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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSA DE TUVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎN R.P.D. COREEANĂ

CUPA DAVIS: ROMÂNIA . IUGOSLAVIA 3-0

VICTORIE PRESTIGIOASA A TENISMENILOR NOȘTRI
EXCELENTUL CUPLU ILIE NĂSTASE—ION TIRIAC ABORDEAZĂ ACUM FINALA GRUPEI B A ZONEI EUROPENE

3—0 1 Cele trei puncte 
cesare calificării echipei 
mâniei în finalele zonei 
ropene au fost obținute 
la amiază, după ceva
mult de o oră de la reluarea 
partidei de dublu, întreruptă

ne- 
Ro- 
eu- 
ieri 
mai

încă o victorie prestigioasă 
este trecută la activul repre
zentativei de tenis a țării 
noastre și a acestui excelent 
cuplu de ași ai rachetei, maeș
trii emeriți ai sportului Ion Ți
riac și llie Năstase. Acest nou

su-putat finala competiției 
preme a tenisului.

Abordăm acum finala gru
pei B, împotriva echipei R. F. 
a Germaniei, învingătoare în 
cealaltă semifinală. întilnirea 
ar urma să se desfășoare la

întimpul partidei de dublu 
Foto : Theo MACARSCHI

de tensiune cu care ne o- 
bișnuiseră primele zile ale 
întrecerii. Ambele perechi de 
jucători. Ion Țiriac-Ilie Năs- 
tase și Zeliko Franulovici- 
Bora Iovanovici, păreau con
vinse de deznodămîntul lup
tei și nu urmăreau decît

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

Duminică, delegația de partid 
și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a continuat vizi
ta în orașul Hamhîn.

Primele ore ale dimineții 
au fost rezervate unei croazie
re pe Marea de Răsărit. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Kim _ Ir 
Sen și soția acestuia, Kim Săng 
E, au fost întîmpinați la bordul 
unei nave guvernamentale, în 
sunetele sirenelor, «u salutul 
tradițional marinăres».

La sfîrșitul acestei scurte 
călătorii, nava guvernamentala 
acostează la unul din cheiurile 
portului. în apropierea uzinei 
de construcții mecanice 
Riongsong"

Ca și în ziua precedentă a 
vizitei, oaspeții români sînt în
tîmpinați cu vibrantă căldură 
și prietenie de un mare nu
măr de muncitori. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, membrii delegației ro
mâne și persoanele oficiale 
coreene care-i însoțesc sînt sa
lutați, în numele colectivului 
de muncă, de Pan II Biong, 
directorul întreprinderii.

Tovarășul Nicoale Geaușessu 
apreciază rezultatele dobîndite 
aici tn ceea «e privește autou- 
tilarea.

ha tneheierea vizitei, tn nu
mele «olestivului de munsitori, 
ingineri și tehnicieni, direc
torul uzinei oferă tn dar to
varășului Nicolae €eaușes»’J 
macheta anei prese de 6 000 
de tone realizate aici. Condu
cătorul delegației române, fe
licită «olectivul de la Riong
song pentru realizările obținu
te. le urează noi succese în 
activitatea lor.

★
Piața din «entrul orașului 

oferă privirilor imaginea poli- 
«romă a mulțimii. S-au adu
nat ai«i tute de mii de ee- 
tățeni ai Hamhînului, oa
meni de vîrste și profesiuni 
diferite pe «are j-au reunit 
aseleași simțăminte de caldă și 
stneeră prietenie față de po
porul român, de stimă și alea
să considerație față de «on- 
dueătorli partidului și statu-

Iul nostra îh frunte «u tovaș 
rfișul Nieolae Geaușessu.

în fața tribunei ofisiale se 
află portretele tovarășilor 
Nieolae Geaușessu șl Kim Ir 
Sen.

Partieipanțil la miting tn- 
tîmpină prin ovații și urale 
•are nu sontenese pe tovară
șul Nieolae Geaușessu și soția 
sa. Elena Geaușessu, pe tova
rășul Kim tr Sen șl soția sa, 
Kim Săng E, precum șl pa 
membrii delegației de partid 
șl guvernamentale

Răsună 
imnurilor 
două țări.

la apoi 
Hyon Mu 
pleant al 
secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.Q., secretar res
ponsabil al Comitetului de 
Partid al provinciei Ham Nam.

Intîmpinat eu ovații și urale, 
ia apoi «uvîntul tovarășul 
Nieolae Geaușessu.

In «ursul serii, delegația ro
mână s-a înapoiat la Phenian.

solemn 
de stat

române, 
aeordurile 

ale celor
tovarășuleuvîntul

Gwang, membru su- 
Gomitetului Politic,

Înaintea ultimelor două etape ale Diviziei A la fotbal

Cei doi inseparabili coechipieri, Ion Țiriac și Uie Năstase în 
care au înscris punctul victoriei 
sîmbătă. Victorie ce nu mai 
stătea în cumpănă, așteptînd 
doar să fie înscrisă pe foile 
de arbitraj, ea certifica o su
perioritate care devenise evi
dentă în primele două zile ale 
întîlnirii.

Tenismenii iugoslavi părăsesc 
astfel învinși terenul și lasă u- 
nei echipe mai bune șansa de 
a continua cu succes cursa 
pentru Salatieră. lată luată re
vanșa pentru neconcludenta în- 
frîngere de anul trecut de la 
Maribor. Iar proporțiile scoru
lui risipesc orice dubiu asupra 
deciziei în meci.

succes, strălucitor prin manie
ra în care a fost obținut, face 
să renască în inimile iubito-

Bilefele emise pen
tru ziua a treia a me
ciului România — Iugo
slavia rămîn valabile 
azi.

rilor de sport din tara noastră 
speranța unei comportări la 
înălțimea celei de acum doi 
ani, cînd echipa română a dis-

București, peste o lună. Va fi 
un pas hotărîtor către întâlni
rile zonale ale Cupei Davis, 
în care se întrec campionii 
continentelor. Să reamintim 
doar că echipa învingătoare 
în grupa, noastră urmează să 
întîlnească campioana zonei 
asiatice, selecționata Indiei.

DUBLUL ROMAN 
ÎNVINGĂTOR

Continuarea dublului nu 
s-a mai situat la aceeași cotă

Campionatele europene de box

DUMITRESCU, ZILBERMAN SI GYORFEI
7 ■>

AU OBTINUT VICTORII CATEGORICE
J

în programul zilei Pometcu, Vasile, Cuțov și Stump

Dinamo
C.F.R. Cluj
Petrolul
Farul
Progresul
C.F.R. Timișoara
F. C. Argeș
Sport Club Bacău

REZULTATE TEHNICE
— Univ. Craiova
— Steagul roșu
— Steaua
— U. T. A.
— Jiul
— „U" Cluj
— Rapid
— Politehnica

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

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

CLASAMENTUL
13
11
12
13
10
12
10
11
12
10
10
11
11
9
7
7

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

7
6
9

11
8

10
8
9

12
10
10
13
13
12
13
18

Univ. Craiova 
Petrolul
Rapid
Steaua
Jiul
„U" Cluj
U.T.A.
Steagul roșu

MADRID, 13 (prin telefon)
Gala de sîmbătă seara s-a 

terminat în puterea nopții, la 
o oră pentru noi neobișnuită, 
în cursul acestei reuniuni am 
avut plăcerea de a vedea un 
Cuțov dezlănțuit, eliminînd 
pe unul dintre favoriții lo
cali, precum am avut, din 
păcate, și neplăcerea de a 
consemna eliminarea prema
tură (și pentru noi cu totul 
neașteptată) a campionului 
european Ion Alexe. Calis- 
trat Cuțov, deși a avut un 
partener dificil în spaniolul 
Cristobal Rosado, a abordat 
partida la nivelul titlului pe 
care îl deține și în primele 
două reprize a punctat mult 
și clar, obligîndu-1 pe arbi
trul italian Pica să-l nume
re pe Rosado la sfîrșitul re
prizei secunde. Depășit clar 
în primele 6 minute de luptă, 
boxerul spaniol a încercat să

Aurel DUMITRESCU Victor ZILBERMAN
răstoarne rezultatul partidei 
în favoarea sa, în ultima trei
me a meciului. Deși a fost

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Partide interesante

surprins cu cîteva croșee, Cu
țov a temperat ofensiva ad
versarului său, cu deplasări 
derutante și lovituri de în- 
tîmpinare. Spre sfîrșitul re
prizei, arbitrul italian i-a dat 
un avertisment boxerului ro- 
mâr, pe motive inexplicabile 
nouă, măsură care nu mai 
putea însă influența rezulta
tul final. în meciul viitor,

in runda de ieri
Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

(Continuare' tn vag. a 4-a)

Se joacă tare în acest 
al 11-lea turneu internațio
nal de șah de la București. 
Duminică, de pildă, am asis
tat la o rundă de-a dreptul 
dramatică, presărată de par
tidele conduse cu maximum 
de energie.

Eroul serii rămîne, indiscu
tabil, tînărul maestru inter
național cubanez, Garcia. El 
a ținut să aducă aminte că 
vine din patria lui Capa- 
blanca, conducînd 
întilnirea sa cu
Tatai. Garcia a
dama în jocul de 
dezlănțuit un atac 
trimis în exil regele negru 
și l-a făcut mat, la muta
rea 33-a, cînd suveranul ad
vers se afla singur în mijlo
cul inamicilor.

Ciocâltea, liber 
rundă, a început 
ieri, învingîndu-1 
zul Sydor într-o 
prestigiu.

Maghiarul Kibli a sanc
ționat prompt jocul puțin . 
dezordonat (și foarte hazar-

magistral 
italianul 

sacrificat 
mijloc, a 
violent, a

în prima 
concursul 

pe polone- 
partidă de

adat) al lui Bukici, obținînd 
nouă victorie, care îl aduce 
în fruntea clasamentului 
turneului.

Debutantul Mihaî Ghinda, 
revelația ultimului campionat 
național, și-a confirmat re
putația de execelent strateg 
dominindu-1 cu negrele, pe 
Vlastimil Jansa (cotat după 
Hort al doilea jucător ce
hoslovac). Ghinda a strivit 
— pur și simplu — poziția 
adversarului său. Partida s-a 
întrerupt, dar Jansa nu are 
nimic mai bun de făcut decît 
să cedeze fără joc...

Remiză de mari maeștri 
(19 mutări) în partida Bo- 
boțov — Gheorghiu și una 
mai rapidă (16 mutări) în 
întilnirea Pavlov — Ghizda- 
vu. Ungureanu are un pion 
mai puțin în întrerupta cu 
Hennings. Liber a " ' '
bach.

Astăzi, de la 
reiau întreruptele 
rundă. După amiază,
ora 16, runda a 3-a. (V. CH.)

fost

ora
din

Aver-

9, se 
prima 
de la

1-2
3—2
1—1
0—2
0—0
2—1
2—0
2—0

d-2) 
(2—0) 
(1-1) 
(0—2)

Una din numeroasele lupte aeriene la poarta Jiului, rămasă 
fără rezultat Foto i M. FELIXi

(2-0)

43— 25
31— 23
25— 26
41—32
40—31
26— 25
32— 32
38—39
44— 38
33— 29
38—38
25—29
33—40
35—44
27— 35
20—45

8
11
7
4

10
6

10
8
4
8
8
4
4
7
8 
3

ETAPA VIITOARE (20 iunie)
— Progresul
— C.F.R. Timișoara
— Sport Club Bacău
— C.F.R. Cluj
— Farul
— Dinamo
— F. C. Argeș
—• Politehnica

Ultima etapă (27 iunie)

Progresul
Politehnica
Spori Club Bacău 
Farul
F. C. Argeș 
Dinamo
C.F.R. Cluj
C.F.R. Timișoara

„U- Cluj
Jiul
Univ. Craiovo 
Rapid 
Petrolul 
Steagul roșu 
U.T.A.
Steaua

(0-1)

GOLGETERII
14 GOLURI i Tătaru — 2 

din 11 m (Steaua).
13 GOLURI l Frățilă (F. O. 

Argeș), Adam — 1 din 11 m 
(„U- Cluj).

12 GOLURI I Moldoveanu 
(Politehnica), Dumitrache — 
5 din 11 m (Dinamo).

11 GOLURI i Oblemenco 
— 1 din 11 m (Univ. Cra
iova).

ECHIPA ETAPEI

PIGULEA GEORGEVICI
(F. C. Argeș) (Jiul)

MARDARESCU
(Politehnica) 

-----  DOMIDE
(U.T.A.)

șoo
(C.F.R. Cluj)

PAPUC
(Univ. Craiova)
-------- VLAD N. IONESCU

(F. G Argeș) (Petrolul) 
DUȚAN 

(Sport Club Bacău) 
DOBRIN REGEP

(F. G Argeș) (C.F.R. Tim.)

Penultima etapă in divizia A de rugby

CONSTRUCTORUL A SMULS UN EGAL (6-6) LUI C.S.M. SIBIU■ ■■

ACELAȘI SCOR ÎN PARTIDA FARUL GRIVIȚA ROȘIE!

• Intr-un meci care o in
teresa în mod deosebit pen
tru evitarea retrogradării, e- 
chipa Constructorul, revela
ția returului campionatului 
diviziei A, n-a putut obține 
decît un egal în fața for-

mației C.S.M. Sibiu (6—6). 
în pofida faptului că au ju
cat pe teren propriu, rugbyș- 
tii pregătiți de prof. Mircea 
Horșia au fost de nerecu
noscut. Au intrat pe teren 
vădit timorați, lăsînd inex-

plicabil — inițiativa adver
sarilor. Linia de treisferturi 
nu a mai zburdat cu dezin- 
voltura-i cunoscută, în timp 
ce pachetul de înaintași, 
greoi, cu picioare parcă de 
lut, a fost de fiecare dată 
depășit și la jocul în mar
gine, dar mai ales la cel din 
grămezi. Dacă pentru prima 
repriză, în care gazdele au 
avut vîntul în față, unele 

■ slăbiciuni au 
tolerate, în 
pauză ne-am 
echipa gazdă 
la mingi, să
și evident să le fructifice. 
Ocaziile nu au lipsit, dar ce 
folos ! ? în aceste condiții, 
egalul de pe stadionul 
șoseaua Olteniței nu 
bufe să surprindă.

De partea cealaltă am 
zut o echipă hotărîtă 
încerce totul pentru un 
zultat cît mai onorabil, 
tr-adevăr, C.S.M. Sibiu a 
fost echipa mai mobilă. în
totdeauna prima la baloa
ne. Ea a păstrat inițiativa 
cel puțin 60 de minute din 
meci. Și dacă echipa prof. 
Boboc ar fi beneficiat de 
un transformer de mese-

mai putut fi 
schimb, după 
fi așteptai ca 
să dea drumul 
le urmărească

din 
tre-

vă- 
să 

re- 
In-

Tiberiu STAMA

tapă cu multe bom
be, care propune 
cîteva concluzii 

triste. Cele două prin
cipale pretendente la 
titlu învinse, intr-un 
moment cînd o victorie 
ar fi putut aduce ori
căreia dintre ele titlul 
do campioană națională. 
E un semn care reconfir
mă că Dinamo și Rapid 
sînt în criză. Infrînge- 
rea pe teren propriu a 
echipei din șoseaua Ște
fan cel Mare e de-a 
dreptul stupefiantă și, 
corelată cu alte rezul
tate și cu atîtea alte e- 
volufti realizate în 
ceasta primăvară 
formația compusă 
atîtea vedete autentice, 
te face să te gîndești 
îa cauze ce țin de an
trenament, de tactică și 
de participarea jucători
lor. Fotbalul nostru con
tinuă să fie lipsit ma
lar de • singură ecli 
puternică de club, fapt 
dovedit prin aceea că 
nici una nu se poate 
rupe și distanța de me
diocritatea generală. Fa
rul a cedat pe teren 
propriu și nu-i de mi
rare. fiindcă rezultatele 
din acest an ale echipei 
se datoresc mai ales 
priceperii unui cuplu de 
antrenori, ele depășind, 
probabil, capacitatea re
ală a jucătorilor.

