
PMVETĂM TOCTE TIRO. VWȚI-VA ’

ZIAR At.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Printre făuritorii „Daciei", in preajma marii sărbătorii.

DEMARAJUL UZINEI DE AUTOTURISME ROMÂNEȘTI

............... ii ' <

P« lacul Sacjsvaerd din Da
nemarca au luai sfîrștît Cam
pionatele europenei feminine 
da canotaj. Ca și la^edijiile 
anterioare, sportivei^ noastre 
au înregistrat un -frijmos suc-> 
ces, Cucerind o medalie de aur; 
echipajul de 4+1 vîsle, Ioana 
Tudoran, Mitana Botez, Elisa- 
befa Lazâr, Doina Bardaț +' 
Ștefania Borisov, una de ar
gint 4 «echipajul de 4+t rame, 
Doinq. Bălașa, Marioara Sîn- 
georzan, Elena Necula, Teodo
ra Unfaru +' Rodica lordache 
și una de bronz : Id 8+1, prin 
Ecaterina Trancioveanu, Vio
rica Lincaru, Elena Oprea, 
Elenq Nicolau, Cristei V/iener, 
Marioara' Constantin, Elena 
Gavliuc '+■ Ștefania Borisov.

Sportivele’(românce au fost 
pregătit^, de' ontreporul. eme- 
rif^pro£, lort 'feulugîoiu: și prof. A 
lodj Boicu.

(Citiji Md pagina IV-a rela
tările trimisului hostrd special)
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Cele 5 fete de aur, campioanele 
Europei la schif 4-(-l vîsle : Ioana 
TUDORAN, Mitana BOTEZ, Elisa- 
beta LAZ/..R, Doina BARDAȘ și 

Ștefania BORISOV

Acum trei ani, în preajma sărbă
toririi Eliberării patriei noastre, a 
zilei cînd poporul român a pășit pe 
drumul făuririi unui nou ddstin, a 
unei societăți în . puterea; ,să“i 
aparțină, Piteștiul — acest1 ofâș în
scris cu majuscule pe harta tot mai 
complexă a industrializării tării — 
inaugura în prezența secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Uzina de au
to; urisme. Și ceea ce atunci a fost o 
premieră în industria României so
cialiste, un nou pilon 
ces de modernizare 
a economiei noastre, 
preajma celei de-a 
a zilei Eliberării, o 
din care filele calendarului au zbu
rat ca vîntul, dar faptele colectivu
lui da la uzinele din Colibași au 
rămas,, prin ponderea lor în econo
mia națională. De pe aceste melea
guri — unde nici vorbă nu era de 
industrie în epoca vechiului regim, 
chiar prin anii ’50 aceasta constituind 
un deziderat — au pornit în acești 
ani primele autoturisme românești. 
Și pentru constructorii acestora .-Ura
rea tovarășului 
CEAUȘESCU făcută la 
uzinei ca „autoturismul 
DACIA, care are și o 
simbol, să vestească și 
peste hotare capacitatea 
rilor români de mașini, a poporului 
român”, a 
onoare, un 
punderii.

Miile de 
primele purtătoare 
noii uzini .
mai mari, dar mai... tinere, 
1300” au pornit de pe banda 
montaj piteșteană spre cele patru 
zări ale tării, poposind în uzine, fa
brici, cooperative agricole, institute 
de cercetări și învățămînt, în gara
jele personale ale cetățenilor. Ori
cine poate vedea azi. fără a mai

în amplul pro- 
și diversificare 

are acum, în 
27-a. aniversări 
istorie bogată,

NICOLAE 
inaugurarea 

românesc 
valoare de 
în țara și 
constructo-

devenit o sarcină de 
etalon permanent al răs-

mașini „Dacia 1100“ — 
ale emblemei 

— și apoi, suratele lor 
dar mai... tinere, „Dacia 

au pornit de pe banda de

fi străine perfor-

antrenor df Mihai Stan, 
fotbalist di-

apela Ia statistici, că raportul dintre 
autoturismele românești și celelalte 
aflate pe traseele noastre rutiere se 
află într-o continuă schimbare, mar
ca, „Dacia” devenind o marcă de 
garanție.

Uzină tînără și, firesc, un colec
tiv al tinereții. Și cum tinerețea nu 
poate fi despărțită de sport, am pă
șit pe porțile uzinei cu convingerea 
că performanțelor realizării autotu
rismului de către acești harnici și 
pricepuți minuitori ai tehnicii mo-

A TREIA MEDALIE PENTRU ROMĂNIA LA C. E. DE ATLETISM

CAROL CORBU bronz la triplusalt
IERf, LA SNAGOV PUNCT FINAL

IN ÎNTRECERILE continentaleA

DE CAIAC-CANOE JUNIORI
• Echipa Jării noastre — cu trei titluri — pe primul loc în clasa

mentul pe națiuni
K Celelalte medalii de aur au revenit sportivilor din Uniunea 

Sovietică (4), Ungaria (1) și R. D. Germană (1)
Ieri, pe o vreme splendidă, in

tr-un decor sărbătoresc, s-au dis
putat cele nouă întreceri finale 
din cadrul campionatelor europene 
deschise ale juniorilor. Evoluînd in 
TOATE PROBEEE, juniorii români 
au reușit să cucerească TREI 
TITLURI EUROPENE, TREI ME
DALII DE ARGINT ȘI UNA DE 
BRONZ — un bilanț pentru care 
atît ei jcît și antrenorii lor, prof. 
Corneliu Bârsânescu și Igor Lipa- 
lit, merită felicitări. Poate că am 
fi dorit, și era posibil, mai mult, 
dar evoluția de ansamblu a caia- 
oiștilor și canoiștilor noștri ne-a 
conving că ei s-au pregătit cu mul
tă seriozitate, că au luptat cu ar- 
doard pentru afirmare și că au 
încă mari posibilități de creștere 
a performanțelor. De altfel, omo
genitatea valorică a echipei noas
tre este ilustrată concludent de 
LOCUL t OCUPAT IN CLASA
MENTUL (pe puncte) PE NA
ȚIUNI* ceea. ce reprezintă, fără în
doială, o performanță de prestigiu.

Celelalte titluri europene au re
venit juniorilor din Uniunea 
vietică (4), Ungaria (1) și R. 
Germană (1).

Dar, iată cîteva secvențe din 
mul celor nouă finale...

