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Încă o zi pînă la meciul
DE TENIS ROMANIA-JUGOSLAVIA

OK DE ANTRENAMENT 
PE „CEA EflAI Ul 

iii IA PROGRESUL
Echipierii Iugoslaviei, Intr-un mo- L 

merit de odihnă, la antrenamentul de f 
ieri (de la stingă la dreapta): Z. Fra
nulovici. N. Spear, ing. R. Nikolici 
(căpitanul echipei), J, Plecevici, B. 
Iovanovici.

Foto : Theo MACARSCHI g

Capitala Republicii Popu
lare Democrate Coreene a în- 
tîmpinat ieri sărbătorește, cu 
sentimente de caldă prietenie, 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat.

Orele 11.30. Avionul oficial 
românesc își face apariția pe 
cerul Phenianului, însoțit de 
reactoare ale forțelor aeriene 
militare coreene, care au al
cătuit o escortă de onoare de 
la frontiera țării.

Salutați cu puternice apla
uze, cu ovații și uralele mul
țimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, membrii 
delegației române coboară pe 
scara avionului. Ei sînt întîm- 
pinați cordial de secretarul 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, 
tovarășul Kim Ir Sen, împre
ună cu soția sa, Kim Săng E. 
Conducătorii de partid și de

stat ai celor două țări își 
string cu căldură mîinile.

Tovarășul Kim Ir Sen sa
lută, apoi, pe membrii dele
gației de partid și guverna
mentale române.

Ceremonia oficială a sosirii 
delegației este marcată de 
momentul solemn al intonării 
imnurilor de stat ale Româ
niei și Coreei. In timp ce sînt 
trase 21 de salve de artilerie 
în cinstea delegației române, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Kim Ir Sen și Ion Gheorghe 
Maurer trec în revistă unită
țile de infanterie, aviație și 
marină care alcătuiesc garda 
de onoare aliniată pe aero
port.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români sînt salutați 
de personalitățile coreene ve
nite în întîmpinarea delega
ției române.

In încheierea ceremoniei, 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări rostesc 
scurte cuvîntări.

Miercuri după-amiază. to
varășul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
cu soția, Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ili
escu. George Macovescu, Au
rel Mălnășan. ambasadorul 
țării noastre la Phenian, au 
făcut, o vizită protocolară to
varășului Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri, și soției sale, Kim 
Săng E.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

Miercuri seara, tovarășul 
Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E, au oferit, la Casa 
Congreselor din Phenian, o 
recepție în cinstea -tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției 
sale, Elena Ceaușescu, a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socia
liste România. m

Cu 48 de ore înaintea me
ciului, arena Progresul începe 
să ia aspectul specific mari
lor întreceri de tenis. Se 
tează o tribună metalică 
tru a satisface solicitările 
cînde de bilete, turnul 
viziunii de unde vor

mon- 
pen- 
cres- 
tele- 
pleca

imaginile jocurilor începe să 
ia înălțime, cei mai nerăbdă
tori dintre suporterii lui Ti
riac și Năstase dau de pe a- 
cum tîrcoale terenului cen
tral, iar mingile încep să 
zboare mai repede în orele 
rezervate antrenamentelor ce
lor două team-uri.

Ieri, am asistat 
zirea” echipierilor Iugoslaviei. 
Sub privirile atente 
norului federal Ivo Plecevici, 
fost campion, cei doi proba
bili titulari ai formației, Ze- 
liko Franulovici și Bora Io
vanovici, au jucat ore in șir 
împotriva purtătorului nr. 3,

la „încăl-
ale antre-

Nikola Spear. Acesta a, fost 
un sparing-partener redutabil 
pentru cei doi, în absența a- 
mericanului Cliff Richey, care 
a renunțat în ultimul moment 
să facă deplasarea la Bucu
rești.

Greu să tragem concluzii după 
cele văzute la acest antrena
ment și am prefera să facem 
referiri la foarte recentele 
apariții în meciuri oficiale ale 
lui Franulovici, pe care l-am 
urmărit la Roland Garros. A- 
tunci, campionul iugoslav ni 
s-a părut în formă excelentă, 
foarte sigur pe lovituri. Chiar 
într-o partidă 
compromisă 
cum a fost 
finală cu

CAMPIONATUL 
DE FOTBAL, 
UN CAZAN 

CARE FIERBE
• Mare succes de

care păruse 
la un moment dat, 
cea din optimi de 
francezul Pierre

Radu VOIA

(Continuare în m a 3-aJ Foto : V. BAGEAC

In ultima zi a internaționalelor de tir

DERBYUL A ÎNTRECUT TOATE AȘTEPTĂRILE,
MENȚINÎND DESCHISĂ LUPTA PENTRU TITLU

public pe stadionul „23 August", jocuri îndîrjite și spectaculoase • Toate echipele amenințate cu retrogradarea au

DOUĂ MEDALII DE ARGINT 
PENTRU TRĂGĂTORII NOȘTRI

Trăgători din Anglia, Cehoslovacia, R. D. Germană și U.R.S.S., cîștigători în 
ultima zi • Trofeul C.O.R. a revenit sovieticului VI. Aghișev

Susan Swallow (Anglia), sportcâștigătoarea probei de pistol
Ieri după-amiază, într-un ca

dru festiv, s-au încheiat în
trecerile Campionatelor inter
naționale de tir ale României, 
care timp de patru zile au 
reunit pe poligonul Tunari din 
Capitală numeroși trăgători de 
valoare din Anglia, Australia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Elveția, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia, Iugo
slavia, Norvegia, Polonia, Spa
nia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Așa cum arăta 
președintele Federației române 
de tir, tov. Gheorghe Pasat, 
în cuvîntul său de închidere a 
internaționalelor, ediția din a- 
cest an a competiției a fost 
deosebit de bogată, atît în 
participare cît și în rezultate.

In ultima zi de concurs s-au 
disputat două probe : pistol
sport, rezervat seniorilor și

junlorilor, și maratonul 
lui, dificila întrecere la 
liberă calibru mare 
focuri.

După cum era de așteptat,

tiru- 
armă
3x40

CONCURS DE SCHI

PE VALEA ALBA
Am intrat In prima lună da 

vară, dar ca de obicei, schiorii 
profită de urmele de zăpadă ră
mase ascunse In văgăunile Bu- 
cegilor și continuă să schieze. 
In ultimele săptămîni la Valea 
Albă, au putut fi văzuți la lucru 
și schiorii lotului national care 
eu ajutorul unui bebischlllft au 
făcut Intense șl utile antrena
mente de slalom.

Dar activitatea acestor sportivi 
nu se oprește aici. Duminică el 
urmează să ia parte la primul 
concurs de vară, un slalom spe
cial, organizat de comisia de 
schi a C.J.E.F.S. Prahova. Con
cursul este deschis tuturor cate
goriilor de schiori, conttnd pentru 
clasificarea lor.

la ambele confruntări pe prim 
plan s-au situat oaspeții. Ti
nerii trăgători din R.D. Ger
mană au cucerit toate meda
liile la pistol (juniori), iar la 
femei, cu un rezultat splen
did, locul I a revenit sporti
vei engleze Susan Swallow, 580 
p, care s-a apropiat la numai 
două puncte de recordul mon
dial al probei. La poligonul de 
300 m, în centrul atenției au 
stat țintașii sovietici șl cei 
cehoslovaci, recunoscuți pe 
plan mondial ca specialiști în 
întrecerile la armă calibru 
mare. Sovieticii au cîștigat 
trei din cele patru locuri I, 
prin VI. Aghișev și V. Da- 
nilcenko (prirrul obținînd cel 
mai mare punctaj la poziția în 
picioare și la totalul celor trei 
poziții, iar secundul la poziția 
culcat). Cehoslovacii A. 
Schwartz și R. Pojer au fost 
și ei printre cei mai buni o- 
chitori la țintele aflate la 300 
de metri de linia de tragere, 
reușind să se claseze pe lo
cul I ța „genunchi" și pe loeu-

T. RABȘAN

Acuta finală a derby- 
ului. Lucescu egalează 
în minutul 90 !

cîștigat puncte • Clarificările la cei doi poli ai clasamentului, din nou amînate.

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE (13 iunie)
Cluj
Argeș

Politehnica — U.T.A. 4—1
Dinamo — Rapid 1—1
Univ. Craiova — C.F.R. Cluj 1—1
Steagul roșu — Sport Club Bacău 
Steaua — Progresul 2—2
„U" Cluj — Farul 3—2
F.C. Argeș — C.F.R. Timișoara 3—1 
Jiul — Petrolul 2—0

REZULTATE TEHNICE
(3-D 
0-0) 
(1-0) 
0-0 

(2-1) 
(1-1) 
(1-0) 
(0-0)

PRIMUL MEU
CUPLAJ

DUCUREȘTEAN

((Sontinuare în pag. a 3-a)

SPORTIVI ROMANI

INVITAȚI PESTE OCEAN
• Florin Gheorghiu la campionatele de șah („open") ale S.U.A.

și Canadei • Boxerii la New York si Chicago
Marele maestru internațio

nal Florin Gheorghiu a fost 
invitat să ia parte la campio
natele „open“ ale S.U.A. și 
Canadei.

Prima întrecere este pro
gramată între 8—20 august 
la Ventura, în California, cea 
de-a doua, la Vancouver în
tre 24 august și 3 septembrie. 
Se va juca sistem elvețian, 
pe distanța 
care.

duiască aceste meciuri se află 
New York și Chicago.

Tratativele pentru realiza
rea unui, meci și cu echipa 
Canadei, la Montreal, sînt 
în curs.

a 11 runde

ir
americană

fie-

de 
tur- 
box

Federația 
box amator a confirmat 
neul echipei naționale de 
a României în Statele Unite. 
Forul american propune pe
rioada 29 august—11 septem
brie, în limitele căreia vor 
avea loc 3 meciuri (unul cu 
reprezentativa S.U.A. și două 
cu selecționate locale). Prin
tre orașele prevăzute să găz-

Azi, un derby tradițional în handbalul feminin

Programul competițional de 
azi cuprinde, din nou, o etapă 
din campionatul feminin de 
handbal. întrecere care pe mă
sură ce se apropie de sfirșit, 
furnizează tot mai multe jocuri 
cu rezultate surprinzătoare. Nu 
este de loc exclus ca și parti
dele înscrise în etapa de azi să 
ne aducă scoruri mai puțin 
scontate, cu atît mai mult cu 
cit programul include ci te va 
partide de mare interes, prin
tre care tradiționalul derby, 
furnizat de disputa dintre U- 
niversitatea București și Uni
versitatea Timișoara. Desigur, 
ținînd seama că bucureștencele 
au un avans de 4 puncte, me-

ciul nu se mai ridică la cota 
de interes de anul trecut. El 
rămîne, însă, o confruntare 
dintre două formații, care au 
dominat și domină încă hand
balul nostru feminin, dînd lo
tului reprezentativ pe cele mai 
multe componente ale sale.

Iată programul acestei etape: 
BUCUREȘTI (teren Tineretului 
de la ora 17) Confecția—I.E.F.S.;. 
Universitatea București—Uni
versitatea Timișoara ; BUHUȘI: 
Textilar—C.S.M. Sibiu ; ODOR- 
HEI : Voința—Constructorul Ti
mișoara ; TG. MUREȘ : Mu
reșul—Rulmentul Brașov. „

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

<10. „U"
11. F.C.
12. Jiu!
13. S.C.
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

Bacău

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

13
11
12
11
10
10
11
12
12
10
9 

11
10
8
7
6

42—23
31—21
24—22
38— 37

8 39—30
31— 31
23—25
44—36
39— 32
32— 27

8
9

11
11
9

10 36—38
25—29 25
31— 40
32— 42
27—35
18—44

13
13
12
13
18

24
23 .
21
15

Dinamo — Univ. Craiova 
C.F.R. Cluj — Steagul roșu 
Petrolul — Steaua 
Farul — U.T.A.

sul — Jiul
Timișoara

F.C. Argeș — Rapid 
Sport Cluo Bacău —

„U" Cluj

Politehnica

ECHIPA ETAPEI
M. Constantinescu

(Dinamo)
Pigulea Nunweiller III Antonescu Deleanu

(F. C. Argeș)
Dinu

(Dinamo) (Farul)
M. Bretan

(Dinamo)

(Rapid) (C.F.R. Cluj)
Nâsturescu Angelescu Cuperman Marica

(Rapid) (Rapid) (,/Poli" lași) („roii lași)

De luni de zile așteptam 
această partidă — unică în 
campionatul nostru prin carac
terul său de „derby al derby- 
urilor" — un fel de Feijenoord- 
Ăjax al olandezilor, St. Etien- 
ne-Olympique Marseille al 
francezilor, Internazionale-Mi- 
lan al italienilor sau Arsenal-

COLGETERI
- 14 goluri s Tătaru — 2 din 11 m 
(Steaua).

12 goluri : Moldoveanu (Poli
tehnica), Frățilă (F.C. 
Adam — 1 din 11 m („U"

11 goluri : Dumitrache —
11 m (Dlnamo).

10 goluri : Oblemenco —
11 m (Univ. Craiova). Neagu —
1 din 11 m (Rapid), Cuperman —
2 din 11 m (politehnica).

Argeș), 
Cluj).
4 din

1 din

AM VĂZUT, PROBABIL, 
ANULUI...MECIUL

Leeds al englezilor. Spre cins
tea celor două echipe, compo- 
nențil lor au onorat reprezen
tația de gală a campionatului, 
jocul avînd deopotrivă' virtuți 
spectaculare .și de valoare teh
nică propriu-zisă.

Comentînd desfășurarea par
tidei pînă la acel nefericit ml-

NOILE RESPONSABILITĂȚI
ALE HOCHEIULUI

CU 0 BAZĂ MATERIALĂ ÎN PLINĂ DEZVOLTARE, ACEST JOC
ARE DATORIA SĂ OCUPE UN LOC DE FRUNTE ÎN IERARHIA

SPORTULUI ROMÂNESC
Hocheiul a 

un sezon greu 
vărat de mari 
ponsabilități. L-a încheiat cu 
succes ! Echipa 
revenit, după o 
ță, în grupa B

încheiat, recent, 
și agitat, împo- 
obligații și res-

României a 
scurtă absen- 

a campionatu-

lui mondial, reprezentativa de 
juniori a cîștigat seria secun
dă a campionatului european, 
iar întrecerile interne s-au des
fășurat la cote valorice și de 
interes mai ridicate decît în 
anii trecuți.

poate aprecia că acest joc 
cunoaște un moment de relan
sare. Hocheiul defrișează pe 
harta sportivă a țării noi te
ritorii. altădată virgine, capătă 
anvergură, cucerește interesul, 
obține recunoaștere și prețuire 
în arena internațională. Este 
grăitor și semnificativ, în ace
lași timp, faptul că României i

Valeriu CHIOSE

In general, se (Continuare în pag. a 2-a)

nut 60 (cînd s-a produs acci
dentarea acestui fotbalist mo
del care a fost șl este Nelu 
Nunweiller), vom distinge cî- 
teva etape cu un relief preg
nant și cu caracteristici parti
culare.

Mai ofensivă ca niciodată, 
lansîndu-i curajos în atac pe 
ambii mijlocași (Dumitru și 
Dinu), Rapid - care avea ne
voie de victorie pentru a în
trece pe Dinamo în clasament 
— are un ascendent vizibil a- 
supra adversarei sale în pri
ma jumătate de oră. Lupescu 
(min. 15), Petreanu (min. 25 — 
bară) și Pop (min. 32 — șut 
din unghi dificil, reținut spec
taculos de Constantinescu) trec 
pe lingă deschiderea scorului.' 
Acuzînd puternicul efort fă
cut, echipa giuleșteană are în 
final de repriză o oarecare că
dere fizică, de care profită dl- 
namoviștii, două „pilotări" de 
rafinament tehnic ale lui Du- 
mitrache (în min. 35 și 40) 
nefiind fructificate de colegii 
săi Nunweiller VI și Haidu, 
serviți excelent de către el.