Progresul și-a com
promis ultimele șanse, 
cedind Jiului cel mai 
mare punct, de care a- 
vea nevoie echipa lui 
Naidin, și se va întoar
ce împreună cu C.F.R. 
Timișoara acolo de un
de a venit acum un an. 
Sport club Bacău a în
vins senin 
nica Iași, 
probleme și cu 
blind și dulce 
rele din dealul 
lui, iar C.F.R. Cluj și-a 
reînnoit contractul cu 
divizia A, depășind greu 
Steagul roșu.

In rest, rezultate 
previzibile sau oricum 
nesurprinzătoare, lipsite 
de urmări demne de 
comentat.

pe 
cea

(Continuare E» veg. a 2-a>

e- 
de 

din

Politeh- 
fără de 
sufletul 

ca soa- 
Copou-
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, Record da înălțime fete (1,70 m) și mult»

promițătoarealte rezultate
în ziua a doua a finalelor 

școlare de atletism vremea 
s-a îndreptat. N-a mai plouat, 
Sn schimb vîntul și-a menți
nut, dacă nu chiar și-a inten
sificat tăria, ceea ce a in
fluențat într-o apreciabilă 
măsură rezultatele tehnice.

în aceste condiții dificile 
este de apreciat performanța 
întregistrată de elevul Al. 
Mitrofan de la Liceul „Al. I. 
Cuza“ din București, care a 
parcurs proba de 100 iți în 
numai 10,5. Valoros, în ipos
taza amintită, apare și rezul
tatul cu care s-a încheiat 
proba de 400 m fete, eleva 
Liliana Leau (Lie. ex. centr. 
de atl. C-lung. Muscel) par- 
curgînd, în numai 56,3. La 
înălțime Roxana Vulescu 
(Lie. 35 București) a sărit 1,7',) 
m, nou record școlar (vechiul 
record, 1,69 m). Campioana a 
înregistrat, însii, anterior, la 
un concurs internațional des
fășurat la Tbilisi, 1,74 m.

Una dintre cele mai pasio
nante probe a fost, desigur, 
ceea de înățime băieți. Favo
rit pornea deținătorul recor
dului republican școlar, Mi
hai Negomireanu din Arad. 
Concursul de pe „Republicii" 
l-a găsit însă într-o formă 
deosebită pe atletul Marian 
Chira din Ploiești, Liceul nr. 
3, care a reușit un frumos 
2,08. El nu a doborît recordul 
lui Negomireanu, ci doar l-a 
egalat... Un rezultat de peste 2 
metri (2,05) a obținut și ele
vul I. Kicid de la Liceul nr. 
9 din București.

Campionul școlar pe 1971 
la 100 m, Al. Mitrofan s-a 
repetat și în proba de 200 
m pe care a acoperit-o în 
21,6 sec. în proba de 400 m 
băieți doi concurenți au fost 
înregistrați cu același timp, 
Adrian Cristali și Eugen Ră- 
ducu: 50,2. Interesant este 
că ei aparțin de același liceu, 
cel de atletism din Cîmpu- 
lung Muscel...

Iată și campionii altor pro
be i BĂIEȚI. Suliță : V.
Munteanu (Lie. 4 Gura Hu
morului) 62,56 m., greutate: 
Gh. Dumbravă (Lie. „Gh. L.l- 
zăr“ Buc.) 14,34 m ; triplu: 
M. Calimente (Arad) 14,54 m., 
prăjină : T. Popovici (Lie. 
energetic Sibiu) 4,00 m., 1 500 
m: Eug. Negară (Lie. 35 
Buc.) 4:06.2. FETE. 100 m : 
Carmen Ene (Lie. 4 „Aurel 
Vlaicu" Buc.) 11,9., disc: 
Cristina Slașomeanu (Lie. 5 
Buc.) 38,60 m., 1500 m : Du
mitra Drăgan (Lie. de cine
matografie Buc.) 4:43,1.

De notat că nu mai puțin 
de 14 elevi și eleve au reușit, 
eu prilejul finalelor de pe 
„Republicii", să realizeze ha
remurile pentru „Cercurile o- 
limpice", gradele IV și V. Ce 
frumoase surprize, sub aspec
tul performanțelor, ne-ar fi 
rezervat, poate competiția, la 
acest ultim act al ei, dacă 
condițiile meteorologice nu 
ar fi fost atît de vitrege... 
Alte aspecte, în zi irul nostru 
de marți.

T. BRADEȚEANU

Inaugurate acum un an la 
Modena, întîlnirile bilaterale 
dintre echipele rrasculine ele 
gimnastici ale României ți 
Italiei au continuat în acest 
an la Cluj, cretndu-se astfel 
toate premisele ca ele să de
vină tradiționale și de o reală 
utilitate pentru vîrfurile gim
nasticii cin cele două țări.

Deocamdată superioritatea 
selecționatei române este evi
dentă și ea este reflectată atît 
de rezultatele înregistrate în 
cele două confruntări directe, 
cît și de precedentele perfor
manțe ale celor două echipe 
consemnat» în alte mari între
ceri. Absența din formația 
oaspete a campionului euro
pean Giovannj Carminucci a 
diminuat și mai mult șansele 
italienilor, fapt ce a făcut ca, 
la Cluj, întrecerea să aibă un 
învingător scontat: selecționata 
României.

De comun acord, conducăto
rii echipelor au convenit să 
alinieze formații alcătuite din 
cîte șapte concurenți, spre a 
se crea posibilitatea ca toți 
gimnaștii prezenți Ia Cluj să 
evolueze în concurs, urrrînd 
ca în clasament să conteze, 
bineînțeles, doar primele cinci 
rezultate. în ce privește com
ponența echipelor, trebuie să 
menționăm că și în tabăra ro
mână a apărut o indisponibili
tate de t:ltim moment : la an
trenamentul de vineri, Dan

In imagine : Petre Mihaiuc la inele
Foto. Călin CREȚU — Cluj

ÎN POSTURA DE CRONOMETRORI !

Am scris în nenumărate rîn- 
duri despre penuria de con
cursuri sau despre lipsurile 
organizatorice ale competiții
lor organizate mai ales în Ca
pitală, ambele probleme vă
dind, în egală măsură, slabul 
interes manifestat față de ac
tivitatea înotătorilor. Toate 
criticile și reproșurile adresate 
aproape în fiecare sezon par 
însă a fi tratate cu o inadmi-

sibiiă ușurință de cei în cau
ză (a se citi comisia de spe
cialitate de pe lingă Consiliul 
municipiului București pentru 
educație fizică și sport). Și cel 
mai bun exemplu ni l-a oferit 
reuniunea de ieri dimineață de 
la Dinamo a tinerilor înotători 
din Capitală pentru întrecerile 
fazei orășenești din cadrul 
campionatelor naționale.

întrecînd de această dată

Disputat timp de trei zile 
în sala Floreasca, turneul in
ternațional de baschet mascu
lin dotat cu „Cupa I.C.H.F." 
a revenit echipei Dinamo 
București care cucerește, ast
fel, a treia competiție organi
zată în acest an în țara noas
tră (campionatul național, 
„Cupa Semicentenarului" și 
„Cupa I.C.H.F."). Este un suc
ces frumos și cu atît mai 
meritoriu cu cit a fost obținut 
în absența celor mai buni 
doi jucători, Muiaj Albu și 
Racla Diaconescu.

Câștigătoarea trofeului a 
fost decisă de abia în ultima 
zi, adică ieri dimineață, cînd 
dinamoviștij au întîlnit for
mația poloneză S.K. Lodz 
care întrecuse, în seara pre
cedentă, pe Steaua la dife
rență de un punct. Partida 
Dinamo — S.K. Lodz a început 
într-o notă de ușoară supe
rioritate a sportivilor români. 
Aceștia, printr-o apărare e- 
nergicâ, au micșorat precizia 
aruncărilor de la semidistan- 
ță pentru care oaspeții dove
diseră o adevărată predilec
ție în partidele anterioare. 
Cum însă, baschetbaliștii po
lonezi se țineau, totuși, „scai", 
prof. Dan Niculescu a indicat 
„elevilor" săi aplicarea pre
singului. Măsura s-a dovedit 
salutară, deoarece în numai 
șase minute diferența a cres
cut vertiginos : 18—14 în 
min. 9, 32—16 în min. 13,39 — 
■17 în min. 15. Meciul era ju
cat. în repriza secundă, S K. 
Lodz a mai avut o revenire, 
a refăcut din handicap (64— 
51 în min. 29), dar finalul i-a 
găsit pe bucureșteni dezlăn- 
țuiți, surprinzîndu-și adver

sarii prin intercepții și con
traatacuri. Scorul de 95—64 
(49—28) ilustrează fidel dife
rența de valoare datorată atît 
plusului de tehnicitate al 
unor jucători mai experimen
tați (Dragomirescu, în vervă 
deosebită, Cernea, subtil și 
eficace, Chivulescu, bun apă
rător), cît și comportării re
marcabile a unor tineri 
(Bradu, și Zisu) care bat de 
multă vrfeme la porțile afir
mării.

Punctele au fost înscrise 
de T Cernea 27, Dragomires- 
cu 23, Chivulescu 12, Săuca 
11, Bradu 8, Haneș 6, Zisu 4, 
Vizner 4 pentru Dinamo, 
respectiv Machon 24, Kubicki 
9, Kurkul 9, Zarzicki 8, Pios- 
zyk 4, Zasina 4, Markowski 
2, Kantorski 2, Cynkier 2. 
Au arbitrat bine G. C'hiraleu 
și N. Iliescu.

Deoarece Steaua a plecat in 
cursul dimineții de ieri la Bu
dapesta, pentru a lua parte 
la Turneul armatelor priete
ne, I.C.H.F a înîtlnit în lo
cul acestei echipe pe divi
zionara B Academia Militară. 
Net superiori sub toate aspec
tele, baschetbaliștii de la 
I.C.H.F. (pregătiți de antre
norul Mihai Ionescu) și-au 
surclasat adversarii, înregis- 
trînd scorul de 108—76 (53 — 
35). I.C.H.F. s-a clasat nu
mai pe locul al treilea, dar 
are meritul de a fi organizat 
un turneu internațional, lu
cru cu care, din păcate, pu
ține cluburi se pot lăuda, 
deși nimeni nu se îndoiește 
de utilitatea acestor întreceri.

orice record în materie, orga
nizatorii (n-am reușit să în- 
tîlnitn nici măcar un singur 
activist sau vreun metodist al 
consiliului în jurul bazinului)... 
au uitat pur și simplu să mo
bilizeze corpul de arbitri ne
cesar desfășurării concursului. 
Totuși, după îndelungi căutări 
s-au găsit cîțiva antrenori și 
părinți ai copiilor, din tribună, 
care au prin: it sarcina de a 
oficia în postura de cronome- 
trori. Așa că, orice comenta
riu în plus asupra celor petre
cute ieri la Dinamo ni se pare 
de prisos.

Cîștigătorii întrecerilor : Co
pii categ. A : A. Horvat 1:12,3
— 100 m spate și 2:24,3 — 200 
m liber; Dana Pop 1:17,0 — 
100 m spate ; A. Ursu 2:48,5
— 200 m delfin ; Eugenia Cris- 
tescu 2:59,5 — 200 m delfin 
și 2:29,3 — 200 m liber (r.p.) ; 
S. Cecnat 1.23,3 — 100 m bras; 
Adelina Hidcș. 1:27,9 — 100 m 
bras ; categ. B: I. SvCtz 1:16.7
— 100 m spate și 2:29,4 — 200 
m liber; Minola Vasiliade 
1:27,8 — 100 m spate și 2:53,7
— 200 m liber ; M. Oncescu 
1:30,9 — 100 m bras ; Ioana A- 
drian 1:31,7 — 100 m bras.

Grecu s-a accidentat la glez
na, in competiție intrînd - în 
această împrejurare — ambele 
rezerve : Nicolae Oprescu și 
Constantin Petrescu.

Așa cum era de așteptat, 
oamenii de bază ai echipei ro
mâne au fost Gheorghe Pău- 
nescu și Petre Mihaiuc, lideri 
autoritari ai tuturor probelor, 
gimnaștii care, pe bună drep
tate, s-au bucurat de deplina 
apreciere a specialiștilor. Din 
păcate, ambii au înregistrat și 
cite un „rateu" (Păunescu la 
inele, Mihaiuc la paralele), di
mensiunea acestor insuccese 
cieterrrinînd, în cele din urmă, 
pe învingător. Și unul și celă
lalt se află într-un sensibil 
progres față de finala campio
natului național pe echipe, 
fapt ce ne dă speranțe într-o 
< umpo.'tare meritorie și la a- 
propiatele campionate balca
nice de la Belgrad. O mult 
mai bună clasare ar fi putut 
obține Vasile Coșariu, dar a 
fost inegal atît între o probă 
și alta, cît și pe parcursul 
aceluiași exercițiu. Deși sin
gurul din concurs care a exe
cutat (foarte bine de altfel) 
dublu salt la sol, el s-a de- 
concentrat prea repede, a „ie
șit" din covor, fiind penalizat 
cu cîteva zecimi de punct. A- 
chim și Gheorghiu s-au dove
dit oameni utili echipei, însă 
pen'iru obținerea unor rezul
tate valoroase pe plan inter
național ei trebuie, să-și îm
bunătățească într-o mai mare 
măsură ținuta generală, corec
titudinea riișcării în timpul 
execuțiilor.

Cu trei gimnaștj promovați 
din echipa de tine et (Franco 
Donega, Mario Torriissi și Ma
urizio Milanetto), cu cîteva 
valori aonsacrate în competi
țiile europene de anvergură 
(Roberto Palotti și Maurizio

Montesi), cărora li se va ală- 
tu;a, în viitoarele confruntări 
Giovanni Carminucci, selecțio
nata Italiei avlnd, în plus, o 
ținută de concurs bună și un 
aparat forte (paralelele) poate 
constitui un adversar incomod 
pentru orice reprezentativă 
europeană de valoare medie.

Păcat că întîlnirea dintre 
gimnaștii români și italieni nu 
a beneficiat și de o ambianță 
pe măsura eforturilor concu- 
renților deoarece foarte puțini 
clujeni au răspuns invitației de 
a viziona o întrecere sportivă 
de bună factură tehnică și 
spectaculară.

Constantin MACOVEI

DOAR

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Campionatele republicane de 
lupte greco-romane ale senio
rilor au luat sfîrșit duminică 
după trei zile de aprige în
treceri. înainte de a relata cî
teva amănunte de la confrun
tările decisive din cadrul ce
lor 10 categorii trebuie să 
menționăm că din cei 8 cam
pioni de anul trecut prezenți, 
la finale, doar trei și-au păs
trat titlurile : I. Baciu, S. Po
pescu si N. Martinescu.

La 48 kg favorit era I. Gi- 
bu (Din. Buc.) deoarece fostul 
campion al categoriei, Gheor- 
ghe Bcrceanu (Steaua) a „ur
cat" la 52 kg. Cu toate aces-

D. STANCULESCU

(tPrmare din pag. 4)

PENULTIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA A

Ieri s-au disputat jocurile 
din cadrul penultimei etape a 
campionatului feminin de 
handbal, divizia A.