IERARHIA VALORICA 
_A FOST PĂSTRATĂ 

în prima finală, cea de

Germane a cîștigat autoritar și, în 
plus, ne-a delectat cu spectacolul 
unui finiș remarcabil. Ca și în pri
ma finală, ultima parte a cursei a 
prilejuit celor mai valoroase cala- 
ciste posibilitatea să se distanțeze 
de celelalte concurente, ultimele în- 
registrînd un timp cu 20 de secunde 
mai slab decît cel realizat de învin
gătoare :

K 2—50) m (E): 1. lise Kaschube 
— Dorotke Oltmann (R.D. Germa
nă) 1:53,5; 2. Nina Gopova — Larisa 
Kabakova (Uniunea Sovietică) 1:55,5; 
3. Fedosia Nichiforov — Maria Cos- 
ma (România) 1:56,4.

PRIMUL TITLU EUROPEAN 
CUCERIT DE CANOIȘTII 

NOȘTRI
finalei de C 2—500 m se 
lupta pentru medalia de 
da între echipajele Un-

So-
D

fii-

VV%

înaintea 
aprecia că 
aur se va 
gârlei și României, specialiștii acor- 
dînd, însă, mai multe șanse canoiș- 
tilor maghiari. De altfel, aceștia au 
condus o mare parte a cursei, ur
mați de canoiștii români și sovietici. 
Petrică Marcov și Ivan Lisov au 
realizat, insă, ceea ce foarte puțini 
mai credeau posibil : un final de 
probă entuziasmant, în care, e drept, 
au făcut o mare risipă de energie, . . . o 

prestigiu : TITLUL DE 
AI EUROPEI și MEDA- 
AUR.
m : 1. Petrică Marcov — 
(România) 1:55,2; 2. Ro-

Două noi recorduri ale lumii în ultima zi • Veteranul L,
Marea surpriză a belgianului Karel Lismont, învingător la maraton • Sportivii din R. D. Ger

mană au cucerit 12 medalii de

Danek cel mai bun discobol

deme nu-i
manțele sportive, chiar dacă acestea 
«înt pur personale — denumindu-se 
mișcare în aer liber, sport ca re
creare și mijloc de refacere — sau 
de „casă" — căpătînd forma unor 
întreceri între secții, la fotbal, de 
pildă.

„Ghizi” ne-au fost utecistul Mi
hai Stan, maistru energetic, ■ antre
norul secției de box a asociației 
sportive „Dacia” și muncitorul Ni
colae Gorgoi de la atelierul exploa
tări auto, jucător 
nare C de fotbal 
drum spre hala 
aflat doi sportivi 
lectivelor de muncă (fireșto, nu pu
teau fi decît boxeri sau fotbaliști, 
dat fiind ghizii...) : crgitrolorul teh
nic Ilie Vișinescu. fruntaș al secto
rului de vopsitorie și mecanicul e- 
nergetic Gheorghe Arsene, proaspăt 
absolvent al liceului seral, aflat a-

Un
maistru energetic, un 

vizionar, muncitorul Nicolae Gocțoi 
de la Atelierul exploatări auto și 
rodul colectivului lor de muncii ;

autoturismul „Dacia"
al echipei divizio- 
.,Dacia". Astfel, în 
de montaj, am și 
care fac cinste co

cum în febra examenului de admi
tere la facultate, ambii tineri comu
niști.

Iată-ne în uriașa’ hală de produr- 
'e, întinsă pe 10 hectare. Privind

Pcul SLÂVESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

în prima finală, cea de caiac 
1—500 m, rezervată băieților, nu ne 
așteptam — prin prisma performan
telor anterioare — ca Ion Ivanov 
să se mumere printre candidați! la 
titlu. Urmărindu-i prima parte a 
curseî’ am avut, însă, pentru cîteva 
clipe speranța că el va produce una 
din marile surprize ale campionate
lor. Pe ultimii o sută de metri 
ierarhia valorică se restabilește Și 
reprezentantul nostru cedează un Ioc 
după altul în clasamentul final al 
probei. Poate, chiar unul mai mult, 
față de posibilitățile sale...

K 1—500 m (B): 1. Zoltan Angyal 
(Ungaria) 1:52,2; 2. Jurgen Lehnert 
(R.D. Germană) 1:52,6; 3. Ivan Ma- 
nev (Bulgaria) 1:53,5... 5. Ion Ivanov 
(România) 1:54.4.

FINISUL REMARCABIL
AL FETELOR DIN R.D.G.

La K 2—500 m fete rezultatele
fost cele scontate. Echipajul R.D.

au

dar au cîștigat — în schimb 
victorie de 
CAMPIONI 
LIILE DE

C 2—500 
Ivan Lisov . .
man Vichenke — Alexandr Themit- 
chenko (Uniunea Sovietică) 1:55,4 
(!); 3. Laszlo Vagi — Zoltan Kar- 
cati (Ungaria) 1:56.8.

REPLICA PUTERNICA 
A CAIACIȘTILOR SOVIETICI
Mărturisim, credeam într-o victo

rie a juniorilor români în finala de 
K 2—500 m. Ei au primit însă, o 
replică puternică din partea caia- 
ciștilor sovietici, care au atacat din 
timp și extrem de susținut. O clipă 
de întîrziere a finișului i-a adus pe 
sportivii noștri în poziția a doua și 
cu toate eforturile depuse n-au mai 
putut să refacă distanța față de 
principalii adversari. Rezultatul este, 
însă, bun și merită subliniat ca a- 
tare în bilanțul general al evoluției 
juniorilor români la această ediție 
a campionatelor europene.

K 2—500 m (B): 1. Mikhail Pe-
Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

aur

I
loc III

de la

linia performanțelor sale, a dobîndit un me
ritoriu

Carol Corbu, consecvent cu

HELSINKI, 15 (pr.n telefon 
trimisul nostru special).

Două medalii de argint și una 
de bronz — acesta este bilanțul de
legației române la cea de a X-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism. Duminică, în ultima zi a 
întrecerilor, Carol Corbu (suferind 
de stomac) a făcut mari eforturi 
pentru a nu dezminți faima sărito
rilor noștri, reușind să încheie proba 
de triplusalt pe locul III. Jorg 
Drehmel, cu o săritură de 17,16 m 
a luat conducerea de la început și 
nu a mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
Tot în prima încercare, Corbu a rea
lizat 16,87 m, anunțîndu-se printre 
pretendenții la medalii. El avea să 
se afle pe poziția a doua pînă la 
cea de a treia serie de încercări, 
cînd Viktor Saneev (URSS) a sărit 
17,10 m. Nerefăcut total după acci
dentul suferit la Budapesta, atletul 
român s-a concentrat în mod deo
sebit pentru săritura de debut în 
concurs, reușind o performanță lău
dabilă.