încorsetați de un marcaj 
„om la om" care le-a redus, 
vizibil, perspectiva șl poate șl 
gîndul atacului, dinamoviștii 
inițiază mult mai multe ac
țiuni ofensive în cea de-a doua

Marius POPESCU

de BRYAN GLANVILLE, 
scriitor și comentator 

englez de fotbal
Comparațiile, cum zicem, 

noi în Anglia, sînt odioase. 
Iată de ce nu mă voi lansa 
într-o lungă exegeză (mai 
ales după numai două me
ciuri văzute ieri după amiază), 
comparînd fotbalul românesc 
cu cel britanic. Oricum, știm 
cite ceva despre ele ; diferen
ța dintre ele tinde să devină 
cea dintre fotbalul britanic și 
cel latin în general. Aici sînt 
însă obligat să fac o preci
zare, mai ales pentru că acum 
zece zile am văzut la Londra 
jucind pe Cagliari și Inter. 
Deși fotbalul românesc are 

mult din eleganța și maniera 
tehnică a fotbalului italian, el 
oferă totuși un joc mai i)lă- 
cut din multe, dacă nu din 
toate punctele de vedere. In 
primul rînd nu e dominat șl 
ruinat de multiplele orori ale 
betonului. In al doilea rînd, 
e jucat într-un spirit inco
mensurabil mai bun. Nu sînt 
sigur dacă nu cumva e jucat 
_  pe baza celor două meciuri 
urmărite ieri — într-un spirit 
chiar mai bun decît al nostru 
de acasă, acolo unde acea 
monstruozitate, care este pie
dica de la spate, reprezintă 
singura consolare a apărăto
rilor neinteligențl, care nu cu
nosc jocul curat, șl spectrul 
jucătorilor deștepțl, mereu 
descurajați, mereu în căuta
rea protecției din partea ar
bitrilor.

La arbitrii bulgari văzuți 
teri, totul a mers bine pînă 
în mometitul dramaticului ac
cident al bietului Nunwelller 
III. Intre paranteze aș putea 
spune că lucrul cel mal stra
niu și mai neobișnuit pentru 
mine a fost să-t văd pe unii 
jucători de la Dinamo izbuc
nind în lacrimi. Jucătorii en
glezi cînd își acoperă fața cu 
mîinile înseamnă în mod o- 
bișnuit că au fost loviți de 
un adversar.

Genul de jucători cum e 
DUhnitrache este bine cunos
cut la noi. L-aș fl calificat și 
mai bine, dacă nu aș fi avut 
recent privilegiul de a-l vedea 
pe Cruyff ju'cînd pentru Ajax 
în finala Cupei europene. 
Cruyff are maniera stupefian
tă a lui Dumitrache, dar el 
are șl spiritul autosacrificlu- 
lul, o disponibilitate și o abi
litate puse în slujba echipei, 
ceea ce lui Dumitrache îl lip
sește. Toate acestea în ciuda 
celor două miraculoase curse 
pe care le-a efectuat în pri
ma repriză. dar mai ales pen
tru că a fost absent în joc 
în partea a doua a întîlnjrii. 
Cruyff nu și-ar permite nici
odată să stea în afara jocului 
în acest mod, mal ales atunci 
cînd lucrurile stau prost cu 
propria sa echipă. Spun toate 
acestea conștient de faptul că 
lovitura de cap a lui Dumi
trache a provocat golul ega
lizator.

Revenind la subiectul arbi
trilor bulgari, nu am nimic 
de spus împotriva lui Batchi- 
rov, care a condus primul 
joc — și de loc un joc slab. 
Dar a fost bizar cind Stanev 
l-a eliminat pe Pop după ac
cidentul lui Nunweiller. Poa
te că pe lumea asta nu există 
dreptate, dar în orice caz nu 
e datoria arbitrilor să pună 
lucrurile la locul lor și să facă 
pe dumnezeii. Pop nu ar fi 
atacat in fugă dacă nu ar fl 
avut o șansă reală de a ajun
ge balonul, iar accidentul, fi
rește nefericit, n-a fost rezul
tatul unui atac brutal. De alt
fel, nici nu mi s-a părut la 
început că arbitrul ar fi sem
nalat vreun fault; el a per
mis continuarea jocului. La 
noi în Anglia, arbitrii noșțri 
nu elimină suficienți jucători ; 
dar ceea ce s-a întîmplat aici 
a fost excesiv.

Vorbind în general, apreciez 
ca bună atitudinea jucătorilor 
români. El nu se bat pentru

Analizînd retrospectiv sezonul de hochei 
1970—1971 se poate constata că 
baza materială a acestui sport s-a 

întărit considerabil și se află în continuă 
dezvoltare. De asemenea, caracterul ei de 
masă a devenit mai larg. Dar, tocmai 
aceasta incumbă din partea forurilor res
ponsabile obligații din ce în ce mai mari.

Se resimte lipsa de tehnicieni cu înaltă 
calificare pentru echipele care vor lua 
ființă în noile orașe înzestrate cu patinoare 
artificiale. Se impune, de asemenea, o ac
țiune amplă, pe plan național, pentru răs- 
pîndirea hocheiului, începîndu-se prin învă-

țarea patinajului de către cit mai mulți 
copii și elevi.

Vor trebui depuse eforturi pentru ridi
carea nivelului calitativ al campionatului 
național, prin întărirea echipelor, prin îm
bunătățirea mrncii 
măiestriei jucătorilor, 
o selecție mai largă 
pentru reprezentativă.

Nutrim speranța că 
litate, toți activiștii hocheiului 
modalități și resurse spre a înfăptui planul 
larg de dezvoltare ce și l-a propus acest 
joc, din ce în ce mai popular în țara 
noastră.

(Continuare in pag. a 4-a)
((Sontinuare' în pag. a 4-a)

în secții și ridicarea 
ceea ce va îngădui 

și mai judicioasă'

federația de specia- 
vor găsi

Stadion „23 August" ; timp călduros ; teren excelent : specta
tori : aproximativ 70 000. Au marcat : NEAGU (mln. 80) șl LU
CESCU (min. 90). Raportul șuturilor la poartă : 15—17 (pe spațiul 
porții : 6—7). Raport de cornere : 7—9.

DINAMO : Constantinescu 9 — Cheran 7, Nunwelller III 9 (mln. 
60 — Mustețea), Sandu Gabriel 8, Deleanu 8, Dinu 8, Nunwelller 
VI 6 (mln. 80 Doru Popescu), Lucescu 8, Sălceanu 6, Dumltrache 
8, Haidu 6.

RAPID : Răducanu 9 — Pop 8,. Lupescu 9, Costea 7, Ștefan 7, 
Dinu 8, Dumitru 7 (min. 75 Codreanu 8), Nâsturescu 8, Angeles- 
cu 9, Neagu 7, Petreanu 7 (min. 60 Mușat 7).

A arbitrat ȚVETAN STANEV (R. P. Bulgaria) aju
tat la tușă de V. Dumitrescu șl Gh. Popovicl (ambii din Bucu
rești).

Trofeul Petschovschl î 10.
La tlneret-rezerve : Dinamo — Rapid 3—0 (2—0).



SNAGOVUL

AGENDA CAMPIONATELOR ȘCOLARE „ȘO/Mf/"«premiați de Viorica Viscopoleanil

la ora campionatelor naționale
Iată-ne în ziua startului 

unei noi ediții a campionate
lor naționale de caiac-canoe, 
eveniment care, de 
dată, domină, firesc, 
darul intern și reține 
multor amatori de 
Pentru că, se știe, la aceste 
întreceri — o pasionantă cursă 
pentru cucerirea celor 18 ti
tluri de campioni — parti
cipă sportivi cu un impresio
nant palmares internațional, 
performeri de valoare euro
peană și mondială.

Așteptăm, ca întotdeauna, 
evoluții de ridicat nivel teh
nic, rezultate care să confir
me progresele realizate atît 
de sportivii consacrați cît și 
de tinerii ale căror perspec
tive de afirmare ni le-au 
semnalat ei înșiși, chiar de 
la începutul sezonului. Ne 
gîndim însă — credem că an
trenorii și sportivii fac ace
lași lucru — nu numai la 
nevoia de a onora cît mai 
bine campionatele din acest

fiecare 
calen- 

atenția 
sport-

PROGRAM

® JOI (de la ora 9 și 
16,00) — serii, recali
ficări și semifinale la 
probele olimpice.

® VINERI (de la ora 
9,30 și 16,00) - 
i ecalificări și 
nale la probele 
teză — 500 m.

• SÎMBĂTA (de la 
ora 9,30 și 14,00) 
nale la probele 
pice, de viteză — 
și fond —

giu, au prilejuit antrenorilor 
și observații critice impor
tante. Excelente desigur, evo
luțiile echipajului de canoe 
6+1 (concurînd pe o ambar
cațiune a gazdelor) și bună 
comportarea echipajului 
K 4—500 m (F). Poate fi 
preciată corespunzătoare 
evoluția caiaciștilor. Dar, 
K 1 și K 2 — 500 m fete 
reprezentantele noastre au 
concurat sub așteptări, dove- 
din,vl o slabă orientare tacti
că atît la plecarea din start, 
cît și pe parcursul probei. O 
teamă exagerată a manifestat 
canoistul Vasile Serghei cre
ditat cu posibilități mai mari 
decît cele arătate în proba 
de simplu. Deși obținuseră în 
țară rezultate superioare ad
versarilor lor, nici canoiștii 
de la dublu n-au confirmat 
valoarea și speranțele antre
norilor.

Este, se înțelege, nevoie de 
o muncă intensă din partea 
antrenorilor și sportivilor 
pentru ca deficiențele semna
late la această primă con
fruntare internațională a se
zonului să fie grabnic elimi
nate- Așteptăm „examenele" 
următoare — competițiile ce 
la Sofia, Bochum, Snagov, 
Brandenburg.

de 
a- 
Și 
la

După consumarea primei 
finale a campionatelor repu
blicane școlare, cea de hand
bal, rezervată elevilor 
rețeaua învățămîntului 
sional, altele, la fel de 
sânte, punctează acest 
de săptămînă precum 
de a doua jumătate a lunii 
iunie.

La Craiova, de pildă, înce- 
pînd de vineri, echipele fina
liste, participante la divizia 
școlară de handbal urmează 
să-și desemneze campioana pe 
1971.' Turneul se va încheia 
în ziua de 16 iunie. Intre 
timp, mai precis în zilele de 
12 și 13 iunie, orașul Con
stanța va fi gazda întreceri
lor școlarilor la gimnastica 
sportivă, categorii superioare 
(de la a Il-a și pînă la maeș
tri). Bucureștiul — în speță 
stadionul Republicii, deci în- 
tr-un cadru specific marilor 
competiții — va reuni pe cei 
peste 400 de elevi din liceele 
de cultură generală, care au 
îndrăgit atletismul. Tot o 
competiție finală, rezervată 
atleților (dar cu participarea 
elevilor din școlile profesio
nale), va avea lec în zilele 
de 13 și 14 iunie, la Pitești. 
Va fi, cum se așteaptă de 
altfel, un’ bun prilej de a 
constata cîte valori de per-

din 
profe- 
intere- 
sfîrșit 

și cea

spectivă există îi acest grup 
de școli, 
probelor 
forță și 
aruncări, 
țe mari). Către sfîrșitul lunii 
curente, două finale la jocuri 
sportive : de la 19—23 iunie, 
Ia Piatra Neamț, cea de volei 
(școli profesionale) cu parti
ciparea a 15 echipe de băieți 
și a 6 formații de fete, 
de la 20—26 iunie,
— București 
startul 
nu mai puțin de 15 echipe, 
de asemenea din școlile pro
fesionale.

Fără a avea caracter de 
campionat, dar cu multe afi
nități cu sportul este de sem
nalat tabăra de la Costinești 
(17—28 iunie), organizată d« 
C.C. al U.T.C. pentru preșe
dinții asociațiilor sportive din 
școlile generale de 10 ani. 
Mai bine de 1 000 de elevi se 
vor iniția în tainele organi
zării activităților sportive din 
școli, într-o manieră care vi
zează împletirea muncii teo
retice cu cea practică.

Despre campionatele școla
re (finalele) programate în 
luna iulie — nu mai puțin 
de 10 — într-o agendă viitoa
re. (t. st.).

mai ales pe firul 
care solicită multă 
rezistență (sărituri, 
alergări pe distan-

iar 
la fotbal 

întrecere la 
căreia se vor alinia

- serii, 
semifi- 
de vi-

Slalomul nautic 
se pregătește de start I

Echipa României pentru „Cupa Dunării

10 000

— fi- 
olim-

500 m
m.

verificarea atît 
cu acest prilej, 

care ne va repre- 
mondialele de la

peste 30 D de caia-

an, ci și la 
de necesară, 
a lotului 
zenta la 
Belgrad.

Astăzi,
ciști și canoiști din întreaga 
țară încep întrecerea de la 
care așteptăm atîtea confir
mări de talent și valoare.

Răspunzînd unor cerințe de 
evidentă actualitate, federația 
vie specialitate a luat în dis
cuție introducerea competiții
lor de slalom nautic în ca
lendarul anului viitor. Sînt 
propuneri care deschid noi 
perspective de răspîndire a 
sporturilor nautic.» și totodată 
de afirmare a talentaților 
noștri caiaciști și canoiști. 
Reamintind că slalomul nau
tic figurează — cu un mare 
număr de probe — și în pro
gramul Jocurilor Olimpice, 
așteptăm concretizarea discu
țiilor purtate în ultima șe
dință a biroului federal.

<
Antrenorul Comei BIRSÂ- 
NESCU : Pentru etapa ac
tuală, rezultatele juniorilor 

sînt satisfăcătoare

Timp de meditație...

la

Este firesc să urmărim cu 
atenție pregătirea și evoluția 
lotului de juniori, mai ales 
dacă avem în vedere faptul 
că ediția din acest an a cam
pionatelor europene urmează 
să se desfășoare (13—15 au
gust) la Snagov. Iată de ce, 
după o serie de informații 
și comentarii, revenim acum 
asupra acestei teme, prilejul 
fiindu-ne oferit și de prima 
participare din acest an a 
tinerilor caiaciști și canoiști 
la un concurs internațional. 
Am solicitat, pentru aceasta, 
opiniile prof. Cornel Bârsă- 
nescu. care împreună cu 
maestrul emerit al sportului 
Igor Lipalit răspunde de pre
gătirea juniorilor noștri pen
tru campionatele europene.

Am reținut, Ue la bun în
ceput, că regata Gydr, dispu
tată recent (bilanțul sportivi
lor români — 6 locuri I) a 

excelent prilej 
de verificare a pregătirilor, 
deși pista — pe apă curgă
toare — nu favorizează în ge
neral obținerea unor rezul
tate concludente. Pentru eta
pa actuală evoluțiile juniori
lor sînt considerate de an
trenori ca satisfăcătoare. Sînt, 
însă, necesare, cîteva depar
tajări valorice și, mai ales, 
(ne pare bine că antrenorii 
sînt primii care o fac) apre
cieri cît se poate de exigente.

Așa stînd lucrurile, rezul
tatele de la regata Gybr, în 
ciuda unor victorii de prestl-

Funcționînd ca antrenor 
Constructorul Timișoara • (în 
prezent — lâ Politehnica), 
Octavian Rada s-a făcut vi
novat de repetate falsuri a- 
tunci cînd era vorba de legi
timarea unora dintre sportivii 
pe care-i pregătea. Notăm ca 
reprobabilă din toate punc
tele de vedere, o asemenea 
comportare care înseamnă în 
primul rînd o abandonare ne- 
permisă (mai ales unui an
trenor) de la normele etice 
ale vieții noastre sportive.

Adevărul iese însă întot
deauna la lumină. Și iată că 
analizînd acest caz biroul Fe
derației române de caiac- 
canoe a hotărît retragerea ca
lității de anttenor a lui Oc
tavian Radei pînă )a 1 ia
nuarie 1972. Timp de medi
tație. ..

Peste cîteva zile se inau
gurează o nouă ediție a „Cu
pei Dunării" la motocros, 
competiție care reunește aler
gători din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Un
garia, Bulgaria și România. 
Prima etapă este programată 
duminică, pe un traseu ales 
în apropierea orașului iugo
slav Trzic.

Cei doi antrenori s.i lotului 
republican, Traian Macarie 
și Otto Ștefani au selecționat 
pentru întrecerile de dumini
că pe următorii motocicliști: 
Ștefan Chițu, Aurel Ionescu, 
Adam Crisbai și Mihai Banu, 
la care s-a apelat în ultimul 
moment, deoarece Cristian 
Dovids s-a îmbolnăvit. Echi
pa țării noastre părăsește as
tăzi Capitala.
ÎNCEPE CAMPIONATUL DE 

DIRT-TRACK...