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 11—17 (5—9). Rezulta
tul deși surprinzător, își are 
totuși explicațiile lui. In ulti
mul timp, studentele se află 
evident în formă slabă, în 
timp ce echipa din Tg. Mureș 
— intrată „în viteză" de tea
ma retrogradării — își dispută 
cu mare ardoare toate jocurile. 
Partida a început cel puțin 
curios — atît pentru mure- 
șence, cit mai ales pentru pu
blic — IJC.F.S.-ul intrînd în te
ren cu., rezervele !? Colegele 
Rozaliei Șoș n-au ezitat insă, 
așa că tabela de marcaj con
semnează în min. 9 scorul de 
4-0 în favoarea lor, iar în 
min. 16 : 8—2!! Din acest mo
ment la studente intră „arti
leria grea- (Băicoianu, Bunea 
și Nicușor), lucru care se și 
vede, handicapul fiind redus. 
După pauză Insă, apatia și 
chiar indiferența cuprinde din 
nou jucătoarele echipei gazdă, 
în treme ce oaspetele își per
mit luxul de a înscrie, absolut 
toate, cîte cel puțin un gol!' 
Victoria obținută de ele este, 
de altfel, pe deplin meritată. 
Principalele realizatoare : Șoș 
(8; — Mureșul, respectiv Băico- 
iauu (4). Au arbitrat I’. Șcn- 
chea și P. Cobilici (Ploiești).

lloiia ALEXANDRESCU
UNIVERSITATEA TIMIȘOA- 

RA — CONFECȚIA 18—6 (6- 
4). O dată cu reintrarea Tere- 
zei Popa, trio-ul timișorean 
Neghină — Metzenrath — Po
pa a fost din nou refăcut, iar 
studentele și-au dominat co
pios adversarele, care n-au re
ușit de altfel să reziste decît o 
repriză. O mențiune pentru 
jșortarul cîștigătoarelor, Simo, 
în formă excelentă. Principa
lele realizatoare : Neghină (7), 
Metzenrath (5) — respes-

A.S.A.Tg. Mureș șiCrișul Oradea 
au promovai în divizia A

SERIA I SERIA A Il-a

rie, nu încape nici o în
doială că ea ar fi putut ob
ține chiar o victorie la scor. 
Sibieni-' au ratat nu mai pu
țin de 5 lovituri de pedeap
să și două „drop"-uri...

Scorul l-a deschis Cons
tructorul (min. 16) prin Ne- 
delcu, autorul unui drop. 
Dar după numai două minu
te Munteanu va egala, prin
tr-o lovitură de pedeapsă 
transformată de Ia 10 metri 
pe linia mediană a buturi
lor. Constructorul va lua 
din nou conducerea, tot prin 
transformarea unei lovituri 
de pedeapsă executată im
pecabil de Meiu (min. 44).

Dar, în replică, C.S.M. Si
biu va restabili egalitatea, 
prin Morariu, autorul unei 
lovituri de pedeapsă șutată 
de la centrul terenului 1 în

REZULTATE TEH
NICE : Constructorul
— C.S.M. Sibiu 6—6 
(3—3), Steaua — Știin
ța Petroșani 11—6 (11— 
3), Farul Constanța — 
Grivița Roșie 6—6 (3— 
0), Rulmentul Bîrlad — 
U Timișoara 9—8 (6— 
3), Agronomia Cluj — 
Politehnica Iași 9—8.

MUREȘUL A ÎNVINS PE I.E.F.S. LA BUCUREȘll!

Aspect de la meciul IEFS — Mureșul Tg Mureș, Băicoianu
(ll-J'S) arun:ă spie poartă, dar șutul ei se va opri'.in blocajul

Rozaliei Șoș
Toto : V. BAGEAC

tiv, Dumitru (3). Au condus 
I. Crtțu și S. Milet! (Petro
șani). P. ARCAN, coresp.

CONSTRUCTORUL T1MI 
ȘOARA — TEXTILA HUHUȘI 
12—16 (2r-9). Textilistele au a- 
vut în permanență inițiativa, 
obținînd o victorie comodă în 
fața unei adversare consolate 
cu retrogradarea. Cele mai 
multe puncte au marcat : Ștef 
(4) — pentru gazde și Agoroaie 
(6) pentru oaspete. Au condus 
craiovenii VI. Cojocaru și I. 
Mihăilescu. C, CREȚU, coresp.

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 7—19 
(4—11). Fără cele mal bune

jucătoare (Trandafir și Brezaie 
— accidentate), sibiencele au 
dat o replică palidă liderului, 
care a cîștigat fără probleme. 
Celp mai eficiente jucătoare : 
Arghir (7) — „U“, respectiv 
Crăciun (2). Au condus R. Ia- 
niandi Și I- Dumitrescu (Bu
zău). I. IONESCU, coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — 
VOINȚA ODORHEI 14—12 (9— 
3). Rulmentul a condus cu 4—0 
și 8—0 (min. 21), dar în repri
za secundă jocul s-a echili
brat datorită unei spectacu
loase reveniri a oaspetelor. 
Principalele realizatoare : Oan- 
cea (6) — Rulmentul, respectiv 
Mlkloș (4), C, GRUIA, coresp. I

..ultimele minute Construc
torul va forța victoria, dar 
va rata două lovituri de pe
deapsă prin Meiu, din po
ziții favorabile. Arbitrajul 
lui P. tf’Ecclessis, ațitoritar, 
dar inegal în aprecierea jo
cului la ofsaid.

★
o Steaua, mai ambițioasă 

și cu un joc mai organizat, 
a obținut o victorie meritată 
în partida cu Știința Petro
șani (11—6). De notat că, în 
ciuda vîntului, ambele echipe 
au jucat deschis. Realizatori:

Braga — încercare transfor
mată de Durbac, Giugiuc — 
drop și Durbac — Iov. ped., 
respectiv Bărgăunaș — drop 
și Iacob — Iov. ped. Bun ar
bitrajul Iui Th. Witing.

D. NEGREA, corespondent
• La Constanța Farul a 

scos un rezultat egal (6—6) 
în partida cu Grivița Roșie. 
Au concretizat Cristea și Ca- 
ragea, prin încercări, îp 
timp ce echipa oaspete a 
înscris prin Tibuleac (drop) 
și Simion (Iov. ped.). Foarte 
bun arbitrajul lui AI. Lem- 
neanu-București.

P. ENACHE, corespondent
O La Bîrlad Rulmentul a 

obținut cu dificultate un re
zultat favorabil în partida 
cu Universitatea Timișoara 
(9—8). Gazdele aveau avan
taj la un moment dat, cu 
6—0 (Ciorici — o încercare și 
o Iov. ped.), dar cu 10 mi
nute înainte de sfîrșit oas
peții conduceau cu... 8—6
(Duță — Iov. ped. și Szasz — o 
încercare transformată de 
Duță). Gazdele vor întoarce 
rezultatul prin încercarea 
realizată de Maftei. A con
dus bine, Fi. Tudoractie- 
București.

S. ELIADE, corespondent

în penultima etapă a cam
pionatului diviziei A — femei 
și bărbați — s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ
Rapid București — Hidro

mecanica Brașov 2151—2377 
pd. Rapidistele au obținut o 
nouă" și frumoasă victorie, 
realizînd în cinci din cele șase 
schimburi rezultate de peste 
400 pd. De la brașovence, 
doar Mariana Antuș a dat sa
tisfacție deplină, doborînd 428 
de popice. Cele mai precise 
jucătoare de la Rapid au fost 
Alexandrina Navon — 419 pd 
și Florica Lăpușan — 418 pd.

D. NEGREA, coresp.
Dermagant Tg. Mureș — 

Voința Tg. Mureș 2322—2206 
pd. Jucătoarele de la Voința, 
aflate pe locul I în clasa
ment, neobișnuite cu pislele 
de la arena Dermagant au 
pierdut la un scor sever. S-au 
evidențiat : Ildico Saset — 
415, Magdalena Fancsali — 
400, de la Dermagant, res
pectiv, Erica Szasz — 395 pd.

i. pauș, coresp.
Voința Cluj — Voința 

București 2464—2335 pd. Am
bele echipe au jucat bine, ob
ținînd rezultate mari. Cele 
mai precise jucătoare alereu-

PENllTIMA ETAPA

niunii au fost : Elisabeta 
Racz — 44$ pd, Ileana Gyar- 
fas —• 444 pd (C) și, respec
tiv, Constanța Marincea — 
397 pd.

E. FEHERVARI, coresp.
Cetatea Giurgiu — Voința 

Constanța 2531—2395 pd. 
C.S.M. Reșița — U.T. Arad 
2465—2248 pd.

MASCULIN

Petrolul Ploiești — Flacăra 
Cîmpina 4978—4989 pd. Sur
priza etapei ! Înfrîngerea, pe 
arenă proprie, a echipei cam
pioane se datorește numărului 
prea mare de bile goale — 
41, față de cele 29 cîte au 
ratat sportivii de la Flacăra. 
Cei mai buni : V. Ivan — 876 
pd, T. Nițulescu — 866 pd. 
de Ia Petrolul, Slai — 858 
pd și C. Dumitru — 837 pd, 
de la cîmpineni.

FI. ALBU, coresp.

Gloria București — Olimpia 
Reșița 4796—4729 pd. Bucu- 
reștenii au obținut victoria la 
capătul unul meci de slab ni
vel tehnic. De semnalat câ 
din cel 12 jucători doar patru 
au realizat cifre de peste 800 
pd, adică, Gh. Popa (874), Gh. 
Dumitrescu Ug lozu

Metrom — Sportul studențesc 
1—0 (1—0)

Ș.N. Oltenița—Portal Const 
2—1 (2—6)

Știința Bacău — F. C. Galați 
1—2 (0.—0)

Dun,ărea — Metalul Tîrg.
2—0 (1—0)

Metalul Buc.—Progresul Br.
2—6 (1—0)

A. S. A. — Poiana Cîmpina 
2—0 (0—0)

Poli. Galați-—Facăra Moroni 
2—6 (0—0) 

Ceahlăul — C.F.R. Pașcani 
0—1 (0—0)

Corespondenți î C. Gruia, 
M. Voicu, Fl. Ene, P. Burcin, 
D. Negrea, I. Păuș, Gh. Ar
sen e și C. NGhțeanu).

CLASAMENTUL
SER! A 1

s. A.S.A. 29 18 G 5 65-25 42
2. Sp. st. 29 17 5 7 41-27 393. Progr. 29 14 5 10 32-25 33
4. F.C. Gl. 29 14 4 11 36-32 32
5. Met. Tg. 29 15 2 12 32-38 32
6. Dunărea 29 13 5 11 28-30 31
7. Met. B. 29 11 8 l‘> 32-21 30
8. Ceahlăul 29 12 5 12 30-34 29
9. C.F.R. 29 11 6 12 38-38 ; t

10. Portul 29 11 6 12 22-28 28
11. S.N.O. 29 11 6 12 27-34 28
12. Metroul 29 9 9 11 23-29 27
13. știința 29 9 7 13 34-33 25
14. Poiana 29 10 5 14 34-34 25
15. Poli. 29 11 3 15 31-33 25
M. Flacăra 29 1 8 20 19-63 10

ULTIMA ETAPA (20 iunie):
Me talul Tîrgoviște — S.N.l
Poiana — Metrom, Flacăra — 
Metalul București, Pi ogresul 
— Politehnica, Portul — Ceah
lăul, F. C. Galați — Dunărea, 
C.F.R. — Știința, Sportul stu
dențesc — A.S.A,

Finalele de seniori

TREI CAMPIONI ȘI-AU

tea, Gibu a fost ridiculizat în 
semifinale de către luptătorul 
craiovean I. Stoica. în conti
nuare, Stoica a dispus și de 
ceilalți concurenți, îrrbrăcînd 
astfel tricoul de campion. Cu 
adevărat dramatică a fost lup
ta pentru întîietate la 52 kg 
Campionul mondial Gh. Ber- 
ceanu nu a putut că se impu
nă în fața colegului său de 
club Gh. Stoiciu, amîndoi fiind 
descalificați pentru luptă pa
sivă. Poate că arbitrii s-au 
grăbit dictînd un astfel de ver
dict. Dar decizia a rămas de
finitivă și Berceanu s-a văzut 
nevoit să iasă din cursa pen
tru un loo pe podium. Stoiciu 
deși a fost împovărat cu 4 
puncte de penalizare de pe ur
ma acestei descalificări a gă
sit resurse pentru a reveni și, 
întrecîndu-1 prin tuș pe V. 
Rădulescu (Progr. Buc.) și la 
puncte (8—0) pe M. Preda (C. 
Lung Muscel), și-a adjudecat 
titlul. Primul dintre campio
nii de anul trecut care a re
editat succesul a fost I. Baciu 
Ia 57 kg. Dar, pînă a obține 
primul loc, Baciu a trebuit să 
facă față unor replici vigu
roase din partea tinerilor N. 
Iliuță (Galați), M. Dumitru 
(Bacău), fostul campion al cal. 
52 kg, și al lui M. Boțilâ (Pi
tești), campion european de 
juniori. Deosebit de echili
brate au fost confruntările la 
62 kg, campionul fiind cunos
cut abia după consumarea ulti
mului meci. în cele din urmă 
C. Ionescu (Din. Buc.) a de
venit, pentru prima oară, cam
pion. La 68 kg Simion Popescu 
și-a impus superioritatea, de
venind astfel campion pentru 
a opta oară. I. Gabor (Steaua) 
la 74 kg a fost deposedat de 
titlu de către I. Enache (Din. 
Buc.) într-un meci foarte dis
putat. O surprinzătoare victo
rie a repurtat tînătul L. Eizie 
(Rădăuți) care, trecînd specta
culos de I. Țăranu (Din. Buc.) 
și-a croit drum spre prima 
treaptă a podiumului la cai. 
82 kg învingind în finală prin 
tuș, în min. 9, pe M. Vla.l 
(Din. Buc.). La următoarele 
două categorii, 90 și 100 kg, 
favoriții au repurtat victorii 
scontate : N. Neguț (Steaua) și, 
respectiv. N. Martinescu. Mar- 
tinescu îmbracă astfel pentru 
a 11-a oară tricoul de campi
on ! În sfîrșit, la „grea" tlnă- 
rul V. Dolipschi (Din Buc.) 
și-a înscris în palmares o per-

a campionatului

(814). de La gazde, respectiv^ 
Al. Cadar (808).

N. DUMITRU, coresp.
Voința Tg. Mureș — Rafi

năria Tcleajen Ploiești 5625— 
5344 nd. Mureșenii, care vi
zează titlul de campioni, au 
întrecut orice așteptări reali
zînd în acest meci cifre as
tronomice. Media de jucător 
a, fost 937,5 pd, iar doi popi
cari au trecut de 1000 pd ! 
Cele mai multe popice le-au 
doborît Al. Seres — 1002 (cu 
2 bile în gol), L Martina — 
1001 (2 în gol), Șt. Eordogh 
— 996 (2 în gol) de la Voin
ța, iar de la ploieșteni T. Ser- 
țea — 937 (1 în gol).

I’. ION, coresp.
Gaz metan Mediaș — 

C.F.R. Timișoara 5102—5609 
pd. în ultima partidă a cam
pionatului (Gaz metan nu joa
că etapa viitoare, adversara 
ei — Petrolistul Cîmpina — 
fiind exclusă din competiție) 
medieșenii au obținut o fru
moasă și prețioasă victorie în 
fața formației lui Mieoroiu, 
care a fost omul nr. 1 al 
reuniunii cu 944 pd. De la 
gazde s-au remarcat Egriș — 
908 pd și Biciușcă — 894 pd.

