ban, cat. 

— T. Ghinea p.t. (min. 5)

la lași
în. partida restantă din ulti

ma etapă a turului campiona
tului- diviziei A ' 
formația Steaua 
dublă victorie la 
Nlcolina Iași și 
talul Tîrgoviște. 
tigat la Nicolina 
ciurile au fost 
fiind nevolți să 
decizii de 
pasivitate.
D. DIACONESCU — coresp.

la lupte libere 
a repurtat o 
lași : 21—7 cu 
22—14 cu Me- 

Metalul a cîș- 
cu 24—16. Me- 

anoste, arbitrii 
dicteze multe 

descalificări pentru

I- DUMITRESCU

Dinamo (neînvinsă) pe primul loc la încheierea turului

Atac al dinamoviștilor la poarta Politehnicii Cluj, Ima
gine din partida desfășurată ieri dimineață in Capitală.

Foto: A. NEAGU

Campionii țării, jucătorii de 
la Dinamo București, au sus
ținut ieri ultimele două parti
de din turul campionatului, în
cheiate cu tot atitea succese. 
In urma acestor rezultate, ei au 
totalizat 16 p, din tot atitea 
posibile, terminînd prima parte 
a competiției pe primul loc.

In cursul dimineții, dinamo- 
viștii au avut ca parteneri de 
întrecere pe jucătorii de la 
Politehnica Cluj. înaintea me
ciului a avut loc o emoționantă 
festivitate, cu prilejul căreia 
maestrul sportului A. Grințes- 
cu (actualmente antrenor al e- 
chlpei reprezentative), maes
trul sportului Cornel Mărcules- 
cu (arbitru internațional) și ma
estrul emerit al sportului Aurel 
Zahan au primit din partea 
conducerii clubului din Ștefan 
cel Mare diploma de onoare și 
cite o frumoasă cupă cu prile
jul retragerii lor din activitatea 
competițională.

Meciul cu Politehnica a fost, 
practic, fără istoric pentru 
campioni. Ei au cîștigat cu 9—2 
(1-0, 2-0, 2—1, 4—1), dar ar 
fi putut în mod sigur să în
scrie un număr dublu de go
luri. învingătorii au atacat con
tinuu, au .realizat faze de mare 
spectacol, fiind deseori aplau
dați. Cel mai bun jucător de

pe teren — Aurel Zahan (4 
goluri), care a jucat ultimul 
său meci oficial în cadrul for
mației căreia i-a închinat în
treaga sa activitate de sportiv. 
Celelalte goluri ale partidei se 
datoresc lui Zamfirescu 3, D. 
Popescu, Novac de la Dinamo 
și Horvat, E. Pop de la Poli
tehnica.

După-amiază, formația din 
Ștefan cel Mare a învins fără 
dificultate și pe Progresul cu 
7—1 (4—0, 1—1, l—o, 1—0). Di- 
namoviștii au dominat net pri
ma repriză și apoi nu au mai 
forțat. Au înscris: Zamfirescu 2, 
D. Popescu 2, Lazăr 2, Kroner 
(Din.), respectiv, Golan (Prog.).

— a.v. —
La Cluj, în derbyul local, 

- întrecut clar pe 
11—7 (4—0, 2—2,

Voința a
C.S.M. cu „ . ---- <.-i,
2—2, 3—3). Poloiștil de la Vo
ința și-au asigurat din prima 
repriză un avantaj de 4 goluri, 
pe care l-au menținut pînă în 
final. Au marcat : CI. Rusu 7, 
Șt. Szilagy 2. R. Rusu, A. Szi
lagy peiitru învingători, res
pectiv, Urcări 6, Piskolti pen
tru învinși.

în cel de al .doilea meci, Ra
pid București,, net superioară, 
a învins pe Voința Cluj cu 
8-4 (1—0, 3—1, 2-2, 2-1). Lo-

calnicii au dat o replică puter
nică în unele momente ale în- 
tilnirii, dar au fost depășiți 
de o formație mai tehnică și 
mai omogenă. Realizatori : 
Cornel Rusu 3, Culineac 2, 
Țăranu, Szabo, Băjenaru pen
tru Rapid. Șt. Szilagy 2, A 
Szilagy 2 pentru Voința.

Scorul etapei a fost realizat 
în disputa dintre Rapid și CSM. 
Feroviarii au făcut un galop 
de sănătate, administrînd ad
versarilor un scor sever : 15-1 
(2—0, 4—0, 3—0, 6—1), prin
punctele realizate de Medianu 
4, Culineac 4, Szabo 2. Rusu 
2, Miu 2, Țăranu. De la în
vinși; a înscris Piskolti.

D. SOLOMEI, coresp.
Arad, cel mai important 

a ^opus echipele Vagonul 
studenții bucureșteni conduceau 
cu 3—0, dar gazdele au reușit 
să egaleze pînă la sfîrșit. Scor 
fnial: 3—3 (0—1, 0—2 3—0,
0—0).

în celelalte partide s-au în
registrat următoarele rezultate: 
I.E.F.S.-Crișul Oradea 
(1—0, 1-0, 0-0, 2-1) și 
gom ' Arad—Crișul Oradea 
(0—1, 2—1, 0-0, 1—1). 
NICOLAIȚA — coresp.).

La
joc , . . _o___
și I.E.F.S. După două reprize,

4—1
Va-
3-3 

(GH.
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PETROȘANI, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru):

Di-Practic, la Petroșani, 
namo nu ți-a susținut candi
datura la titlu, în timp ce 
Jiul a trecut cu succes una 
din probele de foc ale acestui 
zbuciumat sfîrșit de campio
nat. Ne bazăm aserțiunea 
numai pe raportul riguros 
șuturilor la (pe) poartă, 
pe întreaga capacitate 
joc, total diferită la 
două echipe și net favorabilă 
gazdelor.

Tn partida de azi, Dinamo 
n-a contat de fel ne compar
timentul ofensiv, toți jucăto
rii săi, fără excepție, pierzînd 
orice angajare decisivă cu 
adversarii direcți. Nu-i vor
bă. că nici linia mediană n-a 
constituit obișnuita mașină de 
nașe a bucureștenilor. Radu 
Nunweiller fiind chiar în
locuit. Iar apărarea „om la 
nm“ a jucătorilor dinamovjști’ 
(Deleanu, de pildă, manevra 
pe tot terenul după Pero
nescu), nu și-a dovedit eficien-

nu 
al 
ci 

de 
cele

FARUL
POUKHHICA 1(01

DINAMO A OBOSIT?
ța, cele două goluri ale învin
gătorilor pornind tocmai de 
la extrema dreaptă a Jiului. 
Astfel, min. 17 Naidin, „gă
sit* excelent de Peronescu 
printre Nunweiller III și 
S. Gabriel, înscrie cu un șut

* dominat teritorial 
capăt la celălalt al 
cu un plus de decizie în pri
ma repriză.

Dinamo a avut o singură 
acțiune periculoasă, în repri
za întîi, chiar în minutul

de la un 
meciului,

din marginea careului de 
a fost respins în corner 
către portarul Jiului.

In această partidă cu 
r.ă mare, dar disputată,

6 m,
de

BUCURIA

Stadionul Jiul, teren denivelat, timp Înnourat, spectatori 
circa 7 000. Au înscris: NAIDIN (min. 17 șl 55). Șuluri la 
poartă : 13—6 (pe poartă 5—2); raport de cornere : 3—4.

JIUL : Stan 7 — M. Popescu 7 (min. 33 Tonca 8), Georgevici 
7. Stocker 7, Caramalls 8. Sandu 8. Cotormani 6, Peronescu 8. 
I. Constantin 5, Libardi 7, Naidin 8.

DTNAMO : Constantinescu 7 — Clieran 6. Nunweiller III 7, 
S. Gabriel 8. Deleanu 6, Nunweiller VI 5 (min. 60 Nuțu 5), 
Dinu 7, Moldovan 5, D. Popescu 5, Dumitraelie 5, Lucescu 6.

A arbitrat I., RUS (Tg. Mureș) ajutat 1a linie de
Z. Szekely (Tg. Mureș) șl N.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret rezerve : Jiul —

Barna (Tîrnăveni).

Dinamo 0—1 (0—0).

plasat. Iar în min. 55, Libardi 
îl deschide lung pe Perones
cu, acesta centrează chiar de 
pe linia de corner și Naidin 
țîșnește printre fundașii ad
verși și majorează scorul 
printr-un voie spectaculos i 
2—0. Jiul a atacat mai mult,

care a precedat deschiderea 
scorului, dar voleul lui 
Dumitrache (deschis de că
tre Doru Popescu) a nimerit 
bara porții lui Stan. Spre 
sfîrșitul partidei. Lucescu a 
luat, în sfîrșit, pe cont pro
priu o acțiune, dar șutul său,

mt-

PERONESCU

VICTORiE MERITATA
celor două echipe, în 
sportivității, o mică 

a nervilor : în min.

S îmbăta seara mă gîndsam că voi scrie 
despre opera bufă cîntaîă cu dezin
voltură de Rapid. E greu să uiți, de 

pildă, marele bulevard deschis (parcă din 
stimă pentru Nichi Dumîtriu) la primul gol 
al „stegarilor" și multe alte erori care — 
dacă meciul s-ar fi disputat acum zece 
zile — ar fi impus desigur trimiterea lui 
Gyorfi la „festivalul lasîn". Din păcate, 
însă, Rapid nu s-a limitat la cultivarea 
bunei dispoziții generale, ci ne-a oferit un 
lablou mai puțin plăcut, în care Răducanu 
(în slip) și Crislescu (bluză, plus pantaloni) 
il implorau pe Dan (în chiloți) să revină pe 
teren, pentru ca triumful lui Valentin Stă- 
ne'cu să nu ia proporții... romane.