Pista stadionului Voința din 
Sibiu găzduiește duminică 
prima fază a campionatului 
național de dirt-track, care 
se va desfășura în 
pe. Și-au anunțat 
rea concurenți din 
Arad și Sibiu.

cinci eta- 
participa- 
București,

...IAR CEL DE VITEZA SE REIA 
LA GALATI

Campionatul republican Vie 
viteză pe circuit s.e reia la 
20 iunie, la Galați, cu des
fășurarea etapei a treia. în 
marele port de la Dunăre se 
fac pregătiri pentru buna des
fășurare a întrecerilor, cam-

pionatul constituind al doi
lea concurs de acest gen pro
gramat în localitate.

MOTOCROSISTI ROMÂNI 
ÎN AUSTRIA

Concursul internațional de 
motocros desfășurat în locali
tatea Schwanenstadt din Aus
tria a fost cîștigat de alergă
torul suedez Aberg Bengt. 
Motocrosiștii români Ștefan 
Florian și Paul Filipescu s-au 
clasat pe locurile 10, și res- 
peotiv, 12.

Acceptînd invitația condu
cerii și a elevilor Liceului 
industrial de construcții din 
Capitală, de a prezida juriul 
concursului organizat pentru 
cunoașterea istoriei Jocurilor 
Olimpice, campioana olimpică 
Vîtorica Viscopoileanu, maestră 
emerită a sportului, a conferit 
manifestării un plus de inte
res. Medalia de aur a marii 
noastre sportive, cucerită în 
Mexic, a circulat din mînă 
în mînă și, privind chipuri
le elevilor, ne dădeam seama 
cît de înflăcărați erau ei, și 
cît de mult ar dori să fie 
tot astfel răsplătiți pentru 
succesele sportive.

Și nu este exclus ca pe unii 
dintre acești talentați școlari- 
sportivi să-i vedem ureînd 
pe podiumul de onoare la 
viitoarele Olimpiade. Cei 600 
de sportivi angrenați în ac
tivitatea de masă și de per
formanță formează, de pe a- 
cum, un eșalon din rîndul 
căruia, la unele probe, se 
desprind cîteva speranțe. Di
rectoarea liceului, ing. Euge
nia Bălașa, profesorii de edu
cație fizică Dorina Brînzei 
și Ion Tudor ne-au vorbit, 
în acest sens, de atleții Nico- 
lae Constantin (anul III), Ilie 
Mihai (anul IV), Andrei Las- 
cu (anul II), Elena Condras- 
chi și Margareta Stoian (anul 
I) și despre alții, investiți, 
deocamdată, doar cu tricou
rile și medaliile de campioni 
ai liceului 
1970—1971.

Asociația 
dinte elevul 
și-a încheiat 
mos bilanț sportiv. De aceea, 
a și fost deosebit de plăcut 
pentru Viorica Viscopoleanu 
să înmîneze trofeele^ cîștigă- 
torilor concursului 
cîștigă" 
anul I
— anul
— anul
— anul ... 
lor care au devenit campioni 
ai liceului.

pe anul

„Șoimii"
Mihal 

anul cu

școlar

(preșe- 
Monor) 
un fru-

„Cine știe
(Viorel Costache — 

B, Ștefan Alexandru 
II D, Ion Fiscuteanu 
IV C și Tudor Neagu 
IV C), precum și ce-

Ion GAVRILESCU

„NISIPURILE DE AUR" UN RALIU GREU
PENTRU AUTOMOBILIȘTII NOȘTRI

De cîteva zile, șapte echipe 
românești se află în Bulgaria 
căutlnd să se familiarizeze cît de 
cît cu dificilul traseu al Raliului 
„Nisipurile de aur", care începe 
astăzi cu prima probă specială : 
un circuit de viteză.

Startul în raliul propriu-zls se 
va da mîine dimineață șl proba
bil că vor răspunde prezent la 
apel majoritatea echipajelor în
sorise șl al căror număr se ridică 
la 80. Ele au de înfruntat un 
traseu lung de 2 381 km, desfă
șurat mai ales în regiunile de 
munte șl pe drumuri dificile oaie 
vor pune nu numai pe concu
renți, ci șl mașinile lor la grele 
încercări. De altfel, tocmai difi
cultatea traseului șl starea dru
murilor a determinat A.C.R. să 
nu trimită la această întrecere 
o echipă reprezentativă, ol doar 
un echipaj format din Eugen Io- 
nescu-Cristea și Petre Vezeanu, 
echipaj care concurează pe o ma
șină R-8 Gordini (de grupa II) 
a clubului, reparată în grabă în 
ajunul plecării. Va fi, în schimb, 
prezentă la start echipa „Dacia" 
a U.A. Pitești, formată din patru 
echipaje, dintre care trei cele 
mai omogene (Marin Dumitrescu 
— Șt. Iancovici ; Gh. Morassi — 
Florin Morassi • I. Răuță — I. 
Gîrjoabă) sînt și constant printre 
cele mai bun,.' în ultima vreme. 
Alături de acestea vor lua star
tul și două echipe individuale 
plecate mai mult din motive tu
ristice (D. stanciu — Gubăuceanu 
și Șanta — Totescu).

Față de această reprezentare, 
automobilismul nostru are puține 
șanse să se remarce în clasele 
respective, la start fiind prezente 
o serie de mașini cunoscute pen-

tru valoarea lor (2 Porsche 911, 
Renault Alpin, 7 BMW etc.) con
duse de piloțl cu experiență, mal 
ales pe drumuri dificile. Oricum, 
este interesant de urmărit evolu
ția alergătorilor noștri intr-o com
panie valoroasă șl pe un traseu 
ce pretinde o deosebită rezistență, 
ei avînd de pilotat timp de aproa
pe 43 de ore (2 nopți întregi) cu 
o pauză doar de 4 ore la Sofia. 
De fapt această pauză împarte 
raliul în două etape (prima de 
1 724 km și a doua de 657 km). 
Menționăm că exceptînd cîteva 
scurte sectoare de drumuri foarte 
dificile, media orară este în rest 
de peste 60 km șl că pe traseu 
se dispută 10 probe speciale de 
viteză.

Raliul se va încheia duminică, 
tot la „Nisipurile de Aur", cu o 
probă de îndemînare.

constituit un

tWrmarg din pag. 4J

desemnat

Halte- 
do jă 

începă-

CEL MAI TEHNIC 
HALTEROFIL

(Strungul 
(Metalul 

(Rul- 
lUur- 

A.

tate a organizat o reușită du
minică sportivă. Principala a- 
tracție a constituit-o, meciul 
de fotbal feminin dintre e- 
chipele Liceului nr. 1 și Li
ceului nr. 2. La capătul unei 
pasionante dispute, fotbalis
tele de la Liceul nr. 1 au în
vins cu 3—0.

Mare e grădini.... fotbalului! DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE

CUPA VOINȚA
organizarea asociației 

Voința s-a desfășurat, în pă
durea Repedea de lîngă Iași, 
a doua ediție a „Cupei Voința“ 
la orientare turistică. Au par
ticipat 65 de sportivi de la 
cluburile și asociațiile Voința 

■ Cluj, Nicolina, Universitatea 
și Voința Hîrlău. Printre cei 
mai buni s-au dovedit a fi : 
N. Luchian, 5. Stan, Gh. To- 
pală, V. SUcea (juniori), R. 
Rudei, M. Asandrei (seniori).

Trofeul a fost cîștigat de 
reprezentativa asociației Voin
ța Iași, care a ocupat locul 
intîj în clasamentul general. 

D. DIACONESCU-coresp.
...SI „CUPA GENȚIANA", 
LĂ ORIENTARE TURISTICA

„Cupa Gențiana", organizată 
de C.J.E.F.S. Timiș a devenit 
tradițională printre competi
țiile de orientare din țara noa
stră, ea aflîndu-șe acum la a 
V-a ediție. La întreceri, care 
au avut loc in munții Zaran- 
dulul pe Valea Frumoasă, în 
două etape de zi, au partici
pat 200 de sportivi din 14 ju
dețe. Iată învingătorii : Su- 
zana Foldvari șl Cornelia Opri-

șiu (Clujana Cluj), D. Farcaș, 
ivi. Chervoșan 
Arad), Clara Szabo 
roșu Cluj), O. Lexen, 
mentul Brașov), Nidia 
baș (Dumbrava Sibiu), 
Marton (Clujana Cluj).

în „Gențiana pionierllor’‘, la 
fete locul întîi a revenit Ca
sei pionierilor din Timișoara, 
iar la băieți. Casei pionierilor 
din Hunedoara.

P. ARCAN-coresp.

ÎNTÎLNIRE JUBILIARĂ
La Liceul nr. 4 cu program 

de educație fizică din Ga
lați s-a statornicit o fru
moasă tradiție. La finele fie
cărui an școlar, au loc două 
interesante întâlniri de bas
chet : echipa absolvenților ju- 
clnd, pe rînd, cu jelecționata 
școlii și cu selecționata cadre
lor didactice. Anul acesta, 
liitr-o atmosferă sărbătoreas
că, a avut loc ediția jubiliară, 
a X-a, cu care prilej au fost 
inmînate numeroase premii.

T. SHUOPOL-coresp.

SE REFACE STADIONUL 
DIN GHERLA

urma calamităților natu- 
dln primăvara anului 

orașul
In 

rale 
trecut, stadionul din 
Gherla a fost în mare mă
sură distrus. După retragerea 
apelor s-a trecut de îndată la 
reamenajarea lui. Au fost re
făcute : canalizarea, gardul, 
instalațiile vestiarelor. In ore- • 
zent, se lucrează la nivelarea 
și gazonarea terenului, la re- 
condiționarea pistei de atle
tism. De menționat faptul că 
la activitatea de șantier și-au 
adus un aport substanțial 
membrii asociațiilor sportive 
C.I.L. Gherla, Someșul, I.G.O., 
care au prestat multe ore de 
muncă patriotică.

D. VATAU-coresp.
FOTBAL FEMININ ‘ 

LA REGHIN

în sala complexului sportiv 
„Dacia“ din Bistrița, din ini
țiativa A.S. Dacia, s-a des
fășurat un concurs dotat cu 
cupa „Cel mal tehnic haltero
fil", organizat în scopul de a 
depista elemente talentate, de 
a face o cît mai largă popu
larizare acestui sport, 
rofilii, împărțiți în 
grupe : avansați și 
tori, au încercat să facă do
vada unei bune pregătiri, a- 
runeînd în luptă toate cunoș
tințele de care dispun. Cei 
mai buni au fost : loan Pre- 
jea (avansați) și Dinu Deac 
(Începători).

Cupe, echipament sportiv și 
diplome au răsplătit ia sfârși
tul concursului pe cei evjden- 
țiați.

I. TOMA-coresp.

FESTIVAL 
CULTURAL-SPORTIV 

LA PLOIEȘTI

- - —-p
După cum ne Informează M. 

BOERU din Reghin, asociația 
sportivă .Avîntul" din locall-

Pe baza sportivă a asocia
ției Prahova Ploiești a avut 
loc un festival cultural-spor- 
tiv organizat de Uzinele „1 
Mai“. Programul sportiv a cu
prins o întîlnire de fotbal 
old-boys (secțiile mecanică 1 
și 2), una de handbal (Pra
hova — Voința,, întreceri de 
atletism, înot și sărituri. Sea
ra, pe estrada de la ștrandul 
uzinei, echipele artistice 
amatori
1 500 de 
moment

de 
au oferit celor peste 
spectatori un frumos 
artistic.
FL. ALBU — coresp.

Și în luna Iunie continuă atri
buirea de excursii în GRECIA, 
la tragerile obișnuite LOTO șl 
PRONOEXPRES.

Excursiile se acordă în cadrul 
valorii unitare a cîștigurllor la 
următoarele categorii :

— categoria 3 (extragerea 
categoria B (extragerea. a 
la Pronoexpres ;

— categoria 3 (extragerea 
categoria C (extragerea a 
la Loto ;

Precizăm că excursiile în ___
CIA au o durată de 8 zile, depla
sarea făcîndu-se cu avionul, iar 
costul unei călătorii este de 7.060 
lei.

In programul acestei excursii

EXCURSIILE LUNII IUNIE

I) șl 
Il-a)

i) șl 
ll-a)

GRE-

figurează turul orașului ATENA, 
precum și vizitarea Templului lui 
Zeus și Acropolis. De asemenea, 
vor fi “feetuate excursii la Delphi, 
Argolida și Pireu, iar la ATENA 
se vor mal vizita stadionul, Aca
demia, Universitatea șl Muzeul 
arheologic.

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL PRONOEX- 
PRES NR. 23 DIN 9 IUNIE 1971

Fond ger .erai de premii : 
2.472.966 lei din care 1.410,111 lei 
report

I : 1 r8 17 37 9 43 
premii :

Extragerea
Fond de 

din care 1.140.433 lei
Extragerea a II-a : 

22 31
Fond de premii : ____  __

din care 269.678 lei report cat. A

CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 4 IUNIE 1971

Extragerea I x
1 variantă 100%
4 variante 10%
2-a 2 7 a

1.692.654 lei
report cat. 1

30 33 32

780.312 lei

Categoria 
100.000 lei 

a 10.000 lei ;
1 : 
Șl 
a 

13.014 lei; a 3-a;

Moment solemn. Viorica Viscopoleanu înmânează premiul 
unuia dintre câștigătorii concursului avînd ca temă istoria

ȘC. CHIMIE CRAIOVA (băieți)

Șl ȘC. PROF. TEXTILA BUHUȘI (fete)

MERITUOASE
zile în Capitală 

__ ___ ........ finala campiona
tului republican de handbal 
rezervată școlilor profesio
nale. 23 de reprezentative aii 
venit la București pentru a-și 
apăra șansele de a ocupa un 
loc. cît mai sus, în ierarhia 
sportivă. încă de la festivita
tea de deschidere, obrajii îm
bujorați, de emoții și de nă
dejdi. anunțau ambițiile tine
rilor handbaliști. <

întîlnirile s-au disputat con
comitent pe două baze spor
tive : la „Olimpia”-băieții și 
la Grupul școlar construcții- 
montaj — fetele. Nu putem 
trece mai departe fără a a- 
minti că această a doua fru
moasă bază sportivă, amena
jată din inițiativa și sub aten
ta supraveghere a directorului 
școlii, prof. I. Pelinescu, a 
fost inaugurată chiar dumini
că, la deschiderea finalelor.

întrecerile celor 15 echipe 
de băieți — dispuse în 4 
serii — au evidențiat, din 
chiar prima zi a finalelor, va
loarea ridicată a majorității 
„combatantelor". Din 
lor s-au detașat clar, 
zentativele 
chimie Craiova 
Florea) și Școlii profesionale 
Tractorul Brașov 
beriu Orban), care 
lificat în turneul 
tigînd toate jocurile din serii. 
Alături de ele, in disputa 
pentru locurile I—IV au mai 
intrat echipele Grupului școlar

CAMPIOANE
Timp de 4 

s-a disputat

rîndul 
repre- 

Grupului școlar 
Dan(prof.

(prof, 
s-au 

final,

Ti- 
ca- 
ciș-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA-C.S.M. SIBIU 3-3
Deși disputată pe un teren 

îmbibat cu apă, întîlnirea res
tantă de rugoy dintre Univer
sitatea Timișoara și C.S.M. 
Sibiu a oferit un joc viu. Ti
mișorenii, din rîndul cărora a 
lipsit Rășcanu (accidentat) s-au 
lăsat dominați majoritatea 
timpului, nemairealizînd cu
noscutul lor joo deschis, la 
mînă, cu șarje pe treisferturi. 
Sibienii au luptat cu ardoare

pentru fiecare balon, obținînd 
pe merit un nesperat rezultat 
de egalitate : 3—3 (3—3), punc
tele fiind realizate ds Muntea- 
nu (C.S.M.) și Duță (U) din 
lovituri de pedeapsă.

Vineri după-amiază, de Ia 
ora 17, pe stadionul Politeh- 
nioa, Universitatea va susține 
a doua restanță în compania 
Agronomiei Cluj.

P. AR CAN— coresp. principal

comercial ;,N. Kretzulescu’’ 
București (prof. Ana Niea) și 
Școlii profesionale de meca
nici agricoli Caracal (prof. 
Ilie Dondoe).

