
O grandioasă festivitate
sportivă școlară

ORADEA, 20 (prin tele
fon, de la trimisul nos
tru). Duminică dimineață, 
pe Stadionul (Tineretului 
din localitate a avut loc o 
grandioasă festivitate spor
tivă organizată cu prilejul 
Zilei pionierilor și a în
cheierii anului școlar 1970- 
1971. Festivitatea a fost o- 
norată de prezența tova
rășilor Iuliu Filro, vicepre
ședinte al Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor, Ștefan Szanto, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal Oradea al 
P.C.R., primarul munici
piului Oradea, precum și 
a altor reprezentanți ai 
organelor și organizațiilor 
locale.

Festivitatea, care a fost 
deschisă de tov. Petru He- 
gheduș, președintele Con
siliului județean Bihor al 
Organizației pionierilor, s-a 
bucurat de prezența unui 
număr de aproape 5 000 de 
spectatori. Programul a fost 
susținut de pionieri și șco
lari din municipiul Oradea

— aproape 3 000 — în ca
drul a nu mai puțin de 7 
reprize, cuprinzlnd jocuri 
pionierești, exerciții de 
gimnastică de ansamblu și 
demonstrații de mini... fot
bal, volei, baschet și hand
bal, atletism și gimnastică 
executate de reprezentan
ții Școlii sportive din loca
litate, unitate fruntașă pe 
țară tn rîndul acestor in
stituții de învățămînt. In
tr-adevăr, Școala sportivă 
orădeană a dat loturilor 
naționale de juniori multe 
elemente de valoare, scri- 
meri ca Hetz, Ruff, Marga, 
Berețchi și Tomori, atleți 
ca Mariana Giurgiu, Chi- 
firiuc, Culcinschi, voleiba
liști ca Oroș, Ungureanu, 
Pop, Georgeta Ghergheli, 
după cum, in prezent, pre
gătește elemente de per
formanță la baschet (echi
pa de „mini" este campi
oană a țării), gimnastică 
sportivă (grupa prof. Eme
tic Ban) și fotbal.

Tiberiu STAMA
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DINAMO A REUȘIT SA SE DETAȘEZE
DECISIV

;.. A mai rămas o etapă. 
Ieri am asistat la penultimul 
act al campionatului, la me
ciuri cu înaintași în dispo
ziție de șut, cu 30 de goluri 
marcate și cu... surprize de 
proporții, ce dau frumusețe 
unei competiții. U.T.A. și 
Steaua. (aceasta din urmă 
proiectată spectaculos pe lo
cul 3) parcă acum încep în
trecerea. Spulberă apărările 
din fața lor și administrea
ză lui F. C. Argeș și, res
pectiv, C.F.R. Cluj cîte o 
jumătate de duzină de go
luri. De la Cluj televiziunea 
ne-a adus Imaginea jocului 
In care liderul a luat un 
punct decisiv, de Încoro
nare ...

Etapa a fost, totuși, domi
nată de acest neașteptat eșec 
al echipei din Giulești. In- 
tr-un moment cînd se părea 
că Rapid va prinde din ur
mă pe Dinamo, intervine 
Sport Club, care la ultimul 
meci in deplasare realizează 
prima victorie pe teren stră
in și cel mai prețios succes, 
al său. Lș Craiova, după un 
meci cu s<;or de rugby (3—3), 
Progresul obține un punct și 
visează în continuare la po
sibilitatea salvării. Jiul, me
ticuloasă. își vede de drum, 
cu pas de metronom : 2—0 
cu Dinarno, 2—0 cu Petrolul 
și. acum, 2—0 cu Farul, a- 
jungînd — dintr-o posibilă 
condamnată la retrogradare 
— o echipă de mijloc, ce 
poate ocupa un loc între 
F. C. Ar^e'; și Politehnica. 
Apropo de studenții ieșeni : 
ei pleacă învinși de la Bra
șov șl coboară pe un loc de 
nimeni prevăzut, departe de 
pozițiile fruntașe cărora 
le-au dat tîrcoale atita vreme 
In «flrșlt „lanterna", aceeași 
orgolioasă, e egală Petrolu
lui, lipsită de vlagă, echipa 
pe care de la un timp o 
salvează de la înfrîngeri 
fundașul Nae Ionescu.
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9 Rapid — îngenunchiatâ in Giulești!
• 72 goluri la activul incisivilor ata- 
canfi de la Steaua și U.T.A. • Jiul a...

Aglomerație în careul bă
căuanilor. Dar Ghiță... și-a 
luat zborul și pericolul va 
fi evitat. <

Fotoi V. BAGEAG

otul de box al României, participant la cea de-a 19-a 
ediție a campionatelor europene de la Madrid, s-a 
înapoiat ieri în Capitală. Revederea cu pugiliștii noștri 

fruntași și cu tehnicienii care i-au pregătit a fost caldă, emo
ționantă. La 24 de ore după finalele dramatice din „Palacio 
de deportes" sportivii români, 
global remarcabil, apreciază 
tși stabilesc planuri concrete

Echilibrul a caracterizat
întrecerile

inundat și Farul 
• Progresul în
scrie 3 goluri pen
tru un punct și 
mai spera • „Lan
terna" — aceeași 

orgolioasă

ECHIPA ETAPEI

PIRVU
(CFR Tim.)

SINAUCEANU 
(S. C. Bacău)

PERONESvU DOMIDE
(Jiul) (U.T.A.)

GHIȚĂ
(Sport Club Bacău) 

VELICU 
(S. C. Bc.)

CATARGIU
(S. C. Bc.)

(S.
IORDANESCU

(Steaua)

N. IONESCU 
(Petrolul) 

DUȚAN 
C. Bacău)

CASSAI 
(Progresul)

Balcaniada de motocros GOLGETERI
care au repurtat un succes 
foarte lucid evoluțiile lor, 

pentru competițiile viitoare.
mal deasă și prin ea nu 
vor trece decît boxerii de 
superclasă".

ECHIPA ROMÂNIEI

Stăm de vorbă cu tov. 
EMIL GHIBU, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., conducătorul 
delegației noastre.

„Actuala ediția a campio
natelor continentala — 
ne «pune domnia aa — 
s-a caracterizat prtntr-un 
mare echilibru valoric. Me
ciurile au fost foarte «trlnse, 
ceea ce l-a pus la o Încer
care dificilă pe arbitri. S-a 
constatat preferința unanimă 
pentru boxul energic, activ, 
ofensiv. Ceea ce nu poate 
fi decît în folosul destinelor 
sportului cu mănuși. Băieții 
noștri s-au comportat exem
plar, au dovedit o pregătire 
fizică excelentă, au cucerit 
simpatia unanimă a publicu
lui. Cu mai multă atenție 
și acurateță în apărare, ei 
și-ar fi putut adjudeca cel 
puțin două medalii de aur, 
pe care le-ar fi meritat de
plin. Oricum, este clar că 
Antoniu Vasile a fost cîști- 
gător și, ceea ce ne bucură, 
printr-un box cum n-a făcut 
de mult: tehnic și inteligent.

« Antoniu Vasile — 
profund dezamăgit

In «cartul dialog cu An- 
tenlu Vâslit am resimțit și 
noi sentimentul de mare 
dezamăgiră Încercat de acest 
•portlv pentru faptul că a 
fost frustrat de o victorie 
absolut meritată.

,,Aț fl vrut să-ml Închei 
cariera cu un succes. Am 
muncit pentru el. M-am sim
țit pe deplin capabil să-1 
realizez. Dar, n-a fost să 
fie..., Sînt descurajat de ho- 
tărîrea nedreaptă a arbitri
lor.

și V. Manolov (Bulgaria) 
învingători în etapa a doua

TG. JIU, 20 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Aproa
pe 6 000 de amatori de sport 
au luat duminică dimineață 
drumul spre Dealul Tîrgulul, 
unde s-a desfășurat — în or
ganizarea federației 
de .specialitate —

noastre 
_  ________ etapa a 
doua ă Balcaniadei de moto
cros. Șl-au disputat întlietatea 
sportivi din Iugoslavia, Bul
garia și România. Fiecare 
țară a prezentat cîte 6 moto- 
cicliștl, primii patru sosițicicliști, primii patru 
contînd in clasamentul

TEHNICEREZULTATE
UNIV. CRAIOVA — PROGRESUL
PETROLUL — C.F.R. TIMISOARA
RAPID SPORT CLUB BACAU
STEAUA — C.F.R. CLUJ
JIUL — FARUL
„U" CLUJ — DINAMO
U. T. A. F. C. ARGEȘ
STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA

3—3
1— 1 
0—1
6—0
2—0
2—2
6—1
2—0

Puțin trist, antrenorul eme
rit ION POPA a fost destul 
de zgîrcit la vorbă. E și ex
plicabil. După startul furtu
nos al elevilor săi, finișul 
a avut darul să-1 dezamă
gească.

„Un campionat foarte dis
putat. Participant! numeroși, 
bine pregătiți, apiopiați ca 
valoare. Ca de obicei, însă, 
nu cei mai buni au fost de
clarați campioni. Legile bo
xului sînt aspre și foarte 
adesea nedrepte !...“

Extragem cîteva însemnări 
din caietul gros pe care și 
l-a completat antrenorul eme
rit CONSTANTIN DUMI
TRESCU. Foarte exigent cu 
evoluția elevilor săi, nelăsîn- 
du-se impresionat de numă
rul record de medalii cu 
care echipa română încheie 
competiția, fostul 
socotește că pentru 
chen, volumul de 
.trebuie dă fie infinit 
mare.

„Pugiliștii noștri — apre
ciază el — trebuie obișnuiți 
cu asemenea întreceri tip 
turneu, care programează 
întilniri consecutive, 
ce în ce mai grele, 
perioadă scurtă de 
Dozarea efortului devine, în 
asemenea condiții, o adevă
rată piatră unghiulară. Avem, 
fără îndoială, o echipă redu
tabilă dar, să nu uităm, Ia 
Olimpiadă sita va fi mult

15 GOLURI i Tătara — 2 
din 11 m (Steaua).

13 GOLURI 1 Frățilă (F.C. 
Argeș), Adam — 1 din 11 m 
(„U“ Cluj).

12 GOLURI i Moldoveana 
(Politehnica), Dumitrache — 
5 din li m (Dinam s), Iordă- 
nescu (Steaua), Oble-inenco — 
1 din 1*’ tn (Univ. Craiova).

10 GOLURI i NeagM — 
1 din 11 m (Rapid), Cuper- 
man — 2 din Hm (Politeh
nica).

8 GOLURI i 6ăloeanu (Di
namo). I. Constantin (Jiul), 
Dincwță (Petrolul), 
schi (U.T.A.), O.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 13 9 7 45—27 35
2. Rapid 29 11 11 7 31—24 33
3. Steaua 29 11 10 8 46—31 32
4. U.T.A. 29 14 4 11 47—33 32
5. Steagul roșu 29 13 6 10 28—25 32
6. Univ. Craiova 29 12 8 9 28—29 32
7. Petrolul 29 10 11 8 33—33 31
8. Farul 29 11 8 10 38—41 30
9. „U" Cluj 29 10 9 10 35—31 29

10. Politehnica 29 12 4 13 44—40 28
11. Jiul 29 12 4 13 27—29 28
12. F. C. Argeș 29 10 8 11 39—44 28
13. Sport Club Bacău 29 12 4 13 34—40 28
14. C.F.R. Cluj 29 9 7 13 35—50 25
15. Progresul 29 7 9 13 30—38 23
16. C.F.R. Timișoara 29 7 4 18 21—46 18

ULTIMA ETAPĂ (27 IUNIE)
PROGRESUL 
POLITEHNICA 
SPORT CLUB BACĂU 
FARUL
F. C. ARGEȘ
■DINAMO
C.F.R. CLUJ
C.F.R. TIMISOARA

„U“ CLUJ
JIUL

UNIV. CRAIOVA
RAPID 

PETROLUL 
STEAGUL ROȘU 

U.T.'A. 
STEAUA

nolov se aflau p« primul lo« 
la egalitate de punct» (28), 
fiind urmați îndeaproape de 
trei concurențl Iugoslavi, ceea 
ce anunța o lupta acerbă în 
cursa pentru cucerirea titlului 
de campion balcanic.

întrecerile au confirmat 
previziunile. Evident superi
oară, echipa României «-a Im
pus categoric, cele două man
șe rămînlnd deschise doar 
pentru clasamentul Indivi
dual, unde concurenții bul
gari au... jucat totul pe mina 
lui V Manolov. Din păcate, 
disputa nu a purtat întot
deauna amprenta corectitudi
nii, colegii lui V. Manolov, 
făcînd un zid de netrecut 
spaf ele lui. Atunci cînd 
Chițu, A. Ionescu (din nou 
mai comoativ român) și 
Dovids reușeau să străpungă

Tr. IOANIȚESCU

Broșov- 
Ionescu 

(C.F.R. Cluj),' Radu (F.C. Ar
geș).

7 GOLURI i Axente șl 
Domlde (U.T.A.), Dona Po
pescu (Dinamo), Năstase 
(Progresul), Bojin (C.F.R. Ti
mișoara), Ologu, Oprea, ~ 
raman. Tufan (Farul), 
bardi (Jiul).

6 GOLURI t Codreanu 
pid), Anca („U“ Cluj), 
Bretan și Soo (C.F.R. Cluj), 
Pană, D.1 Ene (Sport Club 
Bacău), Lupulescu (Politeh
nica).

5 GOLURI i Bălan (Univ. 
Craiova), Pescaru (Steagul 
roșu), Barbu (.,U“ Cluj), Dudu 
Georgescu (Progresul), Gro- 
zea (Petrolul).

pe e- 
chipe. Concurenții s-au între
cut la o singură probă : clasa 

.250 cmc desfășurată în două 
manșe, a cîte 30 minute, plus 
două ture. Reprezentativa ță
rii noastre avea, după etapă 
inaugurală de la Maribor, un 
avans de 13 p. față de selec
ționata Iugoslaviei și 40 p. 
față de cea a Bulgariei. în 
schimb extrem de echilibrată 
se prezenta situația în clasa
mentul individual, unde ro
mânii St. Chițu și Cr. Dovids 
precum și bulgarul

în 
Șt. 
cel 
Cr.

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 4-aJ

Legile aspre ale boxului

Valerin CHIOSJx 
Mihai TRANCĂ

„La Miinchen vor triumfa 
pugiliștii de superclasă

Cronicile meciurilor 
diviziei A 

In pagina a 3-a

Din păcate, deciziile se

IN REGATA DE LA BOCHUM

(Ra- 
S.

Ca-
Li-

campion 
Mun- 

muncă 
mai

și din 
într-o 
timp.

Rugbyștii de la
campioni ai

Steaua
■ M * *tarii

Lotul echipei campioane 
— STEAUA — de la 
stingă la dreapta : P. Cos
mănescu (antrenor), Cior
nei, Băltăreții, Enăcescu, 
Pop, Gheorghe, 
Bucur, Pintea, 
Postolache (rîndul 
Budică, Țața, 
Ghiță. Braga, Mateescu, 
Giugiuc, R. Ionescu, Suciu, 
Durbac (rîndul ’e jos).

Achim, 
Șerban, 
de sus); 
Telea șă,

O obișnuită festivitate de 
premiere desfășurată ieri di
mineață pe terenul Ghencea 
din Capitală marca 
campionatului diviziei 
rugby. întrecerea la 
sport bărbătesc, de o 
frumusețe, a fost dominată 
în 1970 — 1971 de echipele 
bucureștene Steaua. Grivița 
Roșie și Dinamo. Avem însă

finalul 
A la 
acest 
rară

campioană — 
care reușește să 
pentru a șaptea 
întrerupere de 6

o nouă 
STEAUA — 
cîștige titlul 
oară după o 
ani (ultima dată în 1964).