Din fericire, 
amintirile recitativelor glumețe ale 
rilor s-au mai esîompaf.

Momeniul cel mai interesant
de ieri îmi pare a fi cel realizai de Steaua. 
Anunfat ca un derby de calitate (în care 
multi specialiști anunțau ridiculizarea apă
rării steliste de către Dobrin), meciul Stea
ua—Argeșul s-a transformai curînd într-un 
galop de sănătate al echipei lui Sătmărea- 
nu, care n-a omis nici măcar faptul că 
scorul trebuie pecetluit înainte ca televizi
unea să obțină imaginea de la Roland 
Garros.

Trebuie să recunoaștem că Steaua este 
revelația aceslui sezon. Desigur că celor 
cinci goluri de ieri trebuie să li se scadă

a venit duminica, și astfel 
ferovia-

al zilei

MIȘCĂRII... 
coeficientul unei apărări adverse de pro
menadă, dar nu trebuie să uităm că Ol
teanu și Vlad au fost (împreună cu lordă- 
nescu și Tătaru) la Tirana.

Steaua place astăzi prin ceea ce reali
zează și, poale într-o măsură și mai mare, 
prin frumoasele sinusoide ale dezlănțuirilor 
sale de fantezie. Steaua a ajuns la o bu
curie a mișcării. Și această mișcare conti
nuă îi permite lui Neam să se furișeze 
pe sub gardurile apărării adverse, îi per
mite lui Vigu să-și potrivească eficoce pi- 
cioroangele de fost fundaș, îi permite lui 
Tătaru să slalorneze pe lîngă apărători, 
cu bizare dereglări ale centrului de greu
tate, îi permite, în sfîrșit, lui Iordănescu să 
ofere simultane cîștigăloare pe fot tere
nul. Ieri, Dobrin a făcut unul dintre jocu
rile sale cele mai slabe tocmai pentru că 
s-a aflat în mijlocul acestui „neo-careu 
magic", în care nici unul dintre compo
nent! nu a considerat necesar să-i ofere 
onoarea marcajului „om la om".

Să-l lăudăm pe Iordănescu ? Să-l lău
dăm pe Tătaru ? Mi-e teamă că am greși. 
Fiecare dintre ei depinde de efortul colec
tiv al celorlalți. Un efort generos, care le 
îngăduie (ambilor) 
cerce mereu alte și 
permiteți să laud, 
mișcării.

să greșească și să în
alte piste
în acest

Vă rop să-mi 
caz, bucuria

IOAN CHIRILĂ

DAR FOARTE GREU CONTURATA
produce o 
ciudat, a- 
rezervele 

și Ștefan,

PETROLUL 2(1)
C.F.R. CLUJ- lf>41 FOTB.U l.’dlă GUST

CONSTANTA, 6 (prin tele
fon, de la trimisul nostru):

T’rezentînd o format ie 
rirpită eu un debutant în 
divizia A (fundașul Greero- 
su) și cu un alt țînăr jucător 
aflat la redebutul său în 
prima garnitură, după mai 
bine de un an (extremul stingă 
Ailoaiei), Politehnica părea 
o victimă sigură în fața am
bițioasei echipe locale, care 
speră — justificat — la unul 

- din locurile de pe podium ale 
campionatului. Dar dacă, 
conform previziunilor, superio 
ritatea constănțenilor în eîm-

anulate de 
în fazele 

petrecuseră 
evidente.

Stadion 1 MAI I BmP 
frumos, foarte călduros ; 
teren bun ; spectatori a- 
proximattv 10 000. Au mar
cat. : CARAMAN (min. 07). 
stoica (mm. 73). Cu
perman (min. 75). Ra
portul șuturilor la poartă: 
25—5 (pe spațiu) porții 
12—i). Raportul de corne
re : 10—2.

FARUL : Popa 7 — Rl01' 
ca 8. Antonescu 8. N. Con
stantinescu 7, Ghirca 8. 
Badea 7 Tufan 8. Ologu 
a (min. 4G Kallo 7). Oprea 
7. Caraman 8. Turcu 0.

POLITEHNICA : lorda-
che 9 — Romilă 7, lanul 8. 
Stoicescu 8. Greerosu 7. 
Mărdărescu 7 (min. 63 
Alecu), Simionaș 8. Incz.e
5, Cuperman 7. Lupuleșcu
6. Ailoaiei 5 (min. 46 Ma
rțea 8) •

A arbitrat GHEORGHE 
L1MONA 4.U.4.4., ajutat 
la linie de M. Popcseu și 
C. Dragotescu (toți 
București).

Trofeul Petschovschi
T,a tineret-rezerve : 

rul — Politehnica 
(1-0).

din

: 9. 
Fa-
2—1

pul de joc. a fost netă (în
deosebi în repriza secundă), 
pe tabela de marcaj ea a 
prins contur surprinzător de 
greu. Au trebuit să treacă 
mai mult de două treimi din 
timpul de joc pentru ea gaz
dele să deschidă scorul și 
să-și croiască astfel calea 
spre victorie. Este drept că 
echipierii Farului introduse
seră pînă atunci mingea de 
două ori în poartă (min. 35 
și 48), dar ambele goluri au

fost în mod just 
arbitru, deoarece 
premergătoare se 
unele infracțiuni 
(La al doilea gol anulat el
a fluierat însă cu mare în- 
tîrziere poziția de ofsaid 
semnalată de colegul său de 
la tușă).

Deși publicul sperase să-și 
vadă favorițiî porniți în iu
reș spre poarta adversă, încă 
din primul minut de joc, a- 
cest lucru nu s-a petrecut. 
Constănțenii au evoluat destul 
de neconvingător, pînă la 
pauză, jocul lor fiind în ge
neral lipsit de nerv. Ei S-au 
mulțumit cu o dominare ste
rilă, punctată din cînd în 
cînd eu lovituri spre poartă, 
dintre care majoritatea și-au 
greșit ținta.

După pauză, gazdele au 
mărit presiunea spre poartă 
talentatului Iordache, ceea 
ce a făcut să asistăm la un 
prelung și dramatic duel în
tre înaintarea constănțeană 
intens sprijinită pînă și., de 
propriii fundași și apărarea 
aglomerată a oaspeților ieșeni. 
Fazele de gol, s-âu 
într-un ritm uneori 
dar Caraman (min. 
și Oprea (min. 57) 
incredibil. De abia 
67 Caraman cîștigă 
direct cu 
șește să 
După alte 
Stoica a 
și mingea a intrat pe 
portarul ieșean în plasă 
fost singura mare greșeală a 
lui Iordache, în rest el avînd 
intervenții uneori excepțio
nale).

In mod neașteptat, la 2-0 
pentru gazde, ieșenii inițiază 
cîteva contraatacuri deosebit 
de periculoase, dintre care 
unul se soldează cu golul în
scris de Cuperman (min. 75). 
Trei minute mai tîrziu, Lupu- 
lescu a avut egalarea în pi
cior, dar mingea șutată de el

a trecut foarte puțin pe 
gă bara verticală. Ar fi 
însă nedrept ca elevii 
Cosmoc să piardă un punct, 
fiindcă ei le-au meritat 
prisosință pe amîndouă.

lîn- 
fost 
lui

cu

Constantin FIRĂNESCU

U CLUJ. 01
UNIV CRAIOVA. 4 [Of

teieton, deCLUJ, 6 (prin 
la trimisul nostru):

Lipsită de vreo 
sivă, partida de .
— socotită de calculul hîrtiei 
drept cea mai echilibrată a 
etapei — s-a tranșat cu repe
ziciune în favoarea clujenilor, 
asigurați la pauză de un scor 
de forfait, realizat de „șar
jele" lui Adam (min. 10 și 22)
— prima plecată dintr-o pozi
ție 
de

miză deci- 
pe Someș

de ofsaid nesemnalizată 
tușierul G. Retezan, și de

Stoicescu 
deschidă 

6 minute 
șutat

ratat 
min.

succedat 
sufocant, 
56 și 5!)) 
au
în ’

ADAM

scorul. 
fundașul 

surprinzător

I

„capul" lui Stîncel (min. 37), 
care a reluat în plasă o cen
trare a lui Uifăleanu, la o 
fază gîndită cu inteligență de 
Barbu...

Toată prima repriză a fost 
la discreția gazdelor, cu Bar
bu în rol de dirijor, cu Adam 
percutant și viclean, cu fun
dași agresivi, dar cu un Anca 
indiferent, nervos și dezordo-

17 MINUTE SENIN
Șl APOI „FURTUNA STELISTĂ"

im- 
um- 
în-

...Deși într-o ambianță 
proprie (+25 grade la 
■bră), jocul curgea egal, 
tr-un tempo alert, ambele 
combatante — „neangajate" 
nici la titlu, nici la retrogra
dare — evoluînd fără ob
sesia punctelor. Echilibrul a- 
vea să se rupă, însă, în mo
mentul în eare ceasul electric 
de la „Republicii" arăta al

rul la 3—0, în min. 23, după 
ce îl driblase și pe ultimul 
apărător piteștean, 
întîmpinare. Și în timp ce 
oaspeților, intrați în derută, 
nu le mai reușea aproape 
nimic, jucătorilor gazdă le 
„ieșea" totul, în min. 30, 
Vigu a expediat de la 25 m, 
o „bombă" într-una din ba
rele verticale iar șase minute

ieșit în

reluat, cu tînărul Ciolan, în 
locul lui Dobrin, rămas în ca
bină, și cu aceleași atacuri 
steliste, purtate în_ trombă, 
variat, 
moment „_____
primul șut, pe spațiul porții, 
al piteștenilor; autor Pigu- 
Iea, trecut după pauză mij
locaș), înregistrăm, un 
gol. în poarta lui A 
Sătmăreanu, —

derutant.
„istoric"

După un 
(min. 58 t

cinstea 
spiritul 
supapă 
33. Libardi — căpitanul e-
chipei gazdă — îl lovește, fă
ră minge, pe Dinu (după un 
fault de joc), se 
busculadă la care, 
jung să participe 
dinamoviste Nuțu 
ca și portarul Stan.