Z. R1ȘNOVEANU, coresp.
C.S.M. Reșița — Rapid 

București pd.

Crișul Orad. — C.S.M. Sibiu 
2—0 (2—0)

C.F.R. Arad — Minerul B.M.
1—0 (1—0) 

Eiectro-puterC—Vagonul Arad
3— 1 (2—0)

Gloria Bistr.—Olimpia Orâd.
1— 1 (1—oj ,

Olimpia S.M.—Metalurgistul
6—0 (2—0) ;

Gaz metan — U.M.T. 0—0 . 
Poli., Timișoara — Corvinul

4— 1 (2—0)
C.S.M. Reșița—Minerul Anina ’

2— 0 (2—0)

(Corespondenți1 I. Ghișa, 
Gh. Niculăiță, T. Costin, I. ' 
Tom* A. Verba, Z. Rîșno- 
veanu, I. Stan și I. Plăvițu).

CLASAMENTUL
SERIA A ll-A

1. CRIȘUL 29 18 « 3 45-19 44
2. Poli. 29 16 9 4 47-21 41
3. CSM Sb. 29 11 4 11 48-37 32
4. Corvinul 29 13 6 10 39-30 32
5. Ol r.M. 29 13 -t 12 34-26 30
6. Min. An. 29 13 3 13 30-32 M7. Mctalurg 29 10 8 11 28-40 M
8. Ol. Ord. 29 11 5 13 32-33 27
9. Gloria 29 10 7 12 28-36 27

10. CER Ar. 29 11 5 13 23-34 27
11. Gaz ni. 29 10 7 12 28-40 27
12. Electr. Cf29 8 10 11 27-40 26
13. Min BM 29 11 3 15 39-35 25
14. C.S.M. R|29 10 5 14 35-36 25
15. U.M.T. 29 6 10 13 24-32 22
16. Vagonul 29 8 6 15 22-38 22

ULTIMA ETAPA (20 iunie):
U.M.T. — Olimpia Satu Mare, 
C.S.M. Sibiu — Politehnic;-, 
Metalurgistul — Gloria. Corvi
nul — C.F.R., Minerul Baia 
Mare — Electroputerc. Mine
rul Anina — Crișul, Vagonul 
— C.S.M. Reșița, Olimpia Ora
dea — Gaz metan.

la „greco-romane“

PĂSTRAT TITLURILE!

formanță de seamă Intr-o 
competiție de Amploare, la ca
pătul unor meciuri îndrăznețe.

Iată primii trei clasați f
Cat. 48 kg : 1. ION STOICA 

(Electroputerc Craiova), 2. M. 
Tofan (Progresul București), 
3. Al. Neagu (Sc. sp. Constan
ța) -52 kg : 1. GHEORGHE 
STOICIU (Steaua), 2. M. Preda 
(C. S. Cîmpulung Muscel) 3. 
V. Rădulcscu (Progresul Buc.); 
57 kg : 1. ION BACIU (Steaua)
2, M. Dumitru (A.S.A. Bacău),
3. N. Olaru (C.S. Pitești) ; 62 
kg : 1. CORNEL IONESCU 
(Dinamo Buc.), 2. C. VîrtOSU 
(Dinamo Buc.), 3. M. Baciu 
(Steaua) ; 68 kg : 1. SIMION 
I’OPESCU (Steaua), 2. E. Hup- 
că (Metalul Buc.), 3. A Toth 
(Steagul roșu Brașov) ; 74 kg:
1. ION ENACIIE (Dinamo
Buc.), 2. I. Gabor (Steaua), 3. 
D. Bacalu (Pescărușul Tulcea); 
82 kg : 1. LEIZER EIZIC
(IPROFIL Rădăuți), 2. M. VlaJ 
(Dinamo Buc.), 3. I. Țăranu 
(Dinamo Buc.) : 90 kg : 1. NI
COLAE NEGUȚ (Steaua), 2 
P. Stroe (Steaua), 3. Al. Pră
jină (C. S. Pitești) ; 100 kg : 1. 
NICOLAE MARTINESCU (Di
namo Buc.), 2. A. Bucov, 3. 
C. Bordeianu (C.F.R. Timișoa
ra) ; _|_ioo kg ; 1. VICTOR DO- — 
LIPSCIII (Dinamo Buc.), 2. N. 
Pavel (Steaua), 3. R. Codrea-
nu (Vagonul Arad).

Claslcment pe municipii și 
județe : 1. BUCUREȘTI 58 p,
2. Argeș 25 p, 3 Dolj 8 p. 4. , 
Tulceii 7 p, 5. Bihor 7 p, 6. 
Constanța 5,33 p.

Costin CHîRIAC

schi®
GH. VULPE

a cîștigat slalomul 

de pe Valea Albă
Ieri dimineață s-a disputat 

pe „podul" de zăpadă de pe 
Valea Albă (care, spre bucu
ria schiorilor, se păstrează 
mai în fiecare an pînă tîrziu 
în vară) un concurs de sla- 
ldna special.1 Dacă numărul 
cohcurenților nu a fost prea 
măte, cei prezenți la start au 

mătat o formă foarte bună, 
^concursul dovedindu-se deo- 
fsebit de util mal ales pentru 
'membrii lotului național. La 
succesul întrecerii a contri
buit și timpul închis care a 
menținut zăpada înghețată 
sporind dificultatea celor 
două manșe disputate.

în prima manșă cel mai bun 
timp (31 sec.) l-a realizat Gh. 
Vulpe, urmat doar la 7 ze
cimi de Dan Cristea. V. 
BrencI și C. Văideanu, care 
vizau și ei primele locuri, au 
căzut în această manșă în 
care s-a remarcat juniorul 
Marian Burchi realizatorul 
celui de al patrulea timp. în 
a doua manșă Dan Cristea 
reușește să-și ia revanșa și 
realizează cel mai bun timp, 
urmat la o zecime de Virgil 
Brenci. Gheorghe Vulpe nu 
pierde insă dccit două zecimi 
și își asigură astfel victoria 
finală în cursa al cărui cla
sament arată astfel : 1. Gh. 
Vulpe (Dinamo) 31,0 + 31,2 = 
62,2, 2. Dan Cristea (Dinamo) 
31,7 + 31,0 = 62,7, 3. Paul Ivă- 
nescu (Dinamo) 36,5 -I- 34,2 = ‘ 
70.7.

în cursul acestei săptămîni 
se va schia în continuare pe 
Valea Albă juniorii profitînd 
de vacanța școlară în care au 
intrat. Duminică schiorii frun
tași și cei mai buni juniori se 
vor întîlni la startul unui nou 
concurs de slalom speciaL
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19 goluri înscrise în etapa a XXVIii-a

• ••DINAMO 1(1).

i UNIV CRAIOVA 2 2

Și liderul a îngenuncheat 
in propria-i arenă

Așadar, anomaliile se fin lanț.
Liderul a adunat cu chiu cu vai 34 de puncle, . 

din 56 posibile !
Vice-liderul, un veritabil Hagi Tudose, a strîns și el 33 

de puncte din 31 de goluri.
Farul, una din primele echipe ale campionatului, are 

un golaveraj negativ, cu douâ etape înainte de final.
Petrolul, care a „remizat" mai mult decît Petrosian și 

Reicher la un loc, nu... izbutește sâ retrogradeze din plu
tonul fruntaș.

„U" Craiova si U.T.A. pierd campionatul, numai pentru 
cd s-au lâsaț convinse de ideea publicitari precum cd în 
fațâ se află douâ super-echipe.

Jiul, condamnatâ de multă vreme, datorită lipsei de 
rezonanță a numelor sale, tine în șah, fără prea multe 
dificultăji, cel mai talentat Progresul din ultimii 10 ani.

In sfîrsit, C.F.R. Timișoara, singura echipă care n-a be
neficiat de acumulările turneelor cu palmieri, speră să 
adune 13—14 puncte în retur, adică norma multor echipe ■ 
„mari".

Seria „gagurilor" ar putea fi continuată, în fond, nu te 
întîlnești zilnic cu situații în care campioana eficacității 
(„Poli") se află în a doua jumătate a clasamentului, sau 
în care Dumitrache marchează 0,25 goluri (din acțiune) pe 
duminică, în timp ce Frățilă înscrie de două ori mai mult.

...Ce-aș vrea să spun; în esență ?
Aș vrea să spun că, uneori, lumea fotbalului se lan

sează în dezbateri prea ample în jurul filozofiei lui, arun- 
cînd în arenă termeni de cele mai multe ori la modă, ca 
de pildă extremă falsă, beton fluid sau solid, zonă, „om 
la om", vîrf retras, vîrf avansat, vîrf semiavansat, vîrf semi- 
retras, uitînd parcă faptul că bunul nostru campionat se 
mișcă mai lent decît un drumeț însetat, că echipele mari 
luptă cu mijloacele echipelor mici și că jucătorii mari nu 
izbutesc sâ treacă de cei mici.

E greu să reproșezi fotbaliștilor noștri intenția de a se 
menaja la efort. Sînt convins că Ajax nu aleargă — per 
total — mai mult decît Dinamo sau „U" Craiova de-a 
lungul a 90 de minute. Există însă o mare diferență între 
ruperile de ritm ale echipelor mari și monotonia de tempo 
a celor mai multe dintre echipele noastre.

Arta de a rupe ritmul este, în fond, treapta superioară 
a pregătirii fizice. Angrenarea într-un tempo uniform este 
mai curînd o probă de oboseală.

Rămîn, cu permisiunea dv, la părerea că principalul 
handicap al fotbalului nostru este inexistența unei pre
gătiri fizice rafinate, care să-i înzestreze pe fotbaliștii noș
tri cu schimbătoare de viteză ca acelea de care dispune 
Cruyff.

Poate că n-ar fi de prisos c discuție gravă pe această 
temă.

bun; timp excelent; spectatori... _r------------- . . 25)Stadion Dinamo ; teren foarte 1___  __ _ _______
circa 16 009. Au Înscris BALAN (min. 12), OBLEMENCO (min.
și DUMITRACHE (mln. 27, din 11 m). Raport de șuturi la poartă : 
27—19 (pe spațiul porții 11—8). Raport de cornere 19—1 (!).

DINAMO : Constantinescu 4 — Cheran 6, Stoenescu 7, Sandu 
Gabriel 5, Deleanu 6, Dinu 7, Radu Nunweiller 5, Sălceanu 5. Doru 
Popescu 5 (min. 60 Haidu 6), Dumltrache 6, Lucescu 7.

UNIVERSITATEA : papuc 9 — Niculoscu 8, Mlncă 6, Deselnicu 
8, Bitlan 8, Strîmbeanu 7, Ivan 6, Niță 6. (min. 76 Martlnovici), 
Boșoteanu 6, Oblemenco 7, %'arălungă 6 (min. 73 Bălan).

A arbitrat EM. VLAICULESCU ajutat la tușă de M.
Marlnciu șl M. Moraru (toți din Ploiești)

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Dinamo — Universitatea Craiova 0—0.

loan CHIRILA

/
Venise multă lume la arena din 

șos. ștefan cel Mare, dar mal , 
toți spectatorii veniseră să aplau
de victoria liderului. Mai toți se 
gîndeau chiar la scorul etapei, șl 
nimeni n-ar fi crezut că oltenii, 
atît de străini în ultima vreme 
de Izbîndă, pregătesc surpriza 
zilei. N-a crezut, se vede. așa 
ceva, nici liderul, căci a început 
jocul calm, poate chiar Indiferent 
ta primele minute, atunci cînd 
studenții din Bănie au întors pre- / 
judecățile pe dos. și după ce au 
ratat o dată în min. 5 prin Oble- f 
menco, au înscris repede două
goluri, pentru a spulbera orice
îndoială asupra Intențiilor cu care 
au venit. Șl Dinamo a început 
să-șl dea seama că va avea o zl 
grea în fața ambițioșilor băieți ai 
Iul Coidum.

E drept, golurile sînt în primul 
rînd meritul studenților, dar tot 
atît de adevărat este că ele pot 
Intra șl în ..testamentul" portaru
lui Constantinescu. artizan „cu
minte" sl fără scuze la ambele 
șuturi. Primul îl „executase" fun
dașul Bîtlan cu un șut oarecare 
ăe la 25 de metri; Iar imediat 
a venit și Oblemenco să-l sperie 
eu ;,ghiuleaua" care a nimerit 
bara, pentru ca șutul său expe
diat peste alte 12 minute de la 
circa 20 de metri cu stîngul. din
spre colțul careului, după un 
slalom printre apărătorii bueu- 
reșteni să pună capăt dublilor 
șl să nască atîtea necazuri. Cum 
nu trecuseră totuși decît 25 de 
minute, șl liderul avusese înainte 
de “ ~ 
fie 
fie 
(In ___  __ _____ ._ „__
Încet acasă șl portarul crâlovean 
salvează la 18 metri de poartă) 
— șl cum handicapul s-a redus 
rapid (Mlncă îl faultează în ca-

✓
reu pe Lucescu, iar penal tyul. 
Just acordat, este transformat rle 
Dumltrache), totul părea să fie 
o simplă rătăcire a dlnamoviștl- 
tor. Bucureștenit Insă sînt in zl 
slabă, iar gîndul acesta negru al 
eșecului, tocmai acum, acasă, 11 
Împinge spre haos, mai ales în 
atac, unde sînt preferate 
șansă, centrările înalte.

Neîmpăcîndu-se cu soarta, 
/ namo forțează și după 
' reduta olteană, însă __ _____

Joacă organizat, cu calm, pasează 
frumos (chiar dacă trag prea evi-

fără
Di- 

pauză 
craiovenil

Pa- 
Lu- 
tu- 
nu 

___ __ ______ _T„ ______ sal
vează și bara de două ori (mln. 

32 Sălceanu; min. 80 Nunweiller 
VI). îi ajută șl șansa dc atîtea 
ari (min. 00, 67, 69. 87). Și în tot 
acest asediu dinamovist, cu asal
turi după asalturi, și cornere 
după cornere pe care oaspeții, le 
acordă cu seninătate mergînd la 
sigur pe... ineficacitatea liderului, 
scapă de cîteva ori golgeterul de 
pe Jii. îl întoarce cum vrea pe 
Sandu Gabriel, pus chipurile să-l 
strunească, dar nici lui Oblemen- 
do nu-i mai era gîndul decît la 
remiză, deși mai putea ieși un 
gol in poarta dinamovistă, din 
moment ce Constantinescu acor
dă corner și la o minge trimisă 
aproape de la... centrul terenului 
de Bălan.

Acum însă, toate aceste faze 
ale unui joc fără virtuți tehnice 
nu mai au nici o valoare. Lide
rul a fost îngenuncheat, în pro- 
pria-1 arenă, tocmai cînd îi era 
lumea mai dragă și șansa de în
coronare mai mare.

Mircea M. IONESCU

dent de timp), II salvează $1 
puc de clteva ori (în min. 74 
cescu scapă 1n careu, toata 
mea vede gol. Papuc Insă 
vrea să creadă așa ceva). ÎI

C.F.R. CLUJ 3(2)

STEAGUL ROȘU 2(0)

CLUJ, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

...65 de minute am asistat la 
promenada echipei C.F.R., din 
localitate, asistată de o forma
ție mai mult spectatoare. A- 
ceastă perioadă de joc, dezin
voltura echipei clujene — sol
dată cu peste 20 de șuturi la 
poarta lui Adamache, dintre 
care două (trimise de Țegean 
min. 37 și S. Brotan in min. 43) 
se opriseră în plasă — a lăsat 
multora impresia că partida este 
un fel de formalitate publică.