Este o performanță pe care 
clubul militar a realizat-o 
datorită faptului că a pre
zentat în acest campionat o 
adevărată echipă, cu joc 
deschis, ofensiv, omogenă

ca valoare între com
partimente și rezerve capa
bile să înlocuiască cu succces 
pe titulari. Jucătorilor de la 
Steaua, care au tranșat 
astă dată în favoarea lor 
lui cu puternica echipă 
vița Roșie, li se cuvin
citări. Ele trebuie îndreptate 
însă în egală măsură și spre 
antrenorul Petre Cosmănescu

de 
due- 
Gri- 
feli-

care a reușit să conducă și 
să îndrume acest team cu o 
competență și autoritate de 
necontestat.

Meritorie comportarea Știin
ței Petroșani, prima echipă 
provincială in clasament.

(Citiți in pag. a 2-a rezul
tatele înregistrate în etapa de 
ieri),

Pe pista de caiac-canoe 
de la Bochum (R. F. a Ger
maniei) sportivii români au 
realizat o frumoasă colecție 
de succese în compania unor 
valoroși mînuitori ai pade- 
lei și pagarl. în prima zi a 
întrecerilor, consacrată pro
belor de fond (10 000 m), re
prezentanții țării noastre au 
obținut două victorii i la 
caiac simplu — Aurel Ver
nescu, în timpul de 42:40,9 
și la canoe dublu — cu echi
pajul format din Serghei 
Covaliov și Vicol Calabiciov. 
Tot în prima zi, Patzaichin 
a ocupat locul secund în 
proba de canoe-simplu cu 
timpul de 45:57,8 fiind pre- 
ced'at de maghiarul Wichman 
(45:28,3), De asemenea, echi
pajul Iacob — Sciotnic a ter
minat pe locul III în proba 
de caiac-dublu cronometrat 
în timpul de 39:02,6.

Duminică, regata 
Bochum a cuprins 
de 5GV m, în care 
noștri (specialiști în 
scurte) au repurtat un număr 
sporit de victorii. La caiac- 
simplu, Vasile Simiocenco a 
cîștigat în 1:55,7, iar A. Ver
nescu a venit pe locul IV 
în 2:01,3. La caiac-dublu, e-

lade 
probele 

sportivii 
distanțe

chipajul Tacob — Sciotnic 
a dispus, după o spectacu
loasă luptă, de dublul ma
ghiar Madarasi — Meszaros. 
Timp i 1:52,5.

Și la caiac-4 victoria a re
venit tot sportivilor români 
(Vernescu, Iacob, Sciotnic, Si- 
miocenco) în 1:34,4.

în probele de canoe, echi
pajul românesc a cîștigat o 
probă pe echipe în 1:49,6. La 
canoe-simplu, I. Patzaichin a 
terminat pe locul III (2:16,1) 
în urma ex-campionultii mon
dial Lewe (2:11,9) și a ma
ghiarului Tatai (2:12,8), iar 
la canoe-dublu Covaliov și 
Calabiciov s-au clasat pe lo
cul II (2:00,1) fiind întrecuți 
de Wichman — Petrovics 
(Ungaria) — 1:58,7.

în întrecerile feminine de 
caiac, arbitrii concursului au 
consemnat două noi victorii 
românești. Ele au îpst reali
zate de echipajuP'Vi.orica Du
mitru — Maria Nioh’forov la 
K 2 — 500 m în ‘ timpul de 
2 06,3 și la K 4 — 500 m cu 
1:55,2, 
R.F.G.
1:58,8. în sfîrșit, Viorica Du
mitru 
loc i. în cursa de simplu 
(2:20,9) fiind întrecută la 
mare luptă de sportiva ma
ghiară Ilona Tiiczer (2:20,4).

în timp ce selecționata 
a fost cronometrată In

a obținut un merituos 
în cursa de 

fiind
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1
gimnastică ECHIPA REPREZENTATIVĂ =

i Șl ELENA CEAMPELEA 1N FORMĂ BUNĂ
——

CONSTANȚA, 20 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
O verificare serioasă, In com
pania unul adversar valoros, 
iată ce lipsea gimnastelor 
românce, acum, înaintea 
campionatelor balcanice de 
la Belgrad. Și, din acest 
punct de vedere, meciul cu 
echipa Ungariei s-a dovedit 
binevenit șl extrem de util. 
Deși timp de mulți ani 
sportivele noastre s-au ară
tat superioare 
maghiare, în ultimul 
cele două formații 
propiat sensibil ca 
fapt ilustrat între 
de campionatele 
de acum un an, 
R. P. Ungare s-a 
cea a României, 
diferență. Evidentul 
bru dintre cele două selec
ționate a creat destule griji 
componentelor și antrenori-

gimnastelor 
timp 

s-au a- 
valoare, 

altele și 
mondiale 

cînd echipa 
clasat după 
La o mică 

echili-

lor formației noastre, stimu- 
lîndu-le să se pregătească 
bine, să abordeze cu toată 
răspunderea acest concurs 
internațional. Și rezultatele 
s-au văzut sîmbătă după- 
amiază. Ne bucură nu atît 
victoria, obținută la o di
ferență apreciabilă (187,30— 
184,20), cît mal ales maniera 
in care au evoluat gimnaste
le românce. Deși lipsită de 
una dintre cele mai bune 
gimnaste ale noastre (Elisa- 
beta Turcu — accidentată 
stupid în urma unei căzături 
pe scări) garnitura aliniată 
s-a dovedit redutabilă, omo
genă, de bună valoare. La 
prima lor apariție în echipa 
țării, Anca Grigoraș și Ilea
na Coman, eleve aie Liceu
lui cu program de educație 
fizică din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au lăsat o 
excelentă impresie. O vizibilă

LA CAPĂTUL UNEt CURSE FRUMOASE,

ALEX, SOFRONIE (DINAMO)-ÎNVINGĂTOR ÎN CEA DE A 16-a
EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA"

CLUJ, 20 (prin telex,- de 
Ia trimisul nostru). Peste 
10 000 de spectatori au fost 
martorii ultimei etape a celei 
de-a 16-a ediții a compe- cliștilor
tiției internaționale „Cupa
Voința", desfășurată dumi
nică dimineața pe un traseu 
de 2 000 m, înscris pe străzile 
centrale ale Clujului. De pe 
traseu s-au revărsat cu dăr
nicie aplauze spre plutonul 
rutierilor, încurajări frene
tice. Rutierii meritau această 
spontană și frumoasă mani
festație de simpatie. în aceas
tă competiție — programată 
în patru zile, de-a lungul a 
peste 400 km ei au înfruntat 
cu curaj nu numai dificultă
țile știute sau neștiute ale 
traseului, ci și o vreme ne
prielnică.

Victoria finală a fost cuce
rită, de justețe, de rutierul 
dinamovist Alexandru Sofro- 
nie. Deși echipa lui Nicolae 
Voicu a fost sensibil subțiată 
de absența fortuită a unor 
valori, Alex. Sofronie a 
reușit să reziste aproape sin
gur atacurilor furibunde lan-

VOINȚA Tg. MUREȘ, 
DUBLĂ CAMPIOANĂ

CE-

Ieri, odată cu disputarea ulti
melor partide din etapa a 22-a, 
s-a încheiat ediția 1970—1971 a 
carii pionatul ui diviziei A. Cam
pioane sînt formațiile asociației 
sportive Voința din Tg. Mureș, 
atît la femei cit și la bărbați. 
Iată ultimele rezultate :

Feminin
LAROMET BUCUREȘTI
TATEA GIURGIU 2435—2339 p d 
VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2684—2385 p d
VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2638—2368 p d
VOINȚA CONSTANȚA — VOINȚA 
CLUJ 2321—2349 p d
HIDROMECANICA BRAȘOV — 
C.S.M. REȘIȚA 2478—2519 p d

U. T. ARAD — DERMAGANT 
TG. MUREȘ 1782—2126

Masculin
OLIMPIA REȘIȚA — 
BUCUREȘTI 4973—4881 
C.F.R. Timișoara — I 
ȘIȚA 5216—5087 p d

★
REZULTATELE TURNEULUI 

INTERNATIONAL DIN 
BUCUREȘTI

P d

VOINȚA 
P d 

C.S.M. RE-

ln-Rapid București a 
țara noastră echipele 
și masculine de popice 

din R.D.G. -----

Clubul 
vltat in 
feminine . _ _
Sangerhausen din R.D.G. Cele 
două întîlnlrl disputate pe are
nele Constructorul și Giulești 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : MASCULIN Sanger
hausen 5803 p d, Constructorul 
București 5560 p d, Rapid Bucu
rești 5469 p d. In Intîlnirea fe
minină victoria a revenit forma
ției Rapid cu 2868 p d față de 
2745 p d cît a realizat echipa 
Sangerhausen (s-a Jucat cu 
echipe formate din 7 jucătoare).

C. VALENTIN — coresp.

sate de frații Suciu, de polo
nezii Sekcinski și Gazda, 
de numeroși alți alergători.

Sublinieri se cuvin și ci- 
brașoveni. Avînd 

doi oameni clasați între pri
mii șase, Dezrobirea Brașov 
— antrenată de Martie Ște
fănescu — se dovedește un 
team puternic, cu multe 
șanse de a rezolva de partea 
sa concurența în unele în
treceri pentru titlurile na
ționale. Admirația noastră 
pentru comportarea unor ru
tieri foarte 
în cazul în 
antidoping 
au fost și 
s-au intercalat 
lupta pentru cîștigarea com
petiției. Ne referim la Teodor 
Drăgan, Vasile Miu, Ion Cer
nea, Mihai Hrisoveni și la 
alții care au format clou-ul 
întrecerii. Dintre concuren- 
ții de peste hotare o bună 
impresie ne-au lăsat alergă
torii polonezi și — în unele 
momente — francezul Herve 
Passieu.

Din nefericire, unii alergă
tori români, îndeosebi dintre 
'cei selecționați în lotul pen
tru Balcaniadă, au arătat o 
slabă formă sportivă și une
ori chiar lipsă de 
Constantin Grigore, 
ma, Vasile Selejan, 
Puterity, Nicolae 
alții nu ne-au convins, 
au avut o comportare ștearsă, 
lăsîndu-se întrecuți de tineri 
lipsiți de experiență

Iată clasamentul ultimei 
etape — a 5-a, circuit pe 
străzile Clujului, 60 km —•
30 de 
cinski 
37:51, 
(Start 
Passieu 
Nicolae Gavrilă (Steaua), 
Constantin Ciocan (Dinamo), 
6. Eugen Imbuzan (C.S.M. 
Cluj), 7. Ian Fogel (Start 
Varșovia), 8. Manfred Stumpf 
(Start Varșovia), 9. Ion Ajo- 
ghin (Voința Ploiești), 10. 
Ion Cosma (Dinamo) — ace
lași timp.

Clasament general final i 
1. Alexandru Sofronie (Di
namo) II h 26:24, 2. Ștefan 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 
la 35 s, 3. Teodor Drăgan 
(Voința București) la 1:13, 
4. lanus Sekcinski (Start 
Varșovia) la 1:15, 5. Andrei 
Suciu 
1:15, 
(Start 
Vasile 
8. Vasile Burlacu 
la 2:10, 9. Ion Cernea (Stea
ua) la 2:25, 10. Mihai Hriso
veni (C. S. Brăila) la 2:23.

tineri — numai 
care controalele 
vor dovedi că 

corecți — care 
cu curaj în

interes. 
Ion Cos- 

Teodor 
David și 

Ei

ture : 1. Ianusz Sek-
(Start Varșovia) 1 h 
2. Stanislav Gazda 
Varșovia), 3. Herve 

i (P.T.T. Marsilia), 4.
5.

(Dezrobirea Brașov) la 
6. Stanislav Gazda 
Varșovia) la 1:21, 7.
Miu (Olimpia) la 1:43, 

(Steaua)

Hristache NAUM

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
STEAUA — FARUL 16—18 

(3—11). Cei ce se știau cam
pioni și-au permis să joace 
relaxat și constănțenii con
duceau la un moment dat cu 
16—6. Evident, militarilor 
nu le-a convenit să îmbrace 
tricourile de campioni după 
o înfrîngere și în final au 
început să... joace. Au în
scris : R. Ionescu (2 încerc.), 
Suciu (încerc.), Durbac (Iov. 
ped.; 2 transf.) pentru Steaua; 
Tomescu (Iov. p. căz; încerc.), 
Celea (Iov. ped. ; 
Constantin (încerc.), 
rescu (transf.). Bun, autoritar 
și competent așa cum îl cu
noaștem, arbitrajul lui Rene 
Chiriac. (M. FR.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
DINAMO BUCUREȘTI

transf.),
Zamfi-

12—12 (3—9). Partida s-a des
fășurat la Lonea, pe un teren 
desfundat, de zgură, pe timp 
nefavorabil, datorită ploii. 
Au înscris : Iacob (3 iov.
ped.), Orlecan (încerc.), pen
tru gazde ; Nica (2 Iov. ped.), 
Constantinescu (încerc.) și 
Penciulescu (drop.). A arbi
trat slab S. Dragomirescu. 
(T. CORNEA).

„U“ TIMIȘOARA — RA
PID BUCUREȘTI 18—0 (8-0). 
Timișorenii au lăsat o fru
moasă impresie jucînd des
chis, ofensiv. Puncțele au 
fost realizate de Tuță (7), Su
ciu (6), Prossi (3), Ceaușu 
(2). Corect arbitrajul lui F. 
Constantinescu. (P. ARCAN).

AGRONOMIA CLUJ — 
CONSTRUCTORUL BUCU-

revenire de formă marchează 
Alina Goreac, bună la toate 
aparatele, dar mai ales la 
bîrnă, exercițiul ei — de ri
dicată valoare 
fiind executat cu 
măiestrie. Felicia 
confirmat buna 
de la Varna, dar o cădere de 
la bîrnă a îndepărtat-o de 
locurile superioare ale clasa
mentului. Rodica Apăteanu 
— în nota ei obișnuită, adică 
un bun om de echipă.

Fără îndoială, vedeta nr. 
1 a concursului a fost cam- 
piona absolută a țării noas- 
stre, Elena Ceampelea. După 
o primă săritură neizbutită, 
la cea de a doua ea s-a re
găsit, a aterizat foarte bine 
și a căpătat astfel încredere 
în posibilitățile ei, evoluînd 
în continuare aproape fără 
greșeală. Atît la paralele cît 
și la bîrnă și sol Lia s-a 
prezentat ca o veritabilă 
maestră — siguranță și pre
cizie în mișcare, amplitudine, 
eleganță, exerciții cu o bu
nă compoziție, anunțîndu-și 
astfel candidatura fermă pen
tru titlul de campioană bal
canică.

Echipa oaspete, alcătuită 
din sportive tinere, rodate 
de pe acum pentru viitoarele 
mari confruntări și avînd în 
Ilona Bekesi un talent au
tentic, este capabilă de noi 
progrese și rămîne, în con
tinuare, un adversar reduta
bil pentru gimnastele român
ce. De altfel, sportivele ma
ghiare au evoluat bine și la 
Constanța, dar forma bună 
atinsă de echipa României a 
făcut ca victoria gazdelor să 
nu se afle nici un moment 
sub semnul îndoielii.

Este de dorit ca această 
bună comportare să fie repe
tată la Belgrad, La finele 
acestei săptămîni, în com
petiția ce angrenează cele 
mai bune vîrfuri sportive din 
gimnastica balcanică.