După cum se vede. Dina
mo nu se poate desprinde pe 
ultimii metri ai maratonului, 
de rivala sa la titlu — Ra
pid — ambele echipe trecînd 
printr-un punct mort.

Paul SLĂVESCU

PLOIEȘTI, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru):

E pentru prima oară cînd 
Petrolul reușește să învingă 
C.F.R.-ul din Cluj, de cînd 
aceste echipe se întîlnesc în di
vizia națională. Dar meciul a 
fo<=t submediocru, chinuitor și 
plicticos în special datorită 
formației învingătoare, care 
ne-a dat mereu senzația unei 
lame de ras uzate ce continuă 
să fie întrebuințată pentru băr-

loc de ascuțitul 
Sinceri să fim. 

fost ceva mai buni în 
mai

cre- 
oas-

bierit în 
ioanelor, 
neții au 
special în prima repriză, 
relaxați, mai dispuși spre com
binații. dar nici ei nu sînt, în 
ultima instanță, decît 
trupele arPărite ale 
natului.

Petrolul în schimb.
Si

una din 
campio-

III

nat. Din capul locului trebuie 
spus că izbînda elevilor lui 
Șepci a fost — decisiv — 
facilitată de jocul jalnic al 
apărătorilor craioveni, adevă-

onoarea de a înscrie ultimul 
gol, într-o dispută devenită 
flagrant inegală.

Craiovenilor astăzi O
echipă modestă și ca intenții

Stadion Municipal : timp frumos : teren bun : spectatori 
6 000. Au marcat: ADAM (min. 10 și 22). STÎNCEL (min. 37). 
TAR.ALUNGA (min. 57). D. MOCANU (min. 83) și CREȚU (min. 
74). Raportul șuturilor la poartă : 16—10 (pe spațiul porții 9—5): 
raport cornere : 1—6 !

..Uw CLUJ : Ștefan 9 — Crefu 7. Pexa 8. Cîmpeanu 7. Mi- 
hăilă 7. Stîncel 7. Anca 6. Uifăleanu 7, Barbu 9. Adam 8, D. 
Mocanu 6. (min. 64 Munteanu 6).

UNIV. CRATOVA : Papuc 6 — Niculescu 4. Smarandache 4, 
Deselnicu 4. Velea 4. Strîmbeanu 5. Tvan 5 (min. 56 Boșoteanu 
7). Niță 7, Donose 6 Oblemenco 7, Țarălungă 7.

A arbitrat AUREL BENTU ajutat la linie de
I. Dancu și G. Retezan (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj Univ. Craiova 1—0 (0—0).

Stadionul Republicii, timp călduros, teren foarte bun, spec
tatori aproximativ 7 000. Au marcat TĂTARU (min. 21, 23 ți 
60) SĂTMĂREANU (min. 18), OLTEANU (min. 36 — autogol) 
pentru Steaua șl FRAȚII,A (min. 62) perclru F. C. Argeș. Ra
portul șuturilor la poartă : 26—7 (pe spațiul porții 13—3). Ra
portul corherelor : 6—0.

STEAUA : Ilaidu 8 — Sătmăreanu 9. Ciugarin 7. Hălmăgeanu
7. Cristache 7. Vigu 8. Naom 8. Pantea 7. Tătaru 9. Iordănescu
8. Dumîtriu 8 (min. 70 Marcu 6).

F.C ARGEȘ : Niculescu 6 (min. 39 Ariciu 7) — Pigulea 6 
(min. 46 Ciolan 7). Olteanu 6. Vlad 7, Ivan II 7, Marian Po
pescu 7 (min. 46 Pigulea). Roșu 6. Radu 5. Dobrin 5 (min. 46 
Marian Popescu), Frătllă 6. Jercan 5.

A arbitrat CONSTANTIN GHIȚĂ ajutat la linie
de Traian Moarcăș și Gavrilă Pop (toți din Brașov).

Trofeul Petschovschi — 9.
La tineret rezerve : Steaua — F.C. Argeș 1—0 (0—0).

18-lea minut al partidei. In 
acele clipe, Sătmăreanu a ie
șit decis de la „cutie", a pri
mit scurt de la Vigu, în su
prafața adversă și, cînd a 
ajuns la aproximativ 25 dem 
de p°arta lui Niculescu, a șu
tat năpraznic, așezînd balo
nul la vinclu 1 1—0 I A fost 
pala de vînt care avea să 
declanșeze, după seninul de 
pînă atunci, furtuna stelistă. 
Doar trei minute mai tîr- 
ziu, o combinație de efect 
în careul lui F.C. Argeș era 
Oprită de Olteanu, prin fault) 
la Iordănescu, sancționat just 
de conducătorul partidei t 
Tătaru a transformat impe
cabil, și tot el majora sco-

mai tîrziu a „căzut" și al 
patrulea gol: Tătaru a de
marat pe aripa dreaptă, a 
executat un șut-centrare în
spre careul mic, de unde Ol- 
teanu, în duel cu un Iordă- 
nescu pe „fază", a reluat în 
propria-i poartă, intenționînd 
să respingă.

La 0—4, și cu Niculescu 
accidentat la intervenția sa 
hazardată, F.C. Argeș era 
între groggy și k.o., aștep- 
tînd numai pauza. De altfel, 
după golul lui Sătmăreanu, 
echipa lui Titus Ozon dispă
ruse, literalmente, 
permițîndu-i lui 
șomeze la soare, 
trasă pe ochi. Și

din joc, 
Haidu să 
cu șapca 
jocul s-a

î nou 
’ I Ariciu I 

__________ _ astăzi deosebit 
de activ și de inspirat, l-a 
servit pe Tătaru, care, de la 
25 de m. a expediat balonul 
pe jos, în colțul lung, lîngă 
bară: 5—0, în min. 60.

Realizînd al treilea gol tn 
această partidă Gigi Tătaru, 
ca un eonii, a efectuat pe ga
zon tumbe de bucurie, poate 
cu gîndul și 
golgeterilor. 
după aceea, 
pe poartă, a 
nul puternic, „ .
barei, mingea a revenit în 
teren și... piteștenii au ple
cat pe contraatac, obținînd, 
din două schimburi de mingi, 
unicul lor gol 1 Marian Po
pescu a prelungit la I'rățilă, 
infiltrat în careul , advers, 
care, scăpat de sub' supra
vegherea lui Ciugarin, a tri
mis nestingherit în plasa 
porții lui îlâidu.

Toropiți de căldură, com
batanții au slăbit vizibil în 
ultima jumătate de oră, nouă 
rămînîndu-ne să consemnăm 
doar eforturile antrenorului 
Constantin, care, de undeva, 
din apropierea noastră, le ce
rea insistent alor lui încă un 
gol pe tabelă..-

G. NICOLAESCU

la clasamentul 
Două minute 
Vigu, insistent 
expediat balo- 
jos, la muchea

rați spectatori, mereu în con
tratimp și încurcîndu-se reci
proc. acuzînd prelungite mo
mente de derută, degajînd la 
întîmplare și ratînd cu seni
nătate intercepții.

în tot acest interval, s-a ju
cat doar spre porta lui Pa
puc. gazdele au irosit cîteva 
ocazii rarisime (D. Mocanu — 

30 și 33), singura 
craiovenilor — 
lansat de Tară- 

sfîrșin-

și ca realizări, cu o voință 
surpată de o apărare cu pi
cioarele de lut — nu le mai 
rămîne decît satisfacția unei 
ratări uriașe : de Ia 5 metri, 
Boșoteanu șutează... 5 me
tri peste bară (min. 88).

Ovidiu IOANIȚOAIA

cu o ex- 
relentă și paradoxală poziție 
în clasament., cu valorile ei in
dividuale autentice, s-a miș
cat precar, luptînd vreo oră 
cu ambiție, dat într-atit de 
dezordonat îneît simțeai cum 
îti trece prin creier fiecare 
minut care se rostogolea greu 
ea im timp de plumb. Ploieș- 
tenii au încercat, au vrut, s-au 
zbătut, dar în majoritatea tim
pului n-a ieșit decît ceva în- 
c’lcit. n-au realizat decît frîn- 
turi de ioc bîlbîite. Atacul lor' 
e regatul dezorganizării. Nu e 
mai nutin adevărat că 
vrei să joci in nrima linte cu 
Dincută. cu Dridea Si cu 
trut. jucători care nu se 
trivesc de loc între ei la 
actuală, nici dumnezeu din 
devenit antrenor de fotbal, ca 
să cîsf.ige mai bine, n-ar pu
tea săvîrși o minune. Petrolul 
a ajuns să se exprime ca o 
formație oarecare, jucătorii se 
chinuiesc ca să izbutească cite 
ceva, dar un fenomen de an
chiloza generală a cuprins par
că toate liniile echipei de la 
un timp încoace. Clujenii s-au 
descurcat onorabil, 
lucid, au marcat < 
rect în apărare. ; 
ingenios cîteodată. 
știu ceva, dar în 
priză i-a cuprins oboseala, toc
mai atunci cînd trebuiau să 
încerce dinamitarea partidei 
Golurile gazdelor 
banale. Primul a 
lovitură de colt. 
Grozea si reluată 
către Rădin. dintr-un spațiu 
învălmășit nrin prezenta a 

vreo 15 combatanți. Ultimul o

să-i stea lui Mărculescu pe 
suflet toată . săptămîna. Din- 
cuță avea să tragă un șut de 
Ia distanță, iar nortarlil cluje
nilor l-a respins greșit, exact 
la Dritlca, care avea să-l exe
cute de aproape fără pro
bleme. Oaspeții au redus s-co
rul prin Țegean (min. 88). lan
sat de O. Ionescu. după ce ex-

Stadion 
frumos : 
spectatori
7 000.
(min.
B0).
(min. 
rilor 
snatiul porții 
de cornere :

PETROLUL
8 — Gruber 
Mocanu 7. N. 
Morarii 6.