Derbyul, care a opus echi
pele din Craiova și Brașov, a 
revenit primei formații, cu 
scorul de 25—17 (11—6). Din
tre jucătorii celor două echi
pe l-am remarcat, pentru ma
rile lor posibilități de afir
mare, pe Gh. Firțulescu, Ilie 
Bălașa, Marin Colteve și Mi
hai Enaehe (Grupul școlar 
chimie Craiova), Mihail Graef 
și Wolkmar Tittes (Școala 

profesională Tractorul Brașov). 
Elevii craioveni au cîștigat ti
tlul de campioni fără a pierde 
vreun meci, lucru edificator 
în privința valorii echipei.

La fete, unde a’l participat 
8 echipe, dispuse pe două 
serii, sarcina handbalistelor de 
la Școala profesională textilă 
Buhuși (prof. Mircea Crețu), 
a fost neașteptat de 
„Pepiniera" divizionarei 
Textila Buhuși, . s-a dovedit 
extrem de productivă și se 
pare că în puțin timp, multe 
jucătoare din această echipă 
vor promova în rîndurile for
mației de senioare. Ca și co
legii lor din Craiova, viitoa
rele textiliste au dominat ca
tegoric întrecerile, invingîn- 
du-și toate adversarele și sur- 
clasînd principala favorită Ia 
titlu — Școala profesională 
alimentară Ga’ați, cu un scor 
concludent : 22—7 !

La încheierea întrecerilor a 
avut loc o frumoasă festivi
tate de premiere în care cîș- 
tigătoril au primit tricouri și 
medalii 
me și 
biecte. 
nale : 
școlar 
Școala 
Brașov ;
nală de mecanici agricoli Ca
racal ; 4. Gr. școlar comercial 
„N. Kretzulescu” Buc. FEMI
NIN : 1. Șc. prof, textilă Bu
huși ; 2. Șc. prof, alimentară 
Galați ; 3. Gr. școlar UCECOM 
Breaza ; 4. Gr. școlar con
strucții montaj-București.

facilă.
A,

de campioni, diplo- 
numeroase premii în o- 

Iată clasamentele fi- 
MASCULIN : 1. Grupul 

chimie Craiova ; 2.
profesională Tractornl 

3. Școala profesio-

Horia ALEXANDRESCU

NOILE RESPONSABILITĂȚI ALE HOCHEIULUI

se încredințează pentru a doua 
oară cinstea de a organiza 
grupele B și C ale campiona
tului mondial, că Federația 
internațională a 
drept gazdă pentru Congresul 
său de vară localitatea Ma
maia.

vul trebuie să stea constant 
în preocupările federației, să 
se întreprindă acțiuni organi
zate in acest scop, ca nu cum
va să ne pomenim în situația 
paradoxală de a avea gheață 
și a nu ști ce să facem cu ea!...

DRUMUL SPINOS 
AL REÎNTOARCERII

în planurile de investiții ale 
mișcării sportive din ultimii 
ani a figurat constant ame
najarea de patinoare artificiale, 
într-un răstimp scurt, Româ
nia — care avea o singură su
prafață de gheață fabricată 
(la București) — a ajuns să 
dispună de patru arene moder- . 
ne. printre care două acoperi
te. Acțiunea este în plină des
fășurare și, după București, 
Galați, Poiana Brașov, Miercu
rea Ciuc, alte orașe vor căpăta 
patinoare artificiale : Timișoa
ra, Constanța, Ploiești, Cluj, 
Suceava. Pînă la sfîrșitul aces
tui cincinal, numărul. lor va 
crește și mai mult, ceea ce 
va ■ îngădui hocheiului să îm
brățișeze o geografie 
dîndu-i, în ierarhia 
românesc, locul pe 
merită.

în aceste condiții se pune 
însă acut problema cadrelor de 
tehnicieni care să poată pregă
ti masele de copii ce vor fl 
aduse pe gheață. Ei trebuie 
recrutați, în primul rînd, din
tre jucătorii fruntași de azi 
care, într-un viitor mai apro
piat, sau mai îndepărtat, vor 
părăsi în mod 
na competiției. 
Szabo și-au și 
de monitori, iar 
duban, Paraschiv și Trăușan 
își fac ucenicia în munca cu 
juniorii și elevii. Dar, obiecti-

vastă, 
sportului 
care îl

inevitabil, are- 
Varga și G. 
luat brevetele 
la Galați, Cor-

Echipa națională și-a fixat 
ca punct principal în planul 
de activitate, revenirea în gru
pa B a campionatului mondial, 
părăsită atît de dramatic in 
martie 1970, la București. Ea 
a reușit să facă aceasta. De 
anul tiecut la conducerea tehni
că a lotului a fost adus un 
cuplu 
Mihai 
Czaka, 
crosei, 
triei lor de jucători, virtuțile 
mult mai dificile ale artei pe
dagogice.

Colaborînd în permanență 
(în ciuda uriașei rivalități din
tre cluburile unde activează, 
Dinamo și Steaua), cei doi 
specialiști au reușit să redea 
echipei încrederea în forțele 
ei. i-au impus o altă tactică, 
de ofensivă, 
taților fizice 
lui ei.

Apreciind 
damentul și 
zentativei, 
faptul că ea a întîlnit in gru
pa C adversari mai slabi, că 
lotul nostru național este încă 
restrîns, avîntl cel mult 20 de 
jucători, că — cu o singură 
excepție (Bașa) — îl furnizea
ză doar două cluburi (Steaua 
și Dinamo) și că, în aceste con
diții, nu există elementul de 
concurență, de întrecere, care 
stimulează și generează pro
gresul.

de antrenori români, 
Flamaropol și Zoltan 
două foste glorii ale 

care au apropiat măies-

adaptată posibili- 
Si temperamentu-

ca pozitive ran- 
evoluțiile repre- 

nu putem ignora

ÎN CAMPIONAT, 
ACELAȘI DUEL 

DINAMO — STEAUA
13,55 a 
a 2.769 
907 lei ;

Report
Extragerea 

A :

6.723 lei ; a 4-a i 32,90 
Iei ; a 5-a : 100,40 a
a 6-a : 962,05 a 348 lei. 
categoria 1 : 43.413 lei 

a II-a : Categoria
1 variantă 50“/. a 100.000 lei 

și 1 variantă 10% a 20.000 lei ; 
E : 1,35 a 57.399 lei ; C : 9,65 a 
----- ' ■ D : 11,55 a 6.709 lei ;

a 3.021 lei ; F : 47,20 a

B :
8.030 lei ;
E : 25,65
1.642 lei.

Report
Ambele

1158,35 a

categoria A : 31.603 
extrageri : Categoria 
100 lei

Rubrică redactată
LOTO-FRONOSPORT.

iei 
Z :

de

Principala competiție inter
nă, campionatul național, a 
fost în acest an mal interesan
tă, ceva mai echilibrată, de o 
valoare tehnică superioară. 
Dar, lupta pentru supremație 
s-a redus la eternele derbyuri 
dintre DINAMO și STEAUA.

Profitînd de un complex fa
vorabil de împrejurări, reflu
xul de formă al steliștilor din 
finalul întrecerii, DINAMO a 
reușit marele event, cîștigînd 
și campionatul și cupa. Este, 
fără îndoială, un succes cu to
tul remarcabil.

STEAUA a început 
puternic competiția și 
primele două tururi 
că-și va înscrie ușor în palma
res cel de-al 14-lea titlu da 
campioană. Dar o cădere ne
așteptată spre sfirșit, determi
nată mai de grabă de oboseala 
nervoasă a jucătorilor, produ
să într-un moment cînd adver
sara sa, Dinamo, se află mo
ralmente în plină ascensiune 
și Steaua n-a mai avut re
surse să se redreseze, pier- 
zînd și campionatul și cupa.

Doar AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC s-a apropiat pe alocuri 
da nivelul celor două frun
tașe. Antrenorul Ludovic Pus
kas a dispus însă ds un lot 
neomogen, avînd doar cîteva 
individualități de certă valoa- 
de (Pop, Bașa, Oswath). E- 
xistențe noului patinoar aco
perit va permite în viitor 
Harghitei să-și redobîndească 
faima unui mare rezert’or de 
talente.

AGRONOMIA CLUJ a mar
cat un reviriment în ultimele 
tururi ale campionatului. E- 
chipa lui Naghi și Cozan este 
masivă, dar îi lipsesc încă 
multe, foarte multe ore de 
gheață. După un început pro
mițător formația INSTITUTU
LUI DE PETROL, GAZE și 
GEOLOGIE a terminat cam
pionatul greu, pe penultimul 
loc. In sfirșit, AVlNTUL 
GHEORGHIENI a depus e- 
forturl eroice ca să reziste 
unui câmpionat prea greu pen
tru un colectiv aflat abia a- 
cum în procesul de maturi
zare.

Apreciind pașii înainte care 
s-au făcut în organizarea și 
desfășurarea principalei com
petiții naționale, nu avem 
dreptul să ocolim limitele, ci 
adică decalajul valoric fla
grant existent între echipe 
(ilustrat de citeva scoruri dez
onorante pentru un campio
nat al primei divizii), menta
litatea resemnării și a sufi
cienței care operează copios 
în activitatea unora dintre an
trenorii noștri, aportul firav 
pe care centrele de tradiție îl 
aduc Ia împrospătarea repre
zentativei țării.

foarte 
după 

părea

EXEMPLUL GALATIULUI 
SA FIE MOLIPSITOR I

Sezonul hocheistic 1970—1971 
va 
tre 
ției explozive în perimetrul
activității lui a unui nou cen
tru care aspiră, cu temeritate

rămîne memorabil, prin- 
altele, și datorită apari-

neascunsă, la hegemonie : Ga- 
lațiul.

Cu 
urmă 
tinoar 
eni cu vastă experiență, Ion 
Tiron și Ștefan Tomovici, au 
alcătuit apoi o echipă. Cele 
mai multe elemente le-au fost 
furnizate de la Rădăuți (pa
tima pentru hochei îi cheamă 
pe jucători spre locurile unde 
au gheață...). Bucurîndu-ss de 
sprijinul total al Consiliului 
județean, dar lucrînd consec
vent, prospectînd cu atenție 
școlile, aducînd mase mari de 
copii pe gheață, angrenînd în 
munca de instructori pe ciți- 
va dintre oamenii de bază ai 
primei formații, Tiron și To
movici au reușit, în mai pu
țin de un an, lucruri deose
bite.

în acest context, punînd în 
balanță condițiile materiale, 
tradiția, posibilitățile 
lecție, nu ne putem 
mulțumiți de aportul 
îl aduce Bucureștiul 
carea noilor generații . 
cheișli. Este, de pildă, cu to
tul regretabil faptul că o 
secție de forța aceleia de la 
Dinamo nu și-a trimis echipa 
de copii (campioană pe Capi
tală) la finala competiției.

Experiența Galațiului, deci, 
poate constitui un exemplu și 
un îndemn. Mai cu seamă pen
tru orașele care vor include 
abia acum în baza lor mate
rială patinoare artificiale, de
oarece ea demonstrează eloc
vent că atenția principală tre
buie acordată grupelor de co
pii, că rezerva principală de 
cadre a hocheiului o consti
tuie școala și cartierul.

un an și jumătate în 
lua ființă aici un pa- 
artificial. Doi tehnici-

de se- 
declara 

pe care 
la ridi-
de !io-

NE AȘTEAPTĂ UN SEZON 
FOARTE GREU

Ca de obicei, 
cheiștilor s-a 
15 mai. Echipele 
pregătirea, deocamdată pe us
cat, urmînd ca din iulie să 
iasă pe

Avem 
te greu, 
condiții 
perioare 
sport, 
măsura lor. Să nu facem, to
tuși, greșeala cerîndu-le ime
diat, dar nici să nu le aș
teptăm ani și ani. Grupa B 
a campionatului mondial se 
va desfășura la București, gru
pa C la Miercurea Ciuc. în 
România, „zodia hocheiului” 
abia a început. Peste cîțiva 
ani vom putea sta de vorbă 
de pe cu totul alte poziții 1

vacanța ho- 
încheiat la 

și-au început

gheață.
în față un sezon foar- 
foarte încărcat. Noile 
materiale, infinit su- 

asigurate acestui 
reclamă rezultate pe
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LA TORINOATLETIC DE

început trebuie spus

la această reuniune 
desigur, lipsită de

nu au jucat 
deosebit în 

Doar un

• Năstac bine Pugiliștii sovietici sînt
efectua controale anti-doping

MADRiD, 9
Presa spaniolă acordă atenție 
specială campionatelor conti
nentale de box dare vor în
cepe vineri (n. r. mîine) la 
Palatul sporturilor din Ma
drid. Sosirile echipelor parti
cipante sînt tot atîtea prile
juri de reportaje și interviuri 
pentru ziariștii madrileni. Pri
mii oaspeți ajunși aici au fost 
sportivii sovietici. Ei prezintă, 
așa cum s-a mai anunțat, o 
garnitură puternică, din care 
nu lipsesc campionul olimpic 
la categoria pană, Sokolov, și 
campionul european la „mij
locie mică“, Tregubov, care 
— vă mai amintiți probabil — 
a fost declarat cel mai tehnic 
boxer al campionatelor euro
pene de la București. Surprin
zător, greul Saroian nu a fost 
selecționat, fiind preferat în 
locul său tînărul Cernîșev.

O dată cu pugiliștii sovie
tici a sosit în capitala Spa
niei și echipa Ungariei, con
dusă de cunoscutul Laszlo 
Papp. Boxerii maghiari au 
ca vedete pe campionii euro
peni de la București, Gedo 
și Orbăn. Nu lipsesc din for
mație nici redutabilii Kajdi 
și Badari.

PRESA SPANIOLĂ 
DESPRE ECHIPA 

ROMÂNIEI

Marți, aproape de miezul 
nopții, au coborît pe aero
portul din Madrid , dintr-un 
avion al companiei Iberia, cei 
11 reprezentanți ai României, 
în ciuda orei tîrzii, delegația 
română a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai federației 
gazdă, care i-au condus pe 
campionii europeni Dumitres
cu, Cuțov, Alexe și pe ceilalți, 

Duque", 
perioada

consideră drept cei mai pu
ternici pugiliști care vor urca 
pe ringul de la Palatul spor
turilor pe reprezentanții U- 
niunii Sovietice și ai Româ
niei. Comentatorul ziarului 
madrilen „Ya“ a publicat un 
articol în care se subliniază 
prezența la campionate a „ex- 
celenților boxeri români Au
rei Dumitrescu, Calistrat Cu- 
(ov și Ion Alexe, campioni 
de necontestat ai Europei”.

într-o discuție pe care am 
avut-o cu reputatul ziarist 
Fernando Vadillo, șeful rubri
cii de box a ziarului AS“, 
acesta ne-a declarat: 
nosc bine 
mâni. I-am 
ei acasă, la 
alte cîteva 
naționale de 
ferite țări, 
vor juca un 
lupta care se va da pentru 
medaliile de aur ale actualei 
ediții a campionatelor euro
pene. Am convingerea că ro
mânii vor intra cu ușurință 
în grațiile spectatorilor spa
nioli, care apreciază stilul 
de luptă energic, bătăios, ca
racteristic majorității boxe
rilor din România".

După o noapte de odihnă, 
pugiliștii noștri au făcut 
miercuri dimineață un ușor 
antrenament la care a parti
cipat, bineînțeles cu un efort 
redus, și Al. Năstac care, 
după cum se știe, nu se sim
țea prea bine la plecarea din 
București. Medicul delegației 
noastre, dr. Radovici, ne-a a- 
sigurat că Năstac va fi 
cuperat.

„îi cu
pe pugiliștii ro- 
văzut boxînd la 
București, și în 
competiții inter- 
amploare din dl- 
Sînt sigur că ei 
rol important în

GAZDELE 
STNT OPTIMISTE

re-

la hotelul „Conde 
unde vor locui în 
campionatelor.

Cronicarii spanioli de box

Deși au participat la cam
pionatele europene de box a- 
mator încă de la prima lor 
ediție (Stockholm — 1925) pu-

ORE DE ANTRENAMENT
(Urmare din pag. lț

Barthes, el a găsit resurse să 
termine învingător, după în
treruperea jocului, care se 
prelungise prea mult în sea
ra primei zile. în „sferturi”, 
cu Gulyas, tenismanul din 
Split a făcut o adevărată de
monstrație de forță, impre- 
sionînd în special prin re
gularitatea serviciilor și „drep
tele” sale foarte bine dirijate. 
Franulovici joacă bine din 
mișcare, lovind eficace min
gea din toate pozițiile. E drept, 
toate aceste calități au pălit 
In semifinala ce avea s-o piar
dă în fața Iul Jan Kodes, cîș- 
tigătorul concursului. Dar, așa 
cum am mal avut ocazia să 
scriem, campionul de la Ro

land Garros a jucat la o va
loare foarte greu de egalat.