Constantin MACOVEI

tehnică — 
o deosebită 

Dornea a 
comportare

In „Cupa Steaua

Petre Șandor învingător

la proba de 300 m

Duminică, In penultimaDuminică, în penultima zi 
a concursului republican „Cu
pa Steaua", ce se desfășoară 
pe poligonul Domnești, s-a 
disputat dificila probă de ar
mă liberă calibru mare 
3x40 f. pe distanța de 300 m. 
Multiplul campion al țării, 
Petre Șandor (Steaua) a cîști
gat la pozițiile culcat, în pi
cioare și 3x40. Și de data a- 
ceasta proba de aalibru mare 
a fost „cenușăreasa" competi
ției, la startul ei fiind pre
zenți puțini trăgători.

REZULTATE : armă liberă 
calibru mare 40 f. culcat : 1. 
P. Șandor 390 p, 2. T. Coldea 
386 p, 3. T. Ciulu 382 p (toți 
de la Steaua) ; 40 f. poz. in 
picioare : 1. P. Șandor 356 p, 
2. T. Coldea 354 p, 3. T. Ciu
lu 347 p ; 40 f. poz. în ge
nunchi : 1. I. Olărescu
(I.E.F.S.) 378 p, 2. P. Șandor 
378 p, T. Coldea 366 p | 
3x40 f. : I. P. Șandor 1124 p, 
2. T. Coldea 1106 p, 3. I. Olă
rescu 1100 p. Pușcă cu 
comprimat 40 t.
Florica
348 p, 
(C.P.M.B.) 345 p, 3 Eva Bort- 
nyik (C.S.tyf. Cluj) 345 p ț Ju
niori : 1. I. Codreanu
368 p, 2. C. Manole 
361 p, 3. Ana 
Brașov) 361 p.

In proba de 
te din șanț (200 
disputat pe poligonul Tunari, 
primele trei locuri, la seniori, 
au revenit următorilor : 
Ionescu (Steaua) 173 t, 
Rudescu (Olimpia) 
A.
La 
nu 
iar 
larul) 113 t din 150.

aer 
senioare : I. 

Romano (Olimpia) 
2. Aritina Bițică

Pali

talere 
buc.),

(Steaua) 
(Steaua) 
(Voința

arunca- 
care s-a

1.
2.
t,

A.
V.
3.

169 t.
172

Marinescu (Școlarul) 
fete a cîștigat Beli Vezea- 
(Școlarul) 129 t din 150, 
la juniori M. Ispasiu (Șco-

OS»

Mitzura Arghezi a condus cu multă îndemânare Dacia 1300 
printre popicele slalomului, ocupind locul II în clasă și locul

III în clasamentul general Foto i TH. MACARSCHI

PRIMUL RALIU AL ACTORILOR-0 REUȘITA
Peste 4 000 de spectatori au fost 

prezenți lerț dimineață 
dlonui Dinamo pentru 
la meciul de fotbal șl 
actorilor. El au fost 
cu un spectacol, care 
a purtat amprenta unei 
de mare clasă, în schimb a fost 
atrăgător prin ardoarea cu care 
au luptat cel angrenați !n între
ceri. In așteptarea sosirii celor 
19 echipaje din raliu, după de
monstrația membrilor cercului de 
carting al Palatului Pionierilor, 
s-au jntilnlt două echipe feminine 
de fotbal : Confecția a învins 
cu 2—1 Arta Modei. Cu aplauze 
puternice au fost primite echi
pele teatrelor dramatice șl 
teatrelor muzicale. Medul aprig 
disputat, s-a terminat la egali
tate 3—3, nid cele 10 io rituri 
de la 11 m care au urmat ne- 
putindu-le departaja (7—7).

încă în timpul medului de 
fotbal au început să sosească 
echlpajdc din raliu. Primul a 
trecut linia de sosire cel cu 
nr. 13 (Radu Zaharescu — Horla 
Cădulescu), fiindcă — grăbit — 
a intrat în controlul orar de la 
Ploiești cu 22 minute avans 
(transformate in puncte de pe
nalizare). Același lucru l-a făcut 
șl echipajul soților Mircea și 
Georgeta Breazu, ratînd victoria 
la care le-ar fi dat dreptul tim
pul realizat In proba de înde- 
mlnare (1:18,00).

Proba de indemlnare, care a 
oferit fără îndoială cel mal reu
șit spectacol, a fost cea care a 
stabilit următoarele clasamente :

CLASA A II-A (pjnă la 1000 cmc) : 
1. Andrei Codarcea — Vlad Stâ-

pe sta- 
a asista 
la raliul 
răsplătiți 
dacă nu 

tehnici

nescu (Skoda 1000 M.B.), 2. Na
poleon Crețu — Elena Stoenescu 
(Trabant 601), 3. Paul Nadolschl 
— Vasilica Nadolschi (Slmca 
1000).

CLASA A III-A (pînă la 1300 
cmc) 1. Nicolae Pomoje — Vic
toria Gheorghiu (Dacia 1100). 
2. Mitzura Arghezi — Adrian 
Mureșan (Dacia 1 300). 3. Dan
Necșulescu — Petre Bărbulescu 
(Dacia 1100).

CLASA A IV-A (peste 1300 
cmc) : 1. Costin Prlscoveanu — 
Cătălin Bratu (Mercedes 220), 3. 
Boris Ciornei — Gh. Pătrașcu 
(Moskovicl 407), 3. Mlhaela Mi
hai — Mihai Stlni (Alfa Romeo 
1600).

In clasamentul general primele 
trei locuri au fost ocupate de : 
N. Pomoje — V. Gheorghiu, A. 
Codarcea — V. Stănescu șl Mit
zura Arghezi — Adrian Mureșan.

Metrom Brașov, Flacăra Moreni, U.M. Timișoara și Vagonulj j

Arad au
SERIA I

Metalul Tîrgoviște — S.N.O. 
Poiana Cîmpina — Metrom Bv. 
Flacăra Moreni — Metalul Buc. 
Progr. Brăila — Politeh. Galați 
Portul C-ța — Ceahlăul P. N. 
F. C. Galați — Dunărea Giurgiu 
C.F.R. Pașcani — Știința Bacău 
Sportul stud. — A.S.A. Tg. M.

(Corespondenți i M. Avanu, _C. Vîrjoghie, 
P. Andrei, I. Baltag, E. Petre,

Enea, D. Negrea),
CLASAMENTUL

5—1
1—0
1—1
0—1
1—1
1—1
1— 3
2— 1

c.
V.

A.S.A. 
Sportul 

3. Metalul
Progresul 
F. C. Galafi 
Dunărea 
Metalul Buc 
Ceahlăul 
Portul 
C.F.R. 
Ș.N.O. 
Știința

13. Poiana
14. Politehnica
15. Metrom
16. Flacăra

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.

stud. 
Tîrg.

P. N.

REȘTI 11—5 (5—5). Joc de 
factură tehnică modestă, da
torită evoluției inegale a 
studenților, a indeciziei lor. 
(RADU MIRCEA).

C.S.M. SIBIU — GRIVIȚA 
ROȘIE 10—13 (0—13). Sibie- 
nii au fost la un pas de o 
mare surpriză, dacă ar fi 
jucat fără reținere de la 
începutul partidei. Autorii 
punctelor i Gancea și Crîș- 
maru (cîte o încercare), Mun- 
teanu (2 transf.) pentru gaz
de ; Țibuleac, Bater, Damas- 
chin (cîte o încercare), Si- 
mion (2 transf.) pentru oas
peți. Foarte bun arbitrajul 
lui Pil Niculescu — Bucu
rești. (I. BOȚOCAN).

POLITEHNICA IAȘI — 
RULMENTUL BlRLAD 11—0 
(6—0). Realizatori i Rujoiu 
(Iov. p. căz.), Gheorghiu 
(Iov. ped.; transf.), Spiratos 
(încerc.). (D. DIACONESCU).

retrogradat in „C“
SERIA A ll-A

U. M. Tim. — Olimpia Satu Mar» 2—1 
C.S.M. Sibiu — Politeh. Tim. 1—1 
Metalurg. Cugir — Gloria Bistrița 2—1 
Corvinul Hunedoara — C.F.R. Arad 
Min. Baia Mare — Elec. Craiova 5—1 
Minerul Anina — Crișul Oradea 2—1 
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița 6—1
Olim. Oradea — Gaz m. Mediaș 1—0

(Corespondenți i C. Crețu, I. Boțocan, M. 
Vîlceanu, V. Albu, T. Tohătan, 
Gh. Nicolăiță, G. llie).

(3-0)
(1—0)
(0—1)
(0—1)
(0—oj
(0-0) 
(0-1)
(1-0)

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

0—0
(5—1) 
(0-0) 
(2—1) 
(0-0)

Ștefănescu, P. Lungu,

CLASAMENTUL

30 18 6 6 66—27 42 1. CRIȘUL 30 18 8 4 46—21 44
30 18 5 1 43—28 41 2. Politehnica 30 16 10 4 48—22 42
30 16 2 12 37—39 34 3 C.S.M. Sibiu 30 14 5 11 49—38 33
30 14 5 11 32—26 33 L Corvinul 30 13 7 10 39—30 33
30 14 5 11 37—33 33 5. Minerul Anina 30 14 3 13 32—33 31
30 13 6 11 29—31 32 6. Olimpia S. M. 30 13 4 13 35—28 30
30 11 9 10 33—22 31 7. Metalurgistul 30 11 8 11 30—41 30
30 12 6 12 31—35 30 8. Olimpia Orad. 30 12 5 13 33—33 29
30 11 7 12 23—29 29 9. C.F.R. Arad 30 11 6 13—23—34 28
30 11 6 13 39—41 28 10. Minerul B. M. 30 12 3 15 44—36 27
30 11 6 13 28—39 28 11. Gloria 30 10 7 13 29—38 27
30 10 7 13 37—34 27 12. Gaz metan 30 10 7 13 28—41 27
30 11 5 14 35—34 27 13. Electroputere 30 8 10 12 28—45 26
30 12 3 15 32—33 27 14. C.S.M. Reșița 30 10 5 15 36—42 25
30 9 9 12 23—30 27 15. U. M. T. 30 7 10 13 26—33 24
30 1 9 20 20—64 11 16. Vagonul 30 9 6 15 28—39 24

A ÎNCEPUT BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Pe stadioanele din București și Oradea s-au desfășurat 

duminică primele partide ale barajului pentru divizia B la 
fotbal. Iată relatări de la aceste partide :

BUCUREȘTI
DELTA TULCEA — CHIMIA 

SUCEAVA 1—0 (1—0)
Victorie meritată a jucăto

rilor de la Delta. In prima 
repriză, tulcenii au acționat 
mai periculos și la o fază, 
în min. 20, după executarea 
unei lovituri libere, Mahera 
a marcat unicul gol al par
tidei. După pauză, chimiștii 
au dominat mai mult, au 
obținut cîteva lovituri de 
colț, dar au șutat rar și 
imprecis la poarta adversă, 
apărată ieri cu mult succes 
de Enache. In această parte 
a Intîlnirii, Delta a pus ac
centul pe apărare și a con
traatacat 
special 
Girip.

Foarte
G. Ghemigean — București. 
(P. v.).

METALUL PLOPENI — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 2—2 (0—1)

în meciul de pe sta
dionul Politehnica, am putut 
urmări o partidă fără mena
jamente și o echipă (Metalul 
Plopeni) net superioară, din 
toate punctele de vedere, 
adversarei sale, dar „sabota
tă" de propriul portar — 
cunoscutul Sfetcu •— 
moral al celor două 
înscrise de vîlceni. 
venii domină de la început, 
cele două extreme (și în spe
cial Florea — cel mal bun 
de pe teren) produc deseori 
panică, dar la a treia sau a 
patra minge scăpată de 
Sfetcu (min. 33), Deci» e aco
lo și... 1—0 pentru Chimia.

După pauză însă, cel care

înscriu sînt metalurgiștii, 
prin P. Gheorghe (min. 48) 
și Bogagiu (min. 65). Siguri 
de victorie, prahovenii se 
retrag în apărare, permițînd 
adversarilor lor să pornească 
o cursă de urmărire... în
cheiată (fericit pentru ei) în 
min. 90, prin golul înscris 
de H. Popescu. A condus 
corect și autoritar G. Bărbu- 
lescu — București. (D. Gr.).

ORADEA’
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 

INDEPENDENTA SIBIU 
1-1 (0—1)

Spectatorii de pe stadionul 
Crișul au asistat la un joc des-

tul de bun și... la un 
arbitraj sub orice criti
că prestat de C. Pop 
(Hunedoara), care a refuzat 
lugojenilor un gol perfect va
labil și două lovituri de 11 
m. Au înscris Mihai (min. 
31, autogol) pentru Indepen
dența și Ghișe (min. 63) pen
tru Vulturii. V. SERE — 
coresp.
ARIEȘUL TURDA

FAGARAȘ 1—0 (0—0)
Rezultatul meciului de pe 

stadionul Tineretului a 
viciat de către arbitrul 
Cruceanu (Arad), care 
min. 42 a anulat un gol
labil Chimiei. A marcat Mo- 
ceanu (min. 63), I. GHIȘA — 
coresp. j

CHIMIA

fost 
Tr. 
în 

va-

foarte periculos, 
prin Pareșcura

bun arbitrajul

în 
Și

Iui

autorul 
goluri 

Praho-

CURSA DE VITEZA LA GALAȚI
GALAȚI, 20 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru). 
Aproape 10 000 de spectatori 
au urmărit, cu un interes 
deosebit, cea de a treia eta
pă a campionatului 
blican de viteză la 
ciclism. întrecerile 
extrem de disputate, 
trîndu-se și unele surprize. 
Astfel, la clasa 500 cmc, Ște
fan Florian (Locomotiva 
Ploiești) a reușit să-i învingă

repu- 
moto- 

au fost 
înregis-

pe Gh. Ion și Vasile Szabo. 
Iată rezultatele : clasa 
•— Dumitru Vasilescu 
Buc.); 125 cmc — 
Ionescu-Cristea 
lăți); 175 cmc — D. Vasiles
cu (Met. Buc.); 250 cmc — 
Vasile Szabo (Met. Buc); 
500 cmc — Ștefan Florian 
(Locomotiva Ploiești); ataș 
— Ștefan și Ion Csorvasi 
(U.R.A. Tg. Mureș).

T. SIRIOPOL

70 cmc 
(Met. 
Alex. 

(Oțelul Ga-

Balcaniada
(Urmare din pag. 1)

apărarea bulgară, el erau aș
teptați și ținuți ture întregi 
în plasă. Ba mai mult, Ivan 
Sekulinov la o coborîre a 
barat drumul liderului manșei 
a doua Șt. Chițu, înlesnind 
astfel lui V. Manolov să preia 

acestea 
privirile 

arbitrilor, 
juriul internațional 

concurs pe M. 
Ivan Sekulinov, 
că V. Manolov 

în clasamentul 
ultima etapă a 

balcanic este 
la

conducerea. Toate 
s-au petrecut sub 
îngăduitoare ale 
In final, jur 
a exclus din 
Mihailov și 
dar ce folos 
s-a distanțat 
general, iar 
motocrosului 
programată luna viitoare 
Sofia...