0—2 clteva ocazii — Irosite 
de Lucescu sau Nunweiller VI. 
zădărnicite excelent de Papuc 
mln. 24 Mlncă trimite prea

Stadionul Republicii: timp
frumos, cu puțin vînt: teren 
bun: spectatori circa 7 009.
Șuturile pe poartă 19—12 
spațiul porții 9—3). Raport 
cornere 7—1.

GRENADIRII JIULUI AU FOST DE NETRECUT

(pe 
de

PROGRESUL : Zamfir 7 
V. Popescu 4, Măndolu 
Dudu Georgescu _7. 
stantlnescu 
Dumitriu 
Raksi 5 
cea 6). 
(min. 03

5, 
Ad. Con- 

5, Tănăsescu 6.
5. Sandu Ion 5, 

(min. 46 Sandu Mir- 
Năstase 6, Cassai 5 

Matei 5).
Stan 9 — Tonca 8,JIUL : ...........

Georgevlcl 10, Stocker 8 (eli
minarea din joc i-a scăzut 
două l ' ! ——
Sandu 6 (min.
Dodu 6. Peronescu 6, 
Constantin 8. Libardl 7, 
din 6.

A arbitrat Ț. STANEV 
garia) ajutat ]a li
nie de O. Calugherovici și G. 
Iliescu (ambii din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : Progre

sul — Jl«l 4—0 (2—0).

spirală. din moment ce au 
fost trimiși în linia de atac 
jucători scunzi ca Raksi. 
Sandu Ion și chiar Cassai, ia 
urma urmei, toți puși în sta
re de inferioritate de apă
rătorii Jiului, imbatabili în 
luptele aeriene, siguri în in
tervenții, gata să-și dea și 
sufletul pentru culorile echi
pe?. Ideea de a-1 împinge pe 
Dudu Georgescu în atac a 
fost tîrzie. atunci cînd șansa 
a venit să apere ultimele 
minute de apărare eroică a 
Jiului.

reclamat-o în trei rînduri, 
cu deosebire la un henț in
voluntar. în finalul partidei, 
însă, așa cum avea să ne 
declare, după meci, și obser
vatorul federal Angelo Nicu- 
lescu, nici una dintre situații 
nu justifica o asemenea mă
sură.

puncte), Carafhalls 8.
- ■ ■ 55 Urmeș 6),

Ion
Nal-

(B ui

După ce, prin jocul prestat) 
în atîtea -meciuri din acest 
retur ai disperării, Progresul 
apărea în, poziție de nedrep
tățit permanent prin locui 
pe care îl ocupa în zona în
tunecată a clasamentului, 
ieri, poate în cel mai impor
tant joc al acesteî nrelungite 
contraofensive, în "uptă di
rectă cu rana dintre rivalele 
sale din perimetrul retrogra
dării, bucureșteniii și-au mar- 
telat pur Și simplu suporte
rii, printr-un jott» confuz, 
plin- 'ide greșeîT în atac și 
apărare, la capătul căruia 
n-au putut (smulge, golul aș
teptat. Es-teț adevărat că re
priza b II-A a meciului s-a 
desfășurat, îtî. proporție de 
90%, la o lingură poartă, a 
Jiului, dar. toate încercările 
fotbaliștilor- de lai Progresul 
de a depășt apărare-a oaspe
ților s-au dovedit infructuoa
se. Nu este vonbăT că nici al
cătuirea echipei? n-ățț fost in-

Oaspeții au jucat pentru 
un punct, dar n-a lipsit mult 
să le cîștige pe amîndouă. 
Căci, acceptînd dominarea 
Progresului, baricădîndu-se 
în apărare, dar folosind cu 
eficiență pe Ion Constantin 
ca vîrf de atac, pus să-i 
hărțuiască și să-i țină în a- 
îarmă pe toți cei patru com
ponent; ai liniei de fund a 
Progresului, Jiul a avut trei? 
ocazii rarissime de a-și în
cheia contraatacurile cu gol. 
Par șutul lui Ion Constantin 
a vîjîit pe lingă poartă ; Pe- 
ronescu, în min. 44, a trimis 
Pe lingă Zamfir, dar și pe 
lingă poartă ; iar bara i-a 
salvat pe bucureșteni la un 
șut năprasnic al aceluiași 
Peronescu, în repriza a doua.

Evident, poarta lui Stan a 
fost mai mult amenințată, 
mai ales în ultimele 10 mi
nute, cînd 
fost în joc. 
lui. boxînd 
periculoase, 
corner sau 
la

Jack BERARIU
Excelentul Papuc se opune încă odată furibundelor atacuri 

dinamoviste
Foto 3 V. BACxEAC

Meci spectaculos
Stadion (,1 Mai"; timp frumos: 

xlmaliv 15 000. Au marcat : 
(mln. 69). Raportul șuturilor 
Raport de cornere : 6—8.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 
7, Prepurgel 7, M.Popescu 8,

rapid : Răducanu 7 — ... ..__,___ _____ __ T_
Dinu 7, Dumitru 8, Năsturescu 7, (min. 82 Măriți Stellan), Angelescu

. teren excelent; spectatori apro- 
FRAȚILA (min. 15) și M. POPESCU 

Ia poartă : 13—9 (pe spațiul porții 7—1).
8, — Plgulea 9, Olteanu 9, Vlad 9, Ivan 
Radu 6, Frățilă 6, Dobrin 10, Jercan 8. 
Pop 7, Lupescu 8. Costea 7, Mușat 6,

7, Neagu 5 (min. 64 Codreanu), Petreanu 7. 
A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) 

greșeli (mal ales la pozițiile de ofsaid) de 
(ambii din Bala Mare).

Trofeul Petschovschi î 9.
La tineret-rezerve ; F.C. Argeș — Rapid

ajutat cu
C. Silaghi șl V. Trifu

ți—1 (0—0).

Stocker n-a mai 
Da-r portarul Jiu- 
mingea în situații 
respingînd-o în 
plonjînd curajos

picioarele adversarilor 
(cum avea să facă, în spe
cial, în minutul 85, la o 
pătrundere a lui Năstase) a... 
amînat golul pînă la fluierul 
final, cînd s-a putut îmbră
țișa fericit cu coechipierii 
săi, nu mai puțin merituoși.

Bucureșteni! și-au pus ul
tima speranță într-o lovitură 
de la' 11 metri, pe care au

PITEȘTI, 13 (prin 
Ia trimisul nostru).
Piteștiul a găzduit 

cele mal frumoase 
campionatului. Meci 
dar sportiv, spectaculos, 
nant. Rapidul a făcut unul din 
jocurile sale bune, a evoluat mai 
bine ca la Cluj, incomparabil mal 
bine decît cu Steagul roșu, a- 
proape la nivelul partidei cu 
Dinamo, dar, în această dumi
nică, a întîlnit un adversar în 
formă excelentă șl spre dezamă
girea lor, giuleștenlt n-au putut 
obține un punct în momentul 
clnd tranzistorii anunțau înfrîn- 
gerea dlnamoviștilor bucureșteni. 
Nu, ieri la Pitești, nici Rapid 
și nici oricare altă formație din 
campionatul nostru, credem, nu 
ar fi putut învinge. F.C. Argeș 
s-a arătat în formă excelentă. 
Dobrin și-a condus cu recunos
cuta-! inteligență echipa spre

telefon, de
unul dintre 
meciuri ale 
cu miză,- 

antre-

victorie.
fost aproape de el 'ca 
ment. Ar fi multe faze de des
cris din acest meci, 
desfășurat în limitele sportivi
tății, repetăm, care a ...........
numeroasa asistentă.
min. 8, Dumitru a realizat .... 
un-dol cu Neagu șl, singur, la 
8 m, în unghi, a trimis pg lingă 
poartă. Dar au început să apară 
pe teren pasele excelente ale 
Iui Dobrin și gazdele încep să 
deruteze apărarea adversă. In 
min. 12 a venit în atac funda
șul Ivan, care de la 25 m a 
șutat fulgerător, cu stîngul, șl 
mingea a trecut ca un bolid 
printre mîlnile lui Răducanu, 
lovind bara transversală, parcă 
s-o rupă. Apoi a scăpat Neagu 
șl șutul său de Ia 14 m a fost 
respins eu dificultate de Nicu- 
lescu. Meciul e plăcut, prin rit
mul vioi. In min. 15 se des-

Șl alțl 4—5 Jucători au 
randa-

palpitant,
satisfăcut
Chiar în 

un

CAMPIOANA
SE RESPECTA...

PETROLUL 1(1)

STEAUA 1(1)
Petrolul, din nou 

incapabil să - învingă
PLOIEȘTI 13 (prin Telefon, 

He Ia trimisul nostru).
-Partida de la Ploiești n-a 

trezit ambiții .majore înprîn-», 
du] echipelor/șTocmai din a- 
cest motiv, edi n-a avut preafț 
multă sare și piper, s-a des-' 
fășurat „au ralenti" fără prea 
multe faze dinamice, explo
zive. Petrolul ar fi meritat 
victoria, căci a dominat mai 
mult și a avut- superioritatea 
teritorială, dar atacul n-a 
fost într-o zi prea fericită, 
ratînd ocazii peste ocazii.

Petroliștii, cu Dridea acțio- 
nînd retras, încearcă primele 
șarje. Puternicul șut al lui 
Moraru vîjîie pe lingă bară 
în min. 7, iar Ciupitu gre
șește și el ținta la faza ur
mătoare. Urmează deschide
rea scorului, în min. 14. Ior
dache îi trimite o pasă fun
dașului N. Ionescu intercalat 
în atac, acesta își croiește 
Ioc printre Naom, Negrea și 
Ciugarin, și din marginea li
niei de 16 m trimite o „ghiu
lea" care face să se zbată 
plasa lui Haidu : 1—0. Apă
rătorii bucureșteni traversea
ză momente grele. Dar, brusc 
după o ratare a lui Iordache 
(min. 24), Petrolul termină... 
benzina și atacanții bucu
reșteni prind mai mult cu
raj. lordăneseu zvîcnește tot 
mai. des spre poarta localni
cilor și, în min. 31 e obstruc- 
ționat de Mocanu în careu. 
După 8 min. nimeni nu-1 
mai poate opri să egaleze..

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp frumos; spectatori 14 000. 
Au marcat ! NAE IONESCU 
(min. 14) șl IORDANESCU 
(mln. 39). Raportul șuturilor 
la poartă : 25—11 (pe spațiul 
porții 13—6). Raport de cor
nere : 10—3.

PETROLUL : M. Tonescu 7 
(mln. 50 Plopeanu 7), — Gru
ber 7, Bădin 8. Mocanu 7. N. 
Ionescu 9, Dlncuță 6, Moraru 
8. Petruț 6 (min. 67 Cotigă), 
Dridea 6. Ciupitu 7, Iordache 
7.

STEAUA ! Haidu 8 — Ne
grea 6. Ciugarin 7, Hălmăgea- 
nu 7, Cristache 6, " 
(min. 55 Ștefănescu 
6. Pantea 7. (mln. 84 
Tătaru 6. lordăneseu 
mitriu III 7.

A arbitrat SEVER 
ȘAN (Turda) 
tat la tușă de Gh. Vereș 
A, Pop (din Cluj).

Trofeul Petscliovschi : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul 

— Steaua 0—1 (0—1).

Naom 5 
7), Vigu 
Aelenei),
8. Du-
MURE-
r. aju-

Și

i

t

In min. 43, Ciupitu, scapă 
o mare ocazie de a înscrie. 
Se trezește cu mingea la pi
cior/ la numai 6 m de Haidu, 
dar șutul său proiectează 
balonul mult deasupra porții.

După pauză, treptat Pe
trolul își strînge rîndurile, 
căutînd să forțeze victoria, 
dar din non pripeala și im
precizia își spun cuvîntul 
(Moraru, Bădin, Dridea și 
Iordache), ratează lovitura 
decisivă.

Petroliștii n-ua găsit nici 
azi cheia victoriei.

George M1HALACHE

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Tristețe pe 
surprinzătoareai 
de explicat — 
Farului, echipă 

■tăzi cu frenezie 
spectatori, obsedați de mira
jul locului 3 în clasamentul 
final și de o... sirenă încăpă
țînată. care a exasperat deo
potrivă tribune și jucători.

Farul 
noască, i 
suporteri 
jucat tare slab, aliniind un 
atac ineficace — în care O- 
prea a părut-., legat la ochi, 
—, o linie de mijloc nesigu
ră și dezordonată, în sfîrșit, 
trimițînd pe gazon patru a- 
păiători greoi și neinspirați, 
după opinia cunoscutului 
comentator britanic Brian 
Glanville, prezent la meci, 
.ridicoli Ia patru faze din 
cinci11...

De partea cealaltă, acum, 
înaintea predării trieourilor 
de campioană, U.T.A. și-a 
onorat încă o dată titlul, 
arătînd că știe fotbal cu ne
miluita, apărîndu-se calm și 
elegant, lansînd contraatacuri 
(rare, dar furibunde, jocul

litoral, după 
— dar ușor 
înfrîngere a 
susținută as- 
de 15 000 de

— trebuie s-o recu- 
și cei mai pătimași 

i constănțeni — a

derutant al ofensivei arăde- 
ne purtînd însemnele unui 
jucător — Domide — de 
mare clasă, un veritabil stă- 
pîn al terenului.

E drept, într-o partidă 
fără momente cruciale, Fa
rul a dominat teritorial, a 
dobîndit o grămadă de cor
nere și — pe măsura epui
zării timpului de joe _ — a 
transformat chiar dominarea 
în „asediu1', 
dovedit de 
virtuți de echipă solidă și 
echilibrată.

La două 
Domide, — șut pe sub Popa, 
la o pasă ideală servită de 
Broșovschi (min. 26)
N Constantinescu, autogol la 
centrarea lui Petescu (min. 
30), U-T.A. și-a asigurat o 
izbîndă meritată.

Dezavantajul de scor al 
primei jumătăți de oră n-a 
mai putut fi recuperat de 
gazde în ciuda unor eforturi 
vecine cu disperarea și a 
cîtorva ocazii — Badea (min. 
40), Tufan (min. 72 și 78). 
Ologu (min. 90) — în care 
golul n-a trăit decît pe ju
mătate.,.

Ovidiu IOANIȚOAIA

dar U.T.A. s-a 
neînvins, etalînd

asemenea greșeli,

■. -Și

ploaie după pauză; teren bun :Stadion 1 Mal; timp: frumos, ... .. ■ - ■
spectatori aproximativ 15 009. Au înscris DOMIDe (min. 26) și N. 
CONSTANTINESCU (autogol — mln. 30). Raportul șuturilor : 16—9 
(pe spațiul porții 6—5). Raport de cornere : 13—3.

FARUL : Popa 7 — Stoica 5, Antonescu 6, N. Constantinescu 4, 
Pleșa 5, Tănase 7, Badea 6 (mln. 58 I. Constantinescu 5), Ologu 5. 
Tufan 6, Oprea 4,Turcu 4 (min. 32 Kallo 5).

U.T.A. : Vidac 8 — Birău 8, Lereter 8, Pojoni 8, 
tescu 7, Calinln 8, Sima 7, Domlde 10, Broșovschi 9,

A arbitrat : GELU POPOVICI ajutat
II și I. Simion (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve s Farul s# U.T.A) I

...................................................  ten....... mi ni

Popovlcl 8, Pe- 
Kun II 8.
de G. Vasilescu

(l-o);
-

Nimeni nu mai ascultă 
la tranzistoare 

in final... i
min. 76 o gafă a lui Mărculesc.’; 
reducînd din nou scorul: 3—2; 
In min. următor, clujenii În
scriu prin O. Ionescu, dar ar
bitrul anulează golul, văzîndu-! 
pe înaintașul clujean la nivelul 
ultimului apărător al Steagului 
roșu. Violent contestată de că
tre public, decizia conducăto
rului de joc ni s-a părut justă, 
situarea pe aceeași linie a unul 
atacant cu ultimul apărător in- 
semnînd în regulamentul da 
fotbal — ofsaid.