Petrolul : timp 
teren excelent : 

aproximativ 
marcat : BADIN 
și DRIDEA (min. 

ȚEGEAN

Pe- 
po- 
ora 
cer.

. au rezistat 
sever și eo- 
au combinat 
băieții ăștia 
a doua re-

au fost cam 
ieșit, dinți—o 

executată de 
in plasă de 

dintr-un 
prin

min. 3.
„sclipire" a 
contraatac 
lungă (min. 28) 
du-se cu șutul întîrziat al

‘ luilui Niță în piciorul 
Cîmpeanu.

La reluare, oaspeții par 
se fi trezit, Boșoteanu 
parte cîteva 
Ștefan are cîteva intervenții 
salvatoare, ia.r golul lui Ta- 
rălun.gă — voie la „păianjen" 
din marginea careului mare — 
lasă impresia unui 
ment.

Nu trec decît cîteva 
te și focul de paie se 
Clujenii revin în atac cu vio
lență, Uifăleanu centrează, 
Smarandache înlemnește, 
zut parcă în admirație. 
D. Mocanu reia cu capul 
fundul plasei: 4—1.

Din acest moment nu 
rămîne pe teren decît o 
gură echipă „U“ Cluj, 
își umilește adversarul, 
rind asistenței cîteva momen
te de fotbal veritabil. Adam 
(min. 69), Anca (min. 83) și 
din nou Adam (min. 85) se 
joacă cu ocazii mari cît roa
ta carului, lăsîndu-i unui 
fundaș — Crețu, min. 74 —

CF.R. TIMIȘOARA 2(2)
; ."h 1 < 4! a

U.T.A.

să 
îm- 

pase inspirate,

S. C. BACĂUL

reviri-

minu- 
stinge.

câ
ți 
în

mai 
sin- 
care 
ofe-

6(3)
0(0)

„la pas” 
găsească 
adversa-

ARAD, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru):

Arădenii au început 
partida, căutînd să 
punctul slab in garda
rului. N-am înregiGrat la în
ceput decît „un-doi”-ul Lere
ter—Broșovschi, încheiat cu un 
șut al ultimului, apoi partida a 
căzut din nou în lîncezeală. 
Dar. sub aparenta cenușă 
apatiei mocnea 
U.T.A. a aprins 
cului. Domide 
mai des, iar în 
cută o lovitură 
nul depășește o 
cători, ajunge la 
acesta, de la 8 metri, reia cu 
capul spre poartă ; Velicu, in
tuind pericolul golului, oprește 
mingea cu mîna, fără șă ob
serve că Nedelcu era repliat 
pe linia porții, gata s-o res
pingă. Penalty. „Bătrinul" Le
reter execută impecabil „sen
tința”. El îl trimite pe Ghiță 
în stingă și plasează balonul îfi 
colțul opus : 1—0. Arădenii
simt că adversarul se clatină 
și bat fierul cît e cald. Ej se 
aruncă din nou în atac, iar 
după două minute. Kun II 
trece de Comănescu, centrează 
la Broșovschi și acesta îl în
genunchează pentru a doua oa
ră pe Ghiță cu un șut puter-

a 
ceva... Brusc, 
vilvătaia ata- 
zvîcnește tot 
min. 26 exe- 

de colț. Balo- 
pădure de ju- 
Broșovschj și

TIMIȘOARA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru)

După ce răpise campionilor 
visul încoronării, iar Farului 
iluzia înălțimilor, echipa fără 
nici o șansă de supraviețuire, 
dar hotărîtft să-și trăiască spor
tiv ultimele zile in „înalta so
cietate”. ..lanterna" a mai făcut 
o victimă. înlăcrimînd și trupa 
bancarilor, atit de chinuită în 
această orimăvară. Progresul 
a pornit încă clin stări cu stîn- 
gul, adică 
Măndoiu a 
re de Ia 8 
la... Bojin. 
poartă, și
Bcga atil a așteptai, niarcind 
cu dezinvoltură. Bucureștenii 
depășesc socul moral, și au 
rapid ocazia de a egala, dar 
excelenta centrare a lui San
du Ion este trimisă cu capul, 
de către Năstase. cam la 10 
cm de poartă. Măndoiu. însă, 
mai gafează o dată, de la 
de m de poartă, șî-i pierde 
Periat, ce se duce fulger

clin min. 1. cînd 
executat o rtcga.fii- 
m. prea încet, pînă 
aflat la 16 m de 
golgeterui de pe

2(1 
pe 
în

Au
37) 
respectiv
98). Raportul șutii- 

la poartă ! 15—7 (ne 
5—5). Raport 

10—7.
: M. Tonescu 

6. Bădin 6. 
Tonescu 7, 

Crîngașu 6 
(min. 67 Iuhasz 6). Dincută 
6, Dridea 6, Ciupit,u 5, Pe
tru ț 6.

C.F.R. : Mărculescu 6 — 
Cojocarii 7 (min. 46 Vișan 

8. Dragomir 6. 
F. Lazăr 6. Roman 6 (min. 
76 p. Gheorghc). M. Bre- 
tan 6. Soo 8. S. Bretan 6, 
O. Tonescu fi. Țegean 6.

A arbitrat VASTLE DU
MITRESCU ajutat
la linie de M. Ghiță și D. 
Ghețu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 
Ea tlneret-rezerve : 

trolul — C.F.R. Cluj 
(1-0).

6). Sons

9. 
Pe- 5—0

dovedits-a
trei apărători

menționa aici 
filmul arestul

trema clujenilor 
mai abilă decît 
adverși.

Nu vom mai 
alte faze, fiindcă
meci nu merită reluat. La Plo
iești a condus un arbitru re
putat. Tocmai de aceea (sporti
vitatea jucătorilor fiind exem
plară), nu înțelegem de
ciziile sale greșite, arbitra iul 
său neglijent șl cam flegma
tic.

Romulus BALABAM

VICTIMA „LANTERNEIu
m. 

atit 
Era

careu înfigînd, de la 12 
încă un ghimpe în inima 
de suferindă a bancarilor.
min. 22. Dar Progresul nu se 
resemnează. Și după ce San
du Ion își amețește de cîteva

tehnic. Bocșa în spatele lut 
nu-1 poate struni și Corec este 
învins. Cu un singur gol han
dicap. în min. 29. bancarii au 
viitorul 
patimă

în față și caută cu 
izbînda. însă. Năstase

bun : limpStadion C.F.R. : teren foarte . . __ ,
circa 2 000. Au marcat : BOJIN (min. 1).’..... ...........................
și RAKȘI (mirt. 29). Raportul șuturilor Ia poartă : 16—20 (pe 
spațiul porții 7—4). Raport de cornere : 2—8.

C.F.R. TIMIȘOARA : Corec 7 — Pîrvu 7, Mehedinți 8, Bo- 
dro.ian 7. Bocșa 5, Chimiuc 6. Seceleanu 6, Floareș 5. Regep 0, 
Bojin 7. Periat 6 (min. 67 Hergan 6).

PROGRESUL : Zamfir 7 — V. Popescu 6. Măndoiu 3. D. 
Georgescu 8 (min. 66 Grama 7). Art. Const,mtinescu 7. Tănă- 
sescu 6. Dumîtriu 5. Sandu Ton 8. Rakși 7 (min. 62 Kassai 6). 
Năstase 7. Matei 7 (min. 66 D. Georgescu).

A arbitrat OTTO „J___
la linie de Z. Silaghi și V. Trim (ambii din Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 4 (pentru atitudinea din final, cînd 
s-a aruncat .și cu pietre înspre cabina arbitrilor).

La tineret rezerve : C.F.R. Timișoara — Progresul : 2—1 (2—1).

excelent ; spectatori
PERTATU (min. 22)

ANDEBCO (Satu Mare) ajutat

ori adversarii. Matei devine 
„bătrinul înțelept” găsindu-1 pe 
Rakși cu o pasă ideală la mar
ginea careului, optarul bucu- 
reștean are tact și rafinament

OSINGURĂECHIPĂPETEREN!
nic : 2—0. Duțan și Dembrov- 
schl se agită la mijlocul tere
nului. dar nu reușesc să ob
țină decît 
rezultat. Șt 
în min. 34.

două cornete fără 
iată al treilea gol: 
la o șarjă arâdea-

U.T.A., terenStadion 
bun. timp răcoros, specta
tori 4 000. Au marcat : LE
RETER (min. 26 din 11 m). 
brosovscHi (min. 28. eti. 
77). DOMIDE (min. 34). 
KUN (min. 89). Raportul 
șuturilor la poartă : 30—is 
(pe spațiul porții 20—9). 
Raport de cornere : 11—4.

