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cu Dinamo: 3-2 (2-1)

rezultat echitabil
după o luptă strînsă I
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rumoctsâ finală !
Să încercăm o sinteză ?
Mi-aș permite să spun că ieri efortul colectiv a în
vins suma unor eforturi individuale.
Un prim paradox. Echipa efortului colectiv (Steaua) 
La pus ieri în valoare pe jucătorul cu personalitatea

cea mai captivantă (iordănescu).
Al doilea paradox. Echipa eforturilor individuale (Dina

mo) l-a pus ieri în valoare pe jucătorul cu personalitatea 
cea mai generoasă, Lucescu, cel mai bun fotbalist de pe 
teren.

De ce a făcut Lucescu o partidă excepțională, pe par
cursul tuturor celor 90 de minute ? Pentru că a redevenit 
ieri căpitanul echipei de pe Wembley. Mai mult ca ori- 
cînd, Lucescu a simțit că echipa lui — cea de pe Wem
bley — va primi atacul cel mai direct în lupta pentru 
succesiunea „tricolorilor'’. în acest moment de răspîntie. 
Mircea Lucescu, care o simțit că Tătaru—Iordănescu re
prezintă nu numai un ^uplu de farmec ci și o nouă idee 
de joc, a vrut să-i dea contralovitura de gratie, cu o 
sete care depășea pînă și marea miză o acestei prime 
duminici de iulie. Ieri. Lucescu a sprintat uimitor, pentru 
ca să abată atentia de la rezerva lui Dumitrache. Ieri, 
Lucescu a alergat mai mult ca oricînd, pentru ca publicul 
să uite că Radu Nunweiller nu mai are forma din zilele 
în care Herrera l-a selecționat în a doua echipă a lumii.

La un moment dat, echipa lui Lucescu a fost la un pas 
de k.o. — mă gîndesc la euforicele momente „stelare" 
care au urmat celui de al doilea gol. Curînci, însă, jocul 
avea să se echilibreze, pentru ca în final Tăiaru să devi
nă golgetter-ul finalei.

Al treilea paradox. Ieri, Steaua, care a îneîntat deseori 
tribunele printr-o circulcție de mare fantezie colectivă, a 
înscris trei goluri de efort... individual.

F
inala Steaua—Dinamo a fost, în fond, un prim test 
pentru Helsinki. Steaua și-a prezentat în primul 
rînd tandemul. (Oricît de strălucitoare e fenta lui 
Iordănescu, oricît de dezarmant e startul lui Tătarii, 
deocamdată principala lor forță este momentul de 
încrucișare „Pele-Tostao" din fața careului de 16 

metri). In al doilea rînd, Steaua a mai prezentat doi ju
cători în mare progres : Ciugarin și Cristache. în tabăra 
cealaltă, pe lîngă furia aproape simbolică a lui Lucescu, 
să mai admirăm marele efort de mobilizare al unor ju
cători mult prea solicitați în acest retur, care a început, 
pentru ei, în ianuarie, la Sao Paulo și Bello Horizonte.

Ieri, Steaua o ciștigat o finală in care Dinamo l-a avuț 
pe 2—0 în picior. Ieri, totuși, Steaua a juca’ mai mult și 
mai bine. Ieri, sistemul de joc cere pornește de la jucători 
a obținut o victorie asupra sistemului care îi racordează 
pe jucători la... sistem. Ieri, fantezia a învins rigoarea. 
Dar, pentru că rigoarea are, chiar după această finală, 
drept de recurs, mi-aș permite să spun că derbyul Stea
ua—Dinamo vrea să sugereze „tricolorilor" ocestei toam
ne că rigoarea lor duce dorul fanteziei și chiar ol riscu
rilor care decurg din îmbrățișarea ei-,
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LUPTĂTORII ROMÂNI AU DOMINAT
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Luptă dirză pentru victorie — iată ce a caracterizat finalele de duminică

CÎȘTIGĂTORIt TURNEULUI
LIBEREBalet aerian in finala

kg: Gh. Berceanu (Roma-

kg: J. Doncses (Ungaria) 
kg: Ion Baciu (România)SPORTIVII AZTECI ȘI-AU ÎNCHEIAT

A. Kucharczyk (Polo'

MEXIC - STEAUA
100 kg: V. Dolipschi (Ro-

3-1 (-9, 7, 12, 13) mânia)

HI
• Berceanu in formă deosebită • Mari în partidele finalesurprize

de la greco-romane • Campionul european din 1969-Alakoc nu a cucerit

primul loc! • La libere luptătorii români pe primul loc la 7 categorii

CONSTANȚA,

(Continuare in pag. a 4-a)

timpul și îl cîș- 
In continuare, se 
dar mexicanii sînt 
și înving pe me- 
arbitrat Z. Pătru

Spre satisfacția noas- 
luptătorii români la 
și 7 la libere au ur- 
treaptă a podiumului

(prin telefon, de
Confruntările

48
52
57
62
68
74

I, Arapu (România)
P. Cernău (România)
P. Tarbă (România)

P. Coman (România)

GRECO - ROMANE

TURNEUL ÎN ȚARA NOASTRĂ S. Popescu (România) 
kg: I. Enache (România) 
kg: L. Liberman (U.R.S.S.) 

kg: J. Stawowski (Polonia) 
100 kg: F. Kiss (Ungaria) 
T

Cat.
Cat.
Cat
Cat
Cat
Cat.
Cat.
Cat. 90 kg: H. Stottmeister (R.D.G.)
Cat 100 kg: J. Csatari (Ungaria)
Cat 4-100 kg: P. Germar (R.D.G.)

kg: 
kg: 
kg: 
kg:
kg: P. Poalelungi (România) 
kg: L. Ambruș (România) 

82 kg: V. lorga (România)

C. D. NEGREA — coresp.

Ieri, în „deschiderea* finalei 
„Cupei României", Școala sportivă 
Sibiu și Petrolul Ploiești și-au dis
putat finala campionatului națio
nal de juniori. La capătul unei 
partide echilibrate, care a plăcut, 
cele două formații au terminat la 
egalitate după 80 de minute de joc: 
0—0.

Conform regulamentului, cinci 
jucători din fiecare formație au 
executat lovituri de la 11 metri. 
Sibienii au transformat patru, 
ploieștenii t.rei, și ȘCOALA SPOR
TIVA SIBIU A DEVENIT - pen
tru prima oară — CAMPIOANA 
ȚARII.

Cronica acestei finale in pag. a 3-a

pnOLEf'zK? o/nr toate tafulf., unm-vAl

in pagina a 3-aSătmăreanu, căpitanul 
echipei Steaua, ridică 
semeț, spre tribune, 

Cupa
Golul acesta, al treilea înscris de Tătaru, 

a adus a 11 -a Cupă Stelei

STEAUA—DINAMO 3—2 (2—1)
Stadion „23 August": timp frumos: teren bun; 

spectatori aproximativ 50 000. Au marcat : LU- 
CESCU (min. 2 șl min 58 din 11 m), TATARU 
(min. 23 din 11 m. min. 30 și min. 80).

Raport de șuturi la poartă: 24—11 (pe spa
țiul porții 14—7). Raport de cornere : 4—8.

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăreanu 8, Ciuga- 
rin 7 Negrea 6, Cristache 7, Vigu 8, Naom 7, 
Pantea 8, Tătaru 9, Iordănescu 9, Dumitriu III 
6 (min. 70 Aelenei).

DINAMO : Constantinescu 5 — Clieran 7,
Nunw<'”'er III 7. S. Gabnel 5 (min. 46 Sloe- 
nescu ] Dele'anu 6, Dinu 6, Nunweiller VI 7, 
Să1cea...i â, Doru Popescu 4 (min. 55 Haidu 6), 
Dumitrache 4, Lucescu 9.

A arbitrat C. GHEMIGEAN ajutat la
lihie de Gh. Popovici și Gh. Llmona.

campionatu lui de juniori

Aseara a avut loc, în sala FIo- 
reasca, întîlnirea de volei mascu
lin dintre selecționata Mexicului 
și echipa noastră campioană, 
Steaua București. Voleibaliștii me
xicani au obținut în această par
tidă, cu care își termină turneul 
în țara noastră, un frumos suc
ces, constituind prima lor victorie. 
Meciul debutează surprinzător, Me
xicul conduce cu 3—2 și 4—3, dar 
românii cîștigă în cele din urmă, 
la 9, datorită unui plus de efica
citate în atac. Următorul set re
petă istoria începutului de meci, 
dar cu finalul schimbat; mexica
nii, nu mai cedează conducerea 
și 1—1. încurajați, oaspeții joacă 
din ce în ce mai bine, în setul 
trei conduc tot 
tigă cu 15—12. 
joacă echilibrat, 
parcă mai buni 
rit Steaua. Au 
și N. Mateescu.

LA REVEDERE FOTBAL, PE CURiND! HOTĂRlRILE

De azi a început vacanta de vară 
a fotbalului- Mai bine 
de la ora trei după 
s-au încheiat lucrările 
mitetului federal care 
suri importante pentru viitorul a- 
propiat. De aseară, de cind s-a 
terminat finala Cupei României cu 
victoria meritată a acestei echipe 
Steaua, specializată parcă in cîști- 
garea „Cupei". După un meci care 
a arătat, ca într-o oglindă, tot ce 
are și ce nu are bun fotbalul nos
tru, după ce am aplaudat cu toții 
pe campioni, fotbaliștii dinamoviști, 
și pe deținătorii obișnuiti ai trofeu
lui mult rîvnit, Cupa, fotbaliștii mi
litari. De fapt această Cupă a pro
dus și anul acesta finală veritabilă 
în care ambele echipe au depă
șit cu mult nivelul mediocru arătat

60 de medalii s-a

CONSTANȚA, 4 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Duminică, 
pasionanta întrecere pentru cuce
rirea celor "■ __ ________
bucurat — un ecou mai mult de- 
cît plăcut — de prezența unui nu
măr mare de spectatori constăn- 
țeni. E drept, în reuniunea finală 
au fost programate, firesc, parti
dele cele mai atractive, dar des
fășurarea lor în ambianța unor 
„tribune** aproape pline a majo
rat considerabil nota de frumusețe 
și spectaculozitate a meciurilor 
decisive pentru stabilirea ierar
hiei valorice în ediția jubiliară a 
tradiționalei competiții.

Ca și ia întrecerile anterioare, 
reprezentanții noștri au avut o 
evoluție de ansamblu excelentă, 
dominînd acest turneu, cucerind 
12 din cele 20 de titluri puse în 
joc și ocupînd, de asemenea, nu
meroase alte locurj fruntașe. Le 
întîlniți numele în cronica fina
lei. >r. Să nu uităm, însă, acel me
ritat cuvînt de apreciere pentru 
antrenori,

Au fost șl momente neprevă
zute, mai puțin plăcute, cum ar 
fi surprinzătorul loo VI ocupat de 
Nicolae Martinescu, favorit al ca
tegoriei, sau ratarea unei victorii 
aproape certe de către Neguț. E 
bine, totuși, că s-a tntîmplat acum 
și nu ma; tîrziu, la campionatele 
mondiale de la Sofia. Poate că 
cele cîteva eșecuri sau insatisfac
ții îi vor invita la meditație și, 
mai ales, la un plus de efort pe 
luptătorii de care aminteam. După 
duzina de victorii ne-ar putea fi 
reproșată această notă de exigen
ță, dar i-am văzut pe Martinescu 
și Neguț mustrîndu-se cu severi
tate, ei în primul rînd, și știm 
că pot mai mult.

Păstrînd frumoasa tradiție a 
festivităților de premiere, organi
zatorii turneului de la^ Constanța

4
la trimisul nostru).
celei de a X-a ediții a turneului 
internațional de lupte greco-ro
mane și libere au luat sfîrșit du
minică la prînz în .sala Sporturilor 
din localitate.
tră 5 dintre 
greco-romane 
cat pe prima 
de onoare. Se poate spune așadar 
că ediția jubiliară a fost dominată 
de reprezentanții noștri. Este un 
succes notabil la care trebuie să 
adăugăm că întrecerile, desfășu
rate timp de 3 zile la Constanța, au 
prilejuit și un excelent prilej de 
verificare a luptătorilor români, 
care vor concura Ia apropiatele 
mondiale de la Sofia. 

în finalul campionatului. Ceea ce 
înseamnă că această Cupă trezește 
un interes enorm, dovadă și ma
rele număr de spectatori pe sta
dionul „23 August" aproape 50 000, 
în pofida televizării în direct.

Finala a produs multe faze de 
fotbal de excelent nivel, de mare 
spectacol, dar ca întotdeauna nu au 
lipsit și perioade anoste, greșeli o- 
bișnuite, iar unii jucători reputați 
fie că au jucat cu mult sub valoa
rea lor, ca Dumitrache, fie că s-au 
comportat nesportiv ca Tătaru, Dinu 
sau Vigu. De altfel, realizările bune 
ale echipelor în finală au fost um
brite de atitudini nesportive de am
bele părți, de proteste făcute în 
mod necivilizat, de persiflări care 
s-au prelungit chiar pină la festivi
tatea de premiere.

finalului de competiție o 
atmosferă plăcută, emoționantă. 

După felicitările adresate concu- 
renților de către Milan Ercegan, 
președinte ad-interim al F.I.L.A.. 
și Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.FS., președintele comisiei 
de organizare a turneului jubi
liar, pe treapta cea mal înaltă a 
podiumului din Sala sporturilor 
au urcat, pe rînd, toți cei 12 
campioni români.

Așadar, un bilanț îmbucurător 
la sfîrșitul unor întreceri cu ad
versari numeroși și redutabili. 
Constanța ne va aminti nu numai 
de locul desfășurării celei de-a 
X-a ediții a turneului internațio
nal, ci și de una din cele mai 
convingătoare evoluții ale luptăto
rilor români, de un succes pe 
care ne luăm îngăduința să-1 do
rim reconfirmat.

Dan GARLEȘTEANU

Iată acum cîteva însemnări de 
la întîlnirile finale. La prima ca
tegorie de la greco-romane (48 kg), 
Gh. Berceanu s-a impus net și în 
meciul decisiv cu luptătorul sovie
tic V. Netvetaev. După două re
prize, Berceanu conducea cu 9—1, 
punctaj obținut cu ajutorul unor 
procedee tehnice deosebit de spec
taculoase.

Cu o mare surpriză s-a încheiat 
duelul la 52 kg. Gh. Stoiciu, clasat 
pe locul 4 la două ediții aie cam
pionatelor mondiale și pe 5 anul 
trecut, a fost învins la puncte de 
tînărul J. Doncses (Ungaria)! O 
mică neatenție în repriza secundă 
și Stoiciu s-a văzut „fixat" în par
ter și deci condus cu un punct. 
Acest minim avantaj a fost păs-

Acest mod de manifestare a jus
tificat din păcate, și în ultima zi 
competițională a sezonului care tre
buia să fie frumoasă și pură, te
meinicia îngrijorării și necesitatea 
reglementărilor învederate de Co
mitetul federal în ceea ce privește 
disciplina, respectul reciproc și 
măsura obiectivă care trebuie să 
călăuzească pe toți aceia care, în- 
tr-un fel sau altul, răspund de bu
nul mers al fotbalului.

Cu astfel de ginduri, și cu ace
leași vechi dorințe de progres în 
joc și de purificare a atmosferei în 
fotbal, la revedere fotbal, pe cu- 
rînd, la 22 august, cu al 54-lea 
campionat național.

surpriză, 
turc Metin 

de aur la C.E. 
la egalitate cu 
(Polonia) și cum 
mai puține punc- 
acesta a cucerit

trat de Doncses pîriă la ultimul 
gong. Ion Baciu (57 kg) deși a sus
ținut partida finală cu M. Dumi
tru a obținut totuși greu victoria. 
Ultima partidă de la 62 kg s-a în
cheiat cu o altă mare 
Cunoscutul luptător 
Alakoc (medalie 
1969) a terminat 
A. Kuchaiczyk 
polonezul a avut 
te de penalizare, 
primul loc. Simion Popescu (68 kg. 
avea neapărată nevoie de victorie 
în întîlnirea sa cu A. Supron (Po
lonia) pentru a se clasa primul. 
Intrînd decis la luptă, el a reușit 
în repriza a doua să finalizeze un 
salt, detașîndu-se cu două puncte. 
In ultima repriză, luptătorul polo-

DIMINEAȚA»

nez a dezlănțuit atacuri peste a- 
tacun, dar Popescu le-a barat pe 
toate, obținînd decizia la puncte. 
La 74 kg. învingătorul, Ion Ena- 
che, și-a asigurat succesul încă din 
semifinale, după tușul obținut în 
fața lui M. Vlad, deoarece ceilalți 
pretendcnți aveau 5 puncte pena
lizare. De notat că la aceeași ca
tegorie vicecampionul mondial W. 
Schroter (R.F.G.), terminînd la e- 
galitate în primul tur cu I. Gabor 
(România) s-a clasat abia pe locul 
III.