Căpitanul nejucător al e- 
chlpei iugoslave, ing. Radmilo 
Nikolici, nu ni s-a părut dor
nic să divulge componența 
formației pe care o Va ali
nia. de vineri, în meci. „Sînt 
mulțumit de felul cum joacă 
amîndoi posibilii coechipieri ai 
Iui Franulovici — s-a rezumat 
el să spună- în declarațiile 
făcute. Intre Iovanovici și 
Spear voi alege doar în ziua 
tragerii Ia sorți”. Reamintim 
că aceasta este programată 
pentru azi, la ora 12, în sa-. 
Ioanele hotelului Lido. Atunci, 
vom cunoaște numele și ordi
nea de apariție pe teren a ad
versarilor lui Ilie Năstase și 
Ion Tiriac. Mai este puțin...

, SĂ NE CUNOAȘTEM 
PARTENERII DE ÎNTRECERE

ZELIKO 
FRANULOVICI
24 ani, înălțime — 

1,82 m, greutate — 
75 kg. Este student 
în anul HI al Fa
cultății de drept a 
Universității din 
Split. A început să 
practice tenisul la 
vîrsta de 9 ani. S-a 
afirmat repede în 
elita tenisului euro
pean șl mondial, 
numele său fiind 
înscris drept cîști- 
gător al multor în
treceri de anvergu
ră. Activează la Te
nis Club Split. Este 
un jucător cu mul
tă experiență, pose
sor al unor lovituri 
puternice, mal ales 
de pe partea dreap
tă a terenului.

BORA
IOVANOVICI

32 ani, înălțime — 
1.75 m, greutate — 
73 kg. Este absol
vent al Facultății 
de filologie (specia
litatea limbile fran
ceză și engleză). 
Practică tenisul de 
la vîrsta de 16 ani. 
în 1961 șl 1963 a 
fost cotat printre 
primii zece tenis - 
meni din lume. De 
trei ori campion al 
Iugoslaviei (1961. 
1963. 1965) șl de 
două ori campion 
Internațional al țării 
sale. Este membru 
al clubului Medves- 
ciak din Zagreb. 
Are multă mobilita
te în joc, bune exe
cuții ale voleulul,

NIKOLA 
SPEAR

27 ani, înălțime — 
1,80 m, greutate — 
79 kg. Este absol
vent al Facultății 
de filologie din Bel
grad. Joacă tenis 
de la vîrsta de 12 
ani. La debut s-a 
afirmat, cucerind 
titlul de campion 
de copil al Iugosla
viei. în anul 1970 a 
fost, clasificat te- 
nlsmenul nr. 2 al 
țării sale. Face par
te din clubul Par
tizan Belgrad. Este 
un jucător cu o 
putere de luptă e- 
xemplară, foarte 
mobil, cu lovituri 
de pe partea stingă 
bine plasate.

gillștii spanioli 
niciodată un rol 
această competiție, 
singur sportiv, „musca" Mar
tinez, a izbutit să cucerească 
titlul continental. Evenimen
tul s-a petrecut în urmă cu 
un sfert de secol, în 1947, la 
europenele de la Dublin. De 
atunci, nici o medalie de aur 
n-a mai apărut în palmaresul 
amatorilor spanioli.

în ciuda acestui palmares 
modest, gazdele sînt acum op
timiste. De la Torrelodones, 
localitate situată la 38 km de 
Madrid, unde sînt cantonați 
boxerii spanioli, sosesc vești 
care au darul să-i bucure pe 
madrileni. Antrenorul Manuel 
Santacruz susține că băieții 
săi sînt într-o formă excelentă 
și speră să cucerească o me
dalie de aur cu „semimusca' 
Jose Enrique Rodriguez, suc
cesorul lui Escudero, medaliat 
cu bronz la europenele de la 
București. Mijlociul Varon, 
semigreul Galvez și greul 
Inarra sînt de asemenea con
siderați printre favoriți.

UN SIMPOZION 
MEDICAL

co-Ședințele de lucru ale 
misiei medicale a A.E.B.A. 
s-au desfășurat la Madrid, la 
ele luînd parte ca secretar 
general al acestui organism, 
medicul român dr. Ionel Stă- 
nescu. în prima 
crărilor a fost 
simpozion ce va 
capitala Spaniei, 
tratînd următorul 
„Prevenirea 
în box și 
ce trebuie 
in timpul 
ropene”.

A fost alcătuită, totodată, o 
comisie antidoping care va 
controla la fiecare gală, cîte 
doi sportivi desemnați prin 
tragere la sorți. Rezultatul 
examenului urmează să fie a- 
nunțat după 24 de ore, iar 
boxerii găsiți în culpă vor fi 
excluși din campionat.

Joi (n.r. azi) dimineață au 
loc obișnuitele operațiuni di
naintea întrecerii : cîntarul 
sportivilor, vizita medicală și 
tragerea la sorți pentru sta
bilirea programului.

Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

parte a lu- 
pregătit un 
avea loc în 
la 10 iunie, 

subiect: 
traumatismelor 

asistența medicală 
acordată sportivilor 
campionatelor eu-

VELO KUUSEMIAE
RECORDMAN AL U.R.S.S.
LA ARUNCAREA DISCULUI

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs de at
letism desfășurat la Tallin, 
Velo Kuusemiae a stabilit un 
nou record unional în proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 63,70 m. Vechiul 
record era de 63,50 și aparți
nea atletului Vladimir Liahov.

DEȚINĂTORII CUPEI EUROPEI 
FAVORIȚI IN „PATRULATERUL

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni are loc la Torino meciul 
de atletism dintre reprezen
tativele masculine ale Italiei, 
Norvegiei, R. D. Germane și 
României. O scurtă trecere 
în revistă a atleților din 
R. D. Germană care vor fi 
prezenți 
nu este 
interes.

De la 
că această primă mare con
fruntare constituie un valoros 
criteriu de selecție în vede
rea campionatelor europene 
de' atletism de la Helsinki. 
Iată de ce pentru antrenorii 
și sportivii prezenți la Tori
no reuniunea aceasta capătă 
o semnificație deosebită.

La 100 m Manfred Kokot 
a realizat, recent, un rezultat 
excelent: 10,0 ! Dar, după 
acest record al țării care e- 
galează recordul european, 
Kokot a suferit o ușoară în
tindere de ligament, așa îneît 
participarea sa nu este certa
in schimb, prezența lui Her
man Burde din Potsdam — un 
alt sprinter de valoare, care a 
alergat 100 m în 10,2 este si
gură. în probele de 400, 800, 
1500 și 3000 m, atleții din 
R. D. Germană se află într-o 
formă destul de slabă. Unii 
sînt accidentați (Dieter 
Fromm, Manfred Matuschew- 
ski). iar cei tineri nu dețin

performanțe deosebite. 
5000 m, Bernd Siessner 
favoritul probei, în schimb pe 
10 000 m nu a apărut încă 
un alergător care să se apro
pie măcar de valoarea lui 
jiirgen Haase-

La prăjină, Wolfgang Nord- 
wig nu pare să aibă contra
candidat, dar principalul lu
cru îl constituie rezultatul pe 
care-1 va obține. De la Nord- 
wig așteptăm în curînd o per
formanță de 5,50 m !

La aruncări, atleții R. D. 
Germane au obținut în acest 
an rezultate promițătoare 
în special la greutate. Hart
mut Briesenick este proaspăt 
recordman european. Dieter 
Hoffmann, Hans Peter Gies 
și Dieter Prolius sînt toți a- 
runcători de peste 20 metri.

Campionul olimpic în pro
ba de 50 km marș, Dieter 
Hohne a realizat recent o 
performanță uluitoare in a- 
ceastă probă : 3 h 47:09,2.
Dar rezultatul nu a putut fi 
omologat, deoarece la remă- 
surarea distanței s-a consta
tat că traseul a fost mai scurt 
cu 93 de metri.

Prin prisma rezultatelor ob
ținute în acest început de se
zon atletic, atleții R. D Ger
mane se prezintă la Torino 
ca favoriți, Fără îndoială, 
succesul lor va fi determinat 
de unele victorii la aruncări

Hermann Burde (stingă) unul din fruntașii sprintului din 
R. D. Germană preia ștafeta de la coechipierul său Harold 
Eggers în proba de 4 X100 m disputată in finala Gupei 

Europei,

și sărituri — pentru că la ce
lelalte discipline (în special 
Ia semifond) performanțele 
lor sînt încă destul de mo
deste. Dacă mi s-ar cere un 
pronostic asupra rezultatului 
final aș putea răspunde cu 
următorul clasament: 1. R. D. 
Germană, 2. Italia. 3. Româ
nia, 4. Norvegia. Dar, surpri
zele nu sînt excluse nici în 
atletism.

Klaus SCHWARZ
Deutsches Sportecho- 

Berlin

Invingînd cu 4—3, după prelungiri în meci de baraj pe 
F. C. Basel, noua campioană a Elveției este Grasshoppers 
Zurich. In imagine, o fază din acest joc, desfășurat marți, 
la Berna. (în tricouri deschise — jucătorii echipei învingătoare).

Telefoto : A. P. AGERPRES

PATINAJUL TINDE FERM SPRE ARTĂ
Hotărlrile Uniunii Internationale de specialitate

PARIS, 9 (Agerpres). — Cel 
de-al 34-lea Congres al Uni
unii internaționale de patinaj 
a hotărît să reducă numărul 
și importanța exercițiilor o- 
bligatorii în programul cam
pionatelor europene și mon
diale. Pe de altă parte, se 
va introduce un program de 
10 minute cu salturi și pirue
te impuse, iar în acordarea 
notelor vor surveni modifi
cări care avantajează știlul 
artistic.

în ceea ce privește patina
jul viteză s-au adoptat formu
le mai apropiate de evoluția

acestui sport, Pentru aplica
rea lor se vor organiza cursuri 
internaționale pentru antre
nori și arbitri.

A fost reales ca președinte 
al Uniunii internaționale de 
patinaj Jacques Favarț (Fran
ța).

După Jocurile olimpice de 
iarnă de la Sapporo, campio
natele mondiale de patinaj 
artistic vor avea loc în anul 
1973 la Bratislava, iar cele 
europene — la Koln. Campio
natele mondiale de patinaj 
viteză se vor desfășura la 
Deventer (Olanda).

ACTIVITATEA FOTBALISTICA PE CONTINFNI

BUDAPESTA, 9 (Agerpres). 
— în runda a 8-a a turneu
lui feminin de șah de la 
Budapesta, maestra româncă 
Margareta Perevoznic (cu pie
sele albe) a învins-o pe Sinka 
(Ungaria). Bilek a cîștigat la 
Vokralova, Keller la Kalch- 
brenner, Porubski la Honfi și 
Verdczi la Heemskerk. A fost 
consemnată remiza în partida 
Usakova-Karakas. Partida Po- 
gorevici — Finta s-a între
rupt.

în clasament conduc Bilek 
și Veroczi (ambele Ungaria), 
cu cîte 5'/i p, urmate de Pe
revoznic (România). Porubski 
(Ungaria) — 5 p, Pogorevlci 
(România) — 4*/a p (1), Heem
skerk (Olanda) — 4*/a p.
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SIMPLĂ 
COINCIDENȚA...

Agențiile de presă din lu
mea întreagă au căzut, recent, 
victime unei coincidențe de 
nume. S-a anunțat din Rio 
de Janeiro că reprezentantul 
Braziliei la lucrările celei do 
a 56-a sesiuni a Organizației 
Internaționale a Muncit se 
numește Edson Arantes do- 
Nascimento. Or, acesta este 
numele adevărat al lui Pele. 
O parte a presei elvețiene a 
și anticipat că Pelă va ridica 
In fața O.I.M. problema fotba
liștilor profesioniști. Mii de 
elevi șl tineri genevezi Iș! 
pregătiseră caiete pentru a 
obține autograful „Perlei ne
gre". Chiar și ambasada bra
ziliană la Berna, cu toate că 
nu primise nici o informație 
oficială din Brazilia, a făcut 
toate pregătirile necesare pen
tru întîmpinarea fotbalistului 
de renume mondial.

Pînă la sfîrșit, însă, s-a 
constatat că deși delegatul 
brazilian sosit la Geneva se 
numește Edson Arantes do 
Nascimento, el nu are nimic 
de-a face cu fotbalul.

RECOMPENSA 
RECORDMANULUI

lia, Spania, Austria, R.F.G., 
S.U.A. șl Franța, doctorii-tenis- 
menl au fost împărțițl în trei 
categorii : cei In vîrsta pină 
la 43 de ani îșl vor disputa 
„Cupa mondială", cel dintre 
45—55 de ani se vor întrece 
pentru „Cupa veteranilor", în 
timp ce „Cupa super-vetera- 
nilor" va recompensa pe cel 
mai bun jucător care a de
pășit vîrsta de 55 de ani.

Paralel cu acest turneu, 
participanțil se vor reuni și în 
jurul unei „mese rotunde" 
consacrată examinării „aspec
telor medicale în practicarea 
tenisului".

FOTBALUL — CEL MAI 
RÂSPTNDIT SPORT 

ÎN R. D. GERMANA
Fotbalul este „sportul rege" 

șl în R.D. Germană. După 
cum rezultă din Anuarul sta
tistic al R.D.G., în cursul a- 
nului 1970, existau în țară 
443 047 fotbaliști legitimați. Pe 
locul al doilea se află gim
nastica — 326 665 sportivi, iar 
pe al treilea pescuitul cu 
291 280 legitimați. Urmează 
popicele (122 956), atletismul 
(120 706) și handbalul (112 738).
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Aveți in imaginea de față un recordman mondial. Și 
chiar unul de factură sportivă. Este vorba despre mo- 
tociclistul englez Tom Gledhill care a doborît recordul 
mondial la săritură în lungime trecînd cu „mașina" sa 
peste trupurile a 41 de oameni (de fapt, manechine 
din plastic). Vechiul record al lumii în această speciali
tate era de numai 34

I
I

Omul cel mal gras din Ma
rea Britanie, Arthur Armitage, 
care ajunsese la greutatea de 
250 kg a înscris un nou record 
la activul său : el a devenit 
un campion... al curei de 
slăbire. în decurs de 13 luni 
Armitage a pierdut... 125 kilo
grame. Este demn de reținut 
că „recompensa" dobîndită de 
el pentru această performanță 
a avut un caracter sportiv. 
Intr-adevăr, el și-a realizat 
vechea dorință : a putut vi
ziona „Cupa Angliei" la fotbal 
din tribuna stadionului Wem
bley. în trecut, mister Armi
tage nu reușise niciodată să 
treacă prin morișca metalică 
de la intrarea pe stadion.

CUPA MONDIALĂ 
A MEDICILOR

L
feslunl. Venlțl din Belgia, Ita-

Aproximativ 100 de medici, 
iubitori ai tenisului, își dispu
tă, între 7 și 12 iunie la Mo
naco, prima Cupă mondială 
de tenis rezervată acestei pro-

• La Toensberg (Norvegia),
întîlnirea dintre selecționatele 
de tineret ale Norvegiei și 
Bulgariei, eontind pentru 
campionatul european s-a în
cheiat la egalitate : 1—1
(0-1).

• în meciurile retur ale
sferturilor de finală din „Cu
pa Portugaliei" : Benfica Li
sabona — Independente 2—0 
(în tur 6—0); Sporting Lisa
bona — Belenenses 
treilea meci — în 
două : 0—0 și 2—2); Setubal 
— F. C. Porto 1—1 '
1—0); Tirsense — f 
3—1 (în tur 1—0). în semi
finale se vor întîlni Benfica 
cu Tirsense și Setubal cu 
Sporting-

• Două partide din sfertu-

rile de finală ale „Cupei 
Spaniei" : Malaga — Valencia 
0—1; Real Sociedad — Atle
tico Madrid 3—2.

«

FAVORITUL NR. 1 ÎNVINS 
ÎN TURNEUL DE TENIS 

DE LA BRISTOL]
LONDRA, 9 (Agerpres). — 

în cadrul turneului de tenis 
„open" de la Bristol jucătorul 
iugoslav Pilicl l-a învins cu 
9—8. 6—4 pe australianul New
combe. favoritul nr. 1 al con
cursului.