Această ultimă zi 
prilejuit sportivilor 
mană încă 3 succese 
mg, Karin Bunneleit 
4:09,6 — nou record mondial, și șta
feta de 4x400 m femei care a rea
lizat de asemenea un nou record al 
lumii, 3:29,3 și o excepțională medie 
de 52,3), ceea ce le-a adus locul I 
în clasamentul (neoficial) pe meda
lii. O surpriză plăcută: evoluția
atleților cehoslovaci. Mai întîi, cvar
tetul sprinterilor a realizat una din

cele mai mari surprize al6 campio
natelor, clasîndu-se pe locul 
apoi veteranul Ludvik Danek, 
6-lea campionat european, a 
(Cu 63,90 m) pe cei mai buni 
boli ai continentului. Exact la 
cînd avea — față de cele precedente 
— șanse mult mai mici...

Un alt veteran, Italianul Franco 
Arese, înscris în trei probe, a avut 
intuiția (alarmat și 
cestei competiții) 
două alergări (800 
preferînd-o pe cea 
ducînd astfel, după . .
culoasă, prima medalie de aur țării 
sale.

O altă surpriză de proporții este 
cea a belgianului Karel Lismont în 
dificila alergc'.e a maratonului. La 
cea de a treia cursă din cariera sa, 
Lismont (22 ani) a alergat de o ma
nieră neobișnuită, realizînd victoria

I, iar 
la al 

învins 
disco- 
ediția

de duritatea a- 
să
m
de
o

renunțe la 
și 5000 m),
1500 m și a- 
cursă specta-

CLASAMENT 
PE MEDALII

DUMINICĂ DUPĂ AMIAZĂ PE „REPUBLICII"

de întreceri a 
din R.D. Ger- 
(Siebeck la 110 
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255 MINUTE DE SPECTACOL SPORTIV

intr-un final rapid, tipic curselor 
de pistă. In acest fel el este cel 
mai tînăr învingător al maratonu
lui din istoria C.E.

în afara celor trei medalii amin
tite mai sus, sportivii , români au 
mai ocupat un loc IV (Argentina 
Menis) și două locuri VI (Olimpia 
Cataramă, Viorica 
ceea ce reprezintă Un bilanț destul 
de modest, situat sub . ‘ 
noastre, ale tuturor. Este foarte ade
vărat că această ediție a C.E. a fost 
deosebit de grea, ridicînd ștacheta 
pretențiilor de participare peste nor
mele ce se întrezăreau. Iată un 
motiv în plus ca viitoarele evoluții 
ale atleților noștri, și 
sebit apropiatele J.O.. 
date după o mult mai 
gătire și, în orice caz, 
judicioasă selecție.

Viscopoleanu).

aspirațiile

în mod deo- 
să fie abor- 
serioasă pre- 
după o mai

C. DOȘA A FĂCUT SENZAȚIE 
LA HELSINKI

Tmi amintesc, cu multă plăcere, 
că în urmă cu trei ani, doi tineri 
sportivi români, cu standardul cercu-, 
rilor . olimpice școlare îndeplinite, 
primeau cea mal frumoasă răsplată 
— un voiaj la J.O. din Mexic. Nu 
erau familiarizați de prea mult timp

Romeo VILARA

(Continuare în pao.

I
■

n t-a)

în meciul final: Avîntul Miercurea Ciuc — Steaua 6-4!

Constituind o adevărată premie
ră competițională pentru această 
lună, „Cupa Eliberării", disputată 
sub semnul marii sărbători în ora
șul. Miercurea Ciuc — această pito
rească așezare care în ultimii ani 
se dezvoltă impetuos, atingînd coor
donatele unui centru industrial tî- 
năr, dar modern — a stîrnit un fi
resc interes în rîndurile localnicilor, 
cunoscuți pentru pasiunea cu care 
sprijină hocheiul pe gheață. Existen-

ța Ia Miercurea Ciuc a unui .non pa
tinoar artificial acoperit, dat în fo
losință nu cu mult timp în urmă 
reprezintă argumentul pentru care 
cele mai bune formații de hochei 
din țara noastră 'se află acolo.

Organizarea primei ediții a ..Cu
pei Eliberării" — această excelentă 
inițiativă a organelor sportive lo-

(Continuare în pag. a 2 a)

ÎN ACESTE ZILE, LA POIANA BRAȘOV

Lotul de lupte libere înaintea 
primului sau mare examen
■ ww a

Semigreul Enache Panait și-a fixat adversarul de antrenament 
pe saltea

prinderile specifice luptelor 
romane i-au urmărit mulți __
sportivii care au îndrăgit „liberele1 
și numai cîțiva dintre aceștia au 
reușit sa se detașeze, întrunind su-: 
fragiile selecționării pentru marile 
confruntări internaționale. De fapt, 
i-am putea număra pe degetele unei

umerii
Sportul luptelor se practică de 

mul ți ani în țara noastră, în noiem
brie trecut sărbătorindu-se 40 de ani 
de la înființarea federației. Începu
tul l-au făcut, însă, cei de la greco- 
romane și abia în urmă cu aproape 
două decenii au apărut pionierii lup
telor libere. Cum era și firesc, de-

cu

greco- 
ani pe

singure mîini p? luptătorii noțl1 1“ 
la acest stil care au participat iinft 
acum la jocuri olimpice sau cami,! >- 
nate mondiale. Este suficient, cre
dem. să menționăm că la ediția de 
anul trecut a mondialelor au concu
rat doar trei luptători români : Va- 
sile Iorga (medalie de bronz, la ca
tegoria 82 kg), Ludovic Ambruș (lo
cul 5, la cat. 74 kg) și Petre Cuman 
(neclasat, la cat.. 62 kg).