Clasamentul etapei a doua,

de motocros
Manolov 
(R) 34 p, 
p, 4. A. 
M. Banu

INDIVIDUAL : 1. V. 
(B) 40 p, 2. Șt. Chițu 
3. Cr Dovids (R) 29 
Ionescu (R) 28 p, 5.
(R) 27 p, 6. E. Pîrvanov (B)
21 p. Pe ECHIPE i 1. Româ
nia 118 p, 2. Bulgaria 96 p, 
3. Iugoslavia 58 p. Clasamen
tele generale după două eta
pe, INDIVIDUAL : 1 V. Ma
nolov 68 p, 2. Șt. Chițu 62 p, 
3. Cr. Dovids 57 p, 4. A. lo- 
nescu 48 p, 5. M. Banu 44 p, 
6. A. Bele (I) 33 p. ECHIPE I 
1. România 213 p, 2. Bulgaria 
151 p, 3. Iugoslavia 140 p. In 
program a figurat și o clasă 
națională pînă la 500 cmc. Fi. 
Davidescu (Victoria Moreni) a 
cîștigat detașat cursa. II ur
mează în clasament Traian 
Moașa (St. r. Brașov) șl C. 
Goran (Poiana Cîmpina).

In semifinalele campionatului de juniori

SURPRINZĂTOR, FAVORIȚII 
AU IEȘIT DIN CURSĂ...

BRAȘOV, 20 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Ignorînd pronosticurile, Pe
trolul Ploiești și Școala spor
tivă Sibiu — outsidere după 
calculul hîrtiei — au termi
nat învingătoare, 
du-și dreptul 
la finala din

format patru (a ratat tocmai 
Dobre ! ?), iar Metalul pu- 
mal trei...,'

cucerin- 
de a participa 
4 iulie.

PLOIEȘTI —PETROLUL
METALUL BUCUREȘTI 5—4, 

DUPĂ „PROBA" 
PENALTYURILOR

Apreciind antecedentele, 
Metalul București, campioa
na în funcție a Juniorilor, 
deținea nouă șanse din 
zece în fața unei echipe ne
coapte, rezultanta unul ex
periment insolit — antrena
mente la crăpatul zilei, cro
suri pe zăpadă cît casa — 
practicat de tînărul antre
nor Gh. Dumitrescu. Prezum
țiile au fost însă infirmate, 
căci Petrolul a aliniat o echi
pă lipsită de vedete, dar o- 
mogenă și echilibrată.

în ciuda dominării petro
liste. Metalul, cu fotbaliști 
mai rafinați, dar mai obosiți 
și mai puțin încrezători în 
șansa lor, a condus cu 1—0
— gol Viță, în min. 32 — 
pînă cînd Dobre a adus ega- 
larea (min. 57), dintr-un pe
nalty acordat cu justețe de 
arbitrul Gavrilă Pop. După 
80 de minute de joc încrîn- 
cenat — specialiștii prezenți 
afirmă că meciul acesta a 
reprezentat adevărata finală
— scorul a rămas egal: 1—1. 
S-a procedat la executarea 
seriilor de cinci lovituri de 
la 11 metri! Petrolul a trans-

ȘCOALA SPORTIVA SIBIU— 
„U“ CLUJ 2—1 (0—0)

Partida a debutat sub sem
nul presiunii clujene și — 
după o repriză albă •— Mar- 
cu a deschis scorul pentru 
universitari (min. 43), anu- 
lînd parcă orice șansă de sur
priză. Voluntari din cale a- 
fară, avînd în Schel un ex
celent fundaș central, în 
Țurlea și Muscă două „vîr
furi" agere, sibienil — o e- 
chipă cu un gabarit dej 
baschetbaliști — nu s-au îm
păcat nici o clipă cu ideea 
înfrîngerii. Au urmat cîteva 
greșeli nepermise ale defensi
vei someșene — foarte nein
spirată, în frunte cu căpitanul 
echipei, Matei, șl portarul 
Făt — și elevii Inimosului 
profesor Tr. Tudoran au răs
turnat scorul, reușind două 
goluri prin Țurlea (în min. 
49 și 56).

Clujenii au revenit în atac 
cu vehemență, dar meciul 
fusese jucat, spre nemulțu
mirea spectatorilor, dornici 
să revadă „suplimentul" lo
viturilor de la 11 metri...

Remarcări: Istrătescu, Cra
mer, Toader și Dobre (Pe
trolul), Mateescu, Mihalache 
și Sandu (Metalul), Vîrlan, 
Schel, Marcu și Țurlea (Șc. 
sp. Sibiu), M. Marcu și Fur- 
nea („U“ Cluj), și arbitrul C. 
Ghiță (Brașov), conducătorul 
autoritar al celei de a doua 
partide.

Ov. I.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

25, ETAPA DIN 20 IUNIE

I. „U“ Cluj — Dinamo 
II. Petrolul — C.F.R. Timiș.

III. „U“ Craiova — Progresul
IV. Steaua — C.F.R. Cluj
V. Jiul — Farul

VI. U.T. Arad — F.C. Argeș 
VII. St. Roșu — Politeh.

VIII. Poiana — Metrom

x 
X 
X

1
1
1
1
1

IX. Progres. Br. — Politeh. Gl. 2
X. U.M. Timiș. — Olimpia S.M. 1

XI. C.S.M. Sibiu — Poli. Tim. X

Xn. Corvinul — C.F.R. Arad X 
XIII. Minerul Anina — Crișul 1

Fond de cîștiguri : 360.957 lei.
• Se aduce Ia cunoștința par- 

tlcipanțtlor că In programul con
cursului Pronosport nr. 26 —
etapa din 27 iunie, au survenit 
următoarele 
IV F. 
A) se 
greșul 
(div. 
Argeș

  modificări : meciul 
C. Argeș — Petrolul (div. 
înlocuiește cu meciul Pro- 

— Universitatea Cluj 
A) iar meciul XI F. C. 

...„v — Petrolul (tineret) se
înlocuiește cu meciul Progresul 
— Universitatea Cluj (tineret).



JUVENTUS... „U '■ CLUJ 210)

DINAMO 2(1) REZULTATUL DE PE SOMEȘ ,,U ’ CRAIOVA 3(1)

PROGRESUL 0 PARTIDĂ
Aș vrea sâ scriu despre apropiata victorie finală a lui 

Dinamo. Dar nu cred că aș putea adăuga mare lucru. 
Va fi o victorie normală, pe care au întrevâzut-o 999 

din cei 1 000 de suporteri ai fotbalului nostru. Aș vrea să 
scriu despre stupefianta retrogradare de ieri a U.T.A.-ei, care 
pierde un loc în ziua în care cîștigă cu 6—1...

As vrea să scriu și despre acest elegant 1—1 al lui C.F.R. 
Timișoara, dar n-aș vrea să răscolesc prea mult jarul care 
face dintr-o retrogradare un veritabil prohod, uitînd, de pildă, 
că orice suporter englez care se respectă își însoțește echipa 
favorită chiar și în liga a patra, fiind convins că ea va 
reveni în prima ligă, pe Wembley sau la Manchester.

Vă rog să-mi permiteți ca astăzi să renunț la aceste repere 
clare, pentru a mă opri asupra rezultatului care mi se pare 
cel mai interesant în etapa de ieri. Mă gîndesc la acel 3—3 
al Progresului.

Nu sînt un suporter al Progresului. Și nici nu știu de ce 
nu sînt. Dar mi-ar părea rău ca echipa care înscrie 3 goluri 
la Craiova să-și modifice itinerariul geografic în campiona
tul 1971—1972.

Acest 3—3 al Progresului Ia Craiova înmulțește regretele 
cronicarului. Progresul a fost cîndva .un salon al refuzaților". 
Progresul a fost ieri o echipă în care veneau să moară, 
.în picioare", jucătorii necuprinși de reflectoarele marilor 
echipe bucureștene. Dar Progresul a avut curajul să-și atace 
tradiția minoră. Și a făcut-o cu o ardoare care ar fi meri
tat, desigur, o soartă mai bună. într-un singur an, Progre
sul a reușit să-și comprime la maximum pubertatea. într-un 
singur an, Progresul a reușit să devină o echipă iubită, în 
ciuda numelui său de o abstracțiune dezolantă.

Progresul 1971, cu Dudu, cu Beldeanu, cu Dumitriu, cu 
Năstase, cu Tănăsescu, spune mult mai mult decît faimosul 
Progresul cu Ozon, Dinulescu și toți ceilalți.

Stimați cititori, judecați-mă pentru acest subiectivism cras. 
Dar îmi este greu să uit că Progresul a depus un efort de 
regenerare mai consistent chiar decît aspra campanie Steaua, 
încheiată ieri cu șutul lui Aelenei.

Duminică se joacă match-ul lanternei nr. 2. (La Cluj și la 
București). E ultimul derby prin corespondență al campiona
tului 1970—1971. Indiferent de rezultatul acestui derby, aș 
vrea ca Progresul să rămînă o ECHIPĂ, la modul englezesc, 
o echipă care nu face distincția între A și B. Iar dacă Pro
gresul va coborî o treaptă, el va reveni, sînt sigur, poate 
sub un nume mai potrivit, Juventus, de pildă, ca o răsplată 
pentru antrenorii cărunți care au găsit cîțiva fotbaliști cu 
har la umbra platanilor seculari din Parcul Tennis-Clubului...

Ioan CHIRILĂ

A ADUS DINMVIȘTILOR UNIȘI EA Șl TITLUL.
CLUJ, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Tensiunea șl dramatismul 

partidei de la Cluj au fost 
previzibile. Dinamo nu putea 
decît să se cheltuiască pînă 
la capăt în aceste 90 de mi
nute care aveau menirea să 
fixeze destinul acestei echi
pe aflată toată primăvara 
într-o extenuantă cursă pen
tru titlu. Dar bucureștenii au 
avut de înfruntat o formație 
bine organizată, cu un mo
ral robust, 
jucători în 
ca, Barbu, Adam) și ambi
ționată să 
acasă în fața unui adversar 
prestigios. Oaspeții cunoșteau 
atu-urile ofensive ale ' cluje
nilor și atunci Traian Iones
cu a conceput un dispozitiv 
defensiv la care au partici
pat chiar și Dumitrache și 
Lucescu. Un dispozitiv suplu 
și reversibil, greu de perfo
rat de pasele în adîncime și 
de „un-doi“-urile bine de
clanșate de coechipierii lui 
Pexa. Băieții luj Șepci au a- 
vut, în schimb, misiunea să 
anihileze acele contraatacuri 
aproape paralizante care au 
adus atîtea goluri, puncte și 
faimă dinamoviștilor. Bucu
reștenii nu s-au resemnat în 
postura de echipă asediată în 
deplasare și prin Dinu, R. 
Nunweiller, Lucescu și Sălcea
nu au inițiat acțiuni simple, e-

nergice, subtile (minutele 4,13, 
15, 16, 20) șl doar forma ex
celentă a lui Pexa și Cîmpea- 
nu, intervențiile lor lucide și 
șansa au ferit în prima parte 
a jocului poarta lui Negru.

servită de cîțiva 
mare formă (An-

nu cedeze tocmai

Wiir^rSl
I 

Stadion Municipal ; teren 
bun ; timp excelent ; spec
tatori aproximativ 15 009. Au 
înscris : R. NUNWEILLER
(min. 40). DELEANU (min. 

76) MUNTEANU (min. 64) 
și BARBU (min. 74). Rapor
tul șuturilor Ia poartă 9—15 
(pe spațiul porții 2—6). Ra
portul cornerclor 4—4.

„U“ CLUJ : Negru 8 (min. 
80 Moldovan 8) — Crețu 7, 
Pexa 8, Cimpeanu 8, Mlhăllă 
7, Stîncel 7, Anca 84-, Mun
teanu 7, Barbu 9, Adam 8, 
Dorin Mooanu 7.

DINAMO : Constantinescu a 
— Cheran 7, Stoenescu 8 
(min. 71 Stefan 7), Sandu 
Gabriel 8, Deleanu 3, Dinu 8. 
Mustățea 7, Sălceanu 7, Du
mitrache 8, R. Nunweiller 8. 
Lucescu 8.

A arbitrat N. CURSARU 
(Ploiești) + ajutat
la tușă de M. Marinciu (Plo
iești) și V. Plrvescu (Buzău).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : „U“

Cluj — Dinamo 2—0 (1—0)

DRAMATICĂ LA CRAIOVA...

STEAUA 6(0)

C.F.R. CLUJ 0(0) FINAL EXCELENT AL GAZDELOR
! înainte de începerea parti
dei de pe stadionul Republi
cii, focoșii suporteri ai echi
pei Steaua cereau favoriților 
lor, nici mai mult nici 1 mai 
puțin, decît o victorie la zece 
goluri diferență, pentru a 
răzbuna îndoit severa infrîn- 
gere suferită in turul cam
pionatului, la Cluj, cu 5—0.

Dar au trebuit să treacă 
aproape două treimi din tim
pul de joc pentru ca talenta- 
ții jucători bucureșteni să 
reușească măcar deschiderea 
scorului. Pînă atunci, ei au 
fost de nerecunoscut, avînd, 
probabil, cea mai ștearsă 
comportare din acest retur de 
campionat.

Luînd, se pare, meciul cam 
ușor și gîndindu-se mai mult 
la partida de Cupă de 
miercuri, steliștii au dat do
vadă de o indolență în joc 
pe cit de surprinzătoare, pe 
atît de enervantă pentru spec
tatori, întrecîndu-se totodată 
în greșeli elementare cu ad
versarii lor.

Am fost nevoiți să asistăm, 
astfel, la cele mai anoste 45 
de minute de fotbal ce ni 
s-au oferit în ultimele etape, 
perioadă în care mai demne 
de reținut ni s-au părut doar 
loviturile cu capul ale lui 
Pantea (min. 5) și Vigu (min. 
24), în ambele situații mingea 
trecînd puțin peste bara

Stadionul Republicii; teren bun : timp favorabil ; spectatori — 
aproximaUv 6 000. Au marcat : IORDANESCU (min. 56, 65 și 81), 
MARCU (min. 66), TATARU (min. 70) șl AELENEI (min. 79). 
Raportul loviturilor la poartă : 17—9 (din care pe spațiul porții : 
12—4). Raport de cornere : 4—3.

STEAUA : Haidu 7 — Mlrăuță 6, Ciugarin 8, Negrea 7, Cris- 
tache 7 (min. 66 Aelenei 8), Naom 7, Vigu 8, Pantea 7, Tătaru 8, 
lordănescu 9, Dumitriu III 6 (min. 57 Marcu 7).

C.F.R. Cluj : Mărculescu 5 — Lupu 4, Cojocaru 7, Dragomir 5, 
Fanea 6, Roman 4, M. Bretan 7, Soo 5, S. Bretan 4 (min. 59 Petre 
Gheorghe 5). O. Ionescu 5, Țegean 4 (min. 74 Burlacu)

A arbitrat C. NIȚESCU (Sibiu) -4-4r ajutat la linie de
V. Cioc (Mediaș) și T. Andrei (Sibiu), acesta din urmă cu unele 
greșeli în semnalizarea ofsaidurilor.

Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve : Steaua —

7.
C.F.R. Cluj 4—0 (1—0)

STEAGUL ROȘU 2(1)
POLITEHNICA 0(0)

Stadionul Tineretului, timp 
frumos, apoi ploaie torenția
lă ; teren bun ; spectatori a- 
proxlmativ 6 000. Au marcat: 
GYORFI (min. 23). FLORES
CU (min. 65). Raportul șutu
rilor la poartă 17—11 (pe spa
țiul porții 9—6). Raport de 
cornere 10—7.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 8 — Ivăncescu 7, Jenei
7, Olteanu 8, Rusu 8, Pesoaru
8, Cadar 8, Ghergheli 7. Flo
rescu 7, Dumitriu II 8, Gyorli 
7 (min. 70 Drăgoi).