Alte rezultate : Lutz (S.U.A.)'- 
Barth (S.U.A.) 7—5, 6-8, 6—4 ț 
Crealy (Australia)-Carmichael 
(Australia) 3—6. 9—7, 6—3 ; Gl- 
meno (Spania)-Alexander (Aus
tralia) 6—2. 6—4 ; Okker (O- 
landa)-Cox (Anglia) 6—0, 6—2.

•Turneul de la Beckenham 
(Anglia) a continuat cu parti
dele din turul II (proba de 
simplu masculin). Stan Smith 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe Hordijk (Olanda), iar 
Clark Graebner (S.U.A.) a cîș- 
tigat cu 6—2, 6—3 în fața en
glezului J. Barrett.

Primul tur al probei de sim
plu femei a oferit două sur
prize : Patty Reese (S.U.A.) a 
învins-o cu 6—4, 6—4 pe Winnie 
Shaw (Anglia), iar Kris Kem
mer (S.U.A.) a eliminat-o în 
două seturi (6—4. 8—6) pe aus- 
trallanca Helen Gourlay.

DOUĂ MEDALII DE ARGINT
2—1 (al 
primele

l (în tur 
Sesimbra

SEVERE MASURI
ANTIDOPING

în Franța și R. F. a Ger
maniei au fost suspendați mai 
mulți cicliști amatori care 
au folosit medicamente stimu
latoare interzise în timpul 
unor competiții internațio
nale.

Organul federației franceze 
de ciclism informează că au 
fost suspendați pe timp de o 
lună francezul Jean Marca- 
rini, precum și italienii Mar- 
chesin și Foschesato, care 
s-au dopat în cursa desfășu
rată la Bordeaux-

Federația vest-germană a 
suspendat pe timp de trei 
luni șase alergători, printre 
care Horst Kămpfer, Andreas 
Drocke și Erwin Derlick.

(Urmare din pag. 1)

rile II și II] la restul poziții
lor.

în ee privește comportarea 
sportivilor români în această 
ultimă zi a internaționalelor 
trebuie să remarcăm că el 
s-au prezentat bine, la valoa
rea lor, obținînd două meda
lii prin Anișoara Matei — ar
gint la pistol sport cu un nou 
și valoros record național, 573 
p — și Petre Șandor — ar
gint la armă liberă calibru 
mare 40 f. poziția în picioare 
cu 370 p — ceea ce reprezintă 
o cifră valoroasă și pe plan 
internațional. P. Șandor a fost, 
de altfel, singurul român care 
Ia totalul celor trei poziții a 
reușit să se claseze printre 
primii șase coneurenți. Prin
tre cei remarcați considerăm 
că merită să fie amintiți și 
juniorii I. Corneliu, I. Stan- 
ciu precum și Ana Buțu punc
tați »u rezultate bune la pis
tol.

Cupa oferită de COMITE
TUL OLIMPIC ROMAN, pen
tru cel mai bun rezultat la o 
probă olimpică, a revenit so
vieticului Vladimir Aghișev 
pentru excelentele sale rezul
tate de la armă liberă calibru 
mare.

REZULTATE TEHNICE: pistol 
sport 30+30 f. senioare: 1. Susan 
Swallow (Anglia) 580 p (la preci-

zle 288 — ia viteza 292) 2. Ani
șoara Matei 575 p (282—291) — 
nou record românesc, (v r. 564 p), 
3. Gabrielle Weight (R.D.G.) 561 p 
(275-286), 4. Ana Buțu 554 p, 5. 
Ute Auerswald (R D G.) 551 p, 
6. Monica Șerban 551 p. Juniorii
1. D. Schmidt 583 p (287—296),
2. W. Hoge 581 p, 3 W. Hieke
574 p (toți din R.D.G), 4. I. Cor
neliu 571 p. 5 I. Stanclu 565 p,' 
6. M. Trușcă 556 p. Armă liberă 
calibru mare (300 m distantă) 
40 f. poz. culcat: 1. V. Danil
cenko (U.R.SS.) 397 p. 2. R Po- 
jer (Cehoslovacia) 396 p, 3. VI.
Aghișev (U.R.S.S.) 396 p, 4. E
Vergov (Bulgaria) 393 p, 5. Vi
Eșev (U R.S.S.) 392 p, 6. Z.
trai (Ungaria) 391 p... 10 p. Șan
dor 390 p... 13. I. Olărescu 388
p... 22. Șt Caban 383 p... 25. T, 
Coldea 381 p... 27 T. Ciulu 378 p. 
40 f .poz. picioare: VI. Aghișev 
374 p, 2. p Sandor (România) 
370 p, 3. R. Pojer 369 ’ "
Navratll (Cehoslovacia)
V. Danilcenko 366 p, 6 r.. rwi- 
Zls (Polonia) 364 p... 11. T. Ciulit 359 - ------
18. ... 
Olărescu 
nunchl: 
slovacia) . ___
3. I. Matral '386 p, 4 L. Papp
(Ungaria) 386 p. 5 L. Kurka 
(Cehoslovacia) 385 p, s. N. Ras- 
ciotnov (U.RS.S.) 385 p... 13. I. 
Olărescu 380 p... 20. P. Sandor 
377 p. . 26. T. Ciulu 371 p, 27. St, 
Caban 368 p. 28. T. Coldea 365 p; 
3X40 focuri: 1. VI. Aghișev 1151 p 
(396-374-381), 2. R Pojer 1149 p,' 
3. V. Danilcenko 1146 p, 4. V. 
Esev 1138 p, 5. P șandor 1137 p, 
6. L. Papp 1135 p... 17 I. Olă- 
rescu 1118 p. . 22. T. Ciulu 1103 p,‘ 
23. St. Caban 1106 p... 25 T,
Coldea 1104 p.

P.. 
St.

V.

I. Ma-

p, 4. J, 
366 p, 5.

E. Ped-
13. T.
Caban r..  
350 p. 40 f poz. în gel
1. A. --------- : r.
390 p, 2. V. Esev 388 p,'

Coldea
355 p.;.

358 p...
22. ‘I,

Schvartz (Ceho-

O neobișnuită călătorie turis
tică întreprind, în prezent, doi 
olandezi : Martin Juksteln și 
Kor Kroom. El au pornit, pe 
jos, pe un traseu în lungime 
de 10 000 km care va străbate 
R.F. a Germaniei. Elveția, 
Austria, Italia, Iugoslavia șl 
Turcia. Cel doi și-au propus 
să acopere distanța în apro
ximativ un an, parcurgînd zil
nic, în medie, cîte 40 de ki
lometri.

FOTBALUL ITALIAN 
Șl TELERECORDINGUL

Viitorul sezon va aduce o 
mare noutate în fotbalul ita
lian. S-a stabilit ca, în cele 
patru colțuri ale terenurilor 
pe oare se vor disputa meciuri 
de categoria A, să se insta
leze camere de televiziune. 
Fazele de poartă vor fi înre
gistrate pe telerecording, ptr- 
mițînd arbitrilor, prin repeta
rea lor, să ia cele mai bune 
decizii în cazul unor situații 
confuze.

„SPORTUL PENTRU 
TOATA LUMEA"

Statisticile medicale din R.F. 
a Germaniei relevă faptul că 
în această țară se înregistrea
ză anual 250 000 crize cardiace, 
datorate. în principal, lipsei 
de mișcare a oamenilor. In 
scopul prevenirii extinderii 
bolilor de inimă, la inițiativa 
unui grup de medici, a fost 
declanșată o campanie pe 
scară națională, sub deviza : 
„Sportul pentru toată lumea". 
Ea are scopul să atragă pe 
terenurile de sport cît mal 
mulți cetățeni, pentru a face 
mișcare în aer liber.
Ttn afișele difuzate de orga

nizatorii acestei campanii se 
subliniază că taxa 
practicarea sportului va fi de 
3—5 mărci lunar, în ~
costul tratamentului 
în cazul îmbolnăvirii de ini
mă, se ridică la 4 500 de 
mărci. „Chiar șl cel mai slab 
matematician — subliniază a-

pentru
timp ce 
medical,

persoane.
. (Telefoto i A. P.-AGERPRES) 

flșul — lșl poate da seama ce 
economie poate realiza".

O FINALĂ 
DE MARE INTERES 

LA ROLAND GARROS
Ultima zi a campionatelor 

internaționale de tenis ale 
Franței a programat, în atara 
probelor principale, șl o fi
nală, care a adunat în jurul 
terenului de joc numeroși 
spectatori. Este vorba de pro
ba de dublu rezervată jvete- 
ranllor", în care perechea Ro
bert Abdessalam (Franța) șl 
Robert Howe (Australia) a 
întrecut cu 6—3, 6—3 cuplul 
Perreml — Pellzza (Franța).

Interesul publicului s-a da
torat faptului ca jucătorul 
Perreml (anagrama de ia 
„premier") nu era altul decit 
primul ministru francez Jac
ques Chaban-Delmas, care în 
tinerețe a fost un protagonist 
al turneelor de tenis de la 
Roland Garros șl de pe Coas
ta de Azur.

I
I
I
I
I
I
I
I1
I

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turul ciclist al Italiei a conti
nuat cu etapa a 18-a (Ifenz — Fal- 
cade), în care victoria a revenit 
lui Felie» Glmondl (195 km In 
6h 11:21).

In clasamentul general, a tre
cut pe primul loc suedezul Gosta 
Pettersson, urmat de Italianul 
Ugo Colombo — la 1:34, belgianul 
van Sprlngel — la 2:01 etc. Fos
tul lider al cursei, Mlchelotto, se 
află pa locul 9 la 7:39.

Numeroși spectatori au urmărit 
la Vlena întnnirea de box dispu
tată In limitele categoriei mijlocii 
între austriacul Hans Orsolics șl 
Italianul Bemo Golfarinl. La ca
pătul unul med animat. «-* dat 
verdict de egalitate.

La Berkeley (California) s-a des
fășurat un nou concurs, de atle
tism. Willie Deckard (S.U.A.), a 
cîștigat proba de 100 y cu 9,4, 
iar Tom Gage (S.U.A.) s-a cla
sat pe primul loc la aruncarea 
ciocanului : 71,17 m.

în cursa feminină de o milă, 
Frânele Larrleu a stabilit un nou 
record al S.U.A. cu timpul de 
4:41,5.

Alte rezultate •• feminin : 100 m: 
Pat Johnson (SUA) — 13,8; mas
culin : triplusalt : Tiff (SUA) — 
16,32 m; 880 y : Luzlns (SUA) 
— 1:47,6,

■l
Cursa automobilistică internațio
nală desfășurată pe circuitul de 
la Zolder s-a încheiat cu vlcto-

ria sportivului englez Peter Get.
1-'-.
rat pe o mașină „McLaren", 
realizat o medie orară 
174,882 km. Pe locul doi în 
samentul general s-a situat 
landezul Leo Kinnunen 
„Porsche-917“. Cel mal rapid __
a fost realizat de Gethln, cu o 
medie orară de 178,881 km.

hin. învingătorul, care a concu- 
a 

de 
cla- 
fin- 

Pe 
tur

ASEARĂ, ÎN CAMPIONATUL' 
EUROPEAN DE FOTBAL

Aseară, în preliminariile campionatului european de 
fotbal, s-au desfășurat mai multe partide. Iată rezul
tatele:

Grupa
Grupa

(0-4)
Grupa

i—o (1—0) j
în preliminariile turneului olimpic: GRECIA rri PO- 

LONIA 0—1 (în primul meci 0—7)
Alte amănunte în ziarul de mîine)

VI: La Stockholm: SUEDIA — ITALIA 0—0 
II: La Osloi NORVEGIA — BULGARIA 1—4

V: la Copenhaga: DANEMARCA — SCOȚIA

.......... ■—



STEAUA 2(2)

PROGRESUL 2(1)
Primele șuturi pe poartă, 

primele goluri ! Nici nu-și 
luaseră bine jucătorii postu
rile în primire și Steaua con
ducea cu 1—0: în min. 3 Săt- 
măreanu centrează înalt. 
Manta respinge pînă la Cris- 
tache, aflat la marginea ca
reului de 16 m, nimeni din
tre apărătorii Progresului nu 
intervine și fundașul militar 
înscrie printre Măndoiu și 
Manta ce s-au jenat reciproc. 
Apoi, primul șut Ia poarta lui 
Haidu, expediat de Năstase 
de la aproximativ 20 de me
tri, a ricoșat din bară în gol 
și iată că tabela de marcaj a- 
răta 1—1 în minutul 10.

Mirajul meciului egal 
plutit apoi în căldura cani
culară a stadionului, chiar

a

9

tari

Stadion „23 August" ; timp călduros ; teren bun ; spectatori 
aproximativ 70 000. Au înscris: CRISTACHE (min. 3), TATARU 
(min. 23), NASTASE (min. 10), CASSAI ----- —1
poartă : 15—13 (pe poartă 7—8). Raport de

STEAUA : Haidu 6 — Sătmăreanu (min.
rin 7, Hălniăgeanu 8, CriWache 7. Naom
Tătaru 9, Iordănescu 8, Dumitriu III 6.

PROGRESUL : Manta 7 — V. Popescu ...
Georgescu 7, Ad. Constantinescu 7, Tănăsescu 7, Dumitriu 6 
(min. 85 Dinu Iordan), Sandu Ion 8, Cassai 7, Năstase 7, Raksl 7 
(min. 60 Matei 7).

A arbitrat T. BETCHIROV (Bulgaria) ajutat la lini»
de A. Bentu șl Gh. Limona (ambij din București).

Trofeul Petsehovschl : 7.
La tlneret-rezerve : Steaua —

(min. 71). Șuturi la 
corners : 1—7.
18 Negrea 6), Cluga-
8, Vlgu 7, Pantea 7,
6, Măndolu 5. Dudu

Progresul 3—3 (0—0).

dacă Steaua a luat din nou 
conducerea prin golul înscris 
de Tătaru în minutul 23, 
după un clasic „un-doi“ în
cheiat de actualul golgeter

PRIMUL MEU CUPLAJ
BUCUREȘTEAN

(Urmare din pag. 1)

minge atit de dur cum o fac 
al noștri — și cine o mai face, 
In afară de vest-germanl ? — 
dar am văzut contacte fizice 
normale și foarte puține ma
nifestări de rea voință. In Ita
lia, lipsa de sportivitate, du
ritatea și histrionismul per
petuu fac parte din joc, In 
timp ce la noi In Anglia — 
trebuie să admit fără plăcere 
— că din ce in ce mal mult 
devine obișnuit pentru jucă
tori sd simuleze accidente sau 
să-șl provoace adversarii la 
discuții cu arbitrii.

In ceea ce privește publi
cul. de asemenea, l-am găsit 
foarte dotat și sportiv și mi 
s-a părut o plăcută schimbare 
de imagine să nu mai fiu a- 
saltat cu acele clntece meca- 

-nlce și coruri care emană de 
pe gradenele englezești, tott 
spectatorii, britanici, mutatis

mutandis, cintind de fapt a- 
celeași vechi clntece cu ace
leași cuvinte plicticoase. Mi 
s-a părut, de asemenea, extra
ordinar ca la un dublu derby 
local să nu văd nici un om 
arestat de poliție. In Anglia 
cu asemenea prilejuri la jeu- 
nesse dorăe ar fi fost scciasă 
afară cu escortă.

La urma urmei, sînt sigur 
că fotbalul românesc va con
tinua să joace un rol impor
tant in Europa șl în Cupa 
mondială. Ceea ce știe să facă 
Panathinaikos, știe cu sigu
ranță mult mai bine Dinamo 
București cu jucători ca Lu- 
cescu, Dinu și Dumitrache. 
Ferma șl solida apărare a 
Rapidului trebuie elogiată 
pentru faptul că le-a făcut 
față, deși îmi voi aminti mul
tă vreme de strălucita operă 

. de creație a lui Codreanu care 
a dus la splendidul și sur
prinzătorul gol, văzută în pri
mul meu cuplaj bucureștean.

IN DEALUL
de la

al campionatului printr-un șut 
precis în coltul lung al por
ții lui Manta. Pentru că ju
cătorii militari au avut posi
bilitatea în repriza secundă 
să-și - mărească avantajul, dar 
n-au făcut-o. In min. 55, com
binația Tătaru—Iordănescu, e 
spectaculoasă, dar eșuează la 
marginea careului jnic. Peste 
două minute Tătaru îl lan
sează excelent în adîncime pe 
Iordănescu, dar acesta, epui
zat la capătul cursei nu mai 
poate șuta decît slab, în por
tarul advers. Iar în min. 59. 
la un ofsaid evident al lui 
Tătaru, nesemnalizat de către 
arbitrul de linie Gh. Limona, 
scorul putea fi tranșat în fa
voarea echipei militare.