La campionatele mondiale de la 
Sofia însă (27—30 august), cea mai 
mar.e competiție a anului și un cri
teriu hotărîtor pentru Jocurile Olim
pice de Ia Miinchcn, federația noas
tră de specialitate a hotărît să tri
mită concurenți la toate cele 10 ca
tegorii, așa cum intenționează să de
plaseze și la întrecerile olimpice de 
anul viitor. De bună seamă, creditul 
acordat de astă-dată sportivilor noș
tri este major dar, în același timp, 
el implică responsabilitatea un -r 
pregătiri conștiincioase, 
motive suficiente pentru 
tabăra lor de 1 Poiana

...La ora mak’țilă a 
tre, sporti--ii din lotul

lată. deci, 
a-i vizita in 
Brașov, 
vizitei ncas- 
de lupte li-

Text și fotografii :
Costin CHIRI AC

(Continuare in pag. a 2-aj

Ieri după amiază tentația micului 
ecran a fost mare. Totuși, intre a ră- 
mtne In fața televizoarelor — pentru a 
vedea în transmisie directă europenele 
de atletism de la Helsinki — șl a fi 
spectatori în tribune, peste 20 000 de 
bucureștenl au optat pentru a doua va
riantă. Este drept, tot fotbalul era aș
teptat cel mal mult, șt cu deosebire par- 
tida-vedetă : Steaua — Politehnica Ia;i. 
Dar. cum se îmimplă r'.ai Întotdeauna, 
de unde nu te aștepți, de a-ulo (i se 
oferă ceva deosebit. Dlnamovlștil. fără 
a avea In formație vreo stea de primă 
mărime, au dat o replică dirză rapldlș- 
tilor, Intrațl pe teten cu „ll”-le com
plet. Șl in cele din urmă fotbaliștii din 
șoseaua Ștefan ce! Mare au ciștigat in- 
tllntrea. nu insă înainte de a fi nevoie 
de cîte cinci lovituri de la 11 metri.

Partida a doua a fost „fierbinte" de 
la primul pfnă la ultimul minut de joc. 
Steaua a avut de partea ei o galerie 
zgomotoasă șl „colorată" cu încurajări 
In limitele decentei. Dar nu galeria ci 
jocul mal bun l-au făcut pe jucătorii 
Iul Valentin Stănescu să cîștJge.

tJn Intermezzo reușit Intre primul șl 
al doilea meci de fotbal au fost cele 
două curse de alergări. La startul cui-, i 
de CCO m. s-au prezentat douăsprezece 
atlete. A venit pe primul loc Elisabeia 
Bucur de la clubul Constructorul, iar 
cursa de 1 500 m. a fost cîștigată de 
Dumitru Nicolae de la Metalul.

Nu stnt prea frecvente ocaztue jucă
torilor de oină de a evolua în fața unul 
stadion aproape plin. Poate de aceea 
demonstrația la care am asistat ieri, 
făcută de echipele Combinatului poligra
fic București (campioană a țării) și 
Dinamo, s-a bucurat de aplauze la 
multe dintre faze. în orice caz amîn- 
două formațiile au arătat că oină poate 
fi un sport tot atîfc de spșctaculoș ca

S-a dat startul in proba de 1500 m
și fotbalul, cu condiția să fie „Interpre
tată" la o clasă cît mal înaltă.

în se rșlt, citeva cuvinte despre cursa 
ciclista eliminatorie. Cicliști de la' clu
burile Steaua șl Dinamo au făcut o 
demonstrație de autentică virtuozitate. 
După fiecare tură de stadion ieșea din 
cursă cîte un ciclist. Lupta s-a dat, în 
cele din urmă, între Ștefan Lel.bner șl 
Anton Neagoe. A terminat învingător 
cel da al doilea.

Cele 513 de minute de spe lacol spor

tiv la care am fost rnait i i simbătă și 
duminică, demonstrează că stadioanele 
ar putea fi pline la fiecare sftrșit de 
săptămînă, cu condiția ca programul 
să fie de așa manieră alcătuit încît să 
satisfacă gusturile unei mase cît mal 
mari de spectatori. Șl acest lucru — 
după cum a demonstrat Consiliul mu
nicipal București pentru educație fizică 
șl sp■ •'. organizatorul celor două după 
im-. .,r.iiive, este întru totul posibil.

Ion GAVR1LESCU

DIVIZIA
SEZONUL

B A INAUGURAT 
OFICIALI DE FOTBAL

PRIMA ETAPĂ-SEVERĂ
CU PRINCIPALELE FAVORITE

Ieri a luat sftrșit, in mod oficial, vacanța fotbalistica, odată cu dis
putarea prlmri etape a noii ediții a campionatului diviziei B.

Printre orașele care au sorbit din plin din cupa victoriei, trebuie s<l 
amintim, In primul rtnd, Galațlul, care a înregistrat un dublu succes. Daca 
victoria Politehnicii era, fn general, așteptată, elementul de surpriza fiind 
doar dimensiunile ei, in schimb, performanța celeilalte echipe de pe aceste 
meleaguri, F.C, Galați, in partida de la București, cu Metalul, se înscrie 
printre rezultatele puțin scontate ale etapei.

Dar, marea surpriză in seria I a diviziei B nu s-a produs la București. 
„Bomba" a explodat la Clmplna, unde Progresul București a avut ocazia 
să constate că nici in „B" viața nu e ușoară.

In seria a lt-a Politehnica Timișoara n-a avut -.plecarea" care se 
aștepta. Dimpotrivă, ea a merdut, chiar pe teren propriu, unul din cele 
două puncte care urmau sd-l asigure, din primul moment, un loc bun in 
cursa de promovare in divizia A. In schimb, egalul realizat de C.F.R. Ti
mișoara, la Satu Mare, in fața unei Olimpii redutabile pe teren propriu, 
trebuie considerat un rezultat promițător pentru fosta divizionari A.

i . taping> un noii atac al metalurgiștilor. (Fază din meciul 
MeiaW B •rurești ~ F. C. Galați)
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Etapa a Vl-a a campionatului de motocros AMICALEMECIURI
AGREMENT’

(2), Ruglubei (2) și BăJuțăpantele 
efectua 
unii au

Pană 
(2).

FARUL — F. C. UNION BERLIN
1—0 (1—0)

CURSE DE...
8. NENIȚA — coresp.