POLITEHNICA : Iordache 9 
— Romilă 7, lanul 5, Stolces- 
cu 8, Hanceriuc 7. Mărdărescu 
8, Simlonaș 7, Incze 5, Cuper- 
man 6, Moldoveanu 7. Marica 
6 (min. 46 Lupulescu 6).

A arbitrat ION CIMPEANU 
ajutat la linie de 

T. Gaboș și E. Călbăjos (toți 
din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Steagul 

roșu — Politehnica Iași 1—1 
(1-1).

BRAȘOV, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Partida debutează într-un 
ritm infernal, gazdele se nă
pustesc cu furie asupra stu
denților, în vreme ce — în 
min. 6 și 17 — Iondache sal
vează in etremis primele 
șuturi reprezenttnd o domi
nare teritorială care nu va

U.T.A. 6(1)
F.C. ARGEȘ 1(1)

transversală, vreo două șu
turi ale lui Tătaru (min. 18 și 
23) reținute de Mărculescu și 
bîlbîielile din careul Stelei (în 
minutele 38 și 39) la două 
cornere executate de clujeni, 
cînd aceștia ar fi putut să 
înscrie, profitînd și de inter
vențiile mai puțin inspirate 
ale lui Haidu.

După pauză, bucureștenii 
au reluat jocul parcă la fel 
de slab și de abia primul gol 
înscris de lordănescu în min. 
56 (în urma unui corner, 
mingea fiindu-1 trimisă de 
Pantea) le-a amintit că, to
tuși, valoarea lor este alta și 
că publicul așteaptă altceva 
de la el decît ceea ce oferi
seră pînă atunci.

Și, într-adevăr, după acel 
prim gol, pe teren n-a mai 
existat, practic, decît o singu
ră echipă, iar jocul n-a mai 
avut istoric. Dezlănțuiți, ste- 
liștii i-au dominat copios pe 
clujeni, au creat faze de mare 
spectacol (s-au distins în a- 
cest sens lordănescu șl Tăta- 
ru, ca și mai tinerii lor coechi
pieri Aelenei și Marcu) și au 
înscris încă cinci goluri (ale 
căror descrieri nu mai are 
rost să le prezentăm), ratînd 
cam tot atîtea. Un final, deci, 
excelent al echipei gazdă, 
care și ieri, în aceste ultime 
30 de minute de joc, a con
firmat marile ei posibilități.

Constantin FIRANESCU

FOTBAL ȘL POTOP
conteni pînă la sfârșitul celor 
90 de minute.

Se joacă foarte repede, bra
șovenii caută golul cu insis
tență, dar oaspeții — cu 
Moldoveanu în centrul liniei 
de atac și cu Marica. pe post 
de „aripă" improvizată — 
se apără cu luciditate, arun- 
cînd spre poarta lui Adama- 
che contraatacuri scînteietoa- 
re, care poartă de fiecare 
dată sămînța golului. După 
un sfert de oră spectaculos, 
jocul se mai liniștește și 
într-un asemenea moment de 
acalmie — min. 23 — bra
șovenii deschid scorul ! stre
curat pe dreapta, Ghergheli 
trimite o pasă spre centrul 
careului mare, Florescu și 
Dumitriu sar peste balon cu 
șiretenie, Gyorfi vine ca un 
bolid și-l ia cu dreptul, la 
vinclu, înfrîngînd rezistența 
portarului Iordache, cel mai 
bun fotbalist de pe teren s 
1—0.

Urmează cîteva minute de 
tatonare, o superbă „șarjă" 
inițiată de Moldoveanu pe 
stînga (min. 28), o nouă ro
binsonadă a lui Iordache, la 
o lovitură liberă violent exe
cutată de Ivăncescu.

La sfârșitul primei jumă
tăți de oră, norii amenință-

tori de deasupra Brașovului 
încep să-și lepede povara, 
plouă din ce în ce mai tare, 
ploaia se transformă într-un 
adevărat potop, spectatorii 
se refugiază care pe unde 
poate, în timp ce 22 bărbați 
adevărați înfruntă vitregia 
naturii, oferind un spectacol 
emoționant.

La reluare. Steagul roșu se 
menține în atac, în ciuda e- 
forturilor disperate ale mij
locașilor ieșeni de a „îm
pinge" jocul spre poarta lui 
Adamache. Moldoveanu „co
boară" tot mai des spre ca
reul propriu, în timp ce Măr
dărescu — azi pe cît de in
ventiv, pe atît de inepuiza
bil — ratează de puțin ega- 
larea, șutind în bara trans
versală (min. 63). Nu trec 
nici două minute, Dumitriu 
II îl vede pe Florescu în a- 
dîncime, lanul ezită. Iorda
che zvîcnește prea 
2—0 !

Apoi, Ouperman 
copilărește singura

tîrziu și...

ratează 
centrare 

inteligentă venită de la Inc- 
ze (min. 78), Florescu ten
tează inutil ia o minge-gol 
servită de Dumitriu II (min. 
83), și punct final I

Ovidiu IOANIȚOAIA

ARĂDENII
CU FRUNTEA SUS...
ARAD, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
O singură repriză, numai 

atît, au rezistat băieții lui 
Titus Ozon în fața formației 
textiliste care — după un 
start ezitant — s-a dezlăn
țuit literalmente, preluînd 
frînele jocului și obținînd în 
final o victorie categorică, 
mult aplaudată de public, 
într-adevăr, acum, la închi
derea stagiunii, campioana 
en titre a ținut să se despar
tă de titlu cu fruntea sus, 
furnizînd un fotbal-spectacol, 
un recital de joc ofensiv.

Peste șocul din min. 18 (la 
golul lui Radu, înscris într-o 
perioadă de joc bun al for
mației piteștene), U.T.A. a 
trecut cu priceperea și dezin- 
voltura-1 caracteristice, atrîn-

gînd mai judicios rîndurile 
la mijlocul terenului; din 
această zonă a alter
nat. derutant, pasa scurtă 
cu pasa lungă, spre aripi și 
spre vîrful central (Broșov- 
schi), măcinînd treptat tena
cea defensivă a oaspeților. 
Și. cu 8 minute înainte de 
finalul primei reprize, for
mația gazdă restabilea echi
librul pe tabela de marcaj : 
la o „indirectă" la marginea 
careului mare, Domide a șu
tat puternic la colț, Nicules- 
cu a respins în picioarele Iul 
Pojoni, care, de la 7—8 me
tri frontal, a îndeplinit o 
simplă formalitate.

Foarte repede a căzut și 
cel de al doilea gol textilist 
(min. 48 ,autor Domide, o- 
mul iui... Pjyap GlandvLUe).

De acum înainte, cele două 
echipe vor ajunge și vor ră- 
mîne în stare de echilibru, 
dar mai periculoși se vor do
vedi din cînd în cînd stu
denții, grație paselor bine o- 
rientate — spre oamenii li
beri — de către acest Barbu, 
un jucător despre care ne 
mirăm cum de scapă mereu 
prin sita selecționerului. 
Munteanu și Mocanu se vor 
lansa de cîteva ori, vor șuta 
năpraznic (minutele 22, 28, 
36, 38). însă Constantinescu 
se află într-o zi mare, prin
de, respinge, degajează sau 
boxează. în acest interval, 
rezistența superbă a oaspeți-

lor se transformă frecvent în 
capacitate ofensivă. Și astfel, 
în min. 40, Sălceanu, scăpat 
spre linia de corner centrea
ză și balonul ajuns pe par
tea opusă va fi interceptat și 
șutat de R. Nunweiller : 0—1. 
Ultima fază periculoasă a 
primei reprize va fi realizată 
de Barbu și Crețu, fundașul 
Universității finalizînd cu un 
șut extraordinar o combinație 
rapidă (min. 42), cînd porta
rul dinamovist se opune 
printr-un reflex de mare fi
nețe. După pauză replica 
studenților se înăsprește și 
devine mai ingenioasă. Anca, 
Munteanu și Dorin Mocanu 
muncesc mult și după 19 mi
nute de presiune greu de su
portat, apărarea din fața por
tarului Constantinescu se va 
fringe. Centrarea lui Anca va 
fi reluată în plasă printr-o 
acrobatică lovitură de cap de 
către Munteanu. Mustățea și 
Deleanu se reped și protes
tează vehement în fața arbi
trului de tușă, dar părerea 
noastră este că faza de gol 
a clujenilor a fost cristalină 
și regulamentară : 1—1.

Urmează o perioadă cînd 
clujenii sînt din ce în ce mai 
greu respinși din careul lui 
Constantinescu. O combina
ție dintre Stăncel și Barbu 
n-a putut fi neutralizată cu 
nimic (în min. 74 : 2—1). De 
astă dată, disperarea îi va 
ajuta pe dinamoviști să mai 
găsească încă resurse după 
risipa masivă de mai înainte. 
Și cum disperarea poate fi 
și ea uneori un adjuvant de 
mare valoare, studenții ajung 
să fie masați în careu. în a- 
ceastă perioadă de acțiuni 
paroxistice, Dumitrache nu 
poate fi oprit decît printr-un 
fault (min. 76), Deleanu va 
executa lovitura liberă cu un 
efect în stare să păcălească 
orice portar și orice zid: 
2—2.

CRAIOVA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Meciul debutează furtunos. 
Chiar în primul minut, Raksi 
profită de luftul lui Deselnicu, 
centrează balonul la Năstase și 
acesta reia, de la 5 metri, peste 
bară. Peste două minute, cra- 
iovenli, mai norocoși, deschid 
scorul. Niță pasează la Bălan, 
Ad. Constantinescu și D. Geor
gescu ezită să atace decisiv și 
„Goliatul" Bălan reia în plasă : 
1—0. Progresul primește golul 
cu fruntea sus și atacă din ce 
în ce mai periculos. După o ra
tare a lui Năstase (min. 14) și 
un șut teribil al lui Beldeanu 
(min. 16). urmează golul egali
zator. Năstase pătrunde pa 
stînga și trage puternic, Papuc 
respinge în picioarele lui Cassal 
și acesta reia în plasă. Sîntem 
în min. 20 și scorul este 1—1. 
Craiovenii nu-și regăsesc bu
sola, dar forțează prin atacuri 
individuale obținerea golului. 
Bălan execută o lovitură li
beră de la 40 m. care e gata- 
gata să intre în poartă. Oble- 
menco ratează și el în min. 34 
și repriza se termină în plină 
presiune a Progresului.

Universitatea reia jocul mult 
mai hotărită. atacă vehement, 
dar Niță trage in portar. Ime
diat, Progresul pătrunde în ca
reul craiovean și șutul lui Năs
tase întîlnește bara. în min. 50, 
Niță ia o acțiune pe cont pro
priu și apoi pasează la ObJe- 
menco. D. Georgescu ezită din 
nou, iar „tunarul Craiovei” își 
face datoria: 2—1. Gazdele con
duc. dar atacurile Progresului 
pun mereu pe jar apărarea ad
versă. Rakși execută în min. 57 
un corner și dintr-o mare do 
capete răsare V. Popescu, care 
plasează balonul în plasă :2—2 
Peste un minut, Oblemenco 
ratează de la 7 m o ocazie 
unică, iar mai tîrziu portarul 
Papuc plonjează în picioarele 
lui Cassai. în min. 63. bucureș
tenii iau conducerea. Rakși, 
„mașina de pase” a bucurește- 
nilor. îi pune pe tavă un balon 
Ideal lui Cassal și acesta îl

Stadion Central; teren 
bun ; timp frumos ț specta
tori 14 000. Au marcat : BA
LAN (min. 3 șl 64), OBLE
MENCO (min. 50), CASSAI 
(min. 20 șl 33) șl VIOREL 
POPESCU (min. 57). Șuturi 
Ia poartă 22—35 (pe spațiul 
porții 12—28). Raport de cor
nere 5—13.

UNIVERSITATEA : Papuc 7 
— Nlculescu 6, Smarandaehe 
7, Deselnicu 5 (min. 66 Velea 
6), Bttlan 6, Strtmbeanu 7, 
Ivan 6. Niță 6, Bălan 8, 
Oblemenco 7. Țarălungă 5 
(min. 25 Martinovici 7).

PROGRESUL ț Zamfir 6 
(min. 66 Manta 8) — V. Po
pescu 5 (pentru prea multa 
faulturi), Măndolu 7, D. Ge
orgescu 7, Ad. Constantine
scu 6, Tănăsescu 8, Beldeanu 
7, Sandu Ion 8; Raksi 9 
(min. 78 Matei), Năstase 7, 
Cassai 9.

A arbitrat I- RUS 
+++++, ajutat bine la 
tușă de I. Boos și cu multe 
scăpări de Z. Szecsei (toți 
din Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi 5 8.
La tineret-rezerve î Univer

sitatea Craiova — Progresul 
1—1 (0-0).

aruncă în plasă. Dar euforia 
oaspeților nu durează decît un 
minut. Bălan se năpustește spra 
poarta lui Zamfir, „pulveri
zează” toată apărarea bucureș- 
teană și înscrie cu un șut pla
sat. Scorul a devenit 3—3 și 
au mai rămas de jucat 25 de 
minute. Ambele echipe forțează 
cu ultimele puteri victoria. Bă
lan ratează în min. 70, iar peste 
două minute Năstase irosește de 
la numai 3 m pasa de aur a 
lui Cassai. care ar fi adus iz- 
bînda echipei sale. Este apoi 
rîndul lui Niță să scape pe 
contraatac și să fie placat de 
Măndoiu (min. 76). Progresul 
încearcă ultima șansă. Se az- 
vîrle iarăși în atac, dar Papuc 
blochează miraculos un șut al 
lui Tănăsescu și apoi răsună 
fluierul final...

George MIHALACHE

Romulus BALABAN

PETROLUL 1(1)

C.F.R. TIMIȘOARA 1(1) PÎNĂ LA
RAPID_ _ _ _ _ _ _ _ 0(0)

S. C. BACĂU ' 1 (o) VISE
SPULBERATE ÎN CIULEȘTI

CARATUL
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Meci _,fără probleme” pen

tru cele'două echipe, angaja
te cel mult pe planul ambiției 
de moment, pentru arbitru, 
privit de data aceasta ca un 
personaj inofensiv, și — de ce 
n-am recunoaște-o — .și pen
tru cronicarul jocului, pus în 
fața unei partide fără furtuni 
și contradicții, ușoare pentru 
gazde.

...Acestea au fost socotelile 
de acasă, care nu aveau să 
se potrivească de loc cu cele 
de pe teren. într-adevăr, în 
locul unei partide de forma
litate, întîlnirea de la Ploiești 
s-a transformat într-un meci 
de mare luptă, cu puternice 
angajamente fizice și morale, 
cu faze dinamice, cu tensiune 
în teren și în tribune, cu 
multe momente de cumpănă, 
care au „aprins" tribunele, 
cum a fost cel din finalul 
primei reprize. în min. 45, 
Ciupitu a trimis puternic cu 
ristul mingea, care a lovit mu
chea barei, ricoșînd în teren. 
Din cauza șocului, plasa porții 
s-a mișcat, lăsînd spectatoru
lui impresia că a fost gol. De 
aici, atmosferă încărcată, care 
n-avea să se liniștească nici 
mai tîrziu, mai ales că re
priza a doua s-a desfășurat 
sub semnul atacurilor neîntre
rupte ale echipei Petrolul, al 
golului care a plutit 
teren, dar 
niciodată.