Trecind peste acest moment 
■«ti

Stadion: Municipal: teren bun: timp noros: spectatori 8 099. 
Au marcat : ȚEGEAN (mln. 37), S. BRET.ȚN (min. 43) DUMITRIU 
II (mln. 65). O. IONESCU (mln. 68) șl GHERGHELI (mln. 76). Ra
portul șuturilor la poarlă; 25—10 (pe spațiul porții 9—7). Raportul 
cornerelor 7—6.

C.F.R, CLUJ : Mărculescu 7 — Cojocarii 8, Lupu 7, Dragomfr T, 
Fanea 8, Roman 7. M. Bretan 7, Soo 8, S. Bretan 8 (min. 70 Vișan), 
O. Ionescu 8, Țegean 7.

steagul roșu : Adamache 7 — Ivăncescu 5. Jenei 7. Olteanu 
7, Rusu 6. Pescaru 7 (min. 46 Balint 7). Cadar 8. Drăgoi 6. Dumitrii! 
II 9, Gherghell 7. Gyârfi 7.

A arbitrat AL. PIRVU ■A-alr-it'i-, ajutat de R. Buzdun șl I Hri- 
safi (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj

Eroare. Cel mai bun jucător 
brașovean, Dumitriu II (singu
rul care a evoluat tot meciul la 
valoarea sa), preia în min. 65 o 
excelentă pasă a lui Gyorfi, îl 
driblează pe portarul Mărcules
cu și reduce scorul : 2—1. Gaz
dele se clatină pentru prima 
oară, brașovenii se arată ame
nințători, egalarea plutește în 
aer. Tranzistoarcle cu vești pa
sionante de la celelalte partide 
trec pe planul doi. Spre șansa 
lor, ceferiștii majorează scorul 
la scurt interval, dintr-o fază 
care părea nevinovată ; o cen
trare a lui Țegean este reluată 
de la 6 m în gol de către O. 
Ionescu în fața unei apărări 
uluite do simplitatea și eficaci
tatea acțiunii; min. 68: 3--I.

Meciul pare din nou jucat, dar 
iată că Gherghell exploatează In

S C. BACĂU 2(2)

POLITEHNICA 0 (O)

— Steagul roșu 1—1 (0—0).

— care-1 impresionează totuși 
pe arbitrul de centru, mai larg 
în ultima parte a meciului cu jo
cul prea tare al gazdelor — vom 
consemna superioritatea din fi
nal a brașovenilor, care se află 
de mai multe ori la un pas de 
egalare. Spre satisfacția tribu
nelor, C.F.R. cîștigă totuși par
tida, victorie pe care spectato
rii o conjugă fericiți cu semi- 
eșeeul Progresului în meciul cu 
Jiul.

Subliniind caracterul dramatic 
al ultimelor 25 de minute, vom 
preciza faptul că gazdele au 
trecut pe lingă o victorie la 
scor în primele două treimi ale 
jocului, pentru ca oaspeții «4 
rateze egalul într-un final pal
pitant.

Marius POPESCU

chide scorul s Marian Popescu 
trimite o pasă Înainte, Frățilă 
își face loc printre apărători, 
trece de aceștia șl din unghi, 
trimite pe lingă Răducanu. Min
gea lovește bara, Jos, în colțul lung ■ - - - ■
(cînd 
prise, 
nar)
Răducanu. .. ___ _____

lui Radu să rateze de la -6 m, șl 
nu va fl singura dată cînd o 
va face. Jocul se mută de la 
o poartă la alta, echipele por
nesc pe rind la ofensivă, îm- 
părțindu-șl perioadele de domi
nare.

După pauză, întîlnlrea va fl la 
fel de palpitantă, chiar de la 
reluare. In mln. 48 RăducUnu 
blochează cu fata mingea trimisă 
de Jercan care scăpase singur. 
In mln. 63 Ivan pierde balonul 
în favoarea Iul Dumitru (care a 
jucat mai avansat, aproape de 
Înaintași), centrare la Neagu. dar 
salvează Olteanu în ultimă In
stanță. Rapid insistă, are resur
se nebănuite, dar gazdele, mal 
incisive în zona careului de 16 
m. vor puncta din nou. E mln. 
69 : apărarea giuleștcană e mat. 
M. Popescu execută un un-dol 
cu Frățilă șl din marginea ca
reului șutcază Imparabil sub 
bară. Mingea a trecut fulgeră
tor pe lingă Răducanu. Frumos 
gol. După aceea Radu va mar
ca dintr-un ofsaid clar (min. 
76), nesemnalizat de tușierul Trl- 
fu, văzut 
Anderpo. 
consemnăm 
(mln. J 90) 
sfîrșit. A 
moașă.

și 1—0. Peste 2 minute 
apărarea rapldistă se o- 
acuzind un ofsaid Imagl- 
Frățllă. avea să șuteze in 

ur.u. Apoi a fost rindul

Stadion .-,23 August.": teren 
puțin moale: timp bun: spec
tatori aproximativ 8 006. A 
marcat RUGIUBEt (min. 16 șl 
33). Raportul șuturilor la poar
tă : 18—11 (pe spațiul porții 
9—3). Raport de cornere : 
8—4.

S. C. BACAUt Ghlțâ 8 (mln, 
44 Fugaclu 8) — Kiss 7, Ca- 
targiu 8, Velicti 8, Comănescu 
8, Vătafu 8, Duțan 9. Pană 7. 
Dembrovschl 8. Ruglubel 9, 
Sorin Avram 7 (min. 21 Bă- 
iuță 7).

POLITEHNICA : Iordache 7 
— Romiiă 7, lanul 7, Stoices- 
cu 7, Hanceriuc 7. Mărdăres- 
cu 9, Simionaș 7, Incze 7. Cu- 
perman 5 (min. 59 Ailoale 7), 
Lupulescu 6, Marica 8.

A arbitrat AUREL BENTU 
ajutat la linte de 

G. Dragomir și N. Cătănoiu 
(toți din București).

Trofeul Petschoscvhi ; 7.
La tineret-rezerve : S.C. Ba

cău — Politehnica lași 2—0 
(2-0).

Victorie fără 
emoții 

permis de ușor din situ»tH 
care de care mai favorabile. 
Astfel. încă în mln. 3. Ia o 
centrare a Iul Sorin Avram, 
Pană s-a împiedicat singur în 
minge, în mijlocul careului ie
șenilor, nemaiputînd șuta la 
timp, b-a imitat, oarecum, treî 
minute mai tîrziu. Sorin Avram. Apoi a venit rjnrjul juj 
Dembrovsehi lipsit azi de Ins
pirație și de șanse în fazele de 
finalizare. — șfl .ratazrt din po
ziții clare : In min 9 (șut din 
apropiere peste poartă), min. 
14 — a preferat șutul din unghi 
închis în locul unei pase 
la coechipier —, șt min. 18
(scăpat singur în eare il advers 
a fost blocat de portarul ieșean).

Intre ratările lui Dembrov- 
schi a „căzut" însă și primul 
dintre goluri, înscris de Ru- 
giubei, cu capul, In urma unei 
lovituri de colț (min. 16). Tot 
Ruglubel avea să fie și auto-

„centralul" 
sfirșlt mal

însă de
Fină la
ratarea Iul Petreanu 

după care meciul la 
fost o partidă fru-

Constantin ALEXE

C ER. TIMIȘOARA 2 (1)

.,U" CLUJ 1(1)

bun, 
4 000, 

înscris 
regep 

pe

Stadion C.F.R., teren 
spectatori aproximativ 
timp frumos. Au 
ADAM (mln. 25), 
(mln. 29 șl 60). Șuturi 
poartă 13—12 (pe spațiul por
ții 6—4); raport de cornere 
1—3.

C.F.R. ! Gabora? 8 (mln. 80 
Așa) — Pirvu 8, Mehedinți 8, 
Bodrojan 7. Bocșa 7, Olaru 
8-|-. Chimluc 6, Periatu 7, Se- 
celeanu 8, Bojin 7, Regep 8-|-.

„U“ : Ștefan 7 — Crețu 6. 
Pexa 7, Cîmpeanu 6, Mlhăilă 
6, Stîncel 5, Ulfăleanu 7. Anca 
8, Barbu 6 (min. 59 Ardelna- 
nu 7), Adam 7. D. Mocanu 5.

A arbitrat V. PADUREANU 
ajutat la tușă de 

A. Mttnich și M. IJică (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi
La tineret rezerve î 

— „U“ 0—1 (0—0).

8.
C.F.R.

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Nefiind „pom' lăudat" ni
meni n-a venit la această 
partidă cu... sacul. „Venim să 
vedem adversarii, că pe ai 
noștri...11 spunea un timișo
rean. Și totuși feroviarii au 
reușit să 
joc bun o 
fiindcă au 
tat pentru 
ceput CtF.R. a cam „mers' 
cu carburatorul 
se ajungea la poartă dar nu 
se marca — astfel incit go
lul care s-a arătat primul pe 
tabela- de marcaj a fost al

realizeze după un 
victorie frumoasă, 
dorit-o și au lup- 
ea. E drept, la în-

înfundat

BACAU, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Derbyul echipelor moldove
ne n-a constituit un simplu 
meci în familie, așa cum s-ar 
fi putut crede, ci a dat loc 
unei dispute destul de aprinse.

Din fericire jocul n-a de
generat așa cum exista peri
colul la un moment dat, în prima 
repriză, ca urmare a acciden
tărilor Iui Sorin Avram și 
Ghiță, ce au agitat spiritele 
în rîndurile spectatorilor.

Gazdele — în vervă de joa 
— au marcat o superioritate 
evidentă, în deosebi în prima 
parte a meciului, cînd ar fi 
putut obține un avantaj mult 
mai consistent. Dar atacanții, 
în dorința de a deschide eît 
mai repede scorul, s-au pre
cipitat mult, și au ratat ne-

SATISFACȚII 
TARDIVE

clujenilor. Barbu a deschis 
impecabil și Adam a reluat 
fără drept de apel i 0—1. ha 
numai 4 minute însă, Regep 
nu-1 iartă nici el pe Ștefan, 
șutind puterfiic de la 16 na, 
sus la „păianjen". Este 1—1, 
așa că timișorenii devin de- 
zinvolți și încep să sa avîn- 
te, fără însă să realizeze 
mare lucru, deoarece atacul 
pierde la finalizare, Periatu 
stă singur pe tușă fără să 
fie amestecat în vreo acțiu
ne, în timp ce Regep se de
plasează excesiv și inopor
tun pe centru. Antrenorul 
Macri veghează însă și la 
reluare, timișorenii sînt, par
că, alții. Ei atacă cu mult 
curaj, forțînd poarta lui Ște
fan. Trioul clujean care im
presionase Ia începutul par
tidei (Anca—Barbu—Adam) 
nu mai funcționează și cei 
dare stăpînesc jocul sînt fot
baliștii echipei gazde. Minu
tul 60 aduce golul victoriei i 
dintr-un grup aflat în în
cleștare la 10 m d? poartă 
se desprinde Regep (în acest 
joc cu priză la poartă) și : 
2—1.

Au mai fost vreo 10 mi
nute din repriza a doua în 
care „U" s-a reanimat în 
cîmp, dar zadarnic. Motorul 
echipei C.F.R. a funcționat 
bine cucerind laurii învingă
torului.

La Timișoara se vorbește 
de pe acum de... revenirea 
în A. Și apreciem că se poate 
crede în ea.

Modeslo FERRARINI

DUTAN

rul celui de al doilea gol, în 
min. 33, de astă dată ajutat si 
de șansă, fiindcă mingea i-a 
venit neașteptat în picior, din
tr-un ricoșeu.

ConstrînșI la nn joo de apă
rare, oaspeții s-au văzut foarte 
puțin în atac în primele 45 de 
minute, singurul șut notabil 
fiind opera lui Simionaș, în 
min. 38.

După pauză, băcăuanii au 
continuat să fie periculoși ia 
poarta lui Iordache. Dintre si
tuațiile cele mai favorabile de 
majorare a scorului am notat 
pe acelea din min. 74, eînd 
lanul a scos de pe linia pro
priei porți mingea șutată de 
Pană, șl min. 88, cînd o cursă 
a Iul Băluță a fost stopată 
printr-un blocaj prompt si 
spectaculos al portarului ieșean 
Iordache.

Constantin FIRANESCUPRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR 24, ETAPA 

DIN 13 IUNIE 1971
I. Din. — Univ. Craiova 2

II. C.F.R, Cluj — St. roșu 1
III. Petrolul — Steaua
IV. Farul — U.T.A. 8
V. C.F.R. Tim. — „U“ Cluj t

VI. F, C. Argeș — Rapid 1 
VII. S.C. Bacău — Poli. 1

VIU. Metrom — Sp. stud. 1
IX. Ș.N. Oltenița — Portul 1
X. Dunărea — Met. Tîrg. 1

XI. C.F.R. Arad —Min. B.M. I
XII. Gloria — Olimpia ©rd. X! 

XIII. C.S.M. Reșița — Min.
Anina 1

Fond de premii: 367 645 lei.
Plata premiilor pentra acest 

concurs se va fass astfel rt In 
Capitală, începînd de îa 18 Iu
nie Ia 29 iulie f In tară, da !a 
22 luni® la 29 iulies497f*in«la- ’ 
siv* .... '



DE CANOTAJ DE LA RATZEBURG
' Regata internațională de 
.Canotaj care a reunit la Rat- 
zeburg (R. F. a Germaniei) 
numeroși vîslași de frunte 
de pe continent, din An
glia, Norvegia, Danemarca, 
U.R.S.S., Italia, România, O- 
landa, Finlanda, Felonia și 
din țara gazdă, a prilejuit 
dispute interesante și în ziua 
a doua. De reținut că spor
tivii români au repurtat din 
nou două victorii. Prima din

ele a fost realizată de Tu
dor, Ceapura și Gheorghiu 
în proba de 24)1 pe care au 
terminat-o în timpul de 
7:28,13 precedînd echipajele 
Earsen — Nansen (Danemar
ca) — 7(43,36 și 3. Hasen — 
Haasen (Danemarca) — 
7(46,43. Echipajul Oanță — 
Ivansv a cîștigat proba de 
dublu fără cîrmaci tn timpul 
de 7(18,23 întrecînd pe Henn 
— Bucholz (Malnz) — 7(20,95

Manzinlși pe Tronchini 
(Italia) 7(26,02.

O luptă strânsă a prilejuit 
întrecerea de 84)1 care a con
tat și pentru Cupa Gilette. 
Primul loc a fost ocupat de 
selecționata I a R. F. a 
Germaniei cu timpul de 
6:02,69 urmată de echipajul 
Norvegiei care a realizat 
6:04,85 și de „optai" englez 
Tideway Scullers cu 6:06,12. 
Pe locul IV s-a clasat echipa 
U.R.S.S. cu 6:06,83.

GRANIȚA" TRECUTA!