U.T.A. : Vidac 8 — Bi- 
rău 7 (min. 87 Dumbrea- 
nu), Calinin 8. Poloni 8. 
Popovioi 8. Petescu 8 
(min. 84 Schep). Lereter 9, 
Sima 8, Broșovschi S, Do
mide 8. Kun II 7.

S.C. BACAU : Ghită 5 — 
Comănesou 5. Nedelcu 
5 (min. 70 Pană), Velicu 5, 
Volmer 4. Vătafu 5, Duțan 
7. Ruglubel 6. Catargiu 6. 
Dembrovschl 7. Sorin A- 
vram 5 (min. 72 Bătută).

A arbitrat VICTOR PA- 
DUREANU a-
jutat bine la tușă de 
Gheorahe Olteanu jl Mir
cea Ctțu (toți din Bucu
rești).

Trofeul Petschovschi: 18.
La tlneret-rezerve: UT A 

— SC Bacău 0—1 (0—0).

nâ. Nedelcu respinge balonul 
drept în piciorul lui llomide, 
care reia cu sete de la 20 de 
m. Mingea Sare într-iin smoc 
de iarbă și-l depășește pe 
Ghiță.

La reluare. Vătafii îl con
trează . pe Kun în careu și ar- , 
bitrul dictează 11 m. Do data 
aceasta însă. Lereter ratează. 
După două ocazii bune de gol 
irosite de Rugiubel si Sorin 
Avram, arădenii reiau seria 
atacurilor. în min. (17. Ghiță și 
Velicu salvează de pe linia 
porții, dar nu trece decît un 
minut și Sima ii pune o pasă 
precisă lui Broșovschi, iar a- 
cesta dirijează balonul în plasă 
cu un sut. puternic : 4—0. Cal
varul băcăuanilor nu se oprește 
aci. Gazdele atacă mereu, me
reu. în min. 77. Broșovschi 
pătrunde printre toti anărăto- 
rii băcăuani și înscrie din nou: 
5—0. Imediat. Volmer e gata 
să majoreze scorul cu un auto
gol, iar în min. 88 asistăm la 
un contraatac al băcăuanilor, 
încheiat cu o „bară” a lui 
Duțan. Urmează ultimul minut, 
și ultimul gol... Kun II execută 
o lovitură liberă de Ia 18 m. 
balonul se izbește de „zid" șl 
se strecoară în plasă.

(min. 42 și 44) și Rakși 
45) sînt în —• 1

Progresul
miză și în repriza secundă, și-și 
domină copios adversarul. Dar 
bucureștenii nu forțează șansa 
cu șuturi violente și angaiări 
decisive. Năstase e bine păzit 
de Mehedinți, și nici urcarea 
lui Dudti Georgescu în atac nu 
reușește să aducă remiza atit 
de căutată Trec ne lingă punc
tul de aur și Matei (min. 62), 
și Năstase (min. 65) și Dudu 
Georgescu (min. 72 si 76). dar 
și două contraatacuri găsesc 
garda bucuresieană dezechili
brată. Timișorenii se gîndesc 
numai sâ-si apere victoria, iar 
fotbaliștii de la Progresul, sub 
obsesia timpului nemilos, 
că. atacă, 
șuturi ale 
nimerește
asa se duc 
Progresului...

Mircea M.

i (min. 
divorț cu Fortuna, 
aleargă după re-

însă 
reprizei.
spațiul
marile '

ata-
din cele 10 
. doar unul 

porții. Si 
speranțe ale

IONESCU

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL NR. 23, ETAPA 

6 IUNIE 1971

I 
ii. 

nr. 
IV.
V. 

VI 
VII. 

VIII. 
IX.

X. 
XI. 

xrr. 
xm.

George MIHALA^HE

cu
LA

DIN

1 
1
1
1
1
1

Steaua — F.C. Argeș
Farul — Politehnica 
Petrolul — C.F.R. Cluj
Jiul — Dinamo
„U“ Cluj — „U” Craiova 
U.T. Arad — S.C. Bacău

Buc. I
1
3
1

Tlm.2

C.F.R. nm. — Progr. 
Progr. Br. — A.S.A. 
Flacăra — Metrom 
Poiana — Ceahlăul 
Minerul Anina — Poli.
U.M. Tim. — C.S.M. Reșița 1 
Min. B M. — Crișul X 

FOND DE PREMII 494.705 lei. 
Plata premiilor 

se va face astfel 
la 11 iunie pînă 
In țara de la 15 
1971 inclusiv.

la acest concurg 
: în Capitală de 
la 22 Iulie 1971. 
iunie la 22 iulie



Cu gindul la campionatele europene de box

„IL VĂD PE ANTONIU VASILE PE PODIUM"
declară antrenorul emerit C. NOUR

ANTONIU VASILE

înaintea plecării sale în 
R.F. a Germaniei, unde bo
xerii dinamoviști susțin 4 
meciuri, l-am întâlnit pe an
trenorul emerit Constantin 
Nour și i-am cerut părerea 
în legătură cu șansele pe 
care le acordă pugiliștilor 
români la apropiatele cam
pionate europene.

„Voi începe cu un prono
stic care, probabil, ii va face 
pe mulți să zâmbească... Mai 
cu seamă pe cei care, în șe
dința de definitivare a lotu
lui pentru Madrid, 
acordat credit lui 
Vasile eu îl văd pe 
campion european, 
mente? Am destule, 
du-mă de pregătirea
de la venirea sa in secția 
Dinamo (de aproape 9 ani) 
îl cunosc foarte bine. Am 
traversat împreună perioade 
de succese, dar și de declin. 
Îmi amintesc că performan
țele cele mai mari pe care 
le-a obținut. acest sportiv 
(medalia de bronz la cam
pionatele europene de la Ber
lin, în anul 1965, și foarte 
multe meciuri internaționale 
cișt.igate), au fost realizate la 
categoria semiușoară, adică 
greutatea la care a revenit 
acum. Devenind familist (are 
o fetiță 
luni) s-a 
Este un 
ce vrea.
a părăsit primele rînduri ale 
boxului românesc i-au fost 
de un mare folos. Pregătin- 
d.u-l pentru campionatele nu 
de mult încheiate, mi-am dat 
seama de seriozitatea cu care 
s-a antrenat, de dorința fier-

nu i-au 
Antoniu 
Antoniu

Argu- 
Ocupîn- 
lui încă

binte de reafirmare pe plan 
intern și international de 
care este animat. Despre 
calitățile sale fizice consider 
că este de prisos să mai vor
besc. in plus, Antoniu Vasile 
a ciștigat mult în maturitate, 
în experiență. Cred că vă a- 
mintiți maniera în care a 
evoluat în finale, în meciu
rile cu Aurel Iliescu și Cos- 
tică Bumb. Dacă va boxa la 
aceeași valoare, nu văd cine 
poate să-l întreacă in Eu
ropa. Cel de al doilea boxer 
român căruia îi întrezăresc 
șanse la medalia de aur este 
greul Ion Alexe. Din cîți bo
xeri cunosc eu în Europa, la 
această categorie, nu știu u- 
nul care să boxeze mai bine 
decît Alexe. El este 
tehnic și rapid pentru 
categorie. Chiar dacă 
vește năpraznic (la 
ri.ile mari punchul avind un 
mare rol) loviturile sale au 
devenit mult mai eficace in 
ultima vreme. Cel de al trei
lea care cred că poate deveni 
din nou campion continental 
este tot un dinamovist: Ca- 
listrat Cuțov. Dintre ceilalți 
selecționați am multă încre
dere in Victor Zilberman, 
care practică un box în stil 
profesionist, cu lovituri ex
trem de puternice, și in 
stângaciul Gabriel Pometcu, 
încă prea, puțin cunoscut pe 
arena internațională. Dar 
sînt convins că, in funcție de 
tabloul tragerilor la sorți, o- 
ricare boxer român poate 
aspira la un loc pe podium".

foarte 
această 
nu lo- 
catego-

CONSTANTIN 
Văzuți de AL.

NOUR
CLENCIU

„Pentru 
am a-

de 2 ani și cîteva 
transformat mult, 

om serios, care știe 
Cei doi ani in care

CĂLĂREȚI ROMĂNI,
LA GOTHA

Călăreții lotului republican 
(concurs complet) Constantin 
Viad, Enache Boiangiu, Eu
gen Ionescu. Gheorghe Moi- 
șanu, însoțiți de antrenorul 
Petre Andreianu și medicul 
Ion Flori, au plecat Ia Gotha 
(R.D G.), pentru a participa 
la concursul complet ce se 
va desfășura între 11 și 13 
iunie.

ultima mare com- 
care mai particip, 
spune, joc ultima 
vreau să-mi închei

Antoniu Vasile : 
că anii au trecut 
proape 29 de ani — mă gin- 
desc că s-ar putea ca acea
sta să fie 
petiție la 
Cum s-ar 
carte. Nu
activitatea pugilistică înain
te de a mai realiza o per
formanță. Nu afirm că 
deveni campion, dar 
foarte hotărît să nu mă 
torc de la Madrid fără o 
dalie. Doresc din toată
ma acest lucru și mă simt 
capabil să-mi realizez obiec
tivul".

voi 
sint 
in- 

me- 
ini-

Aborigena australiancă Goolagong a ciștigat proba feminjnă
PARIS, 6 (prin telefon, da 

la trimisul nostru special).
Un meci de tenis excepțio

nal a închis această ediție a 
campionatelor internaționale 
ale Franței. Un meci 
Ilie Năstase a fost 
dar nu fără a se fi 
un demn adversar 
cîștigătorul întrecerii, 
nu este altul \ decît același 
cîștigător de anul trecut, pu
ternicul tenisman cehoslovac 
Jan Kodes.