Evident, 
fost de un 
bun, a avut și o notă oare
cum mai echilibrată, timi
șorenii desfășurînd un joc 
bun la mijlocul terenului. In 
această parte a meciului, 
Petrolul a avut omul nr. 1 în 
fundașul N. Ionescu, care s-a 
avîntat mereu în atac, în- 
cheindu-și acțiunile cu șuturi 
năpraznice, dintre care unul, 
cel din min. 35, avea să se 
oprească în plasă. La scurt 
timp, însă, Regep l-a pus în

nu s-a
mereu în 

realizat

întîi arepriza
nivel tehnic mai

Stadion U.T.A., teren bun, timp frumos, spectatori 10 000. Au 
marcat: POJONI (min. 37), DOMIDE (min. 48), KUHN (min. 52 și 
80), BROȘOVSCHI (min. 55), SIMA (min. 73), respectiv RADU 
(min. 18).

Raport de șuturi la poartă : 22—12 (pe spațiul porții : 13—7) ;
raport de cornere : 3—4.

U.T.A. : Vidac 7 — Birău 8, Lereter 7, Pojoni 8, Popovld 7 
(min. 55 Schepp 6), Petescu 8, Callnln 6, Sima 7, Domide 9, Bro- 
șovschi 9, Kuhn 9.

F. C. Argeș : Nlculescu 5 (min. 57 Ariclu 5) — Plgulea 6, 
Olteanu 8 (min. 66 Ciolan 6), Vlad 7, Ivan II 5, Prepurgel 6, M. Po
pescu 7, Dobrescu 6, Frățilă 6, Dobrin 6, Radu 6.

A arbitrat ALEX PlRVU ajutat de M. Niță șl Alex.
Paraschiv (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. — F. C. Argeș J 1—3 (1—1).

IUI li .iiiii.ianl ilij ,miai.juai .uaaui jii

după care, în următoarele 7 
minute, U.T.A. s-a desprins 
cu autoritate de adversar : în 
min. 52 a înscris Kuhn (îm- 
pingînd în plasă, din apro
piere, după formidabilul voie 
a lui Broșovschi, respins cu 
dificultate de Niculescu), a- 
poi, în min. 55, a fost rîndul 
lui Broșovschi să perforeze 
plasa porții nefericitului Ni
culescu, supus unui tir cva- 
sicontinuu. Pe teren exista o ( 
singură echipă, U.T.A., care 
își continua irezistibilă dru
mul spre victoria categorică, 
cu țggta cpțiițiș fundaților

piteșteni și a lui Ariciu, In
trodus, la scorul de 1—4, în 
locul lui Niculescu. Dar și 
Ariciu se va dovedi neputin
cios în min. 73 și 80, cînd 
Sima și, respectiv, Kuhn a- 
veau în învingă cu două șu
turi expediate din afara ca
reului mare. Cel puțin, golul 
lui Kuhn (azi o... veritabilă 
aripă stingă) a fost unul de 
toată frumusețea — șut de 
la aproximativ 25 m, mingea 
poposind la păianjen : 6—1, 
gol care pecetluiește soarta 
partidei.

G, NICOLAESCU

PUTERILOR
Stadlon Petrolul; timp Ideal 

de joc ; teren excelent ; spec
tatori circa 8 000. Au marcat : 
N. IONESCU (min. 35) șl PE
RIAT (min. 38). Raportul șu
turilor la poartă 38—7 (pe spa
țiul porții 18—2). Raport de 
cornere 14—1.

PETROLUL : Plopeanu (fără 
notă, nefiind solicitat) — Gru
ber 7, Bădin 8, Mocanu 7, N. 
Ionesou 94-. luhasz 7, Moraru
7, Petruț 6, (min. 36 Drldea 
5). Grozea 8, Clupltu 5, Ior
dache 5 (min. 65 Dincuță, 7).

C.F.R. TIMIȘOARA ! Gabo
raș 8 (min. 46 Așa 9) — Pîrvu
8, Hergan 7, Bodrojan 8, Boc
șa 7, Chlmiuc 8, Volaru 6. 
Floare? 7. Regep 6 (min. 82 
Florescu), Seceleanu 9. Perlat 
7.

A arbitrat C. DINUUESCU 
ajutat la linie de 

V. Roșu șl A. Vămășescu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul 

— C.F.R. Timișoara 3—1 (2—1).

cursă pe Periat, care nu s-a 
mai oprit decît în poarta 
adversă.

După cum arătam mai 
înainte, repriza a doua avea 
să se petreacă în jumătatea 
de teren a oaspeților. Petro
liștii au atacat furibund, au 
bombardat poarta adversă, dar 
înlocuitorul lui Gaboraș, Așa, 
a avut intervenții inspirate. 
Nu este mai puțin adevărat 
că, în multe alte ocazii, șu
turi care păreau să-1 învingă 
(,.cap“ Dridea min. 68, șut 
Grozea — min. 70 și 73), au 
ocolit de puțin poarta.

Și astfel, în locul unui 
meci fără istoric, am văzut 
la Ploiești una dintre cele 
mai pasionante partide ale 
acestui campionat...

Jack BERARIU

PETROȘANI, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

După atîta coșmar și a- 
tîtea speranțe, Jiul avea ne
voie în ultima partidă din 
fieful său de un singur punct 
pentru a scăpa de chinurile 
retrogradării. Și Jiul a ob
ținut chiar victoria, o victo
rie fără dubii, într-o manie
ră deconectantă, chiar dacă 
adversarul său, Farul, venea 
cu ultimele speranțe și toa
te eforturile pentru... treapta 
de bronz a clasamentului. 
Grijile Jiului au fost alun
gate însă repede, în min. 
3, cînd Naidin î-a deschis 
Pe Ion Constantin, acesta a 
trimis destul de slab un șut 
spre poartă, mingea s-a lovit 
de Libardi, fundașii din. cen
trul careului dobrogean s-au 
pierdut cu firea și Perones- 
cu, aflat în centrul careului 
mic, n-a știut ce-i iertarea. 
Dar golul acesta n-a adus 
încă liniștea deplină, căci te
renul greu și doi periculoși 
„inamici" din Tomis — Ologu 
și Oprea — puteau da ori- 
cînd logica jocului peste cap. 
mai ales că ofensiva gazde-

Stadion Giulești, timp excelent pentru fotbal, teren foarte bun, 
spectatori aproximativ 10 000. A marcat RUGIUBEI (min. 67). 
Raportul șuturilor la poartă 19—7 (pe spațiul porții 7—4). Raport 
de cornere 9—3.

RAPID : Răducanu 7 — Pop 6, Lupescu 5 (pentru greșeala de 
la gol). Dan 7, Mușat 7. Dinu 6 (min. 77 Codrea 5), Dumitru 7, 
Năsturescu 7 (min. 58 Codreanu 6), Angelescu 6, Neagu 5, Pe- 
treanu 6.

SPORT CLUB s Ghlță 10 — Kiss 8, Catarglu 9, Vellcu 9, Co- 
mănescu 8, Slnăuceanu 9,Duțan 9, Pană 8, Dembrovschi 8, Ru- 
glubei 8 (min. 83 Florea), Băluță 8.

A arbitrat : EM. VLAICULESCU (Ploiești) -4r-*-4r, ajutat
la linie de N. Stănescu Buzău) șl I. Chlriță (Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — Sport Club 1—0 (1—0).

Una din marile surprize a- 
le campionatului. Aici, lîngă 
podul Grant, pe propriul te
ren, echipa care a sperat în. 
cucerirea tricou/rilor de cam
pioană a pierdut în fața for
mației de pe Bistrița, aflată 
la primul succes în deplasa
re. înfrîngerea-i grea, dar 
acești 10 000 de spectatori, 
sportivi și drepți, au avut tă
ria s-o accepte cu demnitate, 
aplaudîndu-i pe băcăuani 
pentru izbînda lor.

Prima repriză nu spunea 
nimănui că, deznodămîntul 
partidei va fi nefavorabil 
pentru formația bucureș- 
teană. 45 de minute, Rapid 
și-a ținut adversarul la res
pect, nedîndu-i posibilitatea, 
măcar o dată, să șuteze spre 
poarta lui Răducanu. în a- 
ceastă repriză buturile apă
rate de admirabilul Ghiță au 
fost luate, pur și simplu, cu 
asalt. Dar ocaziile, unele 
mari cît roata carului, erau 
ratate una după alta de că
tre Neagu și Petreanu (min.
12). Dan (min. 40, cap de la 

7 metri peste poartă, din si
tuație excelentă), Neagu (min. 
42). Cînd șuturile mergeau 
pe spațiul porții, intervenea 
formidabilul Ghiță, reținînd 
sau boxînd in extremis min

ge® expediată cu putere de 
către Petreanu (min. 22, cînd 
balonul a fost scăpat de Ghi
ță, reluat de Neagu de la

4 m, dar deviat în corner de 
portar), „bombele" Iui Dumi
tru (min. 32 și 33).

După pauză, bucureștenii 
și-au reluat atacurile, dar 
le-au lipsit calmul, lucidita
tea, incisivitatea în faze des
tul de clare. Sport Club, cu 
calm și siguranță, se apără 
excelent, iese la atac meto
dic. prin pase, Sinăuceanu, 
Velicu și Catargiu sînt stîlpi 
de nădejde, Duțan, bun or
ganizator la mijloc, Dem- 
brovsohi și Pană, ajutoare 
vrednice. Iar în față, lîngă 
bătăiosul Băluță, Rugiubei 
are un moment de sclipire. 
E minutul 67: ia o minge 
di unul singur, profită de 
ezitarea apărării — în spe
cial Lupescu — și intră in 
careu, unde ieșirea lui Ră
ducanu constituie simplu act 
de prezență. Rugiubei rămî- 
ne cu balonul și-l trimite in 
gol, semnînd înfrîngerea Ra
pidului — aflat in derută. 
O înfrîngere pe care Dem
brovschi sau Rugiubei (min. 
80) și din nou Dembrovschi 
(min. 88, șut-bombă, boxat 
de Răducanu) o puteau sta
bili la o diferență de 2—3 
goluri.

Aceasta e istoria meciului 
de pe Giulești, unde visele 
și gîndurile de titlu s-au 
văzut definitiv năruite în 
ceasul al 12-lea.

Constantin ALEXE

S-au sfîrșit chinurile Jiului!
Stadionul Jiul, timp răco

ros, teren desfundat pe cen
tru, ------------ - * -----
Au 
(min. 
59). 
poartă

] porții 9—6). Raport de" cor
nere : 11—5.

spectatorl 
marcat î
3) șt LIBARDI 

Raport de
: 23—15

circa 4 000.
PERONESCU 

(min. 
șuturi ]a 

(pe spațiul

JIUL : Stan 7 — Tonca 6, 
Georgevld 7, Dodu 8, Ca- 
ramalis 8, Cotormani 7, San
du 7 (min. 75 Urmeș), Pe- 
ronescu 9, Libardi 8, Ion 
Constantin 7, Naidin 7.

FARUL: Popa 7 — Mus
tafa 5, N. Constantinescu 6, 
Mareș 7, Pleșa 6, Antonescu 
7, Tănase 7 (min. 30 Kallo 6). 
Ologu 8, Oprea 8, Badea 5, 
Tufan 5 (min. 71 Turcu).

A arbitrat M. BICA 
ajutat satisfăcă

tor de St. Lazăr șf Gh. Mo- 
torcea (toți dfn București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Jiul — 

Farul 3—1 (1—0).

lor rata destul de ușor. O- 
prea nu reușește egalarea în 
min 20. de la numai 6 m 
de poartă, cînd, aflat sin
gur, trage în Stan, și Jiul 
intră la... idei.

Doar cu neliniștea unui gol

și cu gîndul Ia... Craiova va 
începe Jiul șî repriza secun
dă, repriză de luptă (chiar 
dacă Farul pare mai obosi
tă), cu intenții străvezii de 
o parte și de alta, dar cu 
mai multă luciditate și vi
goare din partea gazdelor. 
Jiul curge năvalnic spre al 
doilea gol, golul acela atît 
de necesar pentru a spulbe
ra gama de surprize. Si go
lul vine în min. 59, cînd Pe- 
ronescu trece abil de Pios . 
centrează foarte bine, Nai
din plasează un cap pe lîngă 
N. Constantinescu, iar Libar- 
di, din apropiere, aduce extaz 
în tribune. Ologu, cel iute 
de picior, vrea să zdruncine 
puțin veselia comună și cen
trează excelent (dar ratează 
Oprea în min. 73). șutează 
plasat (dar mingea cade P® 
bară și iese afară) și Farul 
nu se alege decît cu un aver
tisment pentru proteste (An
tonescu). în timp ce Jiul 
muncește pe toate coordona
tele terenului și-și cîntă în 
final victoria, egală cu ră- 
mînerea în prima divizie a 
țării.

Mircea M. IONESCU



După ce s-au stins luminile
la Palacio de deportes !

In turneul de polo 
DE LA MAGDEBURG

IA CAMPIONATELE EUROPENE 
DE H AETERE l FIAIA CUCEDIT 

0 MEDALIE DE BRUN/

In concursul de la Brandenburg

ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI
din nou Învingătoare

B Boxerii români au cule* elogii unanime • Ziariștii continuâ 
»ă-l «ocoteascâ pe Cuțov revelația galelor II Antrenorul polonez 

Stăm : „Performanța românilor, unicâ I"

MADRID, 80 (prin telefon). 
Cea de-a XlX-a ediție a cam
pionatelor europene de box s-a 
încheiat printr-o „flesta de los 
naciones" oferită de ospitalierii 
organizatori, în superba grădină 
„Don Cedllo Rodriguez" din par
cul Retlro. Aici, Intr-o ambianță 
■plăcută, maeștrii ringului conti
nental, arbitri, ziariști, oficiali 
etc., au petrecut o minunată 
seară înaintea despărțirii. Cu 
■acest prilej, pârtiei panțli au fost 
(salutați de către _col. H. Russell, 
președintele. ' ‘ '
Denisov 
Roberto 
jderațlel 
comisia 
A.I.P.S. 
spanioț,

A.I.B.A., Nikiforov 
președintele A.E.B.A., șl 
Duke, președintele Fe- 
spaniole de ’ 
de box de

a decernat 
Rodriguez, 

continental la categoria muscă, 
titlul de cel mai bun boxer al 
actualei ediții. In continuare, in
vitații au urmărit un remarcabil 
spectacol folcloric, oferit de gru
pul de dansatori condus de ar
tista Marla Rosa.

In cadrul .acestei reuniuni de 
adio, am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu diferiți tehnicieni 
și oficiali ai boxului european, 
pe marginea Intilnlrilor recent 
încheiate la Madrid. Cunoscutul 
antrenor polonez, Felix 
ne-a spus : „Roxeril români 
obținut o performanță unică

box. Apoi, 
pe lingă 

pugilistulul 
campionul

Stăm 
au 
In

,,EUROPENELE-

(Urmare din pag. I)
uită. Rămîn numai numele 
campionilor..."

Calistrat Cuțov :
„M-a învins oboseala I"

Liderul echipei române, 
Idolul presei sportive spa
niole și al spectatorilor ma
drileni, Calistrat Cuțov, ana
lizează „la rece" meciul ■ său 
cu Beyer.

„Tragerea la sorți nu mi-a 
fost favorabilă, avînd de lup
tat cu adversari foarte pu- 

primele 
depuse 

m-au 
nervos, 
finalei 
obosit, 

reținut,

ternici încă din 
meciuri. Eforturile 
pentru a-i învinge 
uzat, mai cu seamă 
astfel că înaintea 
m-am simțit foarte 
Am început lupta 
îngăduindu-i adversarului 
să aibă inițiativă și să acu
muleze puncte. In repriza a 
3-a, cînd am trecut la atac, 
era prea tîrziu pentru a re
face terenul pierdut".