Un frumos succes a repurtat 
tînărul luptător sovietic Leonid Li
berman la categoria 82 kg, în ca
drul căreia a dispus spectaculos la 
puncte de M. Janota (Cehoslovacia).

Cu toate că sîmbătă seara anti
cipam mai mult ca sigură victoria 
finală a lui N. Neguț la 90 kg, locul 
I a revenit polonezului J. Sta- 
wowski cu care el a terminat la 
egalitate în semifinale. Neguț însă 
nu a putut obține victoria sau cel 
puțin un draw în finala cu J. Per-

Costin CHIRIAC
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S-au încheiat competițiile sportive
organizate de

Duminică dimineața a avut Ioc, 
!a ‘sediul U C.E.C.O.M., cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de la înfiin
țarea asociațiilor sportive Voința, 
o adunare festivă. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de către tov. 
Constantin Naghi, vicepreședinte al 
U.C.E.C.O.M., care a salutat pe cei 
prezenți, cu ocazia acestui moment 
important din activitatea coopera
torilor meșteșugari. Apoi tov. 
Octavian Juhai, șeful Oficiului de 
educație fizică și sport al 
U.C.E.C.O.M. a prezentat o amplă 
analiză a acțjyitații desfășurate de 
mffribrii asociațiilor și cluburilor 
Voința în cele două decenii de ac
tivitate. în continuare a luat cu
vîntul conf. univ. Marin Birjega, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
Vorbitorul a scos în relief aportul 
adus de sportivii de la Voința în 
obținerea unor succese de presti
giu, peițtpi mișcarea noastră spor
ii vti

ffWrrdfieîȘtea' festivității au fost 
dofwtwW” dtplbrhe de onoare din 
partea CN.E.F.S. unor conducători 
ai U.C.E.C.O.M. și activiști sportivi. 
De asemenea Oficiul de educație 
fizică și sport al U.C.E.C.O.M. a 
răsplătit cu diplome de onoare, o 
serie de antrenori, sportivi și pre
ședinți de cooperative care au adus 
o contribuție substanțială la pro
pășirea activității sportive.

★
La complexul sportiv Voința din 

Capitală s-au încheiat competițiile

prilejuite de sărbătorirea a 20 de 
ani de la înființarea asociațiilor și 
cluburilor din cooperația meșteșu
gărească. Am fost martorii unor 
întreceri spectaculoase. La fotbal, 
din cele 16 echipe participante la 
campionatul UGECOM au rămas 
să-și dispute întîietatea formațiile 
Chimica și încălțămintea manua
lă. După un meci ijțtereșant. presă
rat cu faze interesante, 
mintea 
cu 5—1 (2—1).

Terenurile de volei au cunoscut 
și ele o animație deosebită. S-a 
jucat cu mult aplomb, fiecare e- 
chipă dorind să-și apropie titlul. 
Au ciștigat, pe merit, formațiile 
Igiena (antrenată de Profira Vîl- 
cov) la fete și Radio-Progres (an
trenor, Gh. Nădrăgea) la băieți. 
Din ultima echipă am remarcat 
forma foarte bună a lui Dumitru 
Torna, jucător ce polițe evolua tot,: 
C.'lț ,46-bine îns 'oriee'echipă de di-

" v,zia B, ....
Crosul și-a desemnat și el cam

pioanele. Este vorba de echipele 
Igiena (băieți) și Casa de Mode (fe
te).

La sfîrșitui întrecerilor 
C. Furcelea, reprezentant al 
ciului de educație fizică și sport 
al UCECOM, i-a felicitat călduros 
pe învingători, înmînîndu-Ie cupele 
oferite de asociația Voința. (Pavel 
PEANA)

U.C.E.C.O.M

Sportul

In concursul internațional
U. R. S. S. O ÎNVINGĂTOARE INCONTESTABILĂ

interesante, încălță» 
mamihl'ă a ciștigat clar,

In frumosul decor al pădurii Câ- 
. lugăreni, pentatloniștii din Bulga
ria, Cehoslovacia, Franța, Ș.U.A., 
U.R.S.S. și România, prezenți la 
startul concursului internațional 
găzduit de țara noastră, și-au dis
putat ieri dimineață întîietatea în 
ultima probă: crosul.

Concurențik-au avut de parcurs 
un trag£t|», itLrgerwal nu prea di- 
l'iffl,' de 4 000 m- JJupă cum eșa 
tfg“*dȘteptat, sovieticul V. Șmelev, 
a reușit să-și adjudece o prețioasă 
victorie în această probă, datorită 
căreia a putut să treacă pe locul 
al II-lea, înaintea lui D. Spîrlea.

Pînă la evoluția ’ sportivului so
vietic, Constantin Zamfir a fost 
pentru cîteva minute pe treapta 
cea mai înaltă a premianților la
cros. .......

Reprezentativa UyjjS.S. a cîști- 
găr,' făfâ''emoțîi, primul loc în cla
samentul 'general, 'componenții săi 
avînd o. 
mult decît meritorie ni se 
performanța realizată de 
noastră garnitură (D. Spîrlea, 
Bănet, A. Covaci. M.

G—--------

prece- 
înche- 
hand-

•

lylult mai disputat decît în 
defitele sale 12 ediții, recent 
iatul campionat masculin de
ba| a oferit cîteva satisfacții majore, 
legate direct de structura și evoluția 
acestui sport. Pornind la realizarea 
unei succinte analize a celei mai im
portante întreceri interne, avem con
vingerea — determinată de date obiec
tive — că disputa se va înscrie ca 
unul din momentele importante in 
dezvoltarea generală a handbalului 
nostru masculin.

Pe ce se întemeiază o astfel de 
afirmație ? Maf întîi pe faptul că — 
spre deosebire de alți ani — lupta 
celor 10 formații participante la di
vizia A a fost acum mult mai echi
librată, realiZ|îndțj(-șe„ pentru prima 
oară, o'se'niribilă apropiere intre obiș- 
nuilele'c%Wditfa*e“ta*tiuu — parcă nici 

mai simțim nevoia să precizăm 
că’este vorba de Steaua și Dinamo 
București — și celelalte echipe, din
tre care multe au făcut în acest se
zon un spectaculos salt pe plan va- 
lorip. Și astfel, obositoarea monotonie 
competițională care plana asupra 
acșitei compgțiții, în oare lupta pen
tru întîietate avea orizonturi foarte 
înguste, iar cea pentru evitarea re
trogradării înscria pe agenda ei doar 
2—3 candidate, s-a destrămat brusc, 
chiar din prima etapă, cînd actuala 
deținătoare a titlului. Steaua, a su
ferit o spectaculoasă înf'rîngere la 
mHdc*ta*‘î)Wă dhînMî^Mhîlație a stu
denților gălățeni. Așa s-a dat sem- 
njîul unei ediții palpitante, ce ne-a 
oferit de-a lungul celor 30 de etape 
suculente satisfacții spectaculare. 
Pentru că meciurile pș care le-au 
susținut Steaua și Dinamo București 
eu Universitatea București, Politeh
nica Timișoara, Universitatea Cluj 
sau chiar Dinamo Brașov și S.C. Ba
cău n-au mai însemnat simple for
malități, în care jocul avea un „sens 
unic" și în care echipa învingătoare 
era dinainte cunoscută. Au fost par
tide dinamice, cu neașteptate răs
turnări de scor, cu victorii realizate 
pe „muchie de cuțit". Cea mai bună 
dovSSă 'ă ’‘acestei attt de așteptate 
schtwbâr^.--49.««tmaflul!4> .de forțe din 
campionat. . q . gonștituie faptul că, 
pentru prima dară în scurta istorie 
a competiției lideră a fost, este 
drept doar puțină vreme, și o altă 
echipă decît Steaua și Dinamo Bucu
rești. Este vorba de Universitatea 
București, care, în cele din urmă, a 
ocupat locul medaliilor de bronz.

Un alt argument în sprijinul afir
mației noastre inițiale este și acela 
că într-o proporție mai mare decit 
înainte, majoritatea echipelor parti
cipante au acordat credit tineretului, 
promovînd Cu curaj, chiar în meciu
rile cele maj dificile, jucători tineri,
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tov.
Ofi-

pregătire excelentă. Mai 
pare 

prima 
1. 

Cosmescu) 
care a reușit să întreacă formații 
de o bună valoare (Bulgaria, Fran
ța, S.U.A.). De asemenea, trebuie 
subliniat și rezultatul lui Dumitru 
Spîrlea, clasat pe locul al treilea, 

Clasamentul probei de cros: 
INDIVIDUAL: 1. V. Șmelev 1 270 p; 
2. C. Zamfir 1 222 p; 3. V Veren- 
ciuc 1213 p; ECHIPE: 1. U.R.S.S.

însemnări despre divizia A masculină

bine dotați fizic cu calități tehnice 
remarcabile. Prezența activă a unui 
adevărat flux de cadre tinere este 
poate caracteristica cea mai impor
tantă a acestei campionat, garanția 
certă că handbalul nostru masculin 
merge pe un drum bun. In cele 30 
de etape ale întrecerii s-au făcut re
marcați prin aptitudini promițătoare 
handbaliști ca Stockl, Munteanu 
(Steaua), Dan Marin, Bota, Keil (Di
namo București), Voinea, Stef, Cos- 
ma, Banciu (Universitatea Bucu-

oprire doar la aceste 
gate de progresul 
masculin de handbal, 
— sînt suficient de 
există însă și alte temeiuri ce ne în
dreptățesc să privim cu optimism 
viitoarea confruntare dintre cele mai 
bune 10 echipe masculine de hand
bal ale țării noastre. Să notăm, doar 
cîteva, pe scurt: preocuparea perma
nentă a antrenorilor pentru realiza
rea unor cit maj mari acumulări teii- 
nice și, ceea ce este mai important,

două dovezi le- 
campionatului 

care — credem 
elocvente. Mai

'3*

Trei dintre tinerii handbaliști in care toți specialiștii fșt pun mari spe
ranțe : Stockl, Dan Marin (trăgînd la 

dcrbyului Steaua—Dinamo.

rești), Drăgoi, Teacoiu (Politehnica 
Timișoara), Tudosie, Schobel, Capră 
(Universitatea Cluj), Messmer, Schmid 
(Dinamo Brașov) — toți jucători care 
vor putea să dea și mai deplin do
vada posibilităților pe care le au.

Am putea, fără discuție,

Campionatul republican al copiilor

TITLURILE INDIVIDUALE AU
CLUJENI Șl

REVENIT

SPORTIVILOR BUZOIENI,
CLUJ, 4 (prin telefon, de la tri

misul nostru). La capătul a 3 zile 
de întreceri viu disputate și de un 
bun nivel tehnic, campionatele re
publicane de tenis de masă ale co
piilor au luat sfîrșit. După ce 
sîmbătă au fost desemnate echi
pele campioane, de duminică la 
prinz sînt cunoscuți și deținăto
rii titlurilor individuale. Astfel, 
campioni ai țării sînt acum, la ca
tegoria 10—12 ani: Simona Petres
cu (Șc Sp. Buzău) și Cristinel Ro- 
manescu .(Cutezătorii Buzău), iar la 
categoria de vîrstă' imediat supe
rioară (13—14 am): Maria Șțnu- 
tuan (C.S.M. Cluj) și Alexandru 
Bu zescu (Progresul București).

Așadar, la categoria cea mai 
mică, superioritatea reprezentanți
lor orașului Buzău s-a impus pe 
toată linia, în timp ce la celelalte 
două probe au învins o clujeancă 
și un bucureștean. Dar, pe lîngă cei 
care au fost încununați cu laurii 
vicțpriei au ieșit în evidență și 
alți sportivi, fie din aceleași ora
șe cu campionii, fie din localități 
diferite. Ne vom referi în mod 
special la Sever Naidin și colegul 
lui, Mircea Borlovan. (Voința Craio
va, antrenor Virgil Bălan), Ale
xandru Demeni și Adrian Cuc 
(C.S.M. Cluj), Petre Firănescu (Ro
vine Craiova), Andrei Panait (Oțe
lul Galați, antrenor Teodor Grigo- 
riu), sau Ildico Gyongyosi (S.S. Pe
troșani) și Liana Mihuț (Voința 
Arad). Și lista celor remarcați ar 
mai putea continua...

Ceea ce s-a reținut, urmărind 
evoluțiile speranțelor tenisului nos
tru de masă, a fost maniera satis
făcătoare de a acționa a multora 
dintre tinerii prezenți la Cluj: lo
vituri numeroase de atac bine exe
cutate, cu încheieri decisive. Aceas
tă concepție de joc va trebui cul
tivată în continuare, ea prezentînd 
cele mai multe garanții de reușită

piilor au luat sfîrșit. După

BUCUREȘTENI
pentru un sportiv de performan
ță.

Fiind vorba despre jucători aflați 
abia la începutul activității este 
necesar ca instruirea lor viitoare 
să fie efectuată în permanență și 
cu maximum de atenție. Altfel, 
munca de pînă acum a antrenori
lor ar risca să fie compromisă, să 
nu aibă efectele așteptate și atît 
de dorite.

La terminarea competiției a avut 
ioc o reușită festivitate de premie
re. Cei clasați pe primele locuri 
au fost distinși cu frumoase premii 
și diplome, înmînate de către, an
trenorul federal Ella Constantines- 
cu și maestrul .emerit al sportului 
Albin Moraru, primul căpitan al 
reprezentativei României de tenis 
de masă, din anul 1936.

La încheierea acestor rînduri se 
cuvine să felicităm pe activiștii de 
la C.J.E.F.S. Cluj, pentru modul 
exemplar în care au organizat 
competiția. O mențiune și pentru 
activitatea desfășurată de directo
rul concursului, Ion Georgescu 
(București).

Rezultate: CATEGORIA 10—12, 
ani (fete) — 39 de participante, 
locurile I—IT: Simona Petrescu — 
Tamara Savu (S.S. Buzău) 2—0; 
III—IV: Lăcrămioara Negoescu (S. 
S. 2 Buc.) — Simona Stoia (Spartac 
Buc.) 2—1; băieți (34 participant!) 
locurile I—II: Cristinel Romanescu 
— Paul Bogdan 
III—IV: Sever 
Borlovan 2—0;
14 ani (fete) — 
turneul final:
5 v., 2. Ligia Lupu (C.S.M.-'Ciuj). 
4 v„ 3. Ildico Gyongyosi 2 v, 4. Lia
na Mihuț 2 v. Băieți (36 partici- 
panți) Jocurile I—TI: Alexandru Bu- 
zescu — Ștefan Moraru (Progresul 
Buc) 2—1: III —IV: Alexandfu De* 
meni — Petre l-irănescu 2—0.

Constantin COMARNISCHI

poartă) și Bota, surprinși in timpul 
Cu spatele (nr. 9) Goran.

Foto : N. DRAGOȘ
tactice; creșterea Interesului pentru 
ridicarea de noi cadre tinere, mani
festată pregnant prin atenția acor
dată formațiilor de juniori : ridica
rea calitativă a arbitrajelor; lărgirea 
activității competiționale internațio
nale, prin înmulțirea contactelor din
tre echipele noastre de club și for
mații do peste hotare. Toate aceste 
lucruri, conturate și în actualul se
zon, dar, avînd perspective de a se 
amplifica în viitor, constituie, ală
turi de celelalte două elemente dis
cutate mai pe larg, baze solide pe 
care sîntem siguri că se vor putea 
fVcVîrftepînd din toamnă pași serioși 
înainte în handbalul nostru masculin, 
deoarece nu trebuie uitat faptul că, 
ridicarea valorică a campionatului,., 
asigură forță și valoare reprezenta
tivei naționale.

3 663 p ; 2. România II 3 516 
3 . S.U.A. 3 504 p ; 4. România I
3 390 p ; .5. Franța 3 378 p ; 6. Bul
garia 3 312 p; 7. Cehoslovacia
3 231 pi ■ •

Clasament general: INDIVIDU
AL : 1. Victor Sileahin 5 208 p;
2. V. Șmelev 5 005 p ; 3. Dumitru 
Spîrlea 4 984 p;... 6. I. Bănet
4 8?8^ IX.-. C. Călina 4 487
p;... 16. A. .Covagi 4 367 
Zamfir A $24 p; 18. M.
4 2.75 p ;..." '2Î Al. Nagy 
25. FI. Mureșafiu' 3 913 
PE: *
mânia 
13 543 
S-U.A.
12946 p: 7. Cehoslovacia 12 739 p.