Două lucruri trebuiesc pre
cizate de la început. Mai în- 
tîi, că Năstase a abordat cu 
tot curajul această finală 
deși nu era complet restabi
lit după gripa care l-a măci- 

a luptat 
același 

pe care 
iată al

în care 
învins 
arătat 
pentru 

care

să recunoaștem că, așa 
a jucat astăzi Kodes, nu 
care jucător din lume 

fi putut învinge. Repe- 
s-a jucat un tenis de

nat zile în șir. El 
excepțional, a fost 
admirabil tenisman 
îl cunoaștem. Dar, 
doilea punct esențial — tre

buie
cum 
știm 
l-ar 
tăm. .
mare clasă în această finală 
Kodes — Năstase care 
rămîne Înscrisă în istoria tur
neelor de la Roland Garros, 
ca una din cele mai strălu
cite. Nu este numai opinia 
noastră ci și a spectatorilor 
credincioși acestor întreceri 
tradiționale, cei care vin an 
de an în tribunele bătrînului 
stadion precum și a tuturor 
specialiștilor prezenți aci și 
pe care i-am consultat după 
terminarea jocului.

Ne consolăm cu această 
trăsătură calitativă a unei 
partide la care sportivul ro
mân și-a dat din plin con
tribuția culegînd aplauze en
tuziaste la fazele de joc pe

(R.D.G.) 
Richter 
Floren-

224,90

Mihai TRANCA

IN MECIUL

CICLIȘTII ROMÂNI
LA „PREMIUL

LENINGRAD - TULA

CU R O G,

p ; 5. Georgiana 
(România) 206,40 
gela Popescu 
194,50 p.

DUBLA VICTORIE A SARITORITOR ROMANI

Ziua a doua a întîlnirii in
ternaționale de sărituri din
tre reprezentativele de copii 
(sub 14 ani) ale României și 
R. D. Germane a programat 
întrecerile de la trambulina 
de 1 m, probă oficială, cu
prinsă și la campionatele eu
ropene. Ca și în prima zi, 
cînd a învins la „3 m“, 
Sorana Prelipceanu (antre
nor Aurel Breja) și-a adju
decat succesul șj în această 
dispută în care a avut de în
fruntat asaltul nu mai puțin 
talentatei Edda Heldt. Concu
renta româncă a condus de la 
început, iar la ultimele sal
turi a izbutit să-și mențină 
avansul, datorită unor exe
cuții precise ale săriturilor 
cu coeficient ridicat. Dubla 
victorie a Soranei Prelipceanu 
este cu totul remarcabilă dacă 
ținem seama că săriturile de 
la trambulină au o mare tra
diție și o mare valoare în 
R.D. Germană, țară care a 
„produs" mulți medaliați 
olimpici și europeni. Semnifi
cativ este și succesul lui Va
sile Nedelcu care a dominat 
întrecerea băieților încă de 
la primele salturi. Klaus Sie
vert, nu a mai manifestat si
guranța care-i adusese pri
mul loc la „3 m“, ba, mai 
mult chiar, a comis unele 
greșeli grave (elan repetat, de

pildă) care l-au „aruncat" pe 
locul al treilea.

Rezultate: băieți : 1. V.
Nedeleu (România) 352,40 p ; 
2. D. Waskow (R.D.G.) 322,55 
p; 3- K. Sievert (R.D.G.) 309,20 
p; 4. Fr. Kiss (România) 237,25 
p; 5. A. Crăcănuș (România) 
235,65 p; 6. V. Bastar (Româ
nia) 189,40 p; fete: 1. Sorana 
Prelipceanu (România) 310,70 
p; 2. Edda Heldt 
300,80 p; 3. Petra 
(R.D.G.) 294,35 p; 4. 
tina Socol (România)

Săcăleanu 
p : 6. An- 
(România)

care le-a creat. Ne consolăm, 
de asemenea, că acest loc II, 
obținut în cel mai mare tur
neu de tenis pe teren cu 
zgură, îl menține totuși pe 
Ilie Năstase înaintea lui Jan 
Kodes în clasamentul Mare
lui premiu F.I.L.T. Ceea ce 
este desigur un amănunt foar
te important.

Iată acum momentele prin
cipale ale finalei. Ilie Năs
tase a început partida parcă 
puțin încrezător în forțele 
sale permițînd lui Kodes să 
ia avans cu 3—1. El și-a re
venit, însă, complet la jumă
tatea setului făcînd două 
break-uri și preiuînd condu
cerea cu 4—3. A urmat 5—3, 
5—4 și aci Năstase a ratat 
un meci-bal. A fost un mo
ment important în cursul a- 
cestei finale atît de 
tate. In prelungirea 
întîi, lupta continuă 
foarte acerbă, se 
multe egalități și ta 
pentru Kodes o minge că
zută clar în afara liniei e a- 
cordată invers de arbitru. Ca 
și în alte rînduri, Ilie Năs
tase se descurajează lesne. El 
joacă în setul doi sub posi
bilitățile sale pierzîndu-1 cu 
2—6 In setul al treilea, Năs
tase pare foarte decis să re
facă handicapul realizînd de 
la început un breack. Iși mă
rește avantajul la 5—2 și cîș- 
tigă cu 6—2 acest set pe care 
l-a dominat cu autoritate. 
Cel de-al patrulea set începe 
de asemenea cu un breack al

dispu- 
setului 
să fie 

dispută 
7—6

Iul Năstase care conduce cu
3— 1. După aceasta, lupta ca
pătă accente epice. Kodes are 
o revenire extraordinară și 
egalează (3—3), după ului
toare intervenții la fileu. Ilie 
Năstase este într-o excelentă 
mînă deși începe să se vadă 
tot mai evident oboseala 
El mai conduce o dată
4— 3, 
fața 
tr-o 
Scor 
8—6,

Dintre celelalte finale, re
marcăm întrecerea din pro
ba de Ia simplu feminin dis
putată de o manieră foarte 
spectaculoasă, în continuă 
mișcare. de australiencele ‘ 
Helen Gourlay și Evonne 
Goolagong. In cele din urmă 
victoria a revenit tinerei spe
ranțe a tenisului australian, 
aborigena Goolagohg cu 6—3, 
7—5.

Spectatorii de pe Roland 
Garros au încercat — în sfîr- 
șit! — o satisfacție la finala 
probei de dublu femei în 
care jucătoarele Franțoise 
Durr și Gail Chanfreau (Fran* 
ța) le-au învins pe australien
cele Helen Gourlay și Kery 
Harris cu 6—4. 6—1. In ulti
ma finală a zilei (proba de 
dublu mixt, cuplul francez 
Francoise Durr — Jean 
Claude Barclay a întrecut pe
rechea Winnie Shaw (Anglia) 
— Thomas Lejus (U.R.S.S.) 
cu 6—2, 6—4.

sa, 
cu 
în 

în-
după care cedează 

unui adversar aflat 
formă etxraordinară. 

final: Kodes — Năstase 
6—2, 2—6, 7—5.

Radu VOIA

La baschet masculin

EUROPA—ITALIA 96-64

D. ST.

ROMA, 6 (Agerpres). — 
„Palatul Sporturilor” din 

Roma s-a disputat întîlnirea 
de baschet dintre echipa Ita
liei și selecționata Europei. 
La capătul unui joc specta
culos, victoria a revenit se
lecționatei europene cu scorul

de 96—64 (50—28). Din for
mația învingătoare s-au re
marcat iugoslavul Ciosici (17 
puncte), sovieticul Paulauskas 
(10 puncte) și polonezul Jur
kiewicz (10 puncte). Partida 
a fost urmărită de pesta 
5 000 de spectatori.

TELEX • TELEX • TELEX

Floretistul polonez Dabrowski

Incepînd de astăzi și plnă 
duminică se desfășoară în 
U.R.S.S. un important turneu 
internațional de pistă denu
mit „PREMIUL LENINGRAD 
— TULA" La această com
petiție participă și patru din
tre cei mai buni pistarzi ai 
noștri : 
Ștefan Leibner, 
Gonțea și Marin Ioniță (an
trenor Mircea Mihăilescu).

AUSTRIACA ILONA GUSENBAUER

Partlclpanțil la Turul ciclist al 
Italiei au parcurs duminică eta
pa a 16-a (Ljubljana — Treviso) 
încheiată cu victoria rutierului 
Italian Zandegu (100 km în 2 h 
24 : 20) urmat ‘ 
de un pluton In 
Gimondl 
general : 
Moser la 
la 4 : 37.

în același timp 
care se aflau 

șl Basso. Clasament 
1. Mlchelotto ; 2. A. 
2 :18 ; 3 G. Peterss rn

Rutierul olandez Den Hartog 
conduce tn Turul ciclist al An
gliei urmat de francezul Duche- 
min — la 28 sec. Etapa a 6-a 
a fost cîștigatâ de englezul P- 
Edwards (165 km tn S h 41:8).

Florian Negoescu, 
Constantin

A SĂRIT 1,90 M LA ÎNĂLȚIME!

învingător în „Cupa Giovanini“ CONCURSUL DE CĂLĂRIE
Așa cum anticipasem în 

informația publicată ieri, flo- 
retiștii noștri Țiu și Mureșan 
au promovat și ei alături de 
Falb în turul III al turneu
lui de la Bologna „Cupa Gio- 
vanini" Turul III, adică op
timile de fii-Dlă ale turneului, 
a fost trecut cu succes de Țiu 
și Mureșan (ambii cu cite 3 
v) în timp ce Falb a avut o 
cădere bruscă, nerealizînd 
nici o victorie. In sferturi de 
finală, Țiu a realizat 2 v. iar 
Mureșan numai 1 v. ambii 
ieșind din cursă De altfel, 
turneul a abundat în surpri-

ze așa 
ajuns 
Stanko viei, 
șev (U.R.S.S.), Magnan 
ța) ș.a.