A fost perioada cea mai 
consistentă din jocul acestei 
echipe și dacă Iordănescu ar 
fi avut aceeași decizie în șut 
ca în angajarea în dribling, 
Steaua n-ar fi ratat victoria. 
Chiar și în asemenea condiții 
de indecizie ar fi putut s-o 
obțină dacă în min. 66 un 
henț comis în careu de Măn
doiu (aflat în evident . declin 
de formă) n-ar fi fost mutat 
de arbitrul Batkirov la 16 me
tri. De acest fapt au și pro
fitat jucătorii de la Progresul 
care, ca și înainte de pauză, 
la prima lor acțiune consis-

tentă din această parte a me
ciului au reușit egalarea i în 
min. 71, Matei îl deschide pe 
dreapta pe Năstase, acesta 
din urmă în luptă cu Negrea 
este pe cale să piardă balonul, 
dar reușește în ultimul mo
ment să-l recupereze și cen
trarea sa este fructificată de 
Cassai care împinge mingea 
in plasă chiar din fața lui 
Haidu.

Să tragem concluzia că o 
victorie a echipei din Ghen- 
cea ar fi fost pe deplin meri
tată ? Nu, pentru că Progresul 
— chiar și fără Beldeanu — 
a acționat în prima repriză 
mai legat decît adversara sa, 
echilibrînd printr-un travaliu 
mai mare scînteile de inven
tivitate ale jucătorilor mili
tari. Așa că punctele s-au 
împărțit, în cele din urmă, 
frățește în ciuda înverșunării 
lui Dinu Iordan care numai 
în cinci minute a avut mai 
multe faulturi grosolane și a- 
titudini nesportive decît toți 
coechipierii săi din apărare 
la un loc. Va fi însă suficient 
punctul obținut de Progresul, 
în lupta pentru evitarea re
trogradării ?

Paul SLAVESCU

UNIV. CRAIOVA 1(1)

C.F.R. CLUJ 1(0)

în
de 

ac-

pără- 
și de 
cam-

IAȘI, 9 (prin telefon, 
trimisul nostru). —

Da la două echipe 
site de griji, dar nu 
ambiții majore, de la
pioana (încă) en-titre și for
mația ce promisese primul 
titlu în Moldova, toată lu
mea aștepta spectacol. Și a 
fost spectacol la Iași, un fot-

Stadion „23 August": te
ren foarte bun ; timp ex
celent ; spectatori 8 000. 
Au marcat: MARICA (min. 
18 21 șl 49), CUPERMAN
(min. 43 din 11 m) și LE
RETER (min. 29 din Hm). 
Raport de șuturi la poartă 
21—15 (pe spațiul porții 
13—10): Raport de cornere : 
8—6.

POLITEHNICA : Iorda- 
che 9 — Romllă 7, lanul 
8, Stoicescu 7, Greerosu 7, 
Mărdărescu 8, Simionaș 9, 
Ineze IV 7, Lupulescu • 6. 
Cuperman 9, Marica 10.

U.T.A. : Vidac 6 — Bi- 
rău 6 (min. 63 Scheep 6), 
Callnln 6. Pojoni 8, Po- 
povlci 8, Petescu 7, Bro- 
șovschl 7, Sima 6 (min. 60 
Dumbreanu 6), Domlde 7, 
Lereter 8, Kun II 5.

A arbitrat C. PETREA 
ajutat la linie 

de C. Manușarlde șl M. 
Buzea (toți din București).

Trofeul Petsehovschl : 6. 
La tlneret-rezerve : par

tida se va disputa marți, 
15 Iunie.

bal alert și sportiv, cu a- 
proape tot ce-i trebuie unui 
joc. Adică, goluri multe, lo
vituri de la 11 m, cu trei 
bare (Broșovschi min. 15; 
Cuperman min. 69; Simionaș 
min. 84), cu ratări peste ra
tări de ambele părți și cu 
cîteva personalități ale jo
cului, relevate în caseta teh
nică. Să precizăm de la bun 
început că scorul este prea 
sever pentru U.T.A., pentru 
sensul jocului, dar el putea 
fi și mai mare, și mai mic 
sau altul, dacă...

Dacă textiliștii n-ar fi ra-

la 0—0, la 1—0, la 2—1 
min. 33 Lereter a con

struit o fază aplaudată pînă 
și de subiectivistul public 
ieșean) și în repriza secun
dă, atunci cînd „piruetele" 
și „ghiulelele" lui Domide, 
scăpat singur și sigur spre 
gol (min. 48 și 81), au fost 
neutralizate uimitor de Ior- 
dache, cel care vine puternic 
acolo sus... Și jocul ar fi 
fost altul (se înțelege și sco
rul!), dacă n-am fi asistat 
la un autentic recital Mari
ca, omul care știind că va 
juca, în sfîrșit, primul meci 
întreg în acest retur, a spul
berat tot ce i-a ieșit în calo, 
a pasat cu rafinament, a 
marcat trei goluri și a mai 
fost de două ori la un pas 
de a da scorului dimensiuni 
astronomice. Studenții au 
avut deci o primă vioară, 
bine acordată la elanul echi
pei, susținut de Cuperman 
în zi bună, de Simionaș — 
metronom la mijloc — ală
turi de un Mărdărescu II — 
așa cum nu-1 văzusem încă, 
adică dibaci și lucid — șl 
astfel ieșenii au frînt trep
tat elanul U.T.A.-ei venită 
să joace simplu, deschis, 
frumos, cum îi e felul.

Pentru că au existat atî- 
tea goluri, firește, interesea
ză și istoria lor. Primul a 
pornit din pasa lui Mățdă- 
rescu și a fost calculată pe 
traseul Incze — Cuperman- 
Marica. Al doilea: creator 
Cuperman (dribling reușit, 
urmat de pasă excelentă), re
alizator Marica, dintr-un șut 
tare din careul mic, pe dea
supra portarului. Arădenii au 
redus scorul prin Lereter, ca
re a transformat calm, sub pre
siunea unui scor potrivnic, 
penaltyul acordat just la fa
ultul lui Stoicescu în careu 
asupra lui Broșovschi. Scorul 
reprizei e stabilit tot din pe
nalty (transformat de Cuper
man), acordat la faza în care 
șutul lui Mărdărescu întîlneș-

ZEUL FOTBALULUI
Magnific final în cuplajul de ieri, ono

rat de 70 000 de spectatori. Și cine 
ar fi crezut după primele 90 de mi

nute ale promenadei Steaua — Progresul 
că totul se va precipita amețitor, pentru a 
atinge incandescența în ultimul minut al 
derbyului ?

Prima repriză a „meciului cel mare* a 
fost calmă, fiind dominată de rigorile 
tehnico-tactice ale combatanților. Așa am 
putut trăi emoțiile transmisiunilor radio. 
Așa am putut afla că Oblemenco știe să 
rateze un penalty. Așa am putut admira 
efortul Farului, care a luat conducerea, la 
Cluj, în 10 oameni. Așa l-am regăsit pe 
Ghiță rezistînd în fața atacului care îl sur
clasase pe Răducanu cu numai trei zile în 
urmă. Așa ne-am putut mira la auzul per
formanței doctorului Rădulescu-Jumate, 
care a reușit să egaleze în orașul în care 
golurile oaspeților încap, toate, pe o sin
gură filă de agendă.

„Cei doi mari" reapar pe teren. Aspri
mea marcajului dinamovist taie toți așii 
Rapidului. Duelul Dinu — Dumitru oferă 
un spectacol insolit. Și totul se îndreaptă 
spre ceea ce numim o remiză de luptă.

Dar Zeul fotbalului nu se mulțumește cu 
un final blind in această toridă după- 
amiază de vară. Pop sprintează spre ca
reul dinamovist. Nunweiller III, singurul om 
liber al apărării liderului, atacă. Ciocni
rea e violentă. Nelu se prăbușește, ca 
niciodată în cei 15 ani în care nu ham 
văzut menajîndu-se. întreaga echipă dina-

• ••

movisfă plînge. Arbitrul, copleșii la vede
rea sîngelui, îl caută pe Pop fffe tot te
renul, îl recunoaște și-l elimină, fără să 
fi fluierat ceva în momentul ciocnirii. Echi
librul se fringe. Nunweiller III, rănit, îi dă
ruiește, încă odată, echipei sale, superio
ritatea numerică. Dar echipele se adună 
greu, sub impresia accidentului, care, din 
fericire, se va dovedi pînă la urmă mult 
mai pujin grav. Rapid retrage de pe teren 
un înaintaș, pentru a-și întări apărarea 
măcar cu o rezervă. Jocul se aprinde din 
nou. Rapid face încă o... mutare care mo
difică și mai mult — cel pujin în aparentă 
— raportul de forje, lese Dumitru, pivo
tul întregii echipe feroviare, și intră Co
dreanu, omul care a pierdut, poate, me
ciul cu Steagul roșu. Și ceea ce părea de 
neconceput, se întîmplă. Codreanu atacă 
cu verva unui Velasquez, Năsturescu cen
trează ca Pîrcălab și Neagu marchează 
un gol antologic. Zarurile sînt aruncate... 
Dinamo simte că pierde campionatul. Radu 
Nunweiller nu mai rezistă tensiunii și iese 
de pe teren. Mai sînt doar cîteva secunde 
de joc. Și Zeul fotbalului decide implaca
bil : „Va înscrie Lucescu, acum, in aceste 
ultime secunde, pentru că acest gol este 
singurul punct de foc care mai lipsește 
edijiei 1971 a eternului derby Dinamo — 
Rapid*.

70000 de spectatori părăsesc stadionul, 
sleiji de puteri...

loan CHIRILA

CÎND OBLEMENCO
NU E... OBLEMENCO

MECIUL
ANULUI • ••

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

Dramatic acest meci de Ia 
Cluj. Deși aci n-au. existat 
nici gînduri pentru titlu și 
nici teama de retrogradare, 
partida a ținut încordată aten
ția celor prezenți pe stadion, 
devenind chiar dramatică din 
min. 48 cînd nesăbuitul gest al 
lui Ghirca avea să pună echipa 
sa în inferioritate numerică, 
obligînd-o să joace aproape o 
repriză întreagă în 10 oameni. 
Și totuși, în aceste condiții, 
demonstrînd o admirabilă 
putere de luptă, oaspeții au 
reușit să conducă în min. 64 
cu 2—1 producînd o mare 
senzație.
■ începutul a fost 
După aceea, Caraman,

căim.
Stoica

Stadion Municipal ; 
aproximativ 7 000. Au 
42), BADEA (min. 64), 
tul șuturilor la poartă 
cornere : 5—2.

SPECTACOL 
COPOULUI!

te mina lui Lereter în careu. 
Iar rezultatul final îl scrie 
tot Marica. Au fost goluri 
frumoase, așa cum însăși 
partida a fost.

Mircea M IONESCU

F.C ARGEȘ 3(1)
C.FR TIMIȘOARA 1 (O)

CRAIOVA, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). —

Băieții lui Coidum au 
ceput slab acest joo atît 
important în conjunctura
tuală a . clasamentului, în spe
cial pentru formația oaspete. 
Nimeni și nimio nu părea să-i 
trezească din letargie: nici
publicul — după primirea fă
cută la încălzire — dispus să-i 
ierte după „trista duminică", 
nici adversarul, arțăgos, neîm
păcat de loc cu soarta preca
ră, la acest ceas destul de tîr- 
ziu al întrecerii. Minutul 10 ni 
rreciului putea să-i scoată însă 
pe gazde, jucători și suporteri, 
de sub imperiul emoțiilor: la 
o îmbrățișare în careu, cu am
bele brațe (Fanea Lazăr asu
pra lui Oblemenco), arbitrul 
Ghemigean a indicat hotărît 
11 m... ratat cu seninătate de 
Oblemenco care a șutat slab, 
pe jos, pe centrul porții.

încurajați de nereușita par-

tenerului de întrecere, fero
viarii clujeni au ieșit la joc, 
și-au creat o situație favora
bilă (min. 16), risipită de O. 
Ionescu, dar au și slăbit în- 
trucîtva vigilența în vecină
tatea porții lui Mărculescu. Și, 
destul de repede (min. 19) vor 
primi gol: Niță a efectuat un 
reușit un-doi cu Strîmbeanu, 
a fost relansat pe un culoar 
frontal și, după o fentă care 
l-a scos pe 
tiv, a trimis 
țul lung.

Dar, cînd 
tepta desprinderea de adver
sar, craiovenii au reintrat în 
jocul lor fără nerv, Oblemen
co.... trăgînd pur și simplu la 
umbră, undeva pe o fîșie late
rală a terenului, în văzul în
tregii tribune I. Mai practici 
și. oarecum, mai avizi de 
puncte, oaspeții au profitat de 
situație, avansînd din ce în ce 
trai curajos în suprafața ad-

Soos din dispozi- 
în plasă. în col

toată lumea aȘ-

versă și obținînd (min. 35) o 
„bară" la șutul expediat de 
Tegean, din interiorul eareu- 
luL

Același Tegean va trimite, 
imediat după reluare, eu pu
țin alături de bară, încheind 
o fază bine lucrată la poarta 
lui Papuo, eare — în min. 66 
— în urma insistentelor ac
țiuni ale clujenilor va fi nevoit 
să scoată balonul din plasă: 
Soo a centrat precis, din apro
pierea liniei de fund, iar M. - 
Bretan a reluat cu sete în 
plasă, de la 10—12 m de poar
tă : 1—1. cu mal puțin de ju
mătate de oră înainte de fi
nal.

Stadion Central ; teren 
bun ; timp călduros; spec
tatori 13 000. Au înscris 
NIT A (min. 19), respectiv 
M. BRETAN (min. 66). Ra
port de șuturi la poartă : 
13—12 (pe spațiul porții 
8—1). Raport de cornere : 
5—2.

(Urmare din pag. t)

ÎMPĂCARE CU SPECTATORII
Stadion 1 Mal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproxi

mativ 5 000. Au Înscris : MEHEDINȚII (min. 36 — autogol), DO
BBIN (mln. 60 șl 79), respectiv, SECELEANU (min. 77). Baportul 
șuturilor la poartă : 22—9 (pe spațiul porții 11—2). Raport de 
cornere : 13—4.

F.C. ARGEȘ : Arlciu 5 (min. 84 Nlculescu) — Pigulea 8. Cră- 
clunescu 7, Vlad 7, Ivan 6, Roșu 6 (min. 46 Prepurgel 7), M. Po
pescu 8, Radu 8. Frățllă 7, Dobrin 8+, Jercan 7.

C.F.R. : Corec 8 (min. 60 Gaboraș 8) — Pîrvu 6, Mehedințu 6, 
Bodrojan 7, Bocșa 5, Chlmluc 6, Volaru 6, Periat 7, Seceleanu 5, 
Bojln 5, Panici 4.

A arbitrat C. BARBULESCU +4,ajutat bine la linie 
de Gh. Vasilescu I șl Gh. Motorga (toți din București).

Trofeul Petsehovschl : 9.
La tlneret-rezerve : F.C. Argeș — C.F.R. Timișoara 2—0 (1—0).

PITEȘTI, 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). —

F.C. Argeș a pus de la În
ceput stăpînire pe joc, dar 
minutele se scurgeau fără să 
aducă echipei locale golul 
mult dorit. El a venit abia 
spre sfîrșitul primei reprize, 
după ce Coreo își salvase e- 
chipa, în mai multe rînduri. 
din situații critice. Portarul 
timișorean a fost bătut, în a- 
cest minut, de... coechipierul 
său Mehedinfxi, care, sub pre
siunea adversarilor, a introdus 
mingea în proprie poartă.

Deși dominați, oaspeții nu 
s-au mărginit numai să res
pingă acțiunile piteștenilor, ci 
au șl contraatacat curajos, 
nereușind să șuteze însă de
cît o singură dată pe spațiul 
porții.

După pauză, gazdele atacă 
și mai susținut, pentru a-si 
consolida avantajul. Ele reu-

șeso acest lucru datorită lui 
Dobrin, care a reluat centra
rea lui Pigulea, urcat în atac. 
Coreo a intervenit cu temeri
tate la această fază, dar 
accidentat. în locul lui 
trînd — după o absență de 
tru luni de pe terenurile 
fotbal — Gaboraș.