ȘCOALA SPORTIVA SIBIU - 
U.I.S.P. (ITALIA) 6-0 (3-0)

( . BRAȘOV, 15 (prin telefon, de la 
’ trimisul nostru). Campionatul re
publican de motocros a fost reluat 
duminică prin desfășurarea etapei 
a Vl-a. Brașovenii și-au manifes
tat din nou pasiunea p.entru acest 
’gen de întreceri sportive, mii de 
"spectatori fiind prezenți pe traseul 
de pe Valea Răcădăului. La start 
s-au aliniat 30 de alergători de 
toate categoriile. Așteptările entu
ziastului public au fost, din pă
cate, satisfăcute numai în parte. 
Bucurîndu-se nespus de frumoasa 
comportare a localnicilor, care au 
dominat toate probele, spectatorii 
au fost în schimb nemulțumiți, și 
pe bună dreptate, de aspectul ge
neral al curselor. Avind de par
curs un traseu extrem de dur, po
sesorii de motorete (clasa' 70 cmc) 
au fost nevoiți adesea să coboare 
și să-și împingă mașinile la deal, 
ca la un concurs de ciclocros. La 
următoarea clasă (juniori) a exis
tat o atît de mare diferență de 
pregătire tehnică între concurenți 
tncît imediat după start Gh. Voicu 
și Iosif Bartha — ambii de la 
Steagul roșu — nu au mai avut 
adversari care să-i solicite. în 
disputa seniorilor, cunoscutul an
trenor și concurent Otto Ștefani a 
dat o adevărată lecție (privind an
trenamentele și pregătirea mașinii) 
alergătorilor de la clasele 250 și 
500 cmc, care au luat startul în 
comun și pe care el l-a depășit 
categoric în ultima manșă. Aproa
pe de valoarea lui Ștefani s-au 
ridicat doar St. Chițu și Adam 
Crisbay. Restul motocicliștilor au 
mers ca într-o cursă de... agre-

ment, fără a ataca curajos 
și contrapantele sau a 
coborîri rapide. Explicația : 
alergat fără intetes, întrUcît și-au 
încheiat conturile în actuala edi
ție, iar alții au lăsat impresia că 
nu s-au tnai antrenat de la în
treruperea campionatului (de mai 
mult de o lună). Cum în următoa
rele două săptămîni pe motocro- 
siștii fruntași îi așteaptă cîteva 
confruntări internaționale, ne în
trebăm dacă vor reuși sau nu să 
atingă o formă corespunzătoare 
pînă la aceste concursuri. Oricum, 
în zilele care urmează, antrena
mentele pierdute trebuie recupera
te. Clasamentele etapei : 70 cmc —
1. P. Oprea (St. roșu Brașov) 8 p,
2. D. Surdoiu (I.R.A. Tg. Jiu) 6 p,

D. Călini că (Torpedo Zărnești) 
juniori — 1. Gh. Voicu (St.

3.
4 Pi jumuu — X. KJTil. VVIVH y.J.. 
roșu Brașov) 8 p, 2. I. Bartha (St. 
roșu Brașov) 6 p, 3. Gh. Banu (Me
talul Buc.) 4 p ; 250 cmc — 1. Ște
fan Chițu (Metalul Buc.) 
A. Ionescu (Met. Buc.) 
Crisbay (Steagul roșu) 
cmc : 1. O. Ștefani (St.
2. P. Lucaci (St. r. Bv.) 
Davidescu (Victoria Moreni) 4 
Clasamentele generale după 6 
tape: 70 cmc: 1. P. Oprea 30 
2. D. Surdoiu 20 p. 3. D. Călinică 
9 p ; juniori : 1. Gh. Voicu 40 p, 
2. I. Bartha 26 p, 3. Gh. Banu 22 
p ; 250 cmc: 1. A. Ionescu 41 p, 
2. Șt. Chițu 29 p, 3. M. Banu (Po
iana Cîmpina) 22 p ; 500 cmc : Cr. 
Dovids (Met. Buc.) 33 p, 2. O. Ște
fani 32 p, 3. P. Lucaci 19 p.

6
4 

r.
6

8 P, 2. 
p, 3. A.
p ; 500 

Bv.) 8 p, 
P, 3. FI.

P- 
e-
P,

Traian IOANIȚESCU

SUCCES DEPLIN LA CAMPIONATUL DE VITEZĂ
BAIA MARE, 15 (prin telefon, 

de ia corespondentul nostru). — în 
cartierul Progresul din localitate, 
aproximativ 15 000 de spectatori, 
au fost prezeqți la penultima eta
pă (a 7-a) a’ campionatului națio
nal de viteză pe șosea, întrecere 
care s-a bucurat de un succes de
plin. Iată rezultatele i Clasa 70 
cmc: 1. Traian Macarie (Metalul 
București) 8 p — la Baia Mare, 40 
p, după 7 etape, 2. Grunter 
Saucheinstein (C.S.M. Reșița) 6 p 
— la Baia Mare, 23 p după 7 etape, 
3. Mihai Medincescu (Locomotiva 
Ploiești) 4 p la B. Mare, 25 p după 
7 etape. La această categorie nu 
s-au prezentat Dumitru Vasilescu 
(Metalul București) și alți cinci 
concurenți. Clasa 125 cmc: 1. Mihai 
Wetzer — (C.S.M. Reșița) 8 p la 
B. Mare, 14 p după 7 etape, 2. Tu
dor Popa (Metalul București) 6 p 
la B. Mare, 38 p după 7 etape, 3. 
Carol Novac (C.S.M. Reșița) 4 p la 
B. Mare, 15 p după 7 etape. Clasa 
150 cmc: 1. Ștefan Florian (Loco
motiva Ploiești) 9 p la B. Mare, 
40 p după 7 etape, 2. Vasile Solo
mon (Motorul B. Mare) 6 p la B. 
Mare, 13 p după 7 etape, 3. Flo
rian Bejan (C.S.M. Reșița) 4 p la 
B. Mare, 11 p după 7 etape ; Clasa 
175 cmc: 1. Traian Macarie (Me
talul Bucureștii 8 p la B. Mare, 48 
p după 7 etape, 2. Mihai Covaci

(URA Tg. Mureș) 6 p la B. Mare, 
24 p după 7 etape, 3. Dumitru Va- 
silescu (Metalul Buc.) 4 p la B. 
Mare, 38 p după 7 etape. Clasa 250 
cmc: 1. Ștefan Florian (Locomoti
va Ploiești) 8 p la B. Mare, 38 p 
după 7 etape, 2. Werner Hirchurger 
(C.S.M. Reșița) 6 p la B. 
p după 7 etape, 3. Vasile 
(Motorul B. Măre) 4 p B. 
p după 7 etape. Cursa a 
eîștigată de Vasile Szabo 
București), dar acesta a fost desca
lificat de juriul arbitrilor pentru 
comportare nesportivă. Clasa ataș, 
nelimitat: 1. Ștefan Csorbany și 
Ion Csorbany (URA Tg. Mureș) 8 
p la B. Mare, 48 p după 7 etape,
2. Radu Zănescu și Marin Rădu- 
lescu (Progresul Pitești) 6 p la B. 
Mare, 17 p după 7 etape. întrece
rile au fost asigurate de 
corecte, în primul rînd 
Mihai, arbitru principal, 
samentul pe echipe după
1. Metalul București 26 p. la B. 
Mare, 243 ,p, total, 2. C.S. Oțelul 
Galați 2 p la B. Mare, 128 p total,
3. C.S.M. Reșița 33 p la B. Mare, 
127 p total, 4—5. A.S. Locomotiva 
Ploiești 20 p la B. Mare, 118 p 
total, Motorul B. Mare 12 p la B. 
Mare, 118 total, 6. U.R.A. Tg. Mu
reș, 17 p la B. Mare, 88 p total.