1

Carol Corbu —17,12 m la triplusalt

Campionatele europene de box
((Urmare din pag. I)

Cuțov are • misiune mult 
mai dificilă în fața sovieticu
lui Kazarian (programat astă 
seară) boxer cu garda inversă 
cu lovituri rapide și puterni
ce (care l-a întrecut prin k.o.t. 
II pe olandezul Visser). Cel 
de al doilea pugilist român 
care a evoluat în această gală. 
Ion Alexe, a trebuit să se re
cunoască învins în fața vest- 
germanului Peter Bussing. 
Alexe a luptat cu mult curaj, 
s-a prezentat într-o bună for
mă sportivă, dar adversarul 
său de sîmbătă a venit la 
Madrid într-o netă ascensiu
ne de formă față de campio
natele de la București cînd, 
în semifinale, reprezentantul 
nostru l-a întrecut la puncte. 
Hussing a crescut mult în 
greutate (cîntărește acum 110 
kg.), cîștigînd, bineînțeles, și 
în forța de lovire, dar în a- 
celași timp, a făcut mari pro
grese tehnice. Alexe n-a vrut 
să se recunoască ușor învins, 
a atacat dezlănțuit, dar con
trele recepționate l-au pus în 
dificultate, obligîndu-1 să 
bată în retragere. Decizia i-a 
fost defavorabilă cu 4—1.

Alte rezultate de sîmbătă : 
CAT. MUSCĂ: Junghausz 
(Ung.) b.p. Wakefield (Ang
lia), Zaporojeț (U.R.S.S.) b.p. 
Freistadt (R.F.G.), Blazynski 
(Pol.) b. ab. II Milosavlevici 
(lug.) ; CAT : PANĂ : Otnc- 
rovici (lug.) b.p. Johansson 
(Suedia); CAT. SEMIUSOA- 
RĂ: Hromov (U.R.S.S.) b.p. 
Fingleton (Anglia), Lucas 
(Spania) b.p. Nielsen (Dan.); 
CAT. UȘOARĂ: Sivebaek 
(Dan.) b.p. Puzicha (R.F G.), 
Stoicev (Bulg.) b.ab. 2 Hen
dricks (Irl.); CAT. SEMI
GREA : Gurfad (Pol.) b.ab. 3 
Laroche (R.F.G.); Metelev 
(U.R.S.S.) k.o.t. I. Petrov 
(Buig.). Parlov (lug.) b.p. Ro
berts (Țara Galilor) CAT. 
GREA: Stevens (Anglia) b. 
ab. 3 Aiain Victor (Franța), 
Pandov (Bulg.) b.ab. 2 Su- 
ppik (Austria), Cernîșev 
(U.R.S.S.) b.k.o. 1 Coopman 
(Belgia).

în gala de duminică după 
amiază, toți cei trei pugiliști 
români care au evoluat (me
ciul Iui Năstac s-a disputat 
după miezul nopții) au rea
lizat victorii categorice, cali- 
fieîndu-se în turul următor 
al competiției. Cel mai greu 
meci T-a avut campionul eu
ropean Aurel Dumitrescu. în 
compania campionului bul
gar, Panaiotov, creditat cu o 
victorie asupra reprezentan
tului nostru. Dar, Dumitrescu 
a boxat din nou ca în zilele

sale de glorie, și-a ținut la 
distanță adversarul cu splen
dide directe de stînga, du
blate cu directe de dreapta, 
care l-au pus pe Panaiotov 
în imposibilitate de a se a- 
propia de adversar. Zdrun
cinat în cîteva rînduri, boxe
rul bulgar a uzat de țineri 
repetate, motiv pentru care 
a și primit două avertismente

I. GYORFFI

ultimele reprize. Victorie 
5—0 pentru Dumitrescu. 

Marti, campionul 
îi va întîlni pe 
Gotpryd. Zilberman a trecut 
destul de ușor de iugoslavul 
Miliției, care, lovit puternic 
de cîteva ori încă din prima 
repriză, a acceptat rolul de 
sparring-partener. în fața 
unui adversar resemnat. Vic
tor Zilberman a realizat o 
victorie categorică i 5—0. în 
meciul următor, marți, Zil
berman va încrucișa mănu
șile cu campionul R.P. Un
gare, Kajdi. Cel de al treilea 
român care a boxat în a- 
ceastă reuniune. Ion Gyorffi 
l-a învins înainte de limită 
pe elvețianul Hassler. Zdrun
cinat în repetate rînduri de 
directele de stînga recepțio
nate la figură, Hassler a fost 
oprit de arbitrul de ring. în 
repriza secundă, consemnîn- 
du-se victoria prin abandon 
a

în 
cu

european 
polonezul!

boxerului român.

AZI IN RING:
3 BOXERI ROMANI

Ziua de luni programează 
două noi gale, în cursul că
rora vor urca ringul alți trei 
boxeri români. Prima parti
dă care anunță prezența unui 
pugilist român este cea din
tre Gabriel Pometcu și fin-

Cele 24 de ore de la Le Mans
A 39-a ediție a cursei auto

mobilistice tn circuit de la Le 
Mans (Franța) a prilejuit un 
net succes al mașinilor vest- 
germane „Porsche". La capă
tul eelor 24 de ore de între
cere, prima a trecut linia de 
sosire mașina Porsche 917 con
dusă de echipajul Helmuth 
Marko (Austria) — Guy Len-

nep (©landa), eu un nou re
cord al eompetiției : 5335,313
km. (medie orară — 222,304 km). 
Pe locui doi s-a clasat de ase
menea o mașină Porsche 917 
condusă de Richard Atwood 
(Anglia) și Herbert Muller (El
veția) — 5308,348 km ; 3. Sâni 
Bossey — Tony Adamowicz 
(S.U.A.) — 4922,090 km.

landezul Lindbergh, meci ce 
repetă identic confruntarea 
lor din această primăvară de 
la Leipzig. Atunci, Pometcu 
a cîștigat net la puncte și nu 
avem nici un motiv să cre
dem că nu o va face din 
nou. Din nefericire. învingă
torul acestui meci va trebui 
conform sorților să înfrunte 
pe cîștigătorul partidei din
tre Campionul sovietic al 
categoriei pană, reputatul bo
xer Valeriin Sokolov, și nu 
mai puțin vestitul boxer vest- 
german Ruzicka (învingător 
în cursul iernii al italianului 
Caria). La categoria semi- 
ușoară, Antoniu Vasile întîl- 
nește un adversar mai puțin 
cunoscut nouă, scoțianul Gi
llian, peste care 
trece doar 
sa tactică, 
bativitatea 
majorității __  .
nici. învingătorul va întîini 
în turul următor pe prefe
ratul arbitrilor dintre Hess 
(R.F.G.) și Bultinck, (Belgia), 
în sfîrșit. Horst Slump de
butează, la o competiție atît 
de importantă, în limitele ca
tegoriei semigrea, împotriva 
portughezului Dosantos. Nă
dăjduim că metalurgistul 
bucureștean va ști să suporte 
duritatea loviturilor de la 
categoria superioară și că se 
va califica pentru meciul cu 
învingătorul dintre norvegia
nul Skog și francezul Moreau 
(învins în cursul lunii aprilie 
de campionul sovietic Vla
dimir Metelev).

Un flesch comunicat de a- 
gențiile internaționale de pre
să a anunțat că ÎN PROBA 
DE TRIPLUSALT DE LA 
TORINO, ROMÂNUL CAROL 
CORBU A OBȚINUT 17,12 M. 
Atît și nimic mai mult! Dar 
la o asemenea veste poate că 
nici nu era nevoie de mai 
mult. ÎN SFÎRȘIT, CAROL 
CORBU ȘI ANTRENORUL 
SAU BARUCH ELIAS ȘI-AU 
VĂZUT VISUL ÎMPLINIT : 
17 METRI. în fond acesta 
este visul oricăruia dintre să
ritorii de triplu din lumea în
treagă și îndeplinirea lui, după

cum se dovedește, nu este o 
treabă atît de lesnicioasă pen
tru toți...

Cu acest rezultat, care re
prezintă un nou record re
publican (cu 36 centimetri su
perior celui anterior) Corbu 
devine al cincilea „cangur" al 
lumii și cel mai bun perfor
mer mondial în 1971:

17,39 ]
(U.R.S.S.)

m Viktor Saneev 
i 1968

17,27 m 
(Brazilia)

Nelson Prudencio
1968

Evoluție modesta a fetelor,
in R.F. a Germaniei

17,22 
(Italia)

m Giuseppe Gentile
1968

17,13 
Germană) 

fer 17,12 m 
nia) 1971

m Jorg Drehmel (R. D. 
1970

Carol Corbu (Româ-

17,03 m . 
lonia) 1960

Jozef Schmidt (Po-

17,02 m Phillip May (Aus
tralia) 1968

4000 de spectatori au 
la Gerestried la în- 
echipelor feminine

va putea 
cu superioritatea 

vestită fiind com- 
excepțională a 

pugiliștilor britn-

Peste 
asistat 
tîinirea 
ale R. F. a Germaniei și Ro
mâniei, întîlnire încheiată, 
așa cum am anunțat în ziarul 
nostru de ieri, cu scorul de 
81—53 p în favoarea forma
ției gazdă. Anul trecut, la 
Constanța, atletele vest-ger
mane au cîștigat cu 75—59 p.

Iată rezultatele complete 
ale acestei întîlniri! 100 m : 
Tackenberg (R.F.G.) 11,8,
Helten (R.F.G.) 11,8, Goth 
(R) 12,2, Anghelescu (R) 12^5; 
200 m : Kroninger 
24,1, 
fanu 
24,6; 
53.8, 
man 
66,8 ;
2:04,5, Merten (R.F.G.) 2:10,7, 
Fița (R) 2:11,6 — recordmana 
noastră Ileana Silai a fost 
descalificată pentru 2 star
turi greșite ; 1500 tn : Tittel

(R.F.G.) 
Wilden (R.F.G.) 24,1, Bu- 

(R) 24,4, Goth (R)
400 m: Bodding (R.F.G.) 
Bădescu (R) 55,2, Su- 
(R) 56,7, Czekay (R.F.G.) 
800 m: Falck (R.F.G.)

Motocrosiștii noștri nu s-au clasat
in

TRZIC (13 prin telefon). In lo
calitatea iugoslavă s-a desfășu
rat o mare competiție interna
țională de motocros, dotată cu 
două trofee, ,,Cupa Dunării" și 
„Marele premiu Ljubelia" la 
care au fost prezenți 44 de mo- 
tocicliști din U.R.S.S., Cehoslo
vacia, Bulgaria, Ungaria, Ro
mânia, Iugoslavia Finlanda, 
Austria, Suedia, Elveția, R.F.G., 
Olanda, Belgia și Danemarca. 
S-a dat un start comun alergă
torilor din cele 14 țări, care 
s-au întrecut în două manșe, 
fiecare a cîte 30 de minute, plus 
două ture într-o clasă unică 
(250 cmc) cu clasamente sepa
rate. Reprezentanții U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Un
gariei, Bulgariei și României, 
antrenați în competiția dună
reană, au participat la ambele 
concursuri. Echipa română de 
motocros compusă din A. lo- 
nescu, A. Crisbai, St. Chițu și 
M. Banu a avut o comportare 
slabă, ultimii doi alergători a- 
bandonînd din cauza unor de
fecțiuni tehnice. Cum în cla
samentul pe echipe contează 
primii 3 sosiți, alergătorii noștri 
nu s-au clasat, obținlnd 0 
puncte.

„Cupa Dunării" a fost cîști- 
tigată de A. Mandricenko

(U.R.S.S.), iar pe echipe de 
In „Marele premiu 

a învins M. Wiertz
U.R.S.S. 
Ljubelia" 
(Belgia).

Tr. IOANIȚESCU

(R)(R.F.G.) 4:22,5, Lincă
4:23,6, Baciu (R) 4:28,0, Schenk 
(R.F.G.) 4:28,1 ; 100 mg : Bu- 
fanu (R) 13,7, Bach (R.F.G.) 
13,9, Gulck (R.F.G.) 14,3, E- 
nescu (R) 14,7 ; 4x100 m :
R. F. a Germaniei 44,7, Ro
mânia (Monoranu, Goth, An- 
ghelescu, Bufanu) 46,8 ; 4x400 
in : R. F. a Germaniei 3:43,3 
România (Fița, Bădescu, Su
man, Silai) 3:47,5 ; lungime : 
Rosendahl (R.F.G.) 6,59 m. 
Al. Popescu (R) 6,18 m, Vis- 
copoleanu (R) 6,12, Schiiller 
(R.F.G.) 
Popescu 
(R.F.G.) 
1,77 m, 
1,71 m;
(R.F.G.)
15,57 m, Kofink (R.F.G.) 
15,47 m, Sălăgean (R) 15,23 
m; disc: Westermann (R.F.G.) 
57,96 m, Menis (R) 57,32 m, 
Manoliu (R) 57,22 m, Beren- 
donk (R.F.G.) 57,08 m; suliță: 
Gerhards (R.F.G.) 54,70 m, 
Becker (R) 53,58 m, Koloska 
(R.F.G.) 53,36 m, Peneș (R) 
42,56 m.

După cum se vede, victorie 
netă a reprezentativei vest- 
germane. Cu unele excepții, 
majoritatea atletelor noastre 
au avut o evoluție ștearsă, 
sub posibilitățile reale dove
dite în concursurile desfășu
rate Ia începutul actualului 
sezon de întreceri în aer 
liber.

m,

Victorie prestigioasă a tenismenilor noștri
(Urmare din pan. D disputată. Oaspe- 

cu 1—0 și 2—1,

6,11; înălțime: C.
(R) 1,80 m, Gărtner 
1,80 m, Bonei (R)
Mundinger (R.F.G.) 

greutate: Fuchs
16.57 m, Cioltan (R) 

Kofink

17,01 m Nikolai Dudkin 
(U.R.S.S.) 1970

17,00 m Pertti Pousi (Fin
landa) 1968

Ulterior ne-au parvenit și 
cîteva dintre rezultatele înre
gistrate în cadrul patrulate
rului desfășurat în orașul lui 
„Fiat". Dăm întîietate, firesc, 
probei de triplu : 1. Corbu 
(R) 17,12 m, Drehmel (RDG) 
16,93 m, Gentile (I) 16,55 m, 
Dahne (RDG) 16,42 
Flocstag (N) 16,09 m.

Un alt atlet român victo
rios a fost și Gh. Cefan în 
proba de 3000 m obstacole cu 
8:37,2 (la 3,2 s de recordul 
lui Vamoș). El a fost urmat 
de : Sornes (N) 8:40,8, Risi (I) 
8,42,8, Voye (N) 8:44,9. Her
mann (RDG) 8:52,9 etc. Iată 
și alte rezultate : disc : Milde 
(RDG) 61,16 m, Naghi (R) 
59,48 m, Losch (RDG) 58,30 
m, Simeon (I) 58,12 m, De 
Vincentis (I) 57,14 m, Sălă
gean (R) 53,96 m ; înălțime : 
Junge (RDG) 2,15 m, S. loan

Concursul de pentatlon modern de la Sofia

A. COVACI Șl 
PE LOCUL I IN

ECHIPA ROMÂNIEI
PROBA DE NATAȚIE

13 (Agerpres). — 
înot din cadrul

SOFIA, 
Proba de 
concursului internațional de 
pentatlon modețn care se 
desfășoară la Sofia a fost 
cîștigată de concurentul ro
mân Albert Covaci cu 1164 
puncte, urmat de bulgarul 
Pepeliankov — 1080 p. Pe 
echipe, pe primul loc s-a si

tuat reprezentativa României 
cu 3176 puncte, urmată de 
R.F. a Germaniei — 2 964 
puncte, R.S.S. Armeană — 
2 960 puncte etc.