Cuțov încheie cu opti
mism !

„Nu-i nimic ! Acestea nu 
sînt ultimele campionate la 
care particip 1“

★
Ecourile campionatelor vor 

stărui, de bună seamă, mul
tă vreme. Punctul de vedere 
unanim al boxerilor și an
trenorilor noștri este 
că ele au constituit o treaptă 
importantă în cadrul amplu
lui program de pregătire, 
care vizează o bună repre
zentare a pugilismulul româ
nesc la Olimpiada din 1972.

istori» campionatelor: B din cel 
11 reprezentanți au reușit să 
clștige medalii. Sportivii români 
au Început bine. Insă tn finale, 
în frunte cu Cuțov, s-au com
portat mal slab".

La o altă masă, stăm de vorbă 
cu cunoscutul ziarist Italian, Ce
sare Trentini, care declară : 
„Arbitrajul a fost o adevărată 
parodie. Au fost frustrat! GRUIE- 
SCU, VASILE șl NASTAC. Deși 
Învins, după mine, Cuțov rămlne 
un mare boxer".

Trimisul special al agenției 
France Presse, J. Byk, ne spune 
că boxerii români, în ansamblu, 
s-au numărat printre cei mai 
buni ai turneului, remareîndu-se 
Năstac, Cuțov și Vaslle în timp 
ce Aurel Dumitrescu a fost de
parte de adevărata sa valoare.

Cunoscutul ziarist de la ziarul 
„l’Equipe", Raymond Meyer, con
tinuă să aducă elogii lui Cuțov, 
pe care îl apreciază ca un boxer 
In plină ascensiune.

Jose Maria Lorente (directorul 
Palatului sporturilor din Madrid), 
la rtndul său, este surprins de 
Infrtngerea iu! Cuțov, despre 
care are o părere extraordinară. 
„Boxerii români — ne declară 
el — au fost protagoniștii acestei 
competiții. El s-au bucurat de 
numeroase simpatii. Păcat de 
Cuțov că n-a cîștigat medalia de 
aur. Ar fl merltat-o cu priso
sință'.

Apreciatul ziarist spaniol, Fer
nando Vadilllo, un mare admira
tor șl susținător al boxului din 
țara noastră, subliniază în dis
cuția sa că : „Boxerii români au 
fost foarte bine pregătiți. Cuțov 
este extraordinar, Iar Antoniu 
Vaslle a fost o revelație. In afară 
că slnt boxeri energici, românii 
slnt și sportivi disciplinați. Do
rim să-i vedem cu plăcere in 
Spania".

într-o discuție 
nolo Sarmiento, reuauwi <**
ziarului AS, acesta ne declară : 
„Românii au atras mulți spec
tatori la Palatul sporturilor. EI 
au o inimă mare și luptă exem
plar. Regret că n-a cîștigat Cu
țov. Au avut totuși, o satisfacție, 

’aceea de a ocupa locul I In cla- 
samentul, neoficial, pe națiuni".

Ne luăm la revedere de la 
gazdele noastre, în timp ce la 
microfon, crainicul recepției a- 
nunță locul întîlnirii la cea de 
a XX-a ediție a C.E., care, 
după cum se știe, va avea loc 
în 1973. la Belgrad.

Ziarele apărute la Madrid au 
comentat pe larg întrecerile fi
nale ale competiției continen
tale. Ziarul AS este ilustrat, 
printre altele, de două fotogra
fii de la meciurile Antoniu Va- 
sile — Szczepanski șl Năstac — 
Iuoțiavicius. în cronică se scrie 
că publicul spectator a protestat 
vehement atunci cînd juriul a 
pronunțat, cu 4—1, victoria lui 
Szczepanski. De asemenea, a 
fost remarcat Năstac. în legă
tură cu meciul Cuțov — Beyer 
se arată că pugilistul din R.D.G. 
a realizat surpriza finalelor, în- 
vingîndu-1 pe boxerul român con
siderat figura centrală a campio
natelor. în comentariul său, zia
rul Ya remarcă spectaculozitatea 
meciului Antoniu — Szczepanski, 
arătînd că „cei doi boxeri au 
oferit un meci de mare atracție", 
în ceea ce-1 privește pe Cuțov, 
ziarul consemnează că înfrânge
rea sa constituie o mare sur
priză. Cuțov, se scrie în acest 
articol, a intrat într-o inexpli
cabilă derută, regăsindu-se prea 
tîrziu.

cu plăcere în

purtată cu Ma- 
redactorul-șef al

acela

ickx Învingător
LA ZANDVOORT

Marele premiu al Olandei 
la automobilism (contînd pen
tru campionatul mondial — 
formula I) disputat la Zand- 
voort a fost cîștigat de bel
gianul Jacky Ickx (pe Fer- 
rari-312) care a parcurs cei 
293,510 km în lh57:20,09 (me
die orară: 151,379 km). Pe 
locurile următoare : 2. P. Ro- 
driguez (pe B.R.M.) ; 3. C. Re- 
gazzoni (pe Ferrari-312).

In clasamentul general con
duce J. Stewart cu 24 p ; 
Ickx — 19 p.

ROMANIA - CUBA 
10-6

MAGDEBUBO, 20 (pria 
lefon). Meciurile din cea 
a doua zi a teruneulul inter
național de polo din locali
tate au Început cu o emo
ționantă festivitate, prilejuită 
de cel de al 200-lea joc sus
ținut de maestrul sportului 
Alexandru Szabo sub culorile 
echipei reprezentative. Festi
vitatea a fost dublată de o 
excelentă evoluție a tricolo
rilor în partida cu redutabila 
selecționată a Cubei, revela- 

. ția ultimului turneu olimpic.
După două reprize mai echili
brate (românii au condus cu 
2—0, iar cubanezii cu 3—2 și 
4—3) partida â fost în conti
nuare dominată categoric de 
poloiștii noștri. Aceștia au a- 
tacat continuu și variat, folo
sind deseori contraatacul, ar
mă cu care au înclinat defi
nitiv rezistența acerbă a ad
versarilor, mai ales în ulti
ma repriză, cînd Lazăr și 
Szabo au concretizat cu mul
tă ușurință asemenea acțiuni 
spectaculoase.

Arbitrul olandez Goose a 
condus excelent următoarele 
formați : ROMANIA : Huber 
(Stancu) — ZAMFIRESCU 2, 
LAZAR 4, SZABO 2, MI- 
HAIBESCU, Culineac, C. Ru- 
su, D. POPESCU 2, Nastaslu, 
Novac.

CUBA : Perlche (Arcos) — 
Riso, Martinez 2, Valdez, 
SANCHEZ 1, Perez, Canete, 
RODRIGUEZ 1, Almeneiro 2, 
Garcia.

In cealaltă partidă, forma
ția R. D. Germane a întrecut 
fără dificultate selecționata 
R.S.S. Ucrainene cu scorul de 
8—5 (3—1, 1—0, 3—1, 1—3).
Neînvinse pînă în prezent, 
formațiile României și R. D. 
Germane se vor întîlni În ul
tima zi intr-o partidă decisi
vă pentru primul loc.

DOUA VICTORII

Noul campion la categoria muscă este Zbigniev Smalczerz
(Polonia), Z. Fiat pe locul patru iar I. Hortopan pe locul țase

In clasamentul general
te- 
de SOFIA, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Intr-un

Inaugurat
30-a ediții a campiona- 
europene de haltere, 

arhiplină a „Universia- 
a programat întrecerile

cadru festiv s-au 
întrecerile celei

DINAMO VIȘTI EA ZAGREB
Echipa de 

București, — 
aportul celor 
lecționați în 
— are o evoluție 
în cadrul turneului interna
țional de la Zagreb. In pri
mul meci, campioana Româ
niei a întrecut pe Medves- 
ceak Zagreb cu 9—3 (1—0,
0—1, 5—1, 3—1) prin golurile 
marcate de F. Teodor, Kro
ner (5), Filipescu ‘ _ 
în cea 
tidă 
mația 
8—2 
1-2), 
liza te 
ner (3), M. Popescu și Frîn- 
cu (2). Alte rezultate : Mla- 
dost — Medvesceak 9—5 și 
Mladost — Primorje 8—2.

polo Dinamo 
deși lipsită de 
7 jucători se- 
reprezentativă 

meritorie

și Rus (2). 
doua par- 
învins for- 
Rjeka cu 

2-0,

de a
Dinamo a

Primorje 
(2—0, 3—0,

datorită punctelor rea- 
de F. Teodor (2), Kro-

de-a 
telor 
Sala 
dei" 
la categoria muscă, în care 
lupta pentru medalii a fost 
permanentă iar surprizele nu 
au lipisit, încă înaintea în
ceperii disputelor. Campionul 
U.R.S.S. Adam Gnatov, fa
voritul disputei, nu a luat 
startul deoarece „piticul cam
pionatului" a manifestat o 
indispoziție și astfel, lupta 
pentru primul loc s-a rezu
mat la duelul dintre polo
nezul Smalczerz și maghiarul 
Holzreiter. Gnatov a apărut 
totuși pe podium dar în a- 
fară de concurs, ratînd de 
trei ori consecutiv la „îm
pins" în: tentativa pe care a 
făcut-o pentru doborîrea re
cordului mondial (115 kg)- 
Apariția lui a fost șateptată 
cu mult interes și pentru 
faptul că Gnatov, gazetar din 
Lvov, în vîrstă de 27 de ani, 
este considerat cel mai mic 
halterofil din lume, avînd o 
înălțime de... 1,33 m !

Noul campion al Europei 
este polonezul Zbigniev 
Smalczerz, un halterofil ex
perimentat, care obține pri
mul mare succes la 30 de 
ani, după ce fusese de două 
ori campion al Poloniei și 
ocupase anul trecut locul IV 
la campionatele europene și 
locul V la campionatele mon
diale. Proaspătul deținător al 
titlului continental este ofi
țer și face parte din clubul 
Legia Varșovia. In lupta cu 
Holzreiter ’ultimele încercări 
au fost decisive. Sportivul 
maghiar a ratat a treia în
cercare la „aruncat" (la 127,5 
kg) și cu aceasta a pierdut 
și titlul.

La categoria muscă țara 
noastră a fost reprezentată 
de doi sportivi: Zoro Fiat și 
Ion Hortopan. Ne bucură, 
desigur, faptul că ambii s-au 
clasat între primii 6, 
bucură de asemenea că 
Fiat a obținut o medalie de 
bronz la „împins" și că 
Hortopan a fost recordman 
european (chiar dacă numai 
pentru cîteva minute, bulga
rul Mustafov împingînd apoi 
92,5 kg cu 2,5 kg mai mult 
decît el). Ne supără însă 
faptul că Fiat a fost depose
dat de alte două medalii de 
bronz pe care le merita din 
plin. La 120 kg el a „arun
cat" corect bara dar arbitrii 
Kolodjewsky (Polonia) și Po- 
liti (Italia) nu au validat

mișcarea. Cu această încer
care (neacordată) Flat ar fl 
ocupat locul al treilea în 
clasament la stilul „aruncat" 
dar și în cel general. Ne miră 
faptul că forul european a 
delegat ca arbitru principal 
pe polonezul Kolodjewsky în
tr-o dispută în care îi reve
nea misiunea să arbitreze 
doi compatrioți I Ar fi bine 
ca asemenea greșeli care pot 
— și au făcut-o — Influența 
rezultatul în mod direct 
să nu se mai repete. Iată 
cum arată clasamentul gene
ral al categoriei muscă :
1. Zbigniew Smalczerz (Po
lonia) 332,5 kg ; 2. Șandor 
Holzreiter (Ungaria) 327,5 kg; 
3. Mustafa Mustafov (Bulga
ria) 305 kg ; 4. Zoro Fiat 
(România) 302,5 kg (97,5— 
87,5—117,5) ; 5. Ianusz Ma- 
kiewicz (Polonia) 297,5 kg ; 
6. Ion Hortopan (România) 
295 kg (95—90—110) ; meda- 
liații pe stiluri : împins: 1. 
Holzreiter 112,5 kg ; 2. Smalc
zerz 110 kg ; 3. Fiat 97,5 kg ; 
smuls : Smalczerz 97,5 kg ;
2. Holzrelter 95 kg ; 3. Mus
tafov 92,5 kg ; aruncat î 1. 
Smalczerz 125 kg ; 2. Musta- 

kg; 3. Holzrelter

BRANDENBURG, 20 (prin 
telefon, de la trimisul nostru 
special).

Participant^ ta cea de-a 
dona reuniune a Regatei In
ternaționale de la Branden
burg, aa avut «n timp ceva 
mai bun de concare, o ex
celentă pistâ pentru între
ceri. După probele eliminato
rii (desfășurate dimineața) 
finaliștil acestei mari compe
tiții nautice au Incintei prin 
performanțele înregistrate nu
meroasa asistență. Ou e 
precizie de cronometru, din. 
10 în 10 minute la starturile 
tradiționalei regate s-au a- 
liniat schifiști din Cehoslo
vacia, U.R.S.S., Cuba, Polo
nia, România, Finlanda, Bul
garia, Italia, Belgia, Unga
ria și R.D. Germană.

Finala a fost inaugurată de 
către ramerii specialiști în 
proba de 4 + 1. Dominînd 
cursa, ca de altfel întregul 
concurs, sportivii țării gazdă 
s-au clasat pe primele trei 
locuri, înaintea schifiștilor 
polonezi și sovietici. O pro
bă viu disputată a fost cea 
de schif 2 f. c. unde, cu 
un finiș mal bun, canotorii 
din R. D. Germană și-au 
adjudecat victoria cu timpul 
de 7 152,5. Pe locurile urmă
toare i Polonia (7 153,0) șl 
U.R.S.S. (7 I 56,6).

Primul echipaj rămâne» 
care evoluează tn cadrul a- 
cestor finale are culoarul nr. 
1 și partlcdpă la cursa de 
4 + 1 rame fete. Canoteere-

ne 
Z.

I.

PE PISTELE DE ATLETISM
TIHOMIROVA A EGALAT 

RECORDUL U.R.S.S. 
LA PENTATLON

SARAFUDINOV — A 3-A 
PERFORMANȚA MONDIALA 

PE 10000 M

TRACANELLI, PE LOCUL II 
LA SEATTLE

MOSCOVA, 20 (Agerpres).
— Concursul de pentatlon 
desfășurat la Rostov pe Don 
s-a încheiat cu victoria Va
lentinei Tihomirova (în vîrs- 
tă de 30 de ani), care a to
talizat 5 211 puncte (record 
unional egalat). Iată rezul
tatele tehnice obținute de în
vingătoare în cele cinci pro
be : 100 m garduri — 13,3 ; ■ 
aruncarea greutății — 14,04 
m ; săritura în înălțime — 
1,72 m ; săritura
— 6,39 m; 200 
25,0.

Concursul de
fost cîștigat de Vladimir Ro
manov cu 7 702 puncte.

C« prilejul «nul concurs 
atletic desfășurat Ia lenin
grad, sportivul sovietic Rașid 
Sarafudinov a cîștigat proba 
de 10 000 m în 28:20,8, timp 
ce reprezintă a treia perfor
manță mondială a sezonului.

ROSENDAHL 
DOUA TITLURI

A CTȘTÎGÂY 
UNIVERSITARE

în lungime 
m plat —

20 (Agerpres). 
campionatelor

MUNCHEN, 
— In cadrul 
universitare de atletism ale 
R. F. a Germaniei, cunoscu
ta recordmană Heide Rosen- 
dahl a terminat 
în două probe t 
duri — 13,4 și 
lungime —

In cursa 
primul loc 
Philipp cu 
proba masculină de 200 
primul a trecut linia de 
sire Knobloch, în timpul 
21,1.