Dypă încheierea concursului, ’ am 
solicitat citorva...oaspeți'să- ne îm- 
păiTașească opiniile lor în legătură 
cu întrecerile :

AIME JARRAU (Franța) — 
președintele federației și membru 
în U.I.P.M.: „A fost un concurs 
reușit, în special în ceea ce pri
vește călăria. La nici o altă com
petiție la care am asistat, nu am 
văzut o mai bună realizare a par
cursului și cai de o așa înaltă va
loare".

ANATOLI TULIAKOV (U.R.S.S.) 
— antrenor principal: „Toate
echipele au prezentat sportivi bi
ne pregătiți. Bazele sportive pe 
care s-au desfășurat probele au 
fost excelente. Țin să subliniez 
comportarea primei selecționate a 
României la tir, arbitrajele obiec
tive și calitatea cailor puși la dis
poziție".

PETER PETROV (Bulgaria) — 
antrenor: „Au existat trei grupe 
valorice. în prima U.R.S.S., în a 
doua România I și S.U.A., iar în 
a treia restul participantelor. Din
tre sportivi, apreciez valoarea lui 
V. Sileahin, D. Spîrlea și D. Roth“.

DANIEL STEINMAN (S.U.A.) — 
conducătorul lotului: „O întrecere 
foarte bună din toate punctele de 
vedere. Ne-am făcut cu această o- 
cazie numeroși prieteni".

General maior VICTOR STĂN- 
CULESCU (România) — președin
tele federației: „Ne-am străduit 
să organizăm acest concurs cît mai 
bine și, sper, am reușit. Sînt foar
te mulțumit de performanța băie
ților noștri, care au ocupat locul 
doi. Sperăm ca și pe viitor ei să 
obțină performanțe .de o bună va- 
loaro“- Emanuel FĂNTÂNEANU

Reuniunea de ieri a campiona
telor juniorilor s-a desfășurat pe 
o vreme ideală pentru atletism. 
Rafalele de vînt de sîmbătă s-au 
transformat. într-o adiere binefă
cătoare, rezultatele probelor 
alergări scurte —

în absența Eleonorei Monoraru, 
aceeași probă rezervată fetelor a pri
lejuit micuței Liliana Leau reali
zarea unui event — sîmbătă cîș- 
tigase la 400 m — la care probabil 
nu spera la sosirea în București. 
Junioara mică din Rm. Vîlcea a 
înregistrat ieri un timp inferior 
doar cu .două zecimi-recordului de 
junioare al Marianei Goth și Eleo
norei Monorariu.

1. U.R.S.S. 15 166
I 14 567 p ; 3.
p;

p; 17. C. 
Cosmescu

4 135 p ;... 
p ; ECHI- 
p ; 2. Ro- 

Bulgaria
4. Franța 13 374 p;

12 956 p ; 6. România
5.
II

■

de
aproape

Marcel Chira (Șc. sp. Ploiești) învingător la înălțime, cu 2,02 m
de cifrele-record — primind girul C " ’*
autenticității. Sandu Mitrofan a Marta Szatmari care în proba de 
terminat învingător cursa. de 20& — ... . -
m cu aceeași nonșalanță cu cflre 
cîștigase sîmbătă „suta'f,, dovedind .
din nou câ eStfif cei 'fnă’i 'bun. pro
dus al. generației sale de Sprințerl?

O frumoasă Impresie a lăsat șl

Tetratlonul atletic pionieresc

Campioană: echipa Liceului 2 Ploiești
Ciștigalori la individual — Doina Sprnu și Lucian Popa
Ediția 1971 a finalei republicane 

a Tetratlonului atletic pionieresc 
a dat cîștig de cauză echipei Lice- 

torie net meritata, obținutacu un 
avans de 27 de puncte asupra ur
mătoarei clasate, echipa Liceului 
nr. 15 din Cluj. Liceul ploieștean 
confirmă, în acest fel, puternica 
tradiție creată atletismului, ca rod 
al muncii neobosiților antrenori, 
profesorii Emil Postelnicescu și 
Vasiie Roșea și de bună seamă al 
sprijinului acordat de conducerea 
școlii, îndeosebi prin prof. Traian 
Comănici. Spunem tradiție, deoa
rece reprezentanții Liceului nr. 2 
din Ploiești au fost prezenți, prin
tre finaliști, la toate edițiile Tetrat
lonului, ocppind locul I in 1968, 
locurile: 2 in ,1969 și 1970 și acum, 
in fine, - reeditind performanța «îin 
ediția inaugurală a pasionantei in-‘ 
treceri. Nădăjduim că succesul pio
nierilor pioieșteni va fi un îndemn 
și pentru alții de a sprijini disci
plina sportivă olimpică nr. 1, 
acolo, în orașul aurului negru...

După ce a condus în prima pro
bă, cea de alergări, echipa Liceu
lui nr. 15 din Cluj a slăbit tempo- 
ul, menținîndu-se, în continuare, 
în plasa formației campioane. O 
notă bună pentru pionierii Școlii 
generale nr. 18 din Sibiu, clasați 
pe locul 3 și la fel pentru cei de 
la Școala generală nr. 2 din Cra
iova, reccrdmeni în ceea ce pri
vește vîrsta concurenților prezenți 
la finale, ocupanții locului 4.

Individual, punctajul cel mai 
mare — 325 — l-a realizat concu
renta Doina Spînu. Performanțele 
ei: 60 m — 7,9 sec., lungime — 
5,39 m., înălțime — 1,42 m și arun
carea mingii de oină — 45,16 m. 
Meritul campioanei este în specialCălin ANTONESCU

„Cupa ziarului SPORTUL** la pistă

i (S. S. Buzău) 2—0; 
Naidin — Mircea 

CATEGORIA 13— 
22 de participante,

1. Maria Șintuan

Duminica, la o oră toarte matinală 
(neobișnuită pentru concursurile noastre 
de velodrom) — 8.30, s-au disputat ulti
mele probe ale ediției a Il-a a concursu
lui internațional de pistă dotat cu „Cupa 
Ziarului SPORTUL", la care au parti
cipat plstarzl din Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia și România. Deși vintul a 
continuat să-l incomodeze pe cicliști, 
datorită strădaniilor participanțllor (in- 
dgpsebl ale alergătorilor români) am 
asistat din nou -ia—Întreceri pasionante, 
la dispute acerbe, la curse cu suspense 
care — toate la un loc — au făcut din 
reuniune un spectacol plăcut.

Cele trei probe care au încheiat com
petiția — viteză (turneu-revanșâ), ita
liana și cursă cu adițiune de puncte — 
au revenit detașat reprezentanților Ro
mâniei. Ținînd seama de faptul că ei 
au mai ciștigat alte patru probe în zilele 
precedente (printre care și probele o- 
limpice de 1 000 m cu start de pe loc cu 
un record național egalat — 1:09,9 și de 
viteză, 11,5 s pe un vint năpraznic, am
bele performanțe realizate de liderul 
velodromului românesc — talentatul ște
fan-' Laibner) și că. dintre cele trei for
mații naționale oaspete doar cehoslpva- 
ciTau‘reușit să ocupe locul I în două' 
probe (neclasice) — se poate socoti că- 
a doua ediție a „Cupei ziarului SPOR
TUL" a constituit. un real și deplin suc
ces al pistarzilor români. In anul pre-, 
olimpic acest lucru este de bun augur. 
Fără îndoială câ forurile de resort se vor 
sesiza și vor lua măsuri pentru include
rea in lotul olimpic al țârii a recordmanu
lui Ștefan Laibner (căruia este necesar ca 
în acest an și în cel ce urmeaza să i se 
ofere ctmhițli de participare la marile 
competiții). Șl. poate, după el vor urma 
și alții, desigur în măsura în care reu
șesc să se impună prin performanțe.

Oricum, acest concurs a fost un veri
tabil tonic. Sportul nostru cu pedale a 
făcut prin probele de pistă (este drept, 
la ele ne așteptam mai puțin, deși , am 
semnalat tuturor valoarea și talentul iui 
ștefan Laibner...) un pas mare spre 
arena olimpică. Stimulat material și 
moral, ciclismul poate oferi sportului 
românesc satisfacții la care astăzi iaca 
mulți nu sa gindesc.

Revenind la probele de duminică, să 
notăm buna comportare a Iul Florian 
Negoescu — secundul Iul Ștefan Laibner 
— relevată de cele trei victorii catego
rice la viteză în cursele cu oaspeții. 
Totuși, FI. Negoescu rămîne un pistard 
capricios care nu oteră încă suficiente 
garanții. In cursa italiană, deși a avut 
unele ezitări regretabile, echipa noastră 
a fost net superioară formațiilor Unga
riei, Cehoslovaciei șl Bulgariei. Cu toate 
că s-a folosit un regulament mai puțin 
Înțeles de spectatori și chiar de unii 
concurenți, cursa cu adlțiuae dg. puncte 
a plăcut prin numeroasele evadări rea
lizate de diferiți concurenți. prin per
manenta bătălie pentru puncte.

Rezultate tehnice :
Viteză (turneu-revanșă) : 1. FLORIAN 

NEGOESCU (ROMANIA) 3 victorii ; 2. 
M. Jelinek (Cehoslovacia) 1 v; 3. B. 
Mladenov (Bulgaria) 1 v; 4. A. Csorba 
(Ungaria) 1 v (ordinea locurilor 2—3—4 
a fost stabilită in urma disputării unei 
serii de baraj);

Cursa italiană (echipe de 5): 1. RO
MANIA (ȘT. LAIBNER, FL. NEGOESCU, 
M. IOJMrfA, p, GONȚEA, P. SOARE) 
2:19,1; 2. Ungaria “2:21,2; 3. Cehoslovacia 
2rf3,4ț 4. Bulgaria. 2:26,5 ;

Cursă cu adițiune de puncte (100 de 
ture, sprint la trei ture) — 
renți la start .12 abandonați : 17 M. IO- 
NIȚfA (ROMANIA) 
ture avans ; 2. c. Gonțea
20 p 4- 2,t. av.; 3. M. Ferfelea (Româ
nia) 56 p -J- 1 t. av.; 4. șt. Ștefanov 
(Bulgaria) 45 p 4- 1 t. av.; 5. A. Nea- 
goe (România) 26 p 4- 1 t. av.; 6. P. 
Dolofan (România) '24 p 4- 1 t. av.; 7. 
A. Niteolov (Bulgaria) 16 p 4- 1 t. av.;
8. I, Gavrilă (România) Up4.1t av. ;
9. D. Lacko (Cehoslovacia) 10 p 4- 1 t. 
av.-; 10. L. Magyar țUngpria) 5 p 4-1 t. av.

Astăzi dimineața pleacă în R.D. Ger
mană pTSthTZrt' -Șt. Laibner și Fi. Ne
goescu (inșoțțți de .antrenorul M. Mihăi- 
leseu) pentru a partițipa marți și 
miercuri la concursuri de viteză pe ve- 
lodroamele din Leipzig și Gera.

Hristache NAUM

32 de concu-
30 de’ puncte și 2 

(România)

serie cît și în finala pe care a 
cîștigat-o detașat O mică — sau 
mare I — surpriză s-a înregistrat 
în proba de săritură cu prăjina 
unde favoriții Cornel Anton și 
Marian Voicu au fost învinși fără 
drept de apel de sibiantal Adrian 
Dinu.

în arma introducerii unși con
testații campionul probei de 1500 
m desfășurată sîmbătă. Gheogghe 
Ghipu, a fost descalificat, titlul 
fiind astfel acordat colegului său 
de club Florea Sandru.

Rezultate tehnice: BAlEȚIi 100 
m: S. Mitrofan (Șc. sp. atle
tism) 10,4 (vînt din spate 3,3 m/s), 
V. Ciurea (C.S.M. Cluj) 10,6, C. 
Pascu (Știința Moreni) 10,6; 200 m: 
Sandu Mitrofan 21,6, E. Răducu 
(L. E. A C-lung Muscel) 21,8, V. 
Maidik (Șc. sp. Cluj) 22,2; 400 m: 
E. Răducu 49,0, M. Bălan (C.S.O. 
C-lung Muscel) 49,5, A. Cristal! ‘ 
(L.E.A. C-lung Muscel) 49,7; 800 m: 
Gh. Ghipu (Metalul) 1:54,3; 400 
mg: A. Cristali 54,6 triplusalt: Șt. 
Lengyel (Șc. sp. Bv) 15,12, C. Bă- 
doiu (S.S.A.) 14,83, S. Bokor (Șc. 
sp. Sibiu) 14,81; prăjină: A. Dinu 
(C.S.M. Sibiu) 4,60, C. Anton (C.S.S. 
Buc.) 4,20, C. Lihu (C.S.S.) 4,20; 
disc: I. Măglașu (Dinamo) 46,62, 
M. Coroiu (Șc. sp. Cluj) 41,69, D. 
Marin (U.T.A.) 41,14; 
Călin-------- ----  '
niori 
55,38, 
52,04;

ciocan: G.
(S.S.A.) 55,84 (record de ju- 

II), S. Tudor (Viitorul Buc.) 
D. Kifiriuk (Șc. Sp. Oradea) 
lungime: G. Oană (Petrolul) 

7,44 m, C. Ionescu (Dinamo) 7,33, 
C. Donchievici (S.S.A.) 7,13; 5000 m: 
Fl. Sandru (Metalul) 15:13,0, 4x100 
m: Șc. sportivă de atletism 43,7, 
Șc. sp. Ploiești 44,3, Șc. sp. Oradea 
44,7. FETE: 100 m: Greta Măgires- 
cu (Șc. sp. Bacău) 12,0, Doina Se- 
reșan (Șc. sp. Cărei) 12,3. Adriana 
Surdu (Lie. 2 Iași) 12,3; 200 m; 
Liliana Leau (Lie. 2 Rm. V.) 24,8, 
Greta Măgirescu 25,1, Adriana 
Surdu 25,3; înălțime: Roxana Vu- 
iescu (Lie. 35 Buc.) 1,67, Georgeta 
Pop (Șc. sp. Cluj) 1,64, Georgeta , 
Păcuraru (Lie. N. Eălcescu Cluj) 
1,60: 100 mg. Marta Szatmari (Lie. - 
Babeș-Bolyai Tg. M.) 13,9, Elena 
Crăciun (S.S.A.) 14,4, Anca Hoină- 
rescu (Lie. N. Bălcescu Cluj) 14,6; 
greutate; Mariana Constantin 
(S.S.A.) 12,80, Mariana Tonescu (Ro
vine Craiova) 12,15, Iuliana Tordk 
(C.A.U.) 11,95; 4x100 m Șc. sp. Ba
cău 49,5; Șc. sp. Oradea 50,0, Șc.

Celelalte rezultate Ie vom publi
ca în numărul de mîine ăl ziarului 
nostru.

100 mg a înregistrat 13,9 atît în
■J'ki ii-.j I fi

Vladimir MORARU

A luat sflrșit campionatul
„CUTEZĂTORII"

Duminică s-au disputat ultimele 
meciuri din campionatul republi
can rezervat copiilor, la sfîrșitui 
cărora eu fost decernate cele 9 
titluri puse în joc. Mai înainte de 
a face cunoscute numele celor mai 
bune rachete din rîndurile micilor 
tenismeni, considerăm necesare cî- 

:țeva observații asupra finalelor.
Meciul cel mai disputat l-a ofe

rit perechea Cosmina Popescu — 
Gabriela SzOke. După ce Popescu 
pierde primul set și-l cîștigă pe 
al doilea, Szoke are o revenire ne
așteptată și, de la 1—3, egalează. 
Apoi preia conducerea, are două 
meci-baluri, dar nu-și poate adju
deca partida. Mai calmă, dar și cu 
un joc mai complet, Cosmina Po
pescu cîștigă. Astfel reprezentanta 
clubului Cutezătorii ridică la 4 
numărul titlurilor cucerite de te- 
nismenii de la Palatul Pionierilor.