în clasamentul general in
dividual, după patru probe, 
conduce Walter Esser (R.F. a 
Germaniei) cu 3 888 puncte.

ludit Dibar in două finale

(R) 2,12 m, Azzaro (I) 2,12 m, 
Dosa (R) 2,12 m ; 5000 m : 
Diessner (RDG) 13:53,8, 
Kwalhhaim (N) 13:54,8, Scholz 
(RDG) 13:54,8, Cindolo (I) 
13:55,4, Scheible (R) 13:56,2.

Clasamente pe echipe : Ita
lia — România
R.D.G. — România 
România — Norvegia

132—90, 
137—71, 
112—99.

Concursul atletic 
de la Budapesta

Natalia Andrei-locul II pe 1500m
BUDAPESTA, 13 (Ager

pres). — în concursul inter
național de atletism de la 
Budapesta au fost înregistra
te cîteva performante de va
loare. La săritura în înălți
me (m), sportivul maghiar 
Major a trecut ștacheta la 
2,18 m; 2. Kelemen — 2,15 
m. Aruncarea suliței î 1. Ne
meth — 85,54 m ; 2. Csik — 
83,58 m ; 3. Kulcsar — 83,32 
m. în proba feminină de 
1 500 m victoria a revenit 
atletei maghiare Kulcsar cu 
4:22,6. urmată de Natalia An
drei (România) — 4:33,5.

Alte rezultate : masculin : 
200 m1 Farkas (Ungaria) — 
21,2 ; ciocan ! Beyer (R.F.G.) 
— 71,96 m; 800 m: Jung
wirth (Cehoslovacia) — 
1:52,3 ; feminin : 100 m 1 Ba
logh (Ungaria) — 11,2 (vînt 
favorabil).

Mihai Zaharia-local I la Atena
Ia săritura în lungime: 7,69 m

ATENA, 13 (Agerpres). — In 
cadrul conoursuluj internațio
nal de atletism de la Atena, 
sportivul român Mihai Zaha- 
ria a cîștigat proba de sări
tură în lungime cu rezultatul 
de 7,69 m. Pe locurile urmă
toare : 2. G. Dynsel (Turcia)
— 7,43 m ; 3. D. Manglares 
(Grecia) — 7,29 m. Sprinterul 
Ravelomantsoa (Republica Mal- 
gașă), a terminat învingător pe 
100 m cu 10,1, iar americanul 
Jay Silvester s-a clasat pe pri
mul loc la aruncarea greutății 
cu 19,41 m. Recordmanul grec 
Chris Papanicolau a cîștigat 
proba de săritură cu prăjina
— 5,20 m; 2. Railsback (S.U.A.)
— 5,00 m.

Alte rezultate: masculin: 
1 500 m : Bob Wheeler (S.U.A.)
— 3:43,5 ; 10 000 m : Seppe
Touominen (Finlanda) — 
28:46,4 ; 110 m g: Vassiliou
(Grecia) — 14,0 ; eiocan : Ba-

baniotis (Grecia) — 63,94 m | 
feminin : 400 m : Aviva Balas 
(Israel) — 54,9 ț greutate : Dia- 
mantia Kokoseli (Grecia) 
13,76 m (record național) | 
lungime: Ann Herzog (R.F.G.) 
— 6,39 m.

• în concursul internațional 
de la Praga, sprinterul cuba
nez Pablo Montes a terminat 
învingător în două probe 1 
leo m în 10,3 și 200 m în 20,4 
Săritura în lungime a revenit 
cehoslovacului Jaroslav Broz 
cu 7,68 mi, iar in proba de 
400 m g s-a clasat pe primul 
loo Ladislav Karsky (Ceho
slovacia) în 51,5.

Cele mai bune rezultate din 
concursul feminin: Stefi Knop- 
he (R.D.G.) — 12,0 pe 100 m, 
Alena Proskova (Cehoslovacia) 
— 1,79 m la înălțime și Gi
sela Kolbe (R.D1G.) — 16,81 m 
la greutate.

TELEX • TELEX • TELEX
Selecționata fle rugbl a Franței 
și-a continuat turneul în Repu
blica Sud-Africană jucînd la 
Bloemfontein cu reprezentativa 
țării gazdă. Rugbiștli sud-africanl 
au obținut victoria cu 22—9 (6—3).

La Offenbach (R.F. a Germaniei) 
s-a desfășurat întîlnlrea Interna
țională de floretă dintre selecțio
natele feminine ale R.F. a Ger
maniei șl Austriei. Victoria a re
venit scrimerelor vest-germane cu 
14—2.

M.A.F.C. Budapesta, care în me
ciul decisiv a întrecut cu 73—64 

. (44—26) echipa Institutului Poli
tehnic din Riga. Pe locul trei s-a 
clasat formația Institutului tehnic 
din Praga 
(41—19) în 
lui tehnic

învingătoare 
fața echipei 

Dresda.din

de

cu 99—40 
Institutu-

desfășu-

tranșarea unor rivalități de 
moment. Românii conduceau 
ferm și victoria nu putea să 
Ie scape decît doar prin 
accident. Toate acestea n-an 
împiedicat însă ca spectaco
lul de tenis oferit ieri, pe 
centralul de la Progresul, să 
se ridice din nou la «n ni
vel deosebit. Iar fazele de 
luptă as fost și ele adesea 
pasionante.

Din momentul 
schimburi energice 
anunță o dispută 
Perechea română 
ghemul în care își înscri
sese primul punct încă de 
sîmbătă, făcînd break pe 
serviciul lui Franulovici:

Apoi Năstase își pier- 
surprinzător serviciul 
ca un efort comun al 
doi jucători români

reluării, 
de mingi 
frumoasă, 

cîștigă

5—3. 
de 
(5-4) 
celor
să obțină ghemul cîștigător, 
Juptînd contra serviciilor lui 
Iovanovici. Cu două seturi 
cucerite, victoria în partidă 
și în întreaga întîlnire se 
profila net la orizont.

A treia manșă a fost și

cea mai 
ții conduc 
profitînd și de o slăbire în 
jocul lui Năstase, puțin prea 
deconectat. A fost nevoie de 
efortul suplimentar al lui 
Țiriac (ieri, excelent și în 
voleuri) pentru a relua ini
țiativa. Conduc acum româ
nii cu cîte un punct distan
ță, luat de fiecare dată la 
serviciu, însă breakul deci
siv 
pe 
un 
tat.
de
7—6. Urmează 7—7 și 8—7. 
Bora Kanovici trece la ser
viciu și iugoslavii conduc cu 
40—30. Năstase și Țiriac e- 
galează și apoi au avantaj 
— al patrulea mecibal. O 
fază de mare luptă ridică 
tribunele în picioare și Ion 
Țiriac luptă extraordinar 
pentru cîștigarea acestei 
mingi. Cu un efort impre
sionant, el respinge prin 
plonjon un ultim atac, dar 
arbitrul întîlnirii Fl. Mari
nescu refuză acordarea 
punctului, considerând că 
mingea lovise mîna jucăto
rului român. Nedumerire și

întîrzie mereu. La 5—4, 
serviciul lui Franulovici, 
prim mecibal este ra- 
Și situația se repetă încă 
două ori, la 6—5 și

CEHOSLOVACIA SPANIA
a doua finală a zonei europene (grupa A)

decepție în tribune... Aici, 
arbitrul principal, austriacul 

Heidrich, are o 
inoportună, ce- 
întîi rejucarea 
apoi să revină, 
prima hotărâre a 
român, șovăiel-

dr. Otto 
intervenție 
rând mai 
mingii ca 
certificînd 
arbitrului 
nic și el în această întreagă 
secvență. Jocul avea să 
continue însă numai cu alte 
două mingi, ambele cîști- 
gate de echipa română. 
Scor final i Țiriac, Năstase- 
Franulovici, Iovanovici 6—0, 
6—4, 9—7.

ULTIMELE 
SIMPLURI SE 

AZI

doua 
disputa

partidei deCum reluarea partidei de 
dublu a necesitat mai mult 
de 15 ghemuri, jucătorii a- 
veau latitudinea, conform 
regulamentul Cupei Davis, 
de a susține a doua zi me
ciurile de simplu înscrise în 
program. Prevalîndu-se de 
această clauză regulamenta
ră, căpitanul echipei oaspe, 
R. Nikolici a cerut ca aces
te meciuri să fie amînate 
pentru azi, de ia ora 14,30 i 
Ion Țiriac-Zeliko Franu
lovici, urmat de Ilie Năstase- 
Bora Iovanovici. Indiferent 
de rezultatele acestor două 
jocuri, echipa României este 
calificată în etapa urmă
toare a competiției.

la turneul de tenis din Riga
învingătoare, la dublu feminin, învinsă la simplu

Tenismana româncă Iudit 
Dibar a fost prezentă în 
două finale, la turneul inter
național de la Riga. Ea a 
terminat învingătoare, ală
turi de jucătoarea sovietică 
D. Iusko, în finala de dublu 
femei, dispunînd cu 7—5,

6—3 de perechea sovietică 
Prokofieva—Limahina. Iudit 
Dibar a fost învinsă în 
schimb, în finala de simplu 
femei, care a revenit jucă
toarei sovietice Irina Anatu- 
șeva eu 7—5, 6—4.

Turul ciclist al Angliei s-a În
cheiat la Brighton cu victoria 
rutierului Fedor den Hartog. Este 
pentru a doua oară cînd ciclistul 
olandez cîștigă această competi
ție (prima oară victoria i-a re
venit in anul 1969). Pe locul se
cund s-a clasat francezul Marcel 
Duchemin — la 2:33, urmat de 
elvețianul Joseph Fuchs — la 
6:27.

Clasament pe echipe ț 1. Olan
da — 131 h 03:42; 2. Cehoslovacia 
— 131 h 09:38 ; 3. Franța — 131 h 
16:04 etc.

întîlnlrea 
rată Ia Erfurt 
R.D. germane ... . - - -
chelat cu scorul de 15 698—13 925 
puncte în favoarea gazdelor.

La Individual, pe prlmu^loc s-K 
clasat Burgllnde Pollak (R. D. 
Germană) cu un total de 5 371 p.

pentatlon
între selecționatele 
șl Elveției s-a ’n-

A

Șl ECHIPELE DE TINERET 2—0...

La Heilbronn (R. F. a Ger
maniei) s-a disputat meciul 
dintre selecționatele R. F. a 
Germaniei și Albaniei, con- 
tînd pentru campionatul eu
ropean de fotbal rezervat e- 
chipelor de tineret. Fotbaliștii 
vest-germani au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0), 
același rezultat cu care aluat 
sfîrșit și meciul echipelor de 
seniori.

OLYMPIAKOS A CÎȘTIGAT 
CUPA GRECIEI

„Cupa Greciei" a fost cîș
tigată în acest an de forma
ția Olympiakos Pireu. în fi
nala popularei competiții, fot
baliștii din Pireu au învins cu 
scorul de 3—1 (2—0) echipa 
PAOK Salonic. în urma aces
tui succes, echipa Olympiakos 
Pireu va reprezenta Grecia în 
viitoarea ediție a competiției 
europene „Cupa Cupelor".

Turneul masculin de baschet de 
la Fraga a fost cîștigat de echipa

Finala probei de simplu masculin 
din cadrul turneului Internațio
nal de tenis de la Beckenham 
(Anglia) se va disputa între jucă
torul indian Premjlt Lall șl ame
ricanul Stan Smith. In semifi
nale, Lall I-a eliminat cu 6—3, 
8—9 (abandon) pe americanul 
Clark Graebner, Iar Smith l-a 
întrecut cu 2—6, 9—8, 7—5 pe da
nezul Jan Leschly.

Simplu-feminln (semifinale): K. 
Melville (Australia) — W. Gll- 
chvlst (Australia) 6—3, 6—1; K. 
Pigeon (S.U.A.) — P. Hogan
(S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—3.

MARSEILLE SE APROPIE 
DE CUCERIREA TITLULUI

•în campionatul francez de 
fotbal s-au disputat trei me
ciuri încheiate cu următoarele 
rezultate : Olympique Marseil
le — Bordeaux 3—0« Nancy 
— St. Etienne 1—1 ; Lyon — 
Metz 1—2. Cu două etape îna
intea terminării campionatu
lui, în clasament conduce 
Marseille cu 51 p, urmată de

CUPE SI CAMPIONATE
St. Etienne — 49 p (ambele 
Uin 36 de jocuri) etc.

ALTE ȘTIRI

de• Federația braziliană 
fotbal și-a definitivat calen
darul internațional pentru 
luna iulie. în 21 de zile, e- 
chipa Braziliei va susține nu 
mai puțin de 7 meciuri,: cu 
Austria (11.VII), Cehoslovacia 
(14.VII), Iugoslavia (18.VII),

Ungaria (21.VII), Paraguay 
(24.VII) — toate în Brazilia, 
la Sao Paulo sau Rio, cu Ar
gentina (Ia 28 și 31.VII), la 
Buenos Aires în cadrul „Cu
pei Roca".

• La 25 august, echipa Fin
landei, viitoarea noastră ad
versară în campionatul Euro
pei, va juca la Helsinki cu 
NorVegia, campionatul
scandinavic.

La Praga și Barcelona, au 
luat sfîrșit semifinalele gru
pei A din „Cupa Davis" (zo
na europeană). înfrângerea 
suferită de Jan Kodes, pri
mul echipier al Cehoslova
ciei, în fața sovieticului A. 
Metreveii, n-a avut darul să 
aducă decizia pentru întrea
ga întîlnire. La dublu, Kodes 
și Kukal au învins cu 3—6, 
6—4. 2—6, 7—5, 6—3 pe Me
treveii—Lihaciov, pentru ca 
apoi Kodes să obțină punctul 
victoriei, învingîndu-1 net pe 
Korotkov ,t 6—0, 6—3, 7—5.

Echipa Cehoslovaciei învinge 
pe cea a U.R.S.S. cu 3—1 și 
va avea ca adversară Spania, 
în finala grupei. Tenismenii 
spanioli au înscris al treilea 
punct (3—1) în fața echipei 
Franței prin M. Orantes, care 
l-a învins cu 6—4, 7—9, 6—4.
5— 7, 7—5 pe Fr. Jauffret.

Scor final în semifinala de 
la Miinchen : R.F. a Germa
niei — Ungaria 4—1 (Barany 
a redus scorul, învingîndu-1 
pe Kuhnke cu 6—1, 10—8,
6— 2).

Mare turneu internațional

de lupte greco-romane la Budapesta
BUDAPESTA, 13 (Ager- 

pres). — La Budapesta s-a 
desfășurat un turneu de lup
te greco-romane 
participat 142 de 
R.D. Germană, 
Ungaria. Iată 
competiției : cat. 48 
Szeres (Ungaria); cat. 52 
Siskov (U.R.S.S.); cat. 57 
Bolla (Ungaria); cat. 62

la care au 
sportivi din 
U.R.S.S. și 
cîștigătorii 

cat. kg: 
kg: 
kg: 
kg:

Kimstak (U.R.S.S.); cat. 68 
kg : Zaițev (U.R.S.S.); cat. 
74 kg : Korossi (Ungaria) ; 
cat. 82 kg: Wesper (R.D. 
Germană); cat. 90 kg : Metz 
(R.D. Germană); cat. 100 kg: 
Balboșiri (U.R.S.S.); cat. peste 
100 kg: Anisimov (U.R.S.S.) 
•și Labyon (R.D. Germană) — 
la egalitate.

'■< •?. ■

Gilnter Netzer (în dreapta), trage printre doi apărători albanezi și înscrie al 
formației vest-germane. Fază din meciul R. F. c ~_____

în preliminariile campionatului european (grupa a VlH-a)
Telefpto : A.P.-AGERPRES

izwLTte al doilea gol al 
a Germaniei — Albania (2—0) disputat sîmbătă
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