Intr-un concur* Interna
țional desfășurat la Seattle, 
atletul nord-american Dave 
Roberts a cîștigat proba de 
săritură cu prăjina, trecînd 
ștacheta la 5,34 m. Pe locul 
doi s-a clasat francezul Tra- 
canelli cu 5,18 m. în proba 
de săritură în înălțime vic
toria a revenit Iul R. Brown 
(S.U.A.) cu rezultatul 
2,21 m. Cursa de 220 y 
terminat cu victoria
L. Black (S.U.A.) în timpul 
de 20,5, urmat de G. Daniels 
(Ghana) — 20,9.

de 
s-a 
lui

6,40
de 10 000 m, pe 
s-a clasat Lutz 
28:40,2,

învingătoare
100 m gar- 
săritura în

m.

decatlon a

BAYERN MUNCHEN
A CÎȘTIGAT CUPA R.F.G.

După ce a stabilit în februarie, anul acesta, un nou record 
mondial de sală la proba de 100 m.g. cu 13,7 (cursa redată de 
fotografie), atleta sovietică Valentina Tihomirova a egalat 

acum recordul U.R.S.S. la pentatlon
(Foto: TASS)

în C.E. de volei

MUNCHEN, 20 (Agerpres). 
— Peste 70 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul 
„Neckar“ din Stuttgart finala 
„Cupei R.F. a Germaniei" la 
fotbal, între echipele Bayern 
Miinchen și F.C. Koln. Fot
baliștii de la Bayern Miin- 
chen au cîștigat, după pre
lungiri, cu scorul de 2—1. 
(1—1). Golul victoriei a fost 
înscris în minutul 118.

ROMANIA - ITALIA (lîl)
GERD MULLER, DISTINS 

CU „BALON D'OR"

și ROMÂNIA-R. D. GERMANĂ (f)

ROMA, 20 (Agerpres). — 
Campionatele europene de vo
lei se vor desfășura anul a- 
cesta între 23 septembrie și 1 
octombrie, la Roma, înregis- 
trînd un record de participa
re : 24 de echioe masculine și 
10 formații feminine. Repre
zentativa masculină a Româ
niei va juca în grupa E, ală
turi de echipele Italiei, Fin-

landei și Greciei. In meciul 
inaugural, la 23 septembrie, 
voleibaliștii români vor întîlni 
pe cei italieni. In campiona
tul feminin, echipa României 
va evolua în grupa D, îm
preună cu formațiile R. D. 
Germane și Iugoslaviei, iar 
primul său meci va avea 
loc la 24 septembrie cu echipa 
R.D. Germane.

Cunoscutul internațional 
vest-german Gerd Miiller, 
golgeter al campionatului ță
rii sale și component al e- 
chipei Bayern Miinchen, a 
primit trofeul „Ballon d’or" 
pe anul 1970. Trofeul i-a fost 
înmînat de redactorul-șef al 
revistei „France Footbal", 
Max Urbini, înaintea finalei 
Cupei R.F.G.

TURNEUL ECHIPEI 
EINTRACHT - GELSENK'RCHEN 

ÎN U.R.S.S.

MOSCOVA, 20 (Agerpres).
— Continuîndu-și turneul în

le noastre conduc pe întreg 
traseul celor 1 000 m. Spre 
finiș, sportivele din R. D. 
Germană încearcă e „evada
re", însă Doina Bălașa, Ele
na Necula, Marioara Sîngior- 
zan, Teodora Untan* + Re- 
dica Iordache cuceresc, din 
nou, primul loo tn această 
probă.

Urmează „recitalul" schi- 
fistelor de pe simplu, unde 
Anita Kiihlke (R.D.G.) iese 
victorioasă și de date aceas
ta. In continuare, asistăm 
la proba de 4 + 1 vîsle-fete. 
Favorite, firește, sînt repre
zentantele țării noastre, cam
pioane europene. Plecarea în 
această aplaudată finală este 
puternică, pe primii 500 me
tri se detașează echipajul ro
mânesc, care nu va ceda în- 
tîietatea pe tot timpul dispu
tei. Așadar, pe locul I Ro
mânia (Ioana Tudorache, Mi- 
tana Botez, Elisabeta bazar,’ 
Doina Bordaș + Aneta Sie
burg) 3 ! 43,0 ; 2. R. D. G. 
3 : 44,4.

în rezumat, o întrecere la 
care au participat echipajele 
de valoare, campioane olim
pice, mondiale și europene. 
Din cele 12 curse internațio
nale disputate, reprezentanții 
noștri au cîștigat două, în 
celelalte 10 victoriile re
venind canotorilor țârii gaz
dă. Alte rezultate:
2 v fete : 1. R.D.G.
2. România (Crista
Garoafa Cantemir) 
8 + 1 fete : 1. R.
3 i 32,5 ; ' "
3. România 3 l 45,1 ;
băieți: 1. R.D.G.
2. Bulgaria 
România 
băieți: 1.
2. U.R.S.S. 7 112,6 ; 
ieți : 1.
2. U.R.S.S. 
lonia 7 i 22,2.

R.D.G. 
7 118,3

Ion OCHSENFELD

DINAMO BRAȘOV A DISPUS DE 
CERVENO HVEZDA BRATISLAVA

BRAȘOV, M (prin telefon). 
Formația cehoslovacă de 
handbal Cerveno Hvezda din 
Bratislava fi-a început tur
neul în țara noastră, întîlnind 
în localitatea Hălchiu^ echi
pa divizionară A, 
Brașov. Jucînd mai 
handbaliștil brașoveni 
tigat cu scorul de 
(7—5). Următorul meci 
oaspeților va avea loc marți, 
în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, unde ei vor întîlni 
formația locală 
proaspăt promovată 
zia A.

Carol GRUIA,

Astăzi după masă

Dinamo 
bine, 

au cîș- 
13—11 

al

Trotușul, 
în divi

coresp.

ÎNCEPE TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 20 (Agerpres) — 

A luat sfîrșit turneul de te
nis de la „Queen’s Club" din 
Londra.

Proba masculină a revenit 
lui Stan Smith (S.U.A.), care 
l-a învins în finală cu 8—6, 

australianul John

U.R.S.S., echipa vest-germană 
de fotbal Eintracht Gelsen
kirchen a jucat la Donețk cu 
formația locală Șahtior. Fot
baliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 
(1—0). Ambele goluri ale 
peților au fost înscrise 
lovituri de la 11 m.

3—2
oas-
din

PRIMELE PARTIDE 
IN „MEMORIALUL PICCHI"

La Roma și Milano s-a 
desfășurat prima etapă a tur
neului de fotbal organizat în 
memoria fostului jucător Ar
mando Picchi, care a încetat 
recent din viață în urma unei 
boli incurabile.

La Roma, formația locală 
A.S. Roma a dispus de Ca
gliari cu 3—2 prin golurile 
marcate de Rosa, Vieri și 
Frazot, respectiv Brugneri 
(2). La Milano s-a disputat 
intîlnirea dintre Internazzio- 
nale și Juventus. Milanezii 
au avut un atac mai eficace 
și au cîștigat cu 3—1 dato
rită golurilor înscrise de Be- 
din, Mazzola și Faccheti, res
pectiv, Haller.

«chil
4 i 00,3 | 

Kleos,
4 1 06,5 | 

D. G< 
; 2. R.D.G. II 3 135,5 | 

— 2 + 1
8 l 00,2 | 

8 i 05,1 ; ... 5.
8 i 21,0 ; 4 f. c.

R.D.G. 7 t 09,2 |

, O. 1’

Vasile TOFAN

STARTURI ALE

Ia 
de 
un

ÎNOTĂTORILOR
In bazinul (50 m) de 

Long Wood (în apropiere 
Los Angeles) a avut loc
concurs de natație ai cărui 
protagoniști au fost america
na Sue Atwood, cîștigătoare 
a două probe șl suedezul 
Gunnar Larsson.

Atwood a parcurs 100 m 
spate în timpul de 1:08,6 șl 
200 m mixt în 2:32,6. Larsson 
a realizat în proba de 200 m 
mixt rezultatul de 2:15,4 fiind 
urmat de Eduardo Orazuela 
în 2:17,9 (nou record al 
Ecuadorului).

Duminică de iunie pe sta
dionul clubului Uegia din 
Varșovia. Peste 4 500 de tineri 
fi tinere de vlrstă școlară au 
luat parte la întrecerile dispu
tate in 15 ramuri de sport cu 
ocazia unei competiții ce a 
intrat tn tradiție i Jocurile 
olimpice ale tineretului polo
nez, aflate la cea de a Vl-a 
ediție.

In fotografie: moment din 
demonstrația de călărie.

Foto i C.A.F. — Varșovia

în C. C. E.

ECHIPA PETROLUL
BUDAPESTA, 20 (prin te

lefon). Pe arena Elore din 
capitala Ungariei s-a dispu-

S-A TERMINAT TURNEUL
Newcombe. In finala probei 
feminine, australianca Marga
ret Court a dispus cu 6—3, 
3—6, 6—3 de americanca 
Billie Jean King.

Astăzi începe tradiționalul 
turneu de la Wimbledon care 
reunește pe cei mai buni te- 
nismeni din lume. Dintre par
tidele primului tur se remar
că următoarele : Laver (Aus
tralia, favoritul nr. 1 al con
cursului) — Iovanovici (Iugo
slavia), Okker (Olanda) — Ko- 
des (Cehoslovacia) : Năstase
(România) — U 
lia), Roche (Australia) 
sarell (Porto Rico) ; 
(R S.A.) — Gorman 
Lutz (S.U.A.) —
(S.U.A.) ; Gonzales 
— Orantes (Spania) 
(Ungaria) 
goslavia).

icia) , iNd&Lci&c
Keldie (Austra- 

' ” ) — Pa-
Drysdale 
(S.U.A.) ; 

Froehling 
(S.U.A.) 

, și Gulyas 
Franulovici (Iu-

DE BASCHET
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 20 (Ager
pres). — Turneul de baschet 
alarmatelor prietene a luat 
sfîrșit cu victoria selecționatei 
U.R.S.S. — 10 puncte, urma
tă de 2. Cehoslovacia — 9 
puncte ; 3. Polonia — 8 punc
te ; 4. Ungaria — 7 puncte ; 
5. România — 6 puncte ; 6. 
R.P.D. Coreeană — 5 puncte. 
Rezultate din ultima zi ■ 
U.R.S.S. — Ungaria 118—79 
(60—38) ; Polonia — Româ
nia 112—83 (53—44) ; Ceho
slovacia — R.P.D. Coreeană 
137—69 (62—36).

In cadrul concursului in
ternațional ide natație de la 
Lidkoeping (Suedia), înotător 
rul norvegian Ulf Gustavsen 
a cîștigat proba de 100 m li
ber cu timpul de 55,8. Ia 
proba de 200 m liber femei, 
pe primul loo s-a situat Ma- 
rioon Krause (R. D. Germa
nă) cu 2iI6,2, urmată de re-; 
cordmana maghiară ffnditTn- 
rBczy — 2119,5. (

Alte rezultate t masculin I 
E00 m fluture i Bellbring 
(Suedia) — BilB.V ț 200 m 
spate i Cseh (Ungaria) — 
2:18,71 100 m bras i Michael 
(R. F. a Germaniei) — Iill.O t 
feminin i 200 m bras i Alia 
Teriet (Olanda) — 2:48,5| v
100 m fluture i Ohristine Na- 
rius (R. D. Germană) — 
1:09,5; 100 m spate I Carina 
Johansson (Suedia) — lil4,6.

la popice

ploiești -Învinsă
tat etapa a Il-a a turului I 
din cadrul Cupei campionilor 
europeni la popice, la care 
au participat formațiile cam
pioane ale Ungariei (Ferenc- 
varos Budapesta), României 
(Petrolul Ploiești) și Iugosla
viei (Triglav Kranj). De 
data aceasta, pioieștenii au 
avut o comportare slabă și 
au ocupat locul 3 cu 5 189 
p d, față de 5448 p d și, 
respectiv, 5237 p d cît au 
realizat popicarii de la Fe- 
rencvaros și Kranj. Din 
echipa ploieșteană, cele mai 
multe popice le-au doborît 
C. Vînătoru — 910 și V. Ivan 
— 880 p d. In urma acestei 
etape, clasamentul se pre
zintă astfel i 1. Petrolul 4 p 
(11 170 p d), 2. Ferencvaros
4 p (11061 p d), 3. Triglav
.Kranj 4 p (10 851 p d). Etapa 
a IlI-a va vea loc peste 
două săptămîni la Kranj, 
în Iugoslavia.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Budapesta a luat sfîrșit 
campionatul de pentatlon mo
dern al Ungariei. La indivi
dual victoria a revenit lui 
Zigmond Villani cu 5 366 p, 
urmat de Andrasz Balczo — 
5238 p, Bela Szarafalvi — 
5181 p etc. Unul dintre favo- 
riții competiției, Kelemen, a 
ocupat locul 5 cu 4985 p.

Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de formația Csepel 
Budapesta cu 15568 puncte.

Concursul 
călărie 
(R.F. a 
mat o 
cole în 
nit lui 
calul 
vest-german a parcurs 
seul în lungime de 730 m cu 
12 obstacole în 63,8 și 
puncte penalizare, fiind 
mat de compatriotul 
Wolfgang Kun pe 
— 65,3 și 0 p. p.

internațional de 
de la Wolfsburg 
Germaniei) a progra- 

nouă probă de obsta- 
care victoria a reve- 
Hartwig Steenken pe 

,Der Lord“. Campionul 
tra-
zero 
ur- 
său 

Ferrara"

Selecționatele de rugbi ale 
Franței și Republicii Sud- 
Africane s-au Intîlnit la Dur
ban într-un nou 
învinși în prima 
rugbiștii francezi au 
de data aceasta la 
8—8 (3—0). Jocul a _ __ 
mărit de peste 40 000 de spec
tatori.

meci-test. 
partidă, 

terminat 
egalitate i 
fost ur

Intîlnirea internațională de 
spadă, disputată la Londra 
între reprezentativele Angliei 
și Austriei s-a încheiat cu 
scorul de 10—6 în favoarea 
sportivilor austrieci. Victoriile 
echipei Austriei au fost rea
lizate de Trost (4), Losert (2), 
Polzhuber (2) și Muller (2).

el a terminat învingător în 
două curse : la clasa 350 cma 
cu o, medie orară de 142,500 
km și la clasa 500 cmc cu o 
medie orară de 
In ambele curse, 
concurat pe o 
„M. V. Agusta".

Alte rezultate ! 
cmc : Phil 
„Yamaha" ; 
B. Sheene 
zuki".

150,300 km. 
Agostini a 
motocicletă

clasa 
(Anglia) 

clasa 
(Anglia)
Read

250
_ • pe125 cmc l 
pe „Su-

i

Campionut» italian de moto- 
ciclisni Gracomo Agostini își 
continuă seria victoriilor. 
Luînd startul în concursul 
desfășurat pe circuitul de la 
Mallory Park (Leicestershire),

Etapa a 
cicliste ,,\„u, uu nvuasuiuri , 
desfășurată pe distanța Arge- 
les sur Mer-Perpignan, a re
venit sportivului spaniol 
Ocana, cronometrat pe 169 
km cu timpul de 5h 16:50.

In clasamentul general in
dividual conduce spaniolul 
Tena, urmat de francezul 
Gonthier — la 9,0, Ocana — 
la 10,0 și belgianul Vermeeren 
— la 2 :21.

2-a a 
,Tour du

competiției 
Roussillon*.
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