Iată' rezultatele finalelor: băieți 
(8—10 ani): F. Segărceanu (Dina
mo) — D.. Antonescu (Dinamo) 

11—12 ani: E. Pană
A. Szilagy (Brașov)

13—14 ani ; C. Fețea-
— L. Soare (Steaua) 

fete: (8—10

PATRU TITLURI

Pentru a treia oară consecutiv campioni naționali

ca încă trei echipaje

Eduard Pana (clubul „Cutezătorii" 
— antrenor prof. E. Modiano), ciș- 
tigătorul titlului de campion al 

țării la grupa 11—12 ani.
Foto : Theo MACARSCHI

acela că a reușit să-și stăpînească 
emoția, care pur și simplu o co- 
vîrșise. după prima probă, și să 
evolueze în„vJ;,QW4in uare^oaț&H. < 
aproape de valoarea ei. Băieții 
și-au desemnrft'Wtigăforlîl to '
soana lui Lucian Popa, care a to
talizat 275 p. (7,9—5,34 m — 1,48 m 
— 75,20 m. Rezultatul de la arun
care a fost determinant în stabili
rea clasamentului final).

Clasament general : 1. Liceul 2 
Ploiești 2 432 p. ; 2. Lie. 15 Cluj 
2 405 p. ; 3. Șc. gen. 18 Sibiu 2 343 
P.; 4. Șc. gen. 2 Craiova 2 325 p. ; 
5. Șc. gen. 1 Pitești 2 291 p.; 6. Lie. 
8 lași 2 208 p. Individual. Fete : 1. 
Doina Syinu 325 p.; 2. Lucia Zam- 
firescu 289 p.; 3. Ana Pajsz 265 p. 
Băieți : 1. Lucian Popa 275 p.; 2. 
Adrian Nae 271 p.; 3. Ovidiu Bcr- 
ceanu 265 p.

Campioanei, primilor clasați la 
individual, formațiilor celor . maU 
... tinere le-au fost oferite premii, 
medalii și diplome din partea Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerului învăță- 
mîntului și Consiliului Național 
pentru Educație Fizica și Sport.

Tiberiu STAMA

ani: Ana Balasz (Hunedoara) — 
Elena Popescu (Dinamo) 6—4, 6—3. 

în urma acestor rezultate, titlu
rile de campioni republicani la 
copii, pe anul 1971, au fost cîști- 
gate de:

BĂIEȚI: F. Segărceanu (8—10 
ani), E. Pană (11—12 ani), C. Fe
țeanu (13—14 ani), FETE: Cosmina 
Popescu (8—10 aiiij,

D.s Antonescu
6—5, 6—2 ;

"(Cutez.) —
6—2, 6—3;
nu (Cutez.)
6—2. 6—3; fete: (8—10 ani):
Cosmina Popescu (Cutez.) — Ga
briela Szdke (Dinamo) 4—6, 6—4, 
6—5; 11—12 ani: Luneta Orășanu
(Hunedoara) — Lucia Romanov 
(Cutez.) 1—6, 6—5, 13—14

AUREL PUIU ȘI C. PESCARU 
AU CIȘTIGAT RALIUL ROMÂNIEI

etapă a Raliului Româ- 
disputată pe același tra- 
prima. a fost mai di- 

intervenit oboseala pilo- 
Bor-

A doua 
nici, deși 
seu ca și 
ficilă. A 
ților (dintre care unii ca L. 
bely au stat permanent la volan), 
iar apoi a început și o ploaie care 
i-a însoțit pe concurenți cîteva su
te de kilometri. în aceste condiții, 
alte două echipaje din cele patru 
fără penalizări în prima jumătate 
a raliului (Borbely — Heim, Ră- 
uță — Gîrjoabă) au întîrziat la 
postul de control de la Rucăr și 
au ieșit din cursa pentru primele 
locuri. Duelul Cristea — Puiu a 
continuat cu dîrzenie pînă la ul
tima probă specială. înaintea ei 
a intervenit ceea ce este mai ne
plăcut pentru un automobilist, o 
defecțiune tehnică și fără a putea 
folosi ambreiajul pe serpentinele 
Mateiașului echipajul Eugen Io
nescu Cristea — P. Vezeanu n-a 
mai putut continua lupta pentru 
victorie. Celălalt mare favorit nu 
a scăpat nici el de o defecțiune, 
dar conducta de ulei ruptă 
oprit doar la 100 m de sosire 
a putut trece controlul orar 
timp. Cu această victorie echipajul 
Aurel Puiu — Constantin Pes- 
caru cîștigă pentru a treiâ" oară 
consecutiv titlul de campion.j nați
onal de raliuri. O răsplată pe 
deplin fîieritată care încununează 
talentul, munca și seriozitatea.

Foarte animată a fost întrecerea 
în; clasa mașinilor Daciâ. Gh. Mo- 
rasi — Ilie Olteanu au mers însă 
foarte bine în probele speciale și 
(cum colegii lor de echipă Răuță 
— Gîrjoabă au fost și ei penali
zați cu 1 minut) au terminat pînă 
la urmă pe. ț.ocul trei în* clasamen
tul general,, cîșțigînd clasa respec
tivă. De menționat că -mediile ri
dicate, unele transformînd sectoa
rele- respectiveAintc-un fel. de pro
be speciale cu circulația deschisă,

l-a

în

au făcut
sufere accidente. Din fericire s-au 
produs doar pagube materiale, pi- 
loții și navigatorii scăpînd teferi. 
Defecțiunile mecanice mai grave 
nu au lipsit nici ele și doar 14 
din cele 23 de echipaje plecate 
în cursă au trecut linia de sosire 
și au participat — împărțite în 
serii — la proba de viteză tn cir
cuit din București.

Disputat în cadrul unei manifes
tații mai largi a sporturilor meca
nice (demonstrație de măiestrie în 
conducerea automobilului efectuată 
de instructorii școlii de șoferi a- 
matori din București, concurs de 
carturi și de viteză pentru motoci- 
cliști) circuitul de viteză a fost • 
reușită și a demonstrat atracția a- 
cestui gen de întrecere. Iată acum 
rezultatele . finale ale Raliului Ro
mâniei; CLASAMENT GENERAL:
I. Aurel Puiu — C. Pescaru (Re
nault 8 Gordini) 3 255,7 p; 2. E. 
Ionescu Cristea — P. Vezeanu (R. 
8 Gordini) 3 276.8 p; 3. Gh. Mo- 
rasi — Ilie Olteanu (Dacia 1100 S) 
3 654.5 p ; 4. I. Răuță — I. Gîrjoa
bă (Dacia 1100 S) 3 708,7 p; 5.
D. Novac — C. Brinduș (Dacia 
1100 S) 3 770,8 p ; 6. L. Borbely —
II. Heim (R. 8 Gordini) 3 829.7 p. 
Așa ctțm reiese din clasamentul 
de mai sus, în clasa a V-a primele 
trei locuri au fost ocupate de echi
pajele de pe R. 8 Gordini (în or
dine Aurel Puiu — C, Pescaru;
E. Ionescu Cristea — P. Vezeanu ; 
L. Borbely — H. Heim), iar în 
clasa a IV-a de echipajele de pe 
Dacia 1 100 S (în ordine G. Mo- 
rasi — I. Olteanu ; I. Răuță — I. 
Git joabă; D. Novac — C. Brîn- 
duș). în clasa I pe primul loc s-a 
clasat L. Moldovan — Șt. Haas 
(Flat 8.50),„ urmat de D. Bonjug — 
A. Mureșan (Fîat 850).

(11—12 ani), Ana Balasz (13—14 
ani). DUBLU BĂIEȚI: L. Țiței 
(Constanța), R. Opreanu (Reșița); 
DUBLU FETE: Doina Ionescu 
(Cutez.) — Elena Popescu (Dina
mo). DUBLU MIXT: C. Fețeanu 
(Cutez.), — Doina Ionescu (Cutez.).

Ion GAVRILESCU ,
- ★
In divizia A: Dunărea Galați —

Șc. sp. București 19—5.
V. ȘTEFANESCU-coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

27 ETAPA DIN 4 IULIE 1971

I. S. N. Oltenița-Dunărea
II. Portul-Electrica C-ța

I.M.U.M.-Cimentul 
Caraimanul-I.R.A. Cîmpina 
Prog. Br.-Dacia Galați 
F.C. Galați-Unirea Tr. 
Brăila

VII. Ceahlăul-Victoria Roman 
VIII.

IX.
X.

XI.

III.
IV.

V. 
VI.

XII.

XIII.

Minobradiil-FOresta 
Rarăul-Minerul GJI. 
Textila Buh.-Trotușul 
Minerui Com.-Petrolul 
Momești
Auto. Focșani-Metalul 
Buzău
Olimpia Rm. S.-Șoimii 
Buzău

Gh. EPURAN

»

2
2
1
2 

X

1 
X

1
1
2

1

1

X

Fond de premii lei 163.148.
Plata premiilor pentru acest 

curs se va face astfel :
în capitală începînd de Ia 9 iu
lie pînă la 18 august 1971.

în țară de Ia 13 iulie la 18 au-, 
gust 1971 inclusiv.

con-
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Marea satisfacție, din final, a ciștigUtorilor Cupei României" ediția 1970—1971.

Măsuri complexe pentru realizarea 
unui nou salt calitativ 

în activitatea fotbalistică
la transferarea Jucătorilor. (NOILE NOR
ME pentru transferarea jucă
torilor VOR APARE IN ZIARUL 
NOSTRU DE MIINE).

Distincții acordate unor antre* 
nori și arbitri

Ieri dimineață, la sediul C.N.E.F.S., a avut loc Plenara Comitetului Fede
rației române de fotbal. La Plenară au participai membrii Comitetului 
federal, președinți ai comisiilor județene, antrenori, arbitri ți reprezen
tanți ai presei. . , ,

La lucrările Comitetului federal a participat tov. Anghel Alexe. preșe
dintele C.N.E.F.S.

STEAUA A CÎȘTIGAT A11-A OARĂ „CUPA ROMÂNIEI"11

La primul punct al ordinel de zi, tov. 
ION ȘICLOVAN a prezentat o informare 
asupra desfășurării campionatului 
fotbal 1970—71, la toate eșaloanele, 
fost o simplă informare, cum ni 
anuntat. ci o amplă analiză a

An de an, așteptăm ultimul act 
al sezonului de primăvară- 
vară, finala Cupei, cu speranțe și 
dorințe explicate și îndreptățite de 
un lung șir de „precedente". Vir
tuțile multiple ale „finalelor", dra
matismul lor, am spune chiar psi
hologia lor aparte, ne cheamă ire
zistibil la unul din spectacolele de 
gală ale soccerului nostru.

Și aproape niciodată nu plecăm 
de la acest spectacol cu sacul gol, 
ci, dimpotrivă, purtăm în noi emo
ții care trăiesc și care ne lasă 
amintiri, greu de uitat.

A 34-a finală a „Cupei României" 
Pu s-a dezis.

Două din combatantele de marcă 
ale fotbalului românesc ne-au ofe
rit o întrecere pasionantă, cu răs
turnări spectaculoase, cu o tensi
une înaltă, la care am fost conec
tați din primul pînă în ultimul 
minut de joc.

Iată istoria finalei de ieri, pe care, 
pentru... sistematizare, v-o 
t.ăm în 6 „sferturi".

prezen-

surpriza 
partida

ca și în partida de verificare a Iotu
lui olimpic cu Eintracht Franck- 
furt).

MINUTELE 30—45. A fost sfer
tul de oră al lui lordănescu, care 
a vrăjit, în repetate rînduri, în
treaga apărare dinamovistă. Din 
păcate, acest tînăr și excepțional 
talent a fost adeseori victima du
rităților (autori Sandu Gabriel, Di
nu etc.). Steaua atacă variat, pe 
tot frontul de joc, acțiunile Iui Tă- 
taru. lordănescu și Pantea au fan
tezie și explozie. Dinamoviștii re
simt „lovitura Constantinescu" și 
se agață greu de joc. în minutul 
44, Pantea ratează cu poarta goală.

MINUTELE 45—60. După cîteva 
acțiuni de tatonare, dinamoviștii a- 
menință hotărîți poarta lui Haidu. 
în min. 54, o combinație reușită 
Din—Radu Nunweiller se încheie 
cu șutul ultimului, din 7—8 m late
ral, dar Haidu salvează. După nu
mai un minut. Tătaru șutează de 
la 16 m în bară. în minutul 58, 
după p acțiune în careul Stelei, ar
bitrul Ghemigean, care lăsase să

pe- 
a 

lo
in 
lui 
cu

MINUTELE 1—15. Spre 
tribunelor, „neîncălzite", 
debutează printr-un gol înscris de 
Lucescu in secunda 80. Dumitrache 
îl depășește pe Ciugarin în apro
pierea liniei de fund, Sătmăreanu 
iȚimite în corner, dinamoviștii e- 
xepută corqerul scurt, mingea a- 
juhge apoi la Nunweiller VI, care 
lasă balonul lui Lucescu, un șut 
sec — goi. 1—0 pentru Dinamo. 
Steaua reacționează energic, dar a- 
părarea dinamovistă este la post, 
intransigentă, uneori chiar exagerat 
față de vîrful de atac lordănescu. 
Trei cernere la poarta lui Constan
tinescu sînt respinse de fruntea a- 
celmați Nunweiller III.

Tn min. 1X Lucescu, scăpat sin
gur printre doi fundași centrali 
vulnerabili, ajunge în fața Iui Hai
du, are golul (șl poate Cupa) în 
fața ghetei, dar șutează slab 
du, Ieșit la blocaj, respinge 
ner.

MINUTELE 15—30. Sînt 
incendiare. Negrea șutează 
nle, de la distanță, în min. 
Constantinescu apără lingă bară. Tn 
min. 22. Lucescu cade în careu, 
fiind după părerea noastră, faul
tat După numai un minut, fază 
sinonimă în careul dinamovist, cel 
faultat fiind de data Sceasta Săt
măreanu. Arbitrul acordă, corect, 
penalty Transformă Tîtaru : 1—1. 
După cîteva minute de Joc anonim, 
un fault Ia fel de anonim asupra 
lu< Vleu, la circa 30 m. Execută 
Tătaru, Constantinescu plonjează 
(credem că putea opri mingea chiar 
si cu piciorul 1), mingea sare în fața 
'ui, o atinge cu mîinile și o scapă 
în plasă, copilărește. (Un gol exact

curgă faza, dictează — la proteste
le lui Dinu — lovitură de 
deapsă. Bănuim că arbitrul 
acordat o compensație pentru 
vitura de pedeapsă neacordată 
prima repriză, la faultul asupra 
Lucescu. După minute penibile,
două echipe îmbrîncindu-1 pe arbi
tru (..A fost penalty!" — „N-a fost 
penalty!"), cu antrenorii, Tr. Iones
cu și Constantin. ințrați în meleu 
spre a-și tempera elevii, dintre care 
unii își pierduseră controlul (prim- 
solist: Vigu). mingea aruncată peste 
tot este în sfîrșit așezată pe punc
tul de la 11 
și... 2—2.

MINUTELE
pare aproape 
ei resimt evident șocul penalty-ului 
egalizator. Relansată, Dinamo atacă 
din ce în ce mai periculos. Lucescu 
— cel mai bun jucător dinamovist 
de ieri — zburdă pe tot terenul, 
reușind să-i remorcheze în atacu
rile sale pe Haidu (intrat în locul 
lui Doru Popescu) și R. Nunweiller, 
nu însă și pe Dumitrache, care aș
teaptă mingea centrată la cap la...

’•T ■-)>. rj.i’t'ș 9S i'.X.

ir-\.

m. Execută Lucescu

60—75. Steaua dis- 
din joc. Componenții

umbra gigantului Haidu, care, bine
înțeles, culege toate baloanele.

Simțind înfrîngerea care plutește 
spre Steaua, antrenorii ei fac o 
manevră... psihologică. îl introduc 
pe juniorul Aelenei (în locul lui 
Dumitriu III) recunoscut pentru vi
vacitatea sa. Nu greșesc. Abia in
trat în posesia mingii, Aelenei face 
două driblinguri de mare efect, 
trece pe lingă Nunweiller III, dar 
șutează''peste bară.

MINUTELE 75—90. Este rîndul 
Stelei să reînvie la flacăra micului 
și neastîmpăratului Aelenei. 
face în min. 77 o cursă de 
dar setează din 6—7 metri în 
tantinescu. Trei minute mai 
Tătaru face o preluare splendidă 
printre Nunweiller III și Stoenescu, 
tîșnește în careu și-l „execută" pe 
Constantinescu, semnîndu-și specta
culosul său hat-trick și o dată cu 
el victoria meritată a Stelei, echipa 
mai 
mai 
toți

Vigu 
40 m, 
Cons- 
tîrziu.

puternică, mai bine orientată, 
ofensivă, mai apreciată Ieri de 
spectatorii.