Dar iată că, la al doilea

s-a 
in- 
pa- 
de

șut

MECI DRAMATIC
și Oprea și-au încercat șansa 
dar ținta n-a fost atinsă de 
primii doi iar a treia oară 
Ștefan a reținut un șut pu
ternic al exclujeanului. Tn 
min. 18, plecat din poziție 
clară de ofsaid Uifăleanu a 
centrat, Adam a reluat, por
tarul Popa a respins. In 
min. 38, gazdele reușeso să 
deschidă scorul la, o faza 
clasică t pasă lungă, în adîn- 
cime, Adam sprintează și 

centrează, iar de la 10 m 
Barbu reia imparabil I Jocul 
se desfășoară însă în favoa
rea Farului, și constănțenii 
aveau să egaleze peste 4 min. 
Abia intrat pe teren, Turcii 
pătrunde, șutează puternic, 
Ștefan respinge și Tufan reia 
de la 14 m, egalînd.

In plus, apărarea constăn-

timp ploios ; teren alunecos ; spectatori 
marcat BARBU (min. 38), TUFAN (min. 
ANCA (min. 75), ADAM (min. 87). Rapor- 
: 10—21 (pe spațiul porții 5—9). Raport de

„U‘‘ CLUJ : ștefan 8 — Crețu 7, Pexa 8, Solomon 7 (min. 34 
Cîmpeanu 7), Mihăilă 7, Stîncel 5, Anca 5, Uifăleanu 6 (min. 56 
Munteanu 5), Barbu 8, Adam 8, Dorin Mocanu 6.

FARUL : Popa 7 — Stoica 7, N. Constantinescu 8, Antonescu 8, 
Ghirca 3 (min. 48 Turcu, min. 80 Pleșa), Badea 8, Tănase 7, 
Ologu 7, Caraman 5 (min. 38 Turcu 6), Oprea 7, Tufan 7 (min. 
80 Turcu).

A arbitrat I. RITTER ajutat" cu greșeli, de A. Sbercea,
— în special — și I. Sana (toți din Timișoara).

Trofeul Petsehovschl : 8.
Meciul de tlneret-rezerve nu s-a disputat pentru că Farul a 

refuzat să joace pe terenul de zgură. Normal, trebuie să piardă 
cu 3—0. Vom reveni.

țeană e mereu pe fază... Și 
iată min. 48, cînd se produce 
o ciocnire involuntară, între 
Uifăleanu și Ghirca. Ambii 
gesticulează, se țin de picioa
re, acuză lovirea. Uifăleanu 
îl împinge cu mina pe Ghic
ea, care era aplecat, constăn- 
țeanul ripostează brutal și îl 
lovește cu piciorul pe clu
jean. Arbitrul oprește meciul 
și normal, îl elimină pe con- 
stănțean. Turcu trece fundaș 
stînga, înaintarea constăn- 
țeană rămîne în doi-trei oa
meni. Dar risipa de energie, 
excelentul plasament fac ca 
oaspeții să nu-și piardă echi
librul. In min. 64, un stadion 
întreg nu mai scoate un cu- 
vînt. Farul înscrie. De pe 
stînga, Ologu centrează și 
Badea singurul constănțean, 
aflat între Pexa, Stîncel, 
Cîmpeanu și Mihăilă reia cu 
latul și înscrie. Gazdele ega
lează în min. 75 (Anca reia 
centrarea lui Adam) și își a- 
sigură victoria în min. 87 
(înscrie Adam) cu concursul 
tușierului Sbercea. Acesta a- 
preciază un fault imaginar 
la Pleșa și din lovitura li
beră executată de Crețu 
Adam" a înscris. Arbitrul Ri
tter a ezitat un moment, dar 
a acordat această lovitură 
care avea să decidă soarta 
meciului.

PETROȘANI, 9 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). —

Lipsită de prea mari vir
tuți tehnice, partida din 
localitate a plăcut, totuși, prin 
dîrzenia și angajamentul to
tal al ambelor echipe. Petro
lul are unele merite, luptînd 
cu deosebită energie și cedînd 
destul de greu. Păcat însă că, 
în încleștarea meciului, unii 
jucători nu și-au controlat 
nervii, dedîndu-se la durități 
și acte nesportive. (Mocanu, 
Crîngașu, Tonca, Grozea și 
Caramalis). La început ploieș- 
tenii desfășoară un joc elas
tic, cu o corectă mișcare în 
teren, iar în min. 17 Ciupitu 
e la un pas de gol. Portarul 
Stan salvează însă situația, 
încep nervii. Libardi și Crîn
gașu se contrează periculos, 
iar Tonca îl lovește pe Petruț, 
căzut la pămînt. Fazele peri
culoase sînt puține. Peronescu 
trage peste bară — min. 28 — 
iar combinația, Cotormani-Nai- 
din, eșuează datorită lui Ion 
Constantin (min. 32). Cu dpuă 
minute înainte de sfîrșitul re
prizei I, poarta Petrolului se 
află din nou în pericol. M. 
Ionescu scoate din picioarele

Stadion Jiul ; teren alu
necos ; timp noros; spec
tatori 4 000. Șuturi pe poar
tă 23—16 (pe spațiul porții 
15—10). Raport de cornere 
10—3. A 
(min. 58

marcat NAIDIN 
șl 82).
Stan 8 — ToncaJIUL : ___  _

6, Georgevicl 8, Stocker 7, 
Caramalis 5, Cotormanl 7, 
Sandu 7, Peronescu 7, I. 
Constantin 8, 
Naidin 9.

PETROLUL : 
cu 7 — Gruber 
Mocanu 8, N.

Llbardl
M. Iones-

7, Bădln 9, 
. Ionescu 7, 

Crîngașu 5 (min. 76 Ju- 
hasz), Moraru 7, Dincuță 
6, Grozea 6, Ciupitu 8, Pe- 
trut 7.

A arbitrat N. PETRI- 
CEANU **■+★*, ajutat 
bine la tușă de Em. Mar
tin șl A. Munich (toți din 
București).

Trofeul Petsehovschl î 8. 
La tlneret-rezerve: Jiul — 

Petrolul 2—1 (1—0).
Constantin ALEXE

pe spațiul porții, timișorenii 
au o reușită neașteptată: gol 
prin Seceleanu. Reducerea sco
rului îi pune în alarmă pe pi- 
teșțeni. Ei dau acum mal mul
tă atenție apărării, dar, tot
odată, insistă și mai mult 
în atac. Partida este Intere
santă, decurge într-un ritm 
viu, ambele echipe arunclnd 
tn luptă toate resursele de 
care dispun.

Tot Dobrin avea să risipeas
că norii oricăror îndoieli, 
fructificînd, în min. 79, o cen
trare de pe 
lui Radu.

A fost o 
realizată în 
de„ un nivel 
bun. Oricum, fotbaliștii de la 
F.C. Argeș au realizat împăca
rea cu suporterii lor, după 
supărarea pe care le-o provo- 
caseră în urmă cu trei zile, 
în partida cu Steaua...

UNIV. CRAIOVA : Pa
puc 7 — Nlculescu 6, Sma- 
randache 5, Deselnlcu 6, 
Velea 6, Strimbeanu 7, 
Boșoteanu 6, (min. 75 
Ivan), Niță 8, Donose 5 
(min. 54 Dașcu), Oblemen
co 5, Țarălungă 7.

C.F.R. : Mărculescu 7 — 
Soos 6, Dragomlr 5, Vlșan 
7, Fanea Lazâr 8, Roman 
6. M. Bretan 9, Soo 7. S. 
Bretan 5 (min. 46 Petra 
Gheorghe 5), O. Ionescu 5 
(min. 69 Burlacu 5), Te
gean 7.

A arbitrat K. GHEMI- 
GEAN ajutat la
linie de S. Stănescu șl C. 
Iofclu (toți din București).

Trofeul Petsehovschl : 8. 
La tlneret-rezerve : U- 

nlversitatea 
C.F.R.

Craiova
Cluj 0-0.

aripa dreaptă a

victorie meritată, 
cadrul unui meci 
tehnio destul de

Pompiliu VINTILA

Treziți 
neplăcut, 
cum au 
accelerator. Oblemenco 
regăsit vocația de

parcă după un vis 
craiovenii de-abia a- 
început să apese pe 

~ ___» șl-a
, _ _ „tunar", a

pus la colț, lîngă bară (la o 
lovitură liberă executată de la 
aproximativ 25 m), Mărcules
cu n-a putut reține, fiind, a- 
poi, obligat să respingă mira
culos la următoarea tentativă 
a lui Niță.

Gh. N1COLAESCU

parte a meciului. Se prea poale 
ca „egalul" calculat înainte de 
joc (liniștitor în lupta pentru 
titlu) să li se fi părut dina- 
moviștilor un scop... periculos 
(orice gol căzut din senin pu
țind spulbera riscanta lor ma
tematică), fapt este că după 
pauză ei au... prudența de a 
juca pentru goluri. Sălceanu 
(min. 49) are o uriașă ocazie 
de a înscrie - ajunge singur 
cu Răducanu — dar șutează 
pe lîngă poartă. Trei minute 
mai tîrziu, el va marca — re- 
luînd în plasă mingea respinsă 
de portarul rapidist în urma 
unui șut al lui Dumitrache — 
dar golul va fl invalidat pen
tru ofsaid la acesta din urmă. 
In min. 60 asistăm la acciden
tarea lui Nunweiller III, în 
urma unui atac al lui Pop 
(n-am văzut intenție de lovire 
la jucătorul rapidist) și spaima 
unul stadion întreg — jucă
tori șl spectatori — consternat 
de ceea ce i s-a întîmplat că
pitanului dinamovist. Arbitrul 
îl elimină pe Pop (măsură pe 
care o dictează — deși nu flu
ierase fault — probabil sub a- 
ceeași impresie de groază, la 
vederea piciorului însîngerat al 
lui Nunweiller III), rapidiștii 
continuă jocul în zece oameni 
în vreme ce Mustățea ia locul 
liberoului dinamovist. Urmează 
un sfert de oră de cădere psi
hologică, firească, omenească, 
jucătorii aleargă parcă temă
tori (Dumitrache ratează în 
min. 70 o nouă mare ocazie), 
adversarii se menajează, de 
parcă pe teren ar fi o singură 
echipă, solidară sufletește

Și iată bomba căzută din 
senin ! Introdus de cinci mi
nute în teren, Codreanu este 
autorul unei șarje irezistibile, 
trece peste trei adversari, îl 
deschide pe Năsturescu, care 
centrează impecabil, țîșnește 
Neagu și reia, imparabil, cu 
capul în gol. Min. 80 : 1—0 
pentru Rapid. S-a jucat me
ciul ? Dinamoviștii se pierd cî
teva minute, apoi forțează cu 

dar Doru 
min. JB8, la 
Costea blo- 
mai tîrziu

prudența de a
pentru goluri. Sălceanu

disperare în final, 
Popescu ratează în 
5 m de poartă, iar 
chează un minut

DIAGNOSTICUL LUI

NUNWEILLER III
NAIDIN ȘI-A FĂCUT 

IARĂȘI DATORIA
lui Cotormanl un balon care 
viza plasa. Tot el salvează In 
extremis, la un șut splendid 
executat de Libardi.

După pauză, jocul se îndîr- 
jește și mai mult. Șutul lui 
Grozea lovește bara în min. 
'57, dar în secundele următoare 
minerii... deschid scorul : La- 
bard! își croiește drum spre 
poartă printr-un coridor de 
adversari și șutează năpraznic 
de la 25 m. Balonul izbește 
bara, revine în teren, dar e 
„vînat" de Naidin care, cu 
multă precizie, trimite în pla
să. La faza imediat următoa
re, Ciupitu intră în careu și 
șutul _ său face să tremure ba
ra si inimile adversarilor.

Oaspeții nu reușesc să egale
ze devin din ce în ce mal 
irascibili, Mocanu e avertizat 
pentru vociferări, apoi Crîn
gașu împărtășește aceeași soar
tă. Nu trece mult și, în min. 
73, Grozea este eliminat de pe 
teren pentru proteste și In
sulte adresate conducătorului 
de joc. Gazdele continuă ata
curile și, în min. 82, reușeso 
majorarea scorului. Libardi 
execută o lovitură liberă, din 
marginea careului, Mocanu 
respinge drept la Naidin, care 
fără ezitare, prinde un volă 
și balonul poposește din nou 
în poarta oaspeților.

In urma controlului 
medical, clinic și radio
logie, efectuat la spita
lul „I.C. Frimu", s-a 
stabilit că Nelu Nun
weiller nu are fractură, 
ci doar o plagă muscu
lară profundă. Gravita
tea accidentului este, 
deci, mal mică decît s-a 
crezut în prima instanță.

George MIHALACHE

șutul lui Dumitrache trimis din 
mijlocul careului I Se așteaptă 
fluierul final din clipă în clipă. 
Avem un nou lider îti clasa
ment? Nu, deoarece în ulti
mele secunde ale partidei, Du- 
mitrache are o țîșnire și o lo
vitură de cap sclipitoare, min
gea lovește bara, ricoșează prin 
fața porții și Lucescu o in
troduce în plasă, SCRIIND cel 
mai echitabil scor pentru cea 
mai dramatică partidă a a- nului.

STEAGUL ROȘU
• . ■

SC BACĂU

0

0
BRAȘOV, 9 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). —

Judecînd după antecedente 
— Steagul roșu se întorcea 
după o victorie „șoc" în fața 
Rapidului, iar Sport Club 
Bacău se afla după o severă 
admonestate la Arad — rtie- 
clul de la Brașov se anunța 
a fi unul fără istorio, gazde
le pornind favorite, cu zece 
din... zece !

Toată prima repriză s-a ju
cat parcă în virtutea unor 
subtile declarații amicale, re
petate cu sfințenie de ambele 
părți, și partida a fost de ni
vel tehnio și spectacular pe 
alocuri lamentabil, în tot in
tervalul primelor 45 de minu
te echipele angajîndu-se în
tr-un joo de uzură, consumat 
pe spațiul dintre cele două 
careuri mari.

Din „filmul" primei re
prize — o singură fază nota
bilă : Duțan a căzut faultat la 
marginea careului, arbitrul a 
dictat lovitură liberă și Dem- 
brovschi a șutat cu violență 
în bară (min. 27) I In rest,

UN „EGAL“ NESPERAT, 
DAR DREPT...

mingi „oarbe" spre Florescu, 
faulturi cu nemiluita (campion 
— Sinăuceanu), altercații, simulări...

La reluare, confruntarea are 
cîteva momente mal fierbinți, 
dar curînd Steagul roșu rea
duce jocul în anonimat. în 
partea cealaltă de teren, Sport 
Club a știut mai mult ce vrea, 
renunțînd deliberat la ideea 
de spectacol, străjuind cu în
treaga echipă poarta lui Ghi
ță, apărîndu-se cu Inteligență 
contraatacînd rar ,sub „baghe-

ta" iul Dembrovschl, dar a-! 
menințător și percutant.

Intre aceste coordonate, „e- 
galul» lor apare absolut just, 
gazdele neavînd decît o singu
ră veritabilă ocazie de gol pe 
parcursul a 90 de minute — 
Dumitriu II execută cu mă
iestrie o lovitură liberă late
rală, Ghiță greșește și Dem- 

pe linia porții, 
(min. 71). — șî 
cornere...

brovschi, aflat 
acordă corner 
o grămadă de

Ovidiu IOANIJOA1A

Stadion Tineretului ; timp frumos : teren bun ; spectatori 
aproximativ 5 000; Raportul șuturilor la poartă : 7—5 (pe spațiul 
porții 3—2). Raport de cornere : 9—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 7, Jenei 6, Oltea- 
nu 7, Rusu 6, Pescaru 6, Cadar 7, Drăgol 6 (min. 76 Necula), 
Dumitriu II 7, Florescu 5 (min. 46 Ghergheli 6). GyOrfi 6.

SPORT CLUB : Ghiță 8 — Kiss 7, Slnăuceanu 7, Catarglu 8, 
Comănescu 6, Vătafu 6, Duțan 7, Pană 7, Dembrovschl 9, Ru- 
glubel 6, S. Avram 6 (min. 65 Băluță 6).

A arbitrat I0AN RUS **■*■*♦, ajutat la linie de Z. Szecsei 
șl I. Soos (toți din Tg. Mureș).

Trofeul Petsehovschl : 9.
La tlneret-rezerve s Steagul roșu — Sport Club 0—1 (0—1).
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