Mare, 35 
Solomon 
Mare, 24 
fost clar 
(Metalul

arbitraje 
prin Ion 
Iată cla- 
7 etape I

T. TOHĂTAN

In uriașa hală de montaj general autoturisme printre cei 600 de muncitori, maiștri și ingineri se află și 
mulți iubitori ai sportului , Foto I Theo MACARSCHI

DEMARAJUL UZINEI DE AUTOTURISME ROMÂNEȘTI
1

(Urmare din pag. 1)

la liniile automatizate de montaj, ai 
imaginea descompusă pe operații a 
făuririi autoturismului. De aci, ca
roseria este dusă de către transpor
torul pivotant la vopsitorie, apoi 
viitorul autoturism încape pe miinile 
pricepute ale tapițerilor, i se adaugă 
roțile, motorul și diversele suban- 
samble, pentru câ ajuns la contro
lul final să poată fi considerat în 
anticamera pistei de încercare. Ne 
iese în cale un om mărunt, cu miș
cări agile, cu ochi sclipitori, cătînd 
febril spre tot ce-1 înconjoară. Ni se 
recomanda : inginerul Lucian Voicu- 
Iescu, adjunctul secției montaj ge
neral autoturisme. De fapt recoman
darea îmi fusese călduros făcută de 
însoțitorii mei, astfel incit știam 
dinainte că inginerul Voiculescu, se
cretar al comitetului de partid, este, 
în ciuda tinereții sale, un vechi în
drăgostit și animator al sportului. 
Știam că se află aci, Ia Colibași, 
încă de la primul stîlp al uzinei, ve
nind de la uzina de construcții me
talice Bocșa unde, pe lingă o labo
rioasă activitate profesională, și-a 
dedicat nenumărate ore sportului 
preferat, boxul, în calitate de preșe
dinte al secției.

Eram, deci, în prezența unui om 
apt să ne ofere o imagine sintetică 
a preocupărilor actuale ale tînăru- 
lui colectiv de făuritori ai „Daciei”, 
printre care speram să găsim, și 
sportul.

„La ora actuală — ne spune ing. 
Lucian Voiculescu — se pune un 
accent deosebit în uzina noastră pe 
integrarea pieselor românești la au
toturismele „Dacia”. Acest proces 
complex, ce solicită din plin capa
citatea colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, presupune o 
latură calitativă, în sensul ca repe
rele românești să-și dovedească com
petitivitatea pe plan mondial, dar și 
una cantitativă, ca să spunem ast
fel, pentru că această integrare tre
buie să țină pasul cu sarcinile de 
plan, pe care le econsiderăm a fi 
la nivelul satisfacerii contractelor 
asumate. Intr-un asemenea cadru 
cred că trebuie plasată o recentă rea
lizare : livrarea în această lună a 
primului Iot de autoturisme pentru 
piața externă. 150 de mașini „Dacia

1300" au luat drumul îndepărtatei 
Nigerii, începînd cu cea avind seria 
271558, defei am livrat primul auto
turism de export românesc în con
diții de serie mare. Și este evident 
că lă succesele uzinei noastre, a sec
ției de montaj general autoturisme, 
au contribuit și tinerii care-șl de
dică în bună măsură timpul liber 
sportului. în paranteză fie spus, în 
cadrul secției noastre puteți întîlni 
printre cei aproape 600 de membri, 
fotbaliști, boxeri, judoka, handba- 
Iiști, voleibaliști și, firesc, automo
bilist!. Dintre aceștia voi aminti pe 
lăcătușii Alexandru POpescii, volei
balist, și Țiberiu Dumitrescu, secre
tar al comitetului U.T.C., fotbalist, 
lăcătușul tapițer Ion Ștefănescu, ju
doka și comunistul Ilie Olteanu, șef 
al unei echipe de lăcătuși fruntașă, 
campion republican de automobilism 
pe o mașină „Dacia 1100”.

La întrebarea noastră privind 
„călcîiul lui Achile” — boxul — inter
locutorul ne-a răspuns, zîmbind : 
„Sper ca și aci să descopăr și să 
lansez un tînăr talentat, așa cum 
am făcut Ia Bocșa cu „musca" Con
stantin Gruiescu, cel ce avea să de
vină campion național. Un colectiv 
tînăr și puternic avem — nu uitați 
de grupul școlar profesional ai uzi
nei, cu aproape 2 000 de elevi — do
rința de a face sport există, iar cu 
timpul sper să avem și o bază spor
tivă la nivelul modern al uzinei. Așa 
incit 
Care 
sar 
tur".

Reporterul 
îi, sportul prlnzînd 
contur, pe măsura 
piteștene.

dorința 
văd în 
muncii,

mea, și a tuturor celor 
sport lin adiacent nece- 
va putea prinde con-

este convins că așa va 
tot mai mult 
mîndrei uzine

„CUPA ELIBERĂRII1
(Urmare din pag. 1)

cale — a însemnat așadar un eve
niment deosebit, nu numai prin 
semnificația sa generală, ci și prin 
valoarea echipelor participante: 
Steaua, Avîntul Miercurea Ciuc, 
I.P.G.G. București și Tîrnava Odor- 
hei. în prima etapă a competiției, 
desfășurată vineri după-amiază, au 
avut loc două întîlniri atractive. In 
primul joc, Steaua a întrecut, nu 
fără să întîrr.pine o rezistență ne-

3Mi Criteriul

G. JANGER PE PRIMUL LOC ÎN RALIUL DUNĂRII

DAR S. ZASADA ESTE ÎNVINGĂTORUL MORAL AL ÎNTECERII

a revenit

PETROLUL PLOIEȘTI — 
HAPOEL (ISRAEL) 3—1 (3—1)

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). Du
minică, s-a disputat la Ploiești în
tîlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre Petrolul Ploiești și 
Hapoel (Israel). Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (3—1) 
prin punctele înscrise de Moldovan 
(min. 20), N. Ionescu (min. 29) și 
D. Crîngașu (min. 31) pentru Pe
trolul, respectiv Elian (min. 9).