Marius POPESCU

de
N-a 
s-a 

_ , , __ ,_______ acestei 
activități, privită sub toate aspectele ei:. . ... . ------------- în
referatul tin ut. vorbitorul a expus apre
cierea Biroului federal că. ia întrebarea 
dacă ediția care s-a încheiat a însem
nat sau nu un progres pentru fotbalul 
nostru, se poate răspunde afirmativ. 
Ceea ce s-a obținut, cu deosebire, este 
o pregătire fizică superioară. în multe 
locuri putîndu.se realiza astfel un anga
jament fizic apropiat celui pe care îl 
preconizăm și pe care, de fapt. îl soli
cită cerinței? fotbalului modern. Meciul 
Dinamo — Steaua, din returul campio
natului. a constituit în acest sens., o 
mărturie elocventă, O serie de echipe 
s-au remarcat prin politica lor eficientă 
de promovare a elementelor tinere, sau 
printr-o creștere a nivelului jocului. E^te 
vorba de Steaiț^ Politehnica Tasi și 
Steagul roșu. Dâf, ‘ «‘feifteri calitative 
putut fi constatate chiar si la formațiile 
care părăsesc prima divizie, urmînd să 
țoace în campionatul următor în divi-, 
zia B : Progresul si C.F.R. Timișoara.

Desigur, în mai mare măsură, refera
tul s-a oprit la aspectele negative ale 
campionatului, fie că a fost vorba de o 
instruire nu întotdeauna suficient de
exigentă, fie că focurile au avut de
suferit din cauza unor încălcări ale dis
ciplinei. Tn divizia B, în special, pro
centul focurilor de calitate este nemuî- 
țumit.or. Cit privește campionatul de ti- 
neret-rezerve, el n-a făcut un corp co
mun cu campionatul diviziei A, cum îi 
este menirea, ci s-a disputat ca o com- 
netitie anarte. accentul punîndu-se de 
multe ori ne rezerve, șl nu pe tineret, 
pe lucătorii cu reale perspective, 
dacă ele nu sînt foarte apropiate.

Este necesar un sistem de per
fecționare si încadrare a an-

... tățl, privită sub toate aspi 
tehnic, organizatoric și disciplinar.

tivitate. în munca pentru ridicarea 
măiestriei sportive a elevilor săi. antre
norul are nevoie de o măiestrie pro
prie. de cunoștințe mereu Îmbunătățite, 
de adoptarea celor mai moderne me
tode de instruire. Ceea ce a fost foarte 
bun ieri, poate deveni astăzi o frfnă, 
procesul de perfecționare fiind neîntre
rupt și el sollcitînd noi acumulări, noi 
eforturi. Numai așa ne putem angaja 
Intr-o luptă echilibrată cu fotbalul de 
performanța din alte țări. Referindu-se 
Ia exigența procesului de instruire, la 
forța și intensitatea lui. tov. Mircea An
gelescu a stăruit asupra celor aflate de 
la fotbaliștii români care evoluează ac
tualmente în strâlnătate. Ei nu-și pot 
menține locul în echipă, decît supunin- 
dn-se rigorilor unui antrenament de 
mare intensitate. Antrenorul netrebulnd 
să intervină pentru aceasta cu amenin
țări, controale inopinate la fotbaliști 
acasă etc. *" ’’ •

Mai multă atenție juniorilor

chiar

și Hai- 
în cor-

minute 
puter- 

21, dar

VICTORIA JOCULUI
Una peste alta, făcînd o medie 

între perioadele ei de vîrf. mal 
consistente, și cele de căderi, mai 
trecătoare, această tradițională fi
nală Steaua-Dirjamo a priiejuit Un 
joc bun : „pe alocuri chiar foarte 
bun“, după cum ne mărturisea un 
fost și, poate, viitor dinamovist, 
l-am numit pe Ion Pîrcălab. aflat 
în tribună, care-și formulase cali
ficativul. comparînd, desigur, 
standardul campionatului 
unde activează.

Startul n-a fost al

cu 
francez

Stelei

a Cupei 
Rapidul

Steaua, specialista nr. 1 
după război 
pe vremuri) 
trofeul. Ieri, 
a primit gol 
din cauza unor slăbiciuni evidente 
în sistemul defensiv (îndeosebi de 
la fundașii centrali) — puțin a 
lipsit să-l încaseze și pe al doilea, 
dar și-a revenit relativ repede, re- 
organizîndu-se după rețeta 
nuită. în faza de apărare,
și-a acoperit mai judicios zona, pro- 
tejînd în fața fundașilor centrali 
(și permițîndu-i lui Ciugarin 
marcaj mai strict la 
De asemenea, Pantea 
III s-au repliat mai

(întocmai ca
merită cu prisosință 
a început mai slab, 

în secunda 80 —

obiș-
Vigu

un 
Dumitrache). 
și Dumitriu 

metodic, mai

sistematic decît o făcuseră în star
tul partidei, pentru a nu lăsa prea 
mult timp liber de acțiune lui Lu- 
eeseu și Doru Popescu.

Grupată în defensivă, Steaua a 
acționat unitar și în stituațiile d® 
posesie a mingii, ceea ce i-a permis 
să treacă treptat la jocul ei colec
tiv, ofensiv (s-a aflat de 93 de ori în 
terenul advers, față de 70 de tre- 

..■.ffiri'uft'ft l?c _va:
riat. derutant, cind pe aripi, cind 
în adîncime. Pentru a-și pune în 
valoare concepția, demarcajiil s-a 
efectuat 
dine, pe 
baliștilor 
lyții în 
care 
comandahilă din punct de vedere 
tactic. Dintre toți. Naom ni s-a 
părut și în această partidă „ser- 
vantui" ce] mai precis și cel mai 
inspirat, omul din linia a doua care 
a trimis spre Tătaru (vîrf 2, mai 
liber în zona sa) și spre lordănescu 
(vîrf 
Gigî 
rele
Juri 
(2 la faze fixe, unuî lucrat), 
nouarul Stelei. lordănescu, a fost 
pericolul nr. 1, semănînd aproape 
de fiecare dată panică în sistemul 
defensiv al dinamoviștilor, prin 
fentele și driblingurile sale deru
tante.

S-o

cu suficientă promptltn- 
o arfe largă, oferind 

militari mai multe 
transmiterea mingii 
aleagă pe cea mai

fot- 
so- 
din 
re-

1) o sumedenie de baloane. 
Tătaru are, printre altele, ma- 
merit de a fi înscris trei go- 
în poarta lui Constantinescu 

iar

AGITATA VIAȚA DIN CULISE
incredibil pentru acele mi
nute nervoase : „Vom mar
ca ! Să vezi că vom mar
ca 1" Peste 5 minute Tă
tarii egala...

...Minutul 21. Constanti
nescu țipă la Sălceanu să 
aranjeze zidul. Zidul însă 
nu prea s-a aranjat, Tă
taru a executat, Constan
tinescu a 
și 2—1

• ••

OFENSIV
Campionii s-au descumpănit

dup? fiecare gol

Partida, așteptata fina
lă Steaua—Dinamo, a avut, 
ca întotdeauna de altfel, 
și o a doua viață. La fel 
de zbuciumată și de dra
matică aproape ca cea din 
teren.

...Declarațiile premergă
toare jocului poartă am
prenta nesiguranței în de
semnarea cîștigătorului. 
Traian Ionescu și Nunweil
ler III : ,,Meci deschis, 
partidă de orgoliu, orice 
rezultat este posibil 1“ 
Sătmăreanu : „Va fi un 
meci disputat, dar pentru 
noi e mai important de- 
cit pentru dinamoviști: 
vrem să intrăm pe ușa 
din față în ,,Cupa cupe
lor"... Naom ne mărturi
sește : „Dacă ciștigăm azi, 
miine mă scol de la patru 
ți mă duc să cumpăr 
„Sportul",..

...Tn tunelul ce duce spre 
arenă. Steaua apare pri
ma. Cu Sătmăreanu în 
față. Toată echipa este 
gravă. Dinamo mai întîr- 
zie cîteva clipe. Un arbi
tru pleacă spre cabine să-i 
Cheme. „Albii", însă, apar 
imediat. Traian Ionescu 
iese primul și aruncă în 
treacăt ultimele indicații. 
Dinu se întoarece cam 10 
metri după o sticlă de 
Borsec. Ultima gură de 
apă înaintea unei partide 
de foc. „Va fi luptă straș
nică !" motivează în gra
bă- Și toată lumea intră 
în arenă...

...începe jocul. Golul vine 
repede și dinamoviștii, fi
resc, exultă. Doctorul echi
pei, M. Ciortea, știe însă că 
mai sînt 88 de minute. Și 
le spune băieților să nu 
se grăbească cu sărutările. 
Avusese fler, doctorul...

•..în minutul 16, Iordă- 
nescu ratează ca în... fot
bal, egalarea. Și rămîne 
cu mîinile la față în semn 
de suferință. Tătaru vine, 
însă, și îi zice cu un calm

greșit elementar 
pentru Steaua.

...Radu Nunweiller ra
tează egalarea în minutul ______ ,
52. Căzut la pămînt, Radu priză pentru sistemul_
este nemulțumit de el în- fensiv dinamovist. Se pare 
suși. Gest sportiv. în con- - -
trast cu Vigu și alții... Și 
vine faza aceea din min.
58. Dinu și Sălceanu strigă 
spre arbitru, care nu dictase 
pedeapsa capitală. „A fost 
henț careu !“. Și arbitrul 
vine spre punctul de la

împreună cu Tătaru și 
dănescu, din timp o

Tor- 
sur- 
de-

prezență inedită a 
și ex-dinamovistul Popa.

«Obs
Voinea, ex-stelistul, 

finalei, alături de Suciu

că a dat roade..1.*;
TRAIAN IONESCU: 

„Med disputat, în care a 
cîștigat echipa care a gre
șit mai puțin. Jucătorii 
mei au greșit foarte mult. 
N-am nimic de obiectat 
arbitrajului".

TATARU: „Sînt foarte 
fericit că am cîștigțjt 
..Cupa" și că am contri
buit, prin cele trei goluri 
marcate, la succesul echi
pei. Din păcate, arbitrajul 
a fost vinovat de 
nerarea jocului în 
momente".

Cutr. reieșea din introducerea 
comentariului nostru, Dinamo a 

luat ieri un start de zile mari, ra- 
tînd. de foarte puțin, în min. 11 
(cînd Lucescu, servit impecabil de 
Dumitrache, a șutat spre mijlocul 

greu, însă, peste momentele criti
ce (la penaltyul acordat de arbi
tru și apoi, la mingea scăpată, cu 
ușurință. în plasă de M. Constanti
nescu), mai ales că primii care s-au 
descumpănit vizibil au fost jucă
tori ca Dinu. Nelu Nunweiller, Du
mitrache, rotițe dintre cele mai 
prețioase în angrenajul echipei. Și, 
dintr-o dată, aproape nimic n-a 
mai reușit în jocul formației cam
pioane : nici pregătirea atacurilor 
la mijlocul terenului, nici contra
atacul, atuul 
daljj^tea de 
din Șos. Ștefan 
După felul _,în .care începuse- 
Tă Radu Nunweiller și Cheran să 
„care" baloanele, după repetatele 
faulturi (nu numai de joc ; raport: 
16—8 în... favoarea echipei Dina
mo), 
blul 
dent, 
calm 
partidei, ei impresionîndu-ne, ieri, 
și printr-o exemplară putere de 
luptă. O perioadă de joc mai bun, 
exprimată și printr-o superioritate 
teritorială, a intervenit, îndeosebi, 
după golul egalizator (la 2—2, după 
un penalty cerut de Dinu și acor
dat, credem noi, în compensație), 
dar ea n-a ținut mult, dinamoviștii 
îăsîndu-ne impresia că așteaptă 
doar prelungirile. Firește, nu sg 
gîndiseră ei că, în minutul 80 a! 
partidei, Tătaru avea să semneze 
decizia, folosind arma principală 
a... dinamoviștilor: contraatacul. Mi
nutul 80 avea să aducă steliștilor o 
victorie, după cum am mai spus, 
meritată, așa cum vine să întăreas
că și acest raport al șuturiior la 
poartă, net favorabil lor: 24—11...

G. NICOLAESCU

major 
joc i

■ în mo- 
a echipei 
cel Mare*.

lipsa de luciditate în ansam- 
dinamovist era un fapt evi- 
Singur Lucescu s-a păstrat 
aproape pe întreaga durată a

ASTA-SEARA
dege- 
unele

bucur

PE MICUL ECRAN

Portarul campionilor devi
ne statuie. Dumitrache îi 
aduce reproșuri. Nelu Nun
weiller însă îl îmbărbă
tează. Se repune mingea 
la centru. Constantinescu 
blestemă clipele, de unul 
singur.

Steaua pleacă liniștită 
spre cabine. în tunel, sub 
liniștea betonului doar gla
sul lui Nunweiller III ră; 
sună ! „N-ai văzut și la ei 
11 metri ? Au fost două...", 
îi reproșa el arbitrului 
Ghemigean.

în pauză, cînd tribunele 
clocoteau, liniște de tem
plu în ambele tabere. Tă
taru cere un pieptene an
trenorului Covaci să-și a- 
ranjeze freza-.. De parcă 
n-ar fi urmat 45 de minute 
decisive.

LUCESCU: „Mă 
că a fost un meci frumos, 
peste nivelul dfn campionat. 
Am fi putut cîștiga și noi, 
mai ales în prima repriză. 
Atunci am ratat și nu ni 
s-au acordat nicj două 
lovituri de la ft metri la 
un fault asupra mea și 
unul asupra lui Radu 
Nunweiller . Deși regret 
că am pierdut îmi pare 
bine că am demonstrat că 
nu sîntem obosiți, cum 
s-a spus."

La cabine, solicităm pă
rerea arbitrului GHEMI
GEAN : „Meci de 

. miză, disputat, în 
condiția fizică și-a

In emisiunea Telesport, de 
Ia ora 22,25, președintele Fe
derației române de fotbal — 
Mircea Angelescu, va răspun
de întrebărilor redacției spor
tive a televiziunii, privind se
zonul fotbalistic încheiat ieri.

trenorilor
Luînd cuvîntul. nentrii a d&taliă unele 

din problemele mai importante expuse 
în referat tov. MIRCEA ANGELESCU, 
președintele Federației române de fot
bal. a insistat asupra procesului de in
struire și asupra problemei juniorilor, 
de care se leagă progresul fotbalului 
nostru, ridicarea lui pe o treaptă supe
rioară, asigurarea unei baze solide. Vor
bitorul a spus că trebuie pus în practică 
un sistem de perfecționare șf încadrare 
a antrenorilor, așa cum 
mentul de

Un fapt semnificativ, relevat de tov. 
Mircea Angelescu, este că. tn timp ce 
federația cheltuiește 50 la sută din to
talul fondurilor de care dispune, pentru 
juniori — există, In momentul de față, 
41 de centre de Juniori — cluburile, 
chiar și cele mari, nu afectează decît S 
Ia sută din resursele lor financiare pen
tru cei oare trebuie să le asigure schim
bul de miine.

în spirit autocritic, tov. Mircea Ange
lescu a mal spus că atît el personal, cit 
și Biroul federal n-au dovedit totdeauna 
suficient curaj și fermitate în soluțio
narea multiplelor șl dificilelor proble
me pe care le-a ridicat activitatea fot
balistică.

A fost aprobat noul regulament 
de transferări- - — i» 

ft Xț «fe (« -r
Luînd cuvîntul In cadrul discuțiilor, 

Virgil Economu, Alexandru Panici, Tra
ian Tomescu. Leonte Ianovschi, Con
stantin Dinulescu, Horla Cosma, Ioan 
Chirilă, Nae Ion, Constantin Grlgoriu, 
Iancu Ceaureanu, Sigmund Lupu, Gheor- 
ghe Cavaliotti și Gheorghe Tăbăcel șl.au 
exprimat părărea în legătură cu 
diferite probleme ale campionatului, 
făcînd totodată propuneri legate de 
modificările aduse Regulamentului de 
organizare a activității fotbalistice. 
Supuse votului membrilor Comi
tetului federal, aceste modificări au 
fost aprobate, inclusiv capitolul privitor

11 m... Ciugarin, Negrea, 
lordănescu și Vigu contes
tă infracțiunea. Se folosesc 
vorbe grele, se nasc ges
turi penibile. Antrenorul 
Constantin, Sătmăreanu și 
Tătaru calmează spiritele.

Cu 4 minute înainte de 
final, la 3—2 pentru Stea- cuvîntul, Dinamo a fost 
ua, Dumitrache îl șicanea
ză pe Negrea. „Vă dau un 
gol acolo sus!" Și arată 
poarta dinspre ceas. Ne
grea se întoarce și replică 
subtil i Meciul e jucat!" 
Meciul era

Alergăm 
declarații, 
teren.