Cei șase trăgători 
și-au dispui at ultimul 
au fost: francezii Noel 
vard (în bună formă), polo
nezul Dabrowski. sovieticul 
Putiatin și italienii Pinelli și 
La Raggione. Clasament final: 
I. Dabrowski 4 v d.b.; 2. Noel 
4 v d.b.; 3. Talvard 3 v; 4. 
Putiatin 2 v; 5. Pinelli 2 v; 
6. La Raggione.

îneît în finală n-au 
nume consacrate ca 

Romanov,

DE LA FONTAINEBLEAU
Kote- 

(Fran-

care 
episod 

și Tal-

PARIS, 6 (Agerpres). 
Concursul de călărie de 
Fontainebleau a programat o 
nouă probă de obstacole în 
care victoria a revenit cam
pionului vest-german Alwin 
Sțhoekemoehle. învingătorul, 
care a concurat pe calul „Do
nald Rex“, a parcurs traseul 
de baraj în 
penalizare ; 
(R F.G.) pe 
Și 4 p.p. 
(Anglia) pe 
36,3 și 4 p.p.

la

35,0 și 0 puncte
2. H. . Stenken 

„Simona" — 35,1 
3. Ann Moore 
„April Love" —

V1ENA, 6 (Agerpres). — Ur. 
concurs de atletism desfășurat 
la Schielleiten (Austria), cam
pioana austriacă Ilona Gusen
bauer a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu 1,90 m 
(a doua performanță mondială 
din toate timpurile). Recordul 
mondial a! probei este de 1,91 
m și aparține atletei românce 
Iolanda Balaș-Soeter.

Iată seria încercărilor reali
zate de Gusenbauer : 1,69 m ; 
1,70 m ; 1,75 m ; 1,78 m ; 1.81 
m ; 1.84 ; 1,87 m ; 1,90 m (din 
a treia încercare).

• în cadrul concursului de la 
Berkeley (S.U.A.), finlandezul 
Jormaa Kinnunen a stabilit cea 
mai bună performanță mondi
ală a sezonului la aruncarea

suliței cu 
american 
daliat cu 
Mexico, i 
greutății cu 20,55 m. Tom Whi
te (S.U.A.) s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 120 y gar
duri cu 13,5.

GH. RAȚOI A CIȘTIGAT

. 87,78 m. Campionul 
Randy Matson, me- 

i aur la Ciudad de 
a ciștigat aruncarea

In turul
a 4-a (Majdanpek
a revenit
Pavlik , . ..... ... _ .. „
Ciclistul român Șt. Suclu a 
cupat locul 3 la 1 :35.

In clasamentul generai indivi
dual conduce Iugoslavul Bilicl, 
iar Suciu ocupă locul 7 la 2 :10.

Clasament pe echipe : 1. Si- 
poreska ; 2. Partizan — ia 45 seo 
8. Dezrobiră Brașov.

ciclist al Serbiei etapa 
. Sokobanja)

rutierului iugoslav 
(136 km în 4 h 02 :_00.

o-

După prima zi ln meciul de te
nis dintre Mexic șl Noua Ze- 

... _ Davls“
scorul 
Parun

elandâ. pentru „Cupa 
(zona nord-americană), 
este egal : 1—1. Onny _____
(N. Zeelandă) l-a învins cu 7—9, 

7—5 pe Joaquin Loyo.- 
Marcelo Lara (Mexic) a 
6—3, 6—3, 6—1 de Je«

6—4, 6—1, 
Mayo, iar 
dispus cu 
Simpson.

MARGARETA TEODOHESCU A ÎNTRECUT-O

Selecționata de lupte libere a 
orașului Chișlnău, aflată în tur
neu în Bulgaria, a evoluat la 
Plovdiv în compania echipei lo- 

re- 
cu

cale Lokomotiv. Victoria's 
luptătorilor bulgarivenit

6—4.

Pt CAMPIOANA DL
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

In runda a 6-a a turneului 
feminin de șah de la Mosco
va, maestra româncă Marga
reta Teodorescu 
albe) a obținut 
victorie în fața

(cu piesele 
o frumoasă 
campioanei

ȘAH A U.R.S.S
sovietice Alia Kușnir. Holz- 
lein a ciștigat la Sterinina. 
Partida dintre Eretova și 
Litmanowicz s-a încheiat re
miză. In clasament conduce 
Alia Kușnir cu 4 1/2 p.

(R. D. 
Jena,

Atletul Thelmer 
a obținut, la 
manță remarcabilă în 
aruncarea ciocanului : 
Compatriotul său Rabe _ 
proba de triplu salt cu 16,15 m, 
Iar Helga Fischer ' 
mană) a terminat 
în cursa de 400 m

Germană) 
o perfor- 
proba de 

71,56 m. 
a ciștigat

(R. D. Ger- 
învingătoara 

cu 54,1. '

Internaționalele" de tir ale României CURSA DE 400 M.G.
LA ZAGREB

(Urmare din van. 1)

Specialiștii armelor de vî- 
nătoare au prilejuit întreceri 
acerbe. De remarcat puncta
jele vechiului internațional 
Gheorghe Florescu și ale mai 
tînărului său coleg Andrei 
Marinescu — situați pe pri
mele două locuri la talere 
aruncate din șanț, după prima 
tranșă de 100 de talere. Ei 
păstrează șanse evidente și 
pentru ultima zi, cea de azi. 
De asemenea, este de aștep
tat un reviriment din partea 
lui Ion Dumitrescu- In ori ce 
caz, lupta pentru întîietate 
se va da între acești trei 
români și concurenții bulgari.

La skeet, conduc doi tră
gători cehoslovaci, de la noi 
doar Danciu și Cojocaru în
scriind pînă acum rezultate 
mai bune.

Rezultate, 
ternaționale ale României : 
mă liberă calibru redus 
focuri culcat (69 de concu- 
renti) : 1. LAFORTUNE (Bel
gia) 597 p — campion inter
național al României. 2. Pojer 
(Cehoslovacia) 596 p. 3. Kling- 
ner (R.F. a Germaniei) 595 p 
(penultima decadă : 100 p),

4. Ejov (U.R.S.S.) 595 p (pe
nultima decadă : 99 p), 5.
Hemmerl (Ungaria) 595 p_ (an- 
tepenultima decadă : 
6. Pena (Cuba) 595 n 
penultima decada : 
Ferecatu 595 p...

594 p... 14. Vlădan 
Sicorschi 593 p...
592 p... 38. Caban 
Șandor 585 p, 
585 p.

întrucît Lafortune 
pentru a doua oară consecutiv 
această probă ; el a cucerit de
finitiv trofeul Challenge „Io
sif Sîrbu”.

Armă standard 60 focuri cul-

cat femei 
PETRESCU 
nă internațională a României.
2. Desanka Perovici (Iugosla
via) 592 p, 3. Edda Baia 592 p, 
4. Ana Goreti 591 p. 5. Marian
ne Kaschel (R.D. Germană) 
590 p... 7. Georgeta Șerban
589 p, 8. Magda Borcea 587 p. 
9. Veronica Stroe '587 p... 14. 
Ioana Soare 585 p. Juniori (45): 
1. MILUTINOVICI (Iugoslavia) 
593 p — campion internațional 
al României, 2. Lupașcu 592 p,
3. Okdal (Norvegia) 590 p, 4. 
Steinbrusch (R. D. Germană) 
589 p. 5. I. Codreanu 589 p, 6. 
Marina Vasiliu 587 p. Pistol 
viteză 60 focuri (manșa I) : 1. 
Moeller (R F. a Germaniei) 
298 p, 2—4. Atanasiu, Gonzales 
(Spania), Hamerlinski (Polo
nia) cîte 297 p. 5—7. Gered,

C. E. FEROVIARE DE BASCHET

(35) : 1. MELANIA
593 p — campioa-

Alehin (U.R.S.S.), Suleimanov 
(U.R.S.S.) cîte 296 p, 8. Iuga 
295 p... 11. Stan 295 p, 12. Roș
ea 294 p. 13. Falta (Cehoslova
cia) 294 p... 21. Tripșa 293 p.

Marele Premiu Carpați, ta
lere aruncate din șanț 24 de 
concurenți — (100 t) : 1. Flo- 
rescu 97 t, 2. A. Marinescu 
96 t. 3. Nanev (Bulgaria) 95 t, 
4. Petkov (Bulgaria) 95 t, 5. 
Dumitrescu 94 t. 6. Popovici 
93 t... 10. Trăistaru 90 t... 12. 
Suditu 88 t... 18. Ionescu 84 t... 
20. Reli Vezeanu 76 t. Skeet — 
talere aruncate din turn (30 de 
concurenți — 100 
(Cehoslovacia) 98 
(Cehoslovacia) 96 
95 t. 4. Cojocaru 
conu 94 t, 6. Sencovici 94 t... 
14. Pintilie 91 t... 18. Vlădoiu 
89 t... 21. Buduru 38 t.

t) : 1. Paacek
t. 2. Mahacek
t, 3. Danciu
94 ț, 5. Dia-

BELGRAD, 6 (Agerpres). — 
In concursul atletic de la Za
greb, sportivul român Gheor- 
ghe Rățoi a terminat învingă
tor în cursa de 400 m garduri 
cu 51.7. Pe locul secund s-a 
clasat austriacul Weinhendel — 
51,9. Foarte disputată a fost 
proba feminină de 800 m în 
care victoria a revenit record
manei iugoslave Vera Niko- 
lici cu 2:02,2, urmată de ro
mânca Ileana Silai — 2:02, 6, 
Suzana Hrepevnik (Iugoslavia) 
a ciștigat la săritura în înăl
țime cu 1,83 m, iar austriaca 
Maria Sikora, cursa de 400 m 
cu 54,5.