V. ALBU — coresp.
F. C. ARGEȘ — ÎNVINSA SI ÎNVIN

GĂTOARE ÎN IUGOSLAVIA

Echipa F. C. Argeș a susținut 
două jocuri, sîmbătă și duminică, 
în localitatea Krusevac din Iugo
slavia.

în prima zi, piteștenii au evoluat 
în compania echipei O.F.K. Beograd 
și au pierdut cu 4—3 (1—1). Punc
tele argeșenilor au fost înscrise de 
Radu (min. 13) și Dobrin (min. 65 
și 90), ultimul din lovitură de la 11 
m. Duminică, F.C. Argeș a întîlnit 
formația Napredak, în fața căreia 
a obținut victoria cu 3—2 (1—0). 
Au înscris pentru piteșteni Marian 
Popescu (min. 8 și 37) și Dobrin 
(min. 61).

S. C. BACĂU — PETROLUL 
MOINEȘTI 10—0 (5-0)

Meci desfășurat la discreția divi
zionarei A, care a învins fără drept 
de apel prin punctele înscrise de 
S. Avram (2), Dembrovschl (2),

Juniorii aibleni, campioni ai țârii, 
au ținut să practice un joc fru
mos în primul lor meci interna
țional. Ei au dispus de echipa ita
liană de juniori U.I.S.P. cu 6—0, 
prin golurile lui Munteanu (min. 
10, 25, 29), Muscă (min. 63) și Ne- 
guț (min. 72, 77).

L IONESCU — coresp.

CONSTANȚA, 15 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). Con- 
stănțenîl își încheie sezonul estival, 
în prezența a cîrca 6000 de specta
tori, cu o victorie nu destul de 
concludentă în compania echipei 
F. C. Union. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Caraman, în min. 
38, la o centrare a lui Nicolae 
Constantinescu. A condus foarte 
bine Stavru Nlcolau (Constanța).

Cornel POPA

Datorită defectării circuitelor te
lefonice cu Turcia, redacția n-a 
putut intra în posesia rezultatului 
meciului Steagul roșu Brașov — 
Altay Izmir, disputat aseară, în 

Cupa Balcanică

JUNIORII DE LA Ț.S.K.A. SOFIA

AU ÎNVINS SELECȚIONATA BRAȘOVEANA

După ce sîmbătă seara motoarele ma
șinilor celor 12 echipaje sosite la capă
tul traseului au amuțit, întrebarea pe 
care ne-o puneam toți cel aflațl la Bra
șov eraț cine este învingătorul 7 Cal
culele au durat mult, am văzut mal 
multe clasamente, dar Ieri după-amiază 
la ora 16, cînd s-au distribuit premiile, 
cupele care trebuiau să răsplătească 
primele echipaje din clasamentul gene
ral au rămas pe masa organizatorilor. 
Motivul ? Rezultatele stabilite de juriu 
sînt obiectul unui apel la forul interna
țional al automoblliștilor sportivi (F.I.A.) 
care urmează să hotărască. Ce s-a In- 
tîmplat de fapt î La a opta probă spe
cială (Chelie Bicazului) traseul nu a 
fost închis pentru circulația publică și 
automobillștU au trebuit să efectueze 
cursa de coastă cronometrată, strecurîn- 

■ du-se printre mașini șl camioane. Cum 
timpii au fost înregistrați, rezultatele 
probei au Intrat în calcule. Nimeni nu 
a protestat, crezlnd că rezultatele aces
tei probe nu vor influența pe cele fi
nale, austriacul GUnther Janger părînd
a avea 
După 
puncte 
priza t
sada — Marian Bien, care pierduse 
proba de la Obîrșla Lotrului 7 minute 
față de Janger (420 puncte), din cauza

suficient avantaj pentru victorie, 
transformarea secundelor în 
și totallzarea lor a apărut sur- 
echlpajul polonez Sobieslaw Za- 

în

unei defecțiuni la sistemul de aprindere, 
se afla pe primul loc. reușind să clștige 
cu suficientă diferență celelalte probe 
speciale pentru a recupera marea întâr
ziere. în această situație, echipajul aus
triac (care fusese distanțat la Cheile 
Bicazului cu 114 puncte) a făcut con
testație șl a cerut anularea probei 
putată în condiții neregulamentare, 
riul, fidel literei regulamentului, a 
mis contestația șl a anulat proba, 
aceasta Zasada a pierdut locul întîi, 
a rămas pe cel de al doilea, înaintea lui 
W. Poltinger. Urmează însă ca F.I.A. să 
confirme această decizie. Iată rezulta
tele : CLASAMENTUL GENERAL : 1. G. 
Janger — H. Siebert (VW 1302 S) 7550 p;
2. S. Zasada — M. Bien (B.M.W. 2002
TI) 7631 p; 3. W. PSltinger — H. Hartin- 
ger (Porsche 911 S) 7706 p. Fiecare din 
aceste echipaje a cîștigat șl clasa din 
grupa respectivă, în ordine : gr. 2 — 
1600, gr. 2 — 2000, gr. 4+1600. în cele
lalte grupe învingători au fost : gr. 2 — 
1300 Șt. Iancovici — Gh. Fîciu (Renault 
8 Gordlni), gr. I (turisme de serie) — 
2000 V. Dietmaycr — II.P. Moser (BMV 
2002 TI) gr. 1+2000 H. B»ck — H. Kohl- 
bacher "(Mazda RX2 Wankel) și gr. 1— 
1600 R. Mucha — B. Krupa (Fiat 125 P). 
în clasamentul final figurează 12 echi
paje din cele 47 care au luat startul. Pe

echlpe întrecerea a fost eîștigată de IJo- 
lonia, singura care a ajuns la stârt cu 
3 echipaje.

S-AU ÎNCHEIAT
CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE AEROMODELE
CÎMPINA, 15 (prin telefon). Ieri 

s-au încheiat campionatele națio
nale de aeromodelism-zbor captiv. 
Ultimele titluri de campioni au 
revenit i acrobație — Gheorghe 
CRAIOVEANU 2307; curse — Ni
colae MESAROȘ (pilot) și Anton 
NAGHI (mecanic) 11:17; viteză 
clasa 5 cmc — Ștefan PURICE 
194,5 ; clasa 10 cmc — Gheorghe 
DAN 186,5.