ȘTEFAN 
bucur că a 
tă o muncă de patru ani, 
la această a doua dragoste 
fotbalistică (după „U“ Cluj) 
a vieții mele. Am pregătit,

jucat.
după primele 
Le notăm în

COVACI: „Mă 
fost încununa-

mare 
care 
spus

inferioară la acest capitol, 
s-a văzut spre final. Par
tida a plăcut, Păcat de 
acele proteste nejustificate, 
lucru recunoscut chiar de 
jucători în finalul meciu
lui. Am acordat lovitura de 
la 11 metri pentru Dina
mo pentru că la o cen
trare venită de pe partea 
dreaptă, Ciugarin, depășit 
de balon, a atins mingea 
cu mîna".

Mircea M. IONESCU
Dumitru GRAUR

Dintre celelalte hotăriri adoptate, no
tăm :

— Echipele divizionare A vor acorda 
Jucătorilor o vacanță minimă ptnă ia U 
iulie, care să fie folosită exclusiv pen
tru refacere (tratament) și odihna ju
cătorilor.

— Antrenorii divizionari A și B vor 
participa la un curs de perfecționare 
organizat de Federația română de fot
bal, în perioada 26—23 iulie.

— Pentru stimularea antrenorilor, ar
bitrilor ți instructorilor care activează 
tn fotbal, se instituie plachete ale Fede
rației române de fotbal, care se vor 
acorda anual celor cu merite deosebite.

De altfel, in finalul ședinței, tov Mir
cea Angelescu. președintele Federației 
române de fotbal, a și Inmtnat primele 
plachete. Le-au primit : antrenorii Va
lentin Stănescu (pentru activitatea sa 
la Steagul roșu și la lotul olimpic), Vin- 
tilă Mărdărescu (Politehnica Tasi). Ste
fan Covaci (Steaua) Vasile Băluțiu (Uni
versitatea Ciut) Gheorgbe Dumitrescu 
(echipa de lunfori a Petrolului), Traian 
Tudoran (Școala sportivă Sibiu), Dumi
tru Macri (C.F R, Timișoara), pen'ru 
rezultatele obținute ls hiieâsfă echipă șl- 
pentru corectitnd'nea cu . caps șt-» ană- 
rat șansele. Paul Popescu ' (MeffiWft, 
Leon Lnzăr fechina de tunior! Metalul). 
Ton Rlitge șl Nicolae Gortrorln (pentru 
rezultatele obținute in munca cu Junio
rii. Ia Progresul). Franrisc Fabian (Cen
trul „29 August”) si Nicolae Oaidă pen
tru rodnică activitate. Victor Pădurcanu 
a primit distincția acordată celui mal 
bun arbitru ni campionatului.

Totodată, nu nrimit distinct!! Octavian 
Comsa. Iosif Ritter. Adrian Macovet șt 
Mircea Blolan. care isl Încheie, pentru 
limită de virstă, o bogată și apreciată 
activitate.

o bogată și apreciată 

federal nu mat fad 
persoane care nu mal

Din Comitetul 
parte o serie de 
activează pe tărtmul fotbalului. în locul 
lor au fost cooptat! : Ovidiu Muscă.
Gheorghe Slușaru, Ton Cheiaru, Vasile 
Vianu, Mircea Sămăreanu, Vasile
Nanelu, 
Demhrovschi, 0tt<F 
Caradinț, Gheorghe 
Putu Rapaport ș] 
lescu. Tov. Andrei 
cea Sămăreanu au 
membri tn Biroul federal.

Tov. Nicolae Popescu, membru tn Bi
roul federal, a fost ales vicepreședinte 
al Federației române de fotbal.

Noul Comitet 
membri, 
acum.

Mircea
DuTMffS • «Meri»

JnrMc.,1 Panel 
Ziegler, Nae ton. 

Andrei Rădu- 
Răduiescu și Mir- 
fost cooptați ca

se face în mo- 
ramurile de ac-

acum 99 de 
decît pînă

federal are 
mulțl

Jack BERARIU |față In toate

LOVITURILE DE LA 11 METRI AU DECIS Școala sportivă de elevi Sibiu 
— campioana țării la juniori. 
Un titlu surprinzător, dar 

meritat...,ȘCOALA SPORTIVĂ SIBIU
J

Finaliste insolite într-o compe
tiție în care marile favorite — Me
talul București, Universitatea Cluj 
etc. — au plecat rînd pe rînd stea
gul, Petrolul Ploiești și Școala 
sportivă Sibiu au încheiat ieri ul
timul act ai campionatului națio
nal de juniori, oferind spectatorilor 
o întrecere echilibrată, disputată 
cu ardoare, de nivel tehnic și spec
tacular mediu, care a notat la sfîr- 
șitul celor 80 de minute regula
mentare de joc un scor alb i 0—0.

S-a procedat apoi, într-un mo
ment de mare tensiune, la desem
narea campioanei prin „proba" lo
viturilor de la 11 metri : juniorii 
din Sibiu au executat primii și au 
transformat patru din cele cinci 
penaltyuri, lăsînd pioieștenilor — 
după opinia noastră, superiori ad
versarilor pe parcursul celor două.,,, 
reprize — de doi- bani speranță.'..-" 

Liniștea a înstăpînit stadionul și 
— ca la o comandă — cele două 
galerii au amuțit. A venit rîndul 
pioieștenilor: Dobre a șutat primul

și... Guneș a prins I A urmat Va
sile Crăciun, șut violent, peste bară 
și... delir în tabăra elevilor fotba
liști din Sibiu, deveniți — PENTRU 
PRIMA OARA ÎN ISTORIA FOT
BALULUI ROMANESC — cam
pioni naționali.

Ce s-a întîmplat pînă atunci ?
Meciul a început rapid, în nota 

de dominare a petroliștilor, o echi
pă mai rafinată, dar — argument 
care se va dovedi decisiv în des
fășurarea evenimentelor — inferi
oară ca forță și gabarit. Pînă la 
pauză — în atmosfera unui meci 
alert, cu multe faze consumate în 
zona centrală a terenului — junio
rii din Ploiești au ratat mai multe 
ocazii de gol (Dobre — min. 1Q, 
Stănescu — min. 15, Cramer, — 
min. 21), în fața-unei echipe cu“o 

‘"’cPhcepție de joc mai rudimentară, 
dar posedînd cîțiva jucători — mij
locașul Marcu și, mai ales, „cen
tralul" Schel — de cea mai pură 
rasă, capabili să insufle talent și

K

TELEFONUL FĂRĂ FIR...
• Alertă In galeria Grantului 1 

Dacă pleacă și RADUCANU și RA- 
MUREANU, atunci cine va mai 
apăra poarta Rapidului ? Se vor
bește despre rechemarea fostului 
portar,, inginerul VASILE URZI-, 
CEANU. Rămine de văzut însă dacă 
va primi dezlegare de la... echipa 
ziariștilor sportivi unde este, în 
prezent, titular sigur.

• PANĂ, talentata extremă bă
căuană, nu va pleca la Iași I Ei se 
pregătește în prezent pentru exa
menul de admitere-la facultatea de 
ed. fizică a Institutului -Pedagogic; 
Bacău.

• La Arad, se vorbește că „ac
țiunea Boc" a eșuat. Se anunță-4n 
schimb venirea lui BODROJAN 
(C.F.R. Timișoara).

Din• Antrenorii lui „U“ Cluj ? 
auzite, un cuplu tînăr — dar cu 
nume, talent și ambiție — OAIDA 
—M1NDRU, vizează „catedra" uni
versitarilor de pe Someș.

• MEHEDINȚI, unul din fundașii 
de bază ai C.F.R.-ului Timișoara, 
intenționează să treacă la „Poli". 
Se mai află acolo Surdân, Bungău 
și alții, înțelegeți ce Intenții există 
pe Bega...

• O certitudine : DAN a semnat 
pentru echipa belgiană Anvers.

• DUMITRU ne-a arătat cererea 
scrisă prin care solicită trecerea 
la Dinamo. Care va să zică, n-a 
fost un simplu zvon 1

• Ipoteze năstrușnice Ia „cîrma" 
Rapidului: MACRI —MOTROC.MA-

concediu 
cum au- 
fi Tache

PlRVU

CRI—TITUS OZON. „Varianta" cu 
Valentin Stănescu a căzut 1

• Am auzit tot mai des în ulti- 
iijul timp despre revenirea antre
norului ION BALANESCU' la F.C. 
Argeș. "

• GABORAȘ se află în 
Ia Arad. Nu se gîndește, 
zisem, la U.T.A. „Unde va 
Macri, voi fi si eu !“

• SANDU MIRCEA și
(Metalul Tîrgoviște) vor să devină 
student! în Bănie. Cel puțin așa 
se vorbește acum, înaintea sesiunii.

• DORU POPESCU ne-a anunțat 
deunăzi că din toamnă va apăra 
culorile unei echipe studențești. 
Care ? Ia ghiciți !

•SĂTMĂREANU II are dezlega
rea de la Crișul pentru Dinamo.

• Tot la capitolul „vești cu cer
tificat", se dau ca sigure dezlegări
le acordate lui DANIEL ENE, ION 
CONSTANTIN și OCTAVIAN IO
NESCU, toți pentru Rapid.

energie unei garnituri de valoare, 
mijlocie. 1 Ti,n

Abia în finalul reprize1!, tiheril 
fotbaliști din Sibiu s-au dezlănțuit 
cîteva minute pe contraatac, un 
contraatac viclean și percutant, dar 
a fost rîndul apărării petroliste — 
în frunte cu excelentul Toader — 
să respingă toate baloanele, lăsînd 
adversarului doar satisfacția «nei 
mari 
34).

La 
toată 
să-și 
elevii lui Gîgi Dumitrescu s-au nă
pustit în atac cu vehemență, Cra
mer și-a depășit de zeci de ori ad
versarii din apropiere. Stănescu a 
executat cîteva centrări ideale, dar 
— din păcate pentru ei — toate 
mingile de gel s-au îndreptat spre 
Dobre care a irosit ocazie după e- 
cazie — min. 45, 57, 62, 66 —, una 
mai mare decît cealaltă, ultima — 
cea din min. 66 — cuprțnzînd în 
„filmul" ei dribTarea portarUluL.șî 
un șut violent, de la 8 metri. în 
...capul fundașului Vîrlan, aflat pe 
linia porții I

Ultimele minute ale Jocului an 
găsit disputa echilibrată. sibienif 
profitînd de începutul de oboseală 
al petroliștilor și ieșind mai teme
rar la Joc. izbutind cîteva faze care 
au pledat pentru virtuțile tehnice 
ale Ini Marcu, Dop, Vîrlan ^au 
Șoaită.

în plin atac sibîan, Dobre a recu
perat o minge — min. 77 — de pe 
dreapta, a alergat 40 de metri, a 
centrat Ia semiînălțime prin fața 
imbatabilului Guneș, iar Cramer — 
singur, singurel 1 — a reluat de Ia 
3 metri peste bară, lăsînd penal- 
tyurilor rolul să decidă cui va fi 
atribuită coronna de campion...

Arbitrul Victor Pădureanu — a- 
Jutat la linie de C. Dragotescu și I. 
Dancu — a condus foarte bine ur
mătoarele formații •

ȘCOALA SPORTIVA: Guneș — 
Vîrfan, Schel, Hințea, Bogdan, Dop, 
Marcu, Mohan (min. 65 Șoaită), 
Țtirlea, Muscă, Bratu.

PETROLUL: Teodor — Mnreșan, 
Toader, Corbii, E. Crăciun. V. Cră
ciun, Istrătescu (min. 59 Roman), 
Stănescu, Cramer. Dobre, Ange
lescu.

ocazii de go! (Turlea — min.

reluare, a fost evident pentru 
lumea că Petrolul. dorește 
concretizeze superioritatea i

Ovidiu IOANIJOAIA
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LA BUDAPESTA:

Argentina Menis, nou record
la disc

BUDAPESTA, 4 (prin telefon de la 
Redacția ziarului Nepsport).

Dacă atleții maghiari au ciștigat, 
conform așteptărilor, la o diferență 
de punctaj confortabilă (126—85), in 
schimb fetele au fost nevoite să facă 
față unei puternice reveniri a atle
telor romance care s-au apropiat la 
9 puncte (scor final 72—63).

în ziua a doua a tradiționalului 
meci Ungaria—România spectatorii 
budapestani au avut ocazia să-i vadă 
pe atleții români cu mult mai activi 
decit au fost în întrecerile de sim- 
bătă și lă le aplaude citeva perfor
mante rema’rcabile Vedetele delega
ției .sportive române rămin insă atle
tele care s-au impus prin Bufanu, Si
lai, VisCopoleanu și cele două arun
cătoare de disc, Menis și Manoliu. 
Acestea din urmă au realizat cele 
mai bune performanțe ale disputelor 
ele duminică. Argentina Menis cu 
61.08, m din prima încercare, a în
registrat un nou record național și 
a treia performantă mondială a se
zonului (a mai avut o aruncare de 
60,62 m), în timp ce campioana de 
la Mexico, Lia Manoliu și-a obținut 
cei măi bun rezultat din îndelungata 
sa țftivitate, 60,68 tn.

„TROFEUL IUGOSLAVIA"
LA HANDBAL

RIJEKA, 4 (prin telefon). Simbătă 
seara s-a disputat penultima rundă a 
competiției handbalistice, dotată cu „Tro
feul Iugoslavia". în turneul masculin, 
această etapă a programat la început 
meciul Cehoslovacia —■ România, in eare 
— după o luptă epuizantă — victoria a 
revenit mai experimentatei reprezenta
tive cehoslovace cu scoiul de 14—13 
(8—9). In ciuda faptului că adversarii se 
prezentau cu echipa lor de aur. tinerii 
jucători români au opus o dirză rezis
tență, fiind chiar la un pas de a ciștiga. 
Dar, imprecizia în atac a făcut ca se
lecționata României să rateze 3 aruncări 
de la 7 m și să expedieze 8 șuturi din 
situații favorabile in bară ! Punctele 
echipei române au fost. înscrise de : 
Chicid (3). Dan Marin (3), Coasă (2), 
Birtolom (2), Samungi, Moldovan si Bota. 
In ’be’-'‘-ae ăl doilea joc. Iugoslavia A a 
Jntreciiț. Ungaria cu 22—13 (8—7).

Duminică, in ultima etapă, partida din 
deschidere a furnizat o copioasă sur
priză : Ungaria — Cehoslovacia 21—19 
413—6). La ora cînd închidem ediția, se 
dispută întîlnirea Iugoslavia A — Ro
mânia. în cazul unei victorii (puțin pro
babile...) formația noastră ocupă locul 
secund, iar dacă înving jucătorii iugo
slavi atunci ne vom clasa pe locul IV.

Rezultate din turneul final feminin : 
Iugoslavia A — R.D.G. 12—11 (6—l) 1, 
Cehoslovacia — Iugoslavia B 15—14 (9—3), 
U.R.S.S. — Ungaria 14—13 (9—5).

Iată acum rezultatele înregistrate: 
BARBAȚI : 200 m : Farkas (U) 21,2, 
Dulgheru (R) 21,5. Rozsa (U) 21,5, 
Zamfirescu (R) 21.5 : 800 in : Szinka 
(U) 1 :53,9, FekPte (U) 1 :54,0, Tit (R) 
1:54,1, Damaschin (R) 1:54,8; 10 000
m : Scheible (R) 29:51.4. Szerenyi (U) 
29:52.4 Klcpner (U) 30:33,6. Mustață 
(R) 30:48,4: 100 mg: Rățoi (R) 52,4, 
Linthofer (U) 53.0. Arva (U) 53,4. Pe- 
tronius (R) 53.8 ; 3 000 m olist. : Ce- 
fan (R) 8:41,8, Mathe (U) 8:46.8,
Magyari (U) 8:53.2, Murgoci (R)
9:00,8 ; 1x400 m : România (Dulghe
rii. Nicotec.—'Petromus, Puiu) 3:12,1, 
Ungaria 3:12.5 ; înălțime : Major (U) 
2.J9 m. Kclcmen (U) 2.16 m. Diisa 
(R) 2.13 m : lungime : Jurcă (R) 7.85 
m. Sărucan (R) 7.84 m. Kalocsai (U) 
7.62 m. Katona (U) 7.58 —HC. Zaha- 
ria 7.73 m : greutate : Varju (U) 
J9.53 m. Nagy (U) 18.12 m. Gagea (R) 
17.18 m. Iordan (R) 16,22 m : ciocan : 
Zsivotzki (U) 73.04 
m, Schneider (R) 
(R) 62.22 m.