Alte rezultate : lungime (m): 
Rak (Ungaria) — 7,66 m ; disc 
(f) : Murani (Ungaria) — 
58,20 m.

SOFIA, 6 (Agerpres). — A luat 
sfirșit campionatul european fe
roviar de baschet masculin. Vic
toria a revenit selecționatei Bul
gariei, urmată de echipele Polo
niei, URSS. României (reprezen-

tată de Rapid București), Iugo
slaviei. Ungariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, etc. Rezultate din 
ultima zi : Polonia — România 
70—54 ; Bulgaria — URSS 68—67; 
Iugoslavia — R.D. Germană 76—21.

Proba de simplu 
cadrul turneului 
de tenis de la Chicester ____
glia) a fost cîștigatâ de jucă
torul englez Gerard Battrlck, în
vingător în finală cu 6—2, 9—3 
în fața danezului Jan Leschly. 
în finala probei de simplu fe
mei, tenlsmana australiană Judy 
Dalton a învlns-o cu 6—i, 6—4 
pe americana Janet Newbury.

bărbațl din 
internațional 

(An_

F*1

BORUSSIA MONCHEN- 
GLADBACH A CIȘTIGAT 
A 2-A OARA CONSECU

TIV CAMPIONATUL
R.F.G.

campionatele in- 
ar- 

60

99
9.

593
18.
586 

53.

100 p),
(ante- 
P). 7- Marin 

I P, 15. Rotaru 
p... 52. 

Olăreseu

a ciștigat

Triunghiularul de decatlon de la Cluj
(Urmare din pag. 1)

Cu o aruncare de 44,52 m el 
a scăpat de principalul său 
urmăritor, polonezul Skowro
nek (43,42). Jurcă va realiza 
38,86 m și Ișl va menține locul 
9. Tn schimb, Bogdan, cu nu
mai 38,40 m, va 
(de pe 7 pe 8). 
zentanți ai țării 
(38,32) — locul 
(36,70) — locul 
(36,70) — locul 
(35,20) — locul

La prăjină, una din probele 
cele mai spectaculoase, pe pri
mul loc polonezii Skowronek 
și Katus, ambii cu cîte 4,40 m. 
Walde a rămas în continuare 
în fruntea clasamentului 
m) Șepci, cu 4,20 m, s-a 
sat printre cei mai buni 
curenți la această probă, 
tuși, cu handicapul din .. 
bele precedente, el n-a putut

coborî un loc 
Ceilalți repre- 
noastre : Șepci

13, "■ '
14,

16,
18.

Nicolau 
Gavrilaș 

Vasilescu

(4,30 
cla- 
con-
To- 

pro-

urca decît pe locul 10, după 
Bogdan, constant pe poziția a 
8-a (4 m) și înaintea lui Nico
lau — poziția a 11-a (4,20 m). 
Jurcă va sări doar 3,60 m, re
zultat ce îl va trece tocmai 
pe locul 13.

Penultima probă, cea de su
liță, a dat cîștigător pe vest- 
germanul Grube (71,04). Totuși, 
Walde cu 07,52 m a rămas și 
după această probă conducăto
rul plutonului. Este de evi
dențiat ascensiunea lui Șepci. 
Cu 60,34 m el a urcat pe locul 
8 în clasament. După Șepci s-au 
clasat cu 51,36 m Bogdan (lo
cul 9) ț cu 55,78 m Nicolau 
(locul 12) și cu 50,82 m Jurcă 
(locul 13).

Proba de 1500 m l-a găsit tn 
frunte pe vest-germanul Perk i 
4:23,4. Walde va realiza Insă 
punctajul cel mai bun ți după

ultima probâ a concursului t 
7 935 p (la 500 m 4:43,1). Iată 
ordinea celorlalți clasați: 2. 
Skowronek (Polonia) 7 712 p, 

" ~ a Germania:) 
(R.F. a Ger- 

5. Katus (Po- 
Grube (R.F. a 
p. 7. Leyhe 

(R.F. a Germaniei) 7 341 p, * 
Bogdan (România) 7 339 p, 
Șepci (România) 7 323 p, 
Janczenko (Polonia) 7 278 p, 
Nicolau (România) 7 218 p, 
Fidusievicz (Polonia) 7 110
13. Mis (Polonia) 6 956
14. Kozakawiecz (Polonia) 6 891 
p, 15. Jurcă (România) 6 595 p,
16. Vasilescu (România) 6 581 p,
17. Gavrilaș (România) 6 574 p,
18. Klamma (R.F. a Germaniei) 
6 393 p.

Clasament general pe echipe i
1. R.F. a Germaniei 38 002 p,
2. Polonia 36 541 p, 3. Româ
nia 35 056 p.

3. Knut (R. F. 
7 688 p, 4. Perk 
maniei) 7 610 p, 
lonia) 7 485 p, 6. 
Germaniei) 7 428

8.
9

10.
11.
12. 
P.
P.

Campionatul vest-german a 
avut un final pasionant căci 
abia ultima etapă a hotărît 
pe cîștigătoarea titlului Ba
yern Miinchen a fost învinsă 
în timp ce Borussia Monchenr 
gladbach a cîștigat net în de
plasare, cucerind pentru a 
doua oară consecutiv titlul. 
Trebuie totuși menționat fap
tul că Bayern nu a benefi
ciat de aportul a doi ata- 
canți de valoare. Gerd Miil- 
ler și Mrosko, ambii suspen- 
danți de federația de specia
litate pentru atitudinile ne- 
sporive pe care aceștia le-au 
avut în meciurile de la Lima, 
susținute în iarna acestui an 
Din prima ligă au retrogradat 
Kickers Offenbach și Rott 
Weiss Oberhausen. Iată re
zultatele ultimei etape: Wer
der Bremen-Schalke 04 0—1 
Rot Weiss Essen—Hamburger 
S.V. 1—3. Eintracht Frank
furt — Borussia Monchenglad- 
bach 1—4, Eintracht Braun
schweig — Rot Weiss Ober 
hausen 1—1, Hertha — Armi
nia Bielefeld 0—1, M.S.V. Duis
burg — Bayern Miinchen

2—0. V.f.B. Stuttgart — 1. 
F. C. Kaiserslautern 2—0, 1. 
F.G. Kdln — Kickers Offen
bach 4—2. Borussia Dortmund 
— Hannover 96 2—2.

Iată clasamentul final I
1. MOnchengladbach

34 20 10
3. Bayern Mtlnchen

34 19
3. Hertha 34 16
4. Braunschweig

5. Hamburger

6. Schalke 04
7. Duisburg
8. Kaiserslautern

34 1
9. Hannover 96 34 ] 

Werder Bremen
34 11 

F.C. Kdln 34 11 
V.f.B. Stuttgart 

34 11 
34 10 
34 12 
34 11 
34 9 
34 9 

34 7

Lyon — Sochaux 1—1 (în 
tur 1—0); Rennes — Marseille 
E—1 (In tur 0—1). Fotbaliștii 
de la Rennes s-au calificat 
In urma executării loviturilor 
de la 11 m.

10.

11.
12.

13. Dortmund
14. Bielefeld
15. Frankfurt
16. Oberhausen
17. Offenbach
18. Essen

4 77-35 50
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9

74-36
61-43

48
41

34 
s.
34
34
34

16 7 
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13
15
12

11
6

11

11

10
13
11

52-40

54-63
44-40
43-47

39

37
36
35

15
12

ii 
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8
9
5
6
9
9

9 18 48—68

15
13

12
12

15
15
17
17
16
16

54-57
53-49

41-40
46-56

49-49
54-60
34-53
39-56
54-69
49-65

34
33

33
33

30
29
27
28
27
27
23

ELIMINATA DIN CUPA 
OL. MARSEILLE RAMT- 
NE ÎN CURSĂ PENTRU 

TITLUL DE CAMPI
OANA

Finala 
fotbal se 
an între 
Lyon. In 
semifinalelor, 
cursul săptămlnii s-au înre
gistrat următoarele rezultate i ,

„Cupei Franței" la 
va disputa în acest 
echipele Rennes și 
meciurile retur ale 

disputate în

Rezultate înregistrate în’ 
etapa a 35-a a campionatului 
francezi Bastia — Lyon 2—lj 
Metz — Ajaccio 1—3; Ren- 

1-1! 
; Bor- 
1-0 | 
6-2;

Reims

nes — Valenciennes 
Nice — Marseille 1—2 
deaux — Angouleme 
Strasbourg — Angers 
Nîmes — Nancy 1—0 ; «cuns 
— Sochaux 4—1. In clasament 
conduce echipa Ol. Marseille 
cu 49 p, urmată de St. Etien-. 
ne — 48 p. etc.

ȘTIRI, REZULTATE

• Turneul internațional de 
juniori de la Dunkerque a 
fost ciștigat de reprezentativa 
Franței, învingătoare în fi
nală cu scorul de 2—0 în 
fața selecționatei orașului 
Dunkerque. In partida pen
tru locurile 3—4, echipa ora
șului Rotterdam a dispus cu 
3—1 de echipa Țării Gali
lor.

• In urma unei boli incu
rabile a încetat din viață, Ia 
ZUrich, fostul internațional 
vest-german de fotbal Klaus 
Sturmer, în vîrstă de 35 de 
ani.
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