FEMEI : 200 
23.4. Goth (R) 
24.7. Orosz (U) 
(Bl 2:05.7. Kulcsar (U) 2:06,5. Liget- 
kuti 
mg : 
14.0. 
14.2 : 
Fita.
3 :41,8 ;
m, 
m.
(R) 
(R) 
Babahazi 
(U) 55,78 
serka (U) 51,26 m, Prodan (R) 49,84 
m.

m. Encsi (U) 70.70
63,94 m. Costache

m
24.4.
25,0 :

: G. Balogh (U) 
Monoranu (R) 
800 m ; Silai-

(U) 2:07,5. Fita (R) 2:10.5 ; 100 
Bufanu (R) 13.2. M. Kiss (U)

K. Balogh (U) 1-1.2, Encscu (R) 
4x400m ; România (Monoranu, 
Silai. Rădescu) 3:40.2. Ungaria 

lungime : Viscopoîeanu (R) 6,27 
(U) 6,22 m. Vintilă (R) 6,12 
(U) 6,08 m ; disc : Menis 

m — nou record, Manoliu 
m. Kleiberne (U) 58,94 m, 
(U) 57,88 m ; suliță : Ranki 
m. Peneș (R) 51,66 m, Kuc-

Zsom
Woth 
61,08
60,68

ort

■■

„Viitorul este al ei“ — a spus ju- 
cătoarea americană Billie Jean King 
despre câștigătoarea din acest an a 
probei de simplu-feminin din ca
drul turneului de la Wimbledon, 
aborigena din Australia, Evonne 

> Goolagong, pe care fotografia 
noastră o înfățișează in timpul fi
nalei disputată cu Margaret Court.

Telefoto : A. P. AGERPRES

O nouă victorie a poloiștilor noștri

ECHIPA ROMÂNIEI IN TURNEUL
FINAL AL „CUPEI DUNĂRII"

BRATISLAVA, 4 (prin telefon). 
— Confirmînd forma bună în care 
se află, reprezentativa României 
de polo a obținut o nouă victorie 
care o califică în turneul final al 
„Cupei Dunării". Tn partida cu 
selecționata Cehoslovaciei, jucătorii

români au dominat categoric, 
ducînd cu 4—1, 6—1 și 7—2. 
final: 7—4, (1—0, 3—1, 2—0,

De îa trimisul nostru special, ROMULUS BALABAM

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN AACHEN

A LUAT SF1RȘIT MARATONUL HIPIC
Aachen, 4 (prin telefon) După 

9 zile de întreceri, a luat sfîrșit 
maratonul hipic care a reunit călă
reți renumiți în arena echitației. 
17 probe de obstacole și 13 de dre
saj au fost abordate de 110 concu- 
re-riți, prezenți la startul disputelor, 
soilcitînd o deosebită rezistență fi
zică Și psihică. .

fteîerindU-H8 IM tehnica sportivi
lor vom remarca faptul că acei 
călăreți care au încălecat cai mai 
mari, cu un gabarit impresionant, 
au avut o evoluție lipsită de ele
ganță, în comparație cu cei car? 
au încălecat cai mai mici și care 
au respectat stilul tradițional. De 
asemenea, s-a putut constata că 
lărgimile obstacolelor s-au îngus
tat, mărimea lor fiind de maxi
mum

¥în a aprecia 
trecerife'aUiîfrineheiate au fost și 
vor fi cele mai valoroase pînă la 
J.O. de la Miinchen.

Cele mai bine pregătite reprezen
tative au fost cele ale R.F.G., Ita
liei și S.U.A. în ceea ce privește 
echipa S.U.A. trebuie adăugat că 
ea nu a mai ciștigat „Cupa Națiu
nilor" din 1962, iar Anglia a pre
zentat o mare revelație: t.înăra 
de 18 ani Alisson Dawes, care 
a mers la fel de bine ca și cam
pionul mondial David Broome. Un 
clasament general individual 
alcătuit pe baifa unui punctaj acor
dat pentru primele 6 locuri — ara
tă astfel : 1. I. Mertkel (R.F.G.), 

R. D'lnzeo (Italia), 3.
Snoecfc < <RrF„G.).

.Premiul? olimpic la dresaj 
venit, surprinzător, suedezei 
Hakanson 1 788 p, urmată 
Isteokerman (R.F.G.) 1 778 p 
Schiilter (R.F.G.) 1 773 p. Din

A fost alcătuit și un clasament 
pe țări, după numărul victoriilor: 
R.F.G. 8 v., Italia 3 v., S.U.A.,
Anglia, Franța. 2 v., Elveția 1 v.

Felix ȚOPESCU

con- 
Scor 
1-3) 

în favoarea sportivilor români, 
care au ocupat astfel primul loc 
în grupa secundă.

Arbitrul bulgar Janev a condus 
foarte bine următoarele formații: 
ROMANIA: Huber (Slavei) — La- 
zăr 2, D. Popescu 1, M. Popescu 1, 
Mihăilescu 1, Culineac 1, C. Rusu 
1, Zamfirescu, Szabo, CI. Rusu; 
CEHOSLOVACIA; Kiadek-Kola- 
rik, Salati, Karașek, Berlanski 1, 
Botllk T, Rienovski 1, Tkac, Kalin- 
ka 1, Szel, CeSteniky.

In grupa A s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Bulgaria tine- 
ret-Canada 4—4; Ungaria tineret- 
Canadâ 9—1 ; Ungaria tineret-Ceho- 
slovacia tineret 9—6.

Pentru turneul final al compe
tiției s-au calificat primele repre
zentative ale României, Cehoslova
ciei, ca și selecționatele de tineret 
ale Ungariei și Bulgariei.

um 1,80 m.
Specialiștii prezenți la Aachen ’ » * » —. ------ ca în_

FINAL LA WIMBLEDON
Billie Jean King a cules două

victorii in probele de dublu

LONDRA, 4 (Agerpres) — Au 
luat sfîrșit întrecerile tradiționa
lului turneu internațional de tenis 
de la Wimbledon. In ultimele fi
nale au fost înregistrate următoa
rele rezultate tehnice; dublu mixt: 
Billie Jean King (S.U.A.), Davidson 
(Australia) — Margaret Court 
(Australia), Riessen (S.U.A.) 3—6, 
6—2, 15—13; dublu femei: Billie
Jean King, Rosemary Casals 
(S.U.A.) — Margaret Court, Evonne 
Goolagong (Australia) 6—3, 6—2.

Jocurile celei de a 85-a ediții a 
campionatelor au fost urmărite 
298 000 spectatori dar recordul 
asistență continuă să fie deținut 
ediția din 1967, cînd partidele 
la Wimbledon .au fost vizionate 
302 000 spectatori.

de 
de 
de 
de 
de

CICLIȘTII ROMANI 
AU CIȘTIGAT TURUL TURCIEI

ISTANBUL, 4 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Turciei a luat sfîrșit 
duminică la Istanbul cu o dublă 
victorie- a rutierilor din România. 
Primul loc în clasamentul general 
ipdividuaț^a revenit i4ai-Constantin 
Ciocan. Ciclistul român 
tat tricoul galben încă 
etapă, cîștigată într-un 
taculos, a demonstrat o 
te deosebită, fiind mereu prezent 
în sprinturile finale în toate cele 8 
etape care au însumat 904 km. Cio
can s-a clasat de trei ori pe locul 
doi, o dată pe locul trei și în ulti
ma etapă pe locul patru. Repre
zentantul României, — scrie prin
tre alteie comentatorul agenției 
„France Presse" 
alergător tenace, care și-a 
cu brio tricoul de lider în 
pul cursei".

în clasamentul general 
dual, Constantin Ciocan a 
timpul de 24h 06:29, fiind urmat de 
Odrinski (Bulgaria) — 24 h 10:36 
și Eroi Kucukbakirci (Turcia) — 
24h 10:58. Alți doi alergători ro
mâni au figurat printre primii 6; 
Al. Sofronie a ocupat locul 4 cu 
24h 14:46, iar V. Seiejan s-a cla
sat pe locul 5 cu 24h 15:26.

Al doilea succes al alergătorilor 
români a fost obținut în clasa
mentul pe echipe. România a ocu
pat primul loc cu rezultatul total 
de 72h 37:49. Au urmat, în ordine,

care a pur- 
din prima 
stil spec- 
regularita-

s-a dovedit un 
apărat 

tot tim-

indivi- 
realizat

VIEN A-tSCAL AIMPORTANTA SPRE MUMII OEIMPIC
Astăzi încep rn capitala Austriei campionatele mondiale de scrimă 

■ Sportivii români abordează cu încredere dificilul examen

PRIMA ZI A CUPEI BALCANICE

echipele Bulgariei — 72h 42:20,
Turciei 72h 46:43 etc.

Ultima etapă a cbmpetițieT, cea 
de a 8-a, disputată între Adapazari 
și Istanbul (14Q km),., a fost cîști
gată de turcul Mehmet Buyukbe- 
kar, în 4h 18:24. Ciclistul turc a 
dispus la sprintul final de Vasile 
Seiejan (România), Calikstan (Tur
cia) și de cîștigătoruil turului " 
Ciocan.

c.

CICLIȘTII SOVIETICI DOMINĂ 
IN TURUL iUGUSLAVIEI

BELGRAD, 4 (Agerpres). — După 
etape, în Turul ciclist al Iugo- 

conduce rutierul sovietic

ATENA, 4 (prin telefon)
Cupa Balcanică pentru echipele 

de speranțe, ediția 1971, a început 
simbătă seara la Atena. Pe stadio
nul Panathinaikos au fost progra
mate partidele Albania — Iugosla
via și România — Bulgaria. Primul 
meci s-a 
2—2, deși 
bine, dar 
faptul că 
reprezentativa A au întărit echipa 
albaneză. A urmat întîlnirea vede
tă dintre România și Bulgaria. 
Pentru că noi am ajuns la Atena 
abia duminică dimineața, vom ofe
ri drept comentariu opiniile tova
rășilor Ion Alexandrescu, secretar 
general adjunct al F.R. Fotbal, con
ducătorul delegației și ale lui Gh. 
Ola, antrenorul principal : „Un 
adversar dificil, care știe fotbal șl 
e robust și joacă tare ; a confirmat 
calitățile tinerilor fotbaliști români 
și ale echipei alcătuită pentru me
ciul acesta. Noi am jucat foarte 
bine primele 20 de minute, perioa
dă în care Broșovschi și Năstase 
au fost foarte aproape de deschide
rea scorului. Apoi, adversarii au 
echilibrat situația dar după pauză, 
echipa română a evoluat din nou 
mai bine, reușind să-și creeze nu
meroase ocazii de gol, ratind de 
fiecare dată sau nereușind să în- 
fringă forma unui portar excelent 
(Năstase a rămas o dată chiar sin
gur cu poarta goală, dar a șutat 
prea sus — min. 85). Bulgarii au 
avut și ei eîteva momente favora
bile, trei șuturi puternice expediate 
de la distanță pe care lordache 
le-a blocat ireproșabil. O înfrun
tare crîncenă, între două echipe cu 
stil de joc aspru și asemănător, 
bazat printre altele pe un marcaj 
extrem de sever. Publicul (15 000 
spectatori) a avut sentimentul că 
asistă la finala fierbinte a unei

terminat la egalitate, 
Albania a jucat mai 
trebuie ținut cont de 
mai mulți titulari din

competiții importante și a fost in* 
cîntat de vehemența luptei".

Antrenorii Ola și Cosmoc au 
utilizat formația : lordache — Ni- 
culescu, Sătmăreanu II, Olteanu, 
Popovici, Simionaș, Broșovschi, Pe- 
treanu (Beldeanu — min. 60), Ma- 
rica (Cassal, min. 75), Năstase,' 
Hajnal. Foarte buni jucătorii dir» 
compartimentul apărării imediate, 
precum și Simionaș și Năstase. Ai 
arbitrat bine Kukaramiz — AlbaJ 
nia.

Duminică a fost zi de pauză, iar 
luni seara se vor juca partidele 
Bulgaria—Albania și Grecia—Iu
goslavia. Viitorul meci al echipei 
române va avea loc miercuri îrț 
compania fotbaliștilor iugoslavi.

★
Săptămîna trecută a avut loc Î4 

Atena ședința secretariatului per
manent al Comitetului director al 
„Cupelor balcanice". Din partea 
federației noastre au participat tovj 
Ion Alexandrescu și Mircea Sămă- 
reanu.

Au fost dezbătute mai multei 
probleme. Mai întîi inaugurarea! 
turneului balcanic pentru echipele 
naționale A (idee mai veche care 
nu a căpătat încă formă precisă)! 
Delegații federației elene au avan-, 
sat ideea ca prima competiție bal
canică la nivelul echipelor naționa-j 
le A să aibă loc anul acesta tot 14 
Atena între 15—25 decembrie.

în continuare, s-a hotărît cai 
turneul pentru echipele de tineret,1 
ediția 1972, să fie organizat în Tur-* 
cia.

Au fost definitivate partidele peJ 
care -'Steagul roșu le va susține ins 
cadrul Cupei balcanice pentru echi- 
pele de club : 8 august, la Brașov,' 
cu Altai Izmir ; 15 august, returul 
partidei cu Altai; 18 august, la 
Atena, cu Panionis; returul cu 
Panionis va trebui jucat pînă la 
1 septembrie.

ETAPĂ CALMA IN TURUL TRÂNTEI
9 
slaviei
Nikolai Gorelov, urmat la numai o 
secundă de iugoslavul Bilici și ia 
14 secunde de polonezul 
Pe echipe, în frunte se 
ționata U.R.S.S., urmată 
și Iugoslavia. Formația 
a României ocupă locul 
urma sa echipele Italiei, Bulgariei 
și Iugoslaviei (tineret). Etapa a 
9-a, Niș-Krailevo (155 km) a reve
nit olandezului Vermeulen în 3 h 
53:50.

Gawliczek. 
află selec- 
de Polonia 
de tineret 
7, avînd în

A ciștigat belgianul Leman dar Merckx
continuă să defină tricoul galben

Turul ciclist al Franței a continuat 
cu desfășurarea etapei a VII-a pe 
distanța Chartres-Nevers, Participan- 
ții au avut de parcurs 258 km pe 
teren plat, fapt care — contrar aș
teptărilor — nu s-a soldat cu eva
dări hotărîtoare.

La sprintul final s-au prezentat 60 
de alergători. Mai bine plasat, bel
gianul Leman a trecut primul linia

de sosire după 6h 45:33 de Ia 
urmat de olandezul Karstens și 
patriotul acestuia Godefroot.

In clasamentul general, 
Merckx continuă să se afle în 
te. II urmează E Van Springel
gia) la 26 de secunde, Vlaeminck 
(Belgia) — 37 de secunde și Mottal 
(Italia) — 40 de secunde.

start; 
com-
Eddy 
frun- 
(Bel-

SCOR EGAL (186-186) ÎN MECIUL ATLETIC S.U.A. - U.R.S.S.

Stadhalle Wien, marea sală din 
capitala Austriei, care a găzduit cu 
un an în urmă campionatele euro
pene de atletism „indoor", va deveni, 
începînd de astăzi, teatrul de des
fășurare a ceței" mai importante în
treceri anuale pentru lumea scrimei: 
campionatele mondiale.

Numărul de țări (39) și de concu- 
renți (460) înscriși la actuala ediție 
dovedesc interesul deosebit cu care 
este privită această ediție — preolirr- 
pică — a campionatului mondial. Se 
anunță, așadar, o concurență acerbă 
pentru primele locuri în ierarhia 
mondială a mușchetarilor. Lasă să 
se întrevadă clar acest lucru nu nu
mai afluența de participant! (avînd 
ca o 
unui 
ce va solicita trăgătorilor 
bită rezistență fizică și 
dar și pregătirile făcute cu 
întîlnită minuțiozitate de 
țărilor care emit pretenții 
de frunte : U.R.S.S., Ungaria.

consecință directă disputarea 
mare număr de asalturi, ceea 

o deosC- 
nervoasă), 
o nemai- 
sportivii 

locuri 
Polo-

la

nia, Franța, R. F. a Germaniei, Ita
lia, ca și de trăgătorii noștri.

în acest program de pregătire au 
fost incluse. în afara antrenamente
lor, inevitabile, extrem de numeroase 
turnee și întîlniri între două, trei 
și, nu rareori, între, mai multe țări. 
Această, efervescență cprrpetițională 
care a oferit multiple prilejuri de con
fruntare scrimerilor din marea majo
ritate. a țărilor participante a jucat — 
așa cum ne mărturisea și antreno
rul principal al lotului sovietic, Lev 
Saiciuk — un dublu rol : de pregă
tire (la un tonus incontestabil mai 
ridicat decît într-un antrenament sau 
un „concurs de casă") și de verifi
care repetată a potențialului trăgă
torilor sub aspect fizic, tehnic și 
tactic.

Sportivii noștri care, după cum se 
știe, au avut un bogat calendar 
internațional încheiat cu Turneul ță
rilor socialiste 
retiștii care la

Bologna

beneficiat. în continuare, de 
în scopul recuperării, pentru 
tua apoi la Poiana Brașov 
gov pregătirea centralizată, __  ...
drurrarea competentă și exigentă a 
antrenorilor respectivelor loturi. La 
sfîrșitul acestei perioade — punctată

PROGRAMUL 
CAMPIONATELOR

(exceptîndu-i pe flo- 
5—6 iunie au concurat 
„Cupa Giovanini"), au

o pauză 
a efec- 
și Sna- 
sub în-

Autor Matzdorf (S.U.A.)NoU rbcord Hibhdiai la înălțime
O fotografie document! Șta
cheta înălțată la 2,29 m este 
trecută de atletul Pat Mat
zdorf (Statele Unite) in cursul 
tradiționalului meci S.U.A. 
—U.R.S.S. desfășurat la Ber
keley. Și astfel recordul mon
dial al probei, deținut pînă 
acum de sportivul sovietic 
Valeri Brumei cu 
urcă la o nouă cotă.

Telefoto : jT~P.—AGERPRES

5 iulie : festivitate de deschide
re ; floretă (m) individual ; 6 iu
lie : floretă (m) individual ; sabie 
individual ; 7 iulie : sabie indivi
dual ; 8 ‘ jlie : floretă (m) echipe; 
9 iulie 
retă ( . .
retă (fj individual ; sabie echipe ; 
11 iulie : sabie echipe ; spadă 
individual ; 12 iulie : spadă :n 
dividual ; 13 iulie : pauză ; 14 
iulie iloretă (f) echine; 
lie : floretă (f] echipe ; 
echipe ; 16 iulie : spadă 
festivitate de închidere.

ie : floretă țm) echipe ; flo- 
(f) individual ; 10 iulie : flo-

S.U.A.

u ; i •*
15 iu- 
srariă 

echipe ;

în

LUPTĂTORII ROMANI AU DOMINAT
(Urmare din pag. 1)

In prima zi a campionatelor de natațle 
ale Ungariei, care au Ioc la Budapesta, 
au fost înregistrate mai multe recorduri 
naționale. Tn proba masculină de 100 
m liber, Szentirmai a fost cronometrat 
în excelentul timp de 53,7 (nou record 
maghiar). Același sportiv a corectat și 
recordul țării sale in proba de 100 m 
fluture, realizînd 58.2. Kiss a parcurs 
200 m bras ln-21ă0j.3 (record al Ungariei).

u.i
Tn semifinalele campionatelor Internatio
nale de tenis ale Iugoslaviei au fost în
registrate următoarele rezultate; Oran- 
tes (Spania) — Jovanovici (Iugoslavia) 
g_4. 10—S. 6—3: Franulovict (Iugoslavia) 
— Spear (Iugoslavia) 6—4, 6—2. 6—2.

■
Intr-un meci contînd pentru Cupa cam
pionilor europeni la tenis echipa Sparta 
Praga a învins cu scorul de 8—1 forma
ția aus-triacă Schwechater-Vlena. Din
echipa cehoslovaca face parte și cunos
cutul campion Kodes.

de I. 
și K.

........... ..  _ echi
pa U.R.S.S. a lipsit cunoscuta dre
soare H. Pettișkova, dar au fost 
prezente două debutante : Tamara 
S-menova și Nina Smirnova.

verificarede repetate concursuri de ........ . .....
— toți manifestau o excelentă dis
poziție, un optimism (robust, dar nu 
exagerat), fapt care ne indritulește 
să credem că își vor valorifica pe 
deplin calitățile șl potențialul de care 
dispun. Ei sînt conșțienți — și ne-a 
făcut plăcere să constatăm aceasta
— de faptul că Viena reprezintă o 
escală importantă pe drumul 
MQnchenul viitoarei Olimpiade.

Sebastian BONIFACIU

NEW YORK, 4 (Agerpres) 
Desfășurat timp de două zile 
Berkeley (California), tradiționalul 
meci dintre selecționatele de atle
tism ale U.R.S.S. și S.U.A. s-a 
terminat la egalitate: 186—186
puncte. La feminin au învins atle
tele sovietice cu 76—60 puncte, iar 
la masculin gazdele cu 126—110 
puncte. Paralel a avut loc o în- 
ttlnire triunghiulară cu o selecți
onată internațională, care a fost 
întrecută atît de echipa 
(140—91 la masculin Și 80—55 la 
feminin), cît și de cea a U.R.S.S. 
(139—22 și 86—47). Au asistat la 
întreceri peste 40 000 spectatori.

Performerul celei de-a doua zile 
a concursului a fost atletul ame
rican Pat Matzdorf, care a stabilit

un nou record mondial la săritura 
în înălțime cu rezultatul de 2,29 
m. Pat Matzdorf (1,90 m înălțime, 
79 kg greutate), student în mate
matici, este în vîrstă de 21 de 
ani șl pînă la meciul de la Berke
ley avea record personal de 2,18 m. 
„Sînt pur ți simplu uluit", declara 
după concurs Matzdorf. „Nu-mi 
explic cum am reușit acest feno
menal record. Eram foarte fericit 
de a fi egalat cu 2,24 m recor
dul american și de a fi asigurat 
echipei noastre victoria în această 
probă. Dar poate ți ca să fac im
presie bună am cerut să se ridice 
ștacheta la 2,29 m. După primele 
două încercări ratate am simțit în
să că nu e atît de greu, și în cea 
de-a treia am izbutit".

Iată rezultatele tehnice din ziua 
a doua : feminin : 200 m : 1. Boyle 
(Australia) 23,6 ; 2. Dawson (S.U.A.) 
23,7; lungime I 1. White (S.U.A.) 
6,50 m; 2. Smirnova (U.R.S.S.) 
6.35 m ; 800 m I 1. Sabaite (U.R.S.S.) 
2 : 04,5 ; 2. Brown (S.U.A.) 2 104,7 ; 
greutate : 1, Cijova (U.R.S.S.) 18,56 
m ; 2. Ivanova (U.R.S.S,) 18,55 m; 
100 m garduri: Johnson (S.U.A.) 
13,6; 2. Tihomirova (U.R.S.S.) 14,0; 
" ' ' i 4x400 mi 1. U.R.S.S.

2. S.U.A. 3:38,1. Maseu- 
mil. Don Quarrie (Jamai-

Ștafeta
3 : 36,0 ; 
lin: 200
ca) 20,7; 2. Deckard (S.U.A.) 21,6} 
400 m garduri: 1. John Akki-Bua 
(Uganda) 50,1, 2. Seymour (S.U.A.) 
50,5; lungime : 1. Robinson (S.U.A.) 
7,89 m ; 2. Ovanesian (U.R.S.S.) 
7.84 m ; disc : 1. Vollmer (S.U.A.) 
62,64 m ; 2. Liahov (U.R.S.S.) 61,52 
m ; 800 m : 1. Arjanov (U.R.S.S) 
1 :47,3 ; 2. Fisher (Australia)
1 : 47,8 ; 3 000 m obstacole : 1. Bi
te (U.R.S.S.) 8 : 41,0 ; 2. Sink (S.U.A:) 
8:41,4; “ ’ ' ‘ ’
(Anglia)

Invingînd cu 9—0 formația Arquebus- 
siens Luxemburg, echipa spaniolă C. T. 
Barcino s-a calificat pentru turneul, fi
nal al competiției de tenis, rezervata 
echipelor europene de club.

In cadrul turneului efectuat în U.R.S.S., 
reprezentativa masculină de volei a K.D. 
Germane a jucat la Leningrad cu selec
ționata orașului Victoria a revenit vo
leibaliștilor din R.D. Germană cu scorul 
de 3—0 (15—12, 15—8, 15—13).

Incepiud de azi, Hmp de 5 zile se vor 
desfâșura In apropiere de Copenhaga 
campionatele europene de yahtlng : 

'«clasa • 5,5 m. La întreceri vor participa
83 de echipaje, reprezentînd 8 țări : 
Franța Anglia. Suedia. Danemarca, R.F. 
a Germaniei, Elveția, Finlanda și Ma
roc. Principalii favorițl al campionatelor 
rămin frai» Farrant (Anglia), foști cam
pioni mondiali, învingători în edițiile 
1967 șl 1969.

Floretista franceză Catherine Rousselet—Ceretti și-a propus să reediteze, 
la Viena, succesul din „Floreta de argint"

FOTBAL MERIDIANE
cadrul campionatului 

echipa Karpatî Lvov a 
surprinzătoare victorie în 
cu 3—1, în fața formației

• în 
U.R.S.S., 
obținut o 
deplasare 
Dinamo Kiev. Alte rezultate: Di
namo 
2-0; 
Alma 
Zaria 
cova 
Dinamo Moscova 
grad 0—1 ; Ararat Erevan 
Rostov pe Don 0—1 ; Dinamo Tbi
lisi — Neftci Baku 1—0. în res
tanțele etapei precedente, Karpatî

Lvov, a terminat' la egalitate (1—1) 
cu Torpedo Moscova, iar. Dinamo 
Kiev a dispus de T.S.K.A.
cu 4—1.

Moscova

Minsk — Spartak Moscova 
Pahtakor Tașkent — Kairat 
Ata 1—1 ; Șahtior Donețk —•' 
Lugansk 1—0 ; Torpedo Mos- 
— Ț.S.K.A. Moscova 0—0 ;

Zenit Lenin- 
S.K.A.

• Echipa braziliană de 
F.C. Santos a semnat un 
cu firma „Pepsi-Cola" 
turneu de 40 de meciuri în. S.U.A. 
Una din clauzele contractului,, este 
prezența obligatorie a lui Pele la 
toate meciurile care vor fi dispu
tate în decurs de doi ani. Valoarea 
contractului este de un milion de 
dolari.

fotbal 
contract 

pentru un

csi (Ungaria), fiind amrndoi des
calificați pentru luptă pasivă. La 
semigrea, Ferencz Kiss a avut cu
loar ușor pentru a ieși 
deoarece principalul său 
N. Martinescu a fost scos 
încă din ajun. La fel a obținut pri
mul loc la „grea" și Victor Dolip- 
schi scăpat de emoții prin elimina
rea în turul II â luptătorului po
lone^ M. Gaiînski. Dolipschi a in
timiiîn fihălă pe -R. Codreanu de 
care a dispus prin tuș.

La libere, cu toate, că s-au pre
zentat mai . puțini sportivi de peste 
hotare, confruntările au fost 
viu disputate. La primele 7 
categorii victorioși au ieșit spor
tivii noștri. Ion Arapu (48 kg), 
P. Cernău " ' ~ “
bă (57 kg), P. Coman (62 kg) și 
V. Iorga (82 kg) au fost desemnați 

, .jțjcțorioși din semifinale. Dintre 
partidele finale care au dat loc la 
dispute deosebite, notăm pe cele 
susținute de P. Poalelungi — U. 
Schroder (R.D.G.) la 68 kg, L. Am- 
.bruș (România) — A. Seger

victorios, 
adversar 

din cursă

(52 kg), P. Tar-

(R.F.G.) la 74 kg, I. Marton (Ro
mânia) — H. Stottmeister (R.D.G.) 
Ia 90 kg, J. Csatari (Ungaria) — 
G. Bachman (R.D.G.) ia 100 kg și 
P. Germat (R.D.G.) — A. Burik 
(Cehoslovacia), partide, cîștigate de 
primii la puncte sau prin tuș.

în încheiere subliniem arbitrajul 
foarte exigent, dar corect, prestat 
la această competiție.

Tată primii trei clasați : GRECO- 
ROMANE — cat. 48 kg : 1. Gheorghe 
Berceanu (România), 2. V. Netvetaev 
(U.R.S.S.), 3. I. Gibu (România) ; cat. 
52 kg : 1. Joszef Doncses (Ungaria),
2. Gh; Stoiciu (România), 3. A. Aliev 
(U.R.S.S.) ; cat. 57 kg: 1. Ion Baciu 
(România). 2. M. Dumitru (România),
3. J. Veil (R.F.G.) ; cat. 62 kg : 1.
Andrej Kucharczyk (Polonia), 2. 
M. Alakoc (Turcia), 3. M. Ciutan 
(România); cat. 68 kg: 1. Simion Po
pescu (România), 2. A. Supron (Po
lonia), 3. E. Hupcă (România) ; cat. 
74 kg: 1. Ion Enache (România), 2. 
I. Gabor (România), 3. W. Schroter 
(R.F.G.); cat. 82 kg: 1. Leonid Li
berman (U.R.S.S.), 2. M. Janota (Ce
hoslovacia), 3. P. Stroie (România) | 
cat. 90 kg: 1. Jan Stawowskl (Po
lonia), 2. N. Neguț (România), 3. J.

Percsi (Ungaria); cat. loo kg: 1 Fe- 
r£n,Cz .Kiss (Ungaria), 2. H. Bierta 
(Polonia), 3. T. Hem (Norvegia) ; cat. 
+ 100 kg: 1. Victor Dolipschi (Ro
mânia), 2. R. Codreanu (România) 3. 
C. Bordeianu (România) ; LIBERE 
— cat. 48 kg : 1. Ion Arapu (Româ
nia) 2. II. Aliskinov (Iugoslavia), 3. 
T. Sabău (România) ; cat. 52 kg : 1. 
Petre Cernău (România), 2. W. Bock 
(R.D.G.), 3. E. Butu (România) ; cat. 
57 kg: 1. Petre Tarbă (România), 2. 
N. Dumitru (România), 3. Gh. Stan 
(România); cat. 62 kg: 1. Petre Co
man (România), 2. L. Szabo (Unga
ria), 3. C. Moldovan (România) ; cat. 
68 kg: 1. Petre Poalelungi (Româ
nia). 2. U. Schroder (R.D.G.), 3. I. 
Vasiliev (Bulgaria) ; cat. 74 kg : 1. 
Ludovic Ambruș (România). 2. A. 
Seger (R.F.G.), 3. Gh. Paraschiv (Ro
mânia) ; cat. 82 . kg : 1. Vasile Iorga 
(România), 2. W. Nietsche (R.D.G.), 
3. I. Dumitru (România) ; cat. 90 kg:
1. Horst Stottmeister (R.D.G.), ‘ "

■" ’ “ Fr. Theobald
(R.F.G.) ; cat. 100 kg : 1. Joszef Csa
tari (Ungaria), 2. E. Panait (Româ
nia), 3. G. Bachman (R.D.G.) ; cat. 
+ 100 kg î 1. Peter Germar (R.D.G.),
2. I. Maroty (Ungaria), 3. A. Burik 
(Cehoslovacia).

20 km marș : 1. Nihiil 
1 h 30:08 ; 2. Smaga 

(U.R.S.S.) 1 h 30 :08 (același timp 
cu învingătorul); suliță : 1.
nins (U.R.S.S.) 89,33 m; 2. Lusis 
(U.R.S.S.) 82,50; 5 000 m plat!
1. Prefontaine (S.U.A.) 13:30,4 —
record american; 2. Afonin
(U.R.S.S.) 13:35,6; înălțime.: 1.
Matzdorf (S.U.A.) 2,29 m — re
cord mondial (v. r. 2,28 m, — V. 
Brumei); 2. Brown (S.U.A.) 2.21 m ; 
3. Sapka (U.R.S.S) 2,18 m ; ștafeta 
4 x 400 m : 1.
2. Selecționata
3 : 08,4 ; decatlon : 
(S.U.A.) 7 698 p ;
(U.R.S.S.) 7 627 p.

Do-

Marton (România), 3.
2. I.

m : S.U.A. 3:02,9 
internațională

1.
2.

Hodge 
Ivanov

• în concursul atletic de 
lano, fondistul . australian 
Pearce a ciștigat proba de 1___ ...
în 28:57,2, învingîndu-1 pe campio
nul olimpic Mahommed Gammoudi 
(Tunisia) care a realizat 29:33,6.

Alte rezultate. Masculin 
time: Doster (R.F.G.) 2,15 m; pră
jină : Isaksson (Suedia) 5.20 m ; tri
plu salt: Fișer (Cehoslovacia) 16,20 
m; 400 m; Fiasconaro (Italia) 46,7. ' 
Feminin; 100 m : Irena Szewinska 
(Polonia) 11,5.

! la Mi-
Kerry 

10 000 m

înăl-
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