Petre CURTU

juniorilor
lui I. Biro [C.S. M. Cluj]
BRAȘOV, 15 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Așa cum era de 
așteptat în ultima etapă — circuit 
în cartierul Steagul roșu — s-a 
produs atacul decisiv al juniorilor 
români. Oaspeții din R. D. Ger
mană, Tischoff, liderul, Taubertși 
Scholtz (acesta accidentat spre fi
nal) s-au apărat admirabil, dar 
pînă la urmă au fost nevoiți să 
cedeze atacului impetuos și supra- 
numeric al cicliștilor gazdă. Clasa
mentul etapei: 1. I. Biro a par
curs 39 km în 57:11 (medie orară 
40,910 km), 2. Camer, 3. Ferfelea, 
4. Drăgan, toți același timp, 5. 
Taubert 57:29,'6. Nagy 57:29, 7. 
Marinescu 57:49. în clasamentul 
sprinturilor interhlediare primul 
loc a revenit lui Taubert cu 21 p, 
urmât de Ferfelea și Tischoff cu 
cîte 19 p. Clasament final : 1. I. 
Biro (C.SM Cluj) 4hl5:46, 2. Cr. 
Camer (C.S. Brăila) 4hl6:30, 3. 
H. Tischoff (R.D.G.) 4hl7:04, 4. Cr. 
Taubert (R.D.G.) 4hl7:12, 5. T. Dră
gan (Voința Buc.) 4hl7:27, 6. V. 
Murineanu (Șc. sp. 3) 4hl8:10, 7. 
V. Budea (CIBO Brașov) 4hl8:23,
8. V. Hoța (C. S. Mureșul) 4hl8:28,
9. Tr. Repede (C.S.M. Clui) 4hl8:30,
10. C. Cîrje (Șc. sp. 1) 4hl8:30.

Emil IENCEC

obișnuită, pe I.P.G.G., în rîndurile 
căreia aii fost prezenți dinamoviștii 
Dumitraș și Florescu, cu scorul de 
6—3 (1—0 0—3, 5—0), califieîn- 
du-se în finala competiției. Cealaltă 
finalistă este Avîntul Miercurea 
Ciuc care vineri, în meci vedetă, 
dispusese de Tîrnava Odorhei cu 
scorul de 10—1.

Partida finală a avut loc dumi
nică seara. în fața unui public nu
meros, echipele fruntașe Avîntul 
Miercurea Ciuc și Steaua Bucu
rești — cu formațiile complete — 
și-au disputat șansa de a cuceri 
frumosul trofeu pus în joc. Evo- 
luînd bine în primele două repri
ze, hocheiștii de la Avîntul Miercu
rea CiUc au obținut, în cele din 
urmă, o victorie meritată cu scorul 
de 6—4 (2—0, 3—0, 1—4).

în deschidere s-au desfășurat o 
demonstrație de patinaj artistic și 
un joc amical de verificare în ca
drul căruia I.P.G.G. a întrecut pe 
Dunărea Galați cu 2—0 (meciul a 
durat numai 2 reprize).

Stadionul din Poiana Brașov a găzduit 
sîmbătă șl duminică întîlnirea interna
țională de atletism dintre echipele de 
juniori Ț.S.K.A. Sofia și Selecționata 
Brașov. La ambele reuniuni au asistat 
numeroși spectatori, care au fost mar
torii unor rezultate valoroase, îndeo
sebi ale sportivilor bulgari. De mențio
nat totuși că în formația sofiotâ majo
ritatea concurențllor erau din categoria 
de vîrstă tineret (născuțl în anul 1951), 
pe cînd la brașoveni majoritatea erau 
născuți în 1953.

Iată cele mai bune rezultate s 100 m

—V. Lisev (S) 11,4; 200 m — S. Santov 
(S) 23,3, V. Ponea (B) 23,6; 800 m — L. 
Todorov (S) 1:59,6; 5 km mârș — N.
Popa (B) 26:16,2; 110 mg — P. Narkov 
(S) 15,5; 400 mg — I. Mihailov (S) 57.2; 
lungime — V. Kosulov (S) 7,05 m; cio
can — A. Mlcu (B) 45,96 m, O. Kaleev 
(S) 43,90 m (I) î greutate — N. Hrlstov 
(S) 15,76 m; triplusâlt — B. Popov (S) 
13,35 m.

La jumătatea lunii septembrie, la So
fia, va avea loc revanșa acestei întîl-

C. GRUIA-coresp.

Progresul București —pentru a 7-a oară

campioană națională (juniori)
Cu meciurile disputate ieri la ștran

dul Tineretului, a luat sfîrșlt campio
natul național de polo al juniorilor. 
Titlul a revenit pentru a șaptea oară 
echipei PROGRESUL BUCUREȘTI. Me
rite deosebite în realizarea acestei per
formanțe se cuvin antrenorilor Teodor 
Angelescu șl Nicolae Arsene, care ou 
pregătit șl condus echipa spre titlul 
suprem. Iată șl campionii : Stancu Vic
tor, Dan Stăniloaie, Dumitru Teodofescu, 
Virgil Pleșca, Constantin Manea, Radu 
Cocora, Gheorghe Ion, Itatfb Mlrea,

George Gaiță, Mlhnea Lăzărescu șl Li- 
vlu Rocșoreanu. Rezultatele de ieri : 
Șc. sp. 2 — Voința Cluj 12—1 (3—0, 3—0, 
5—0, 1—1), Progresul — Politehnica Cluj 
13—0 (5-0, 1—0, 2—0, 5—0), C.S.S. BUC. — 
Șc. sp. 1 3—1 (1—0, 1—0, 1—0, 2—1), Cri- 
șul — Vagonul Arad 9—2- (0—0, 4—1,
2—0, 3—i). Clasament : i. Progresul 13 p, 
2. C.S.S. Buc. 11 p, 3. Șo. sp. 2 10 p, 
4. crlșul 10 p, 5. Șc. sp. 1 6 p. 6. Voința 
Cluj 4 p, 7. Vagonul Arad 2 p, 8. Poli
tehnica Cluj 0 p.

(Urmare din pag. 1)

bere se aliniau în grabă pentru înce
perea programului de antrenament. 
Ion Crîsnic, antrenorul federal, a 
primit raportul. Nu lipsea nimeni. 
Așadar, se putea pleca sus, la tele
feric.

FANTASTICA CURSA 
CONTRACRONOMETRU

O dată ajunși, bineînțeles, în 
alergător, la cabina telefericului, 
Crîsnic și-a potrivit, ' 
cronometrul, dJnd semnalul de 
urcare. Punct de sosire — Cristianul 
Mare.

Urcușul. întins pe mulți kilometri, 
este destul de sever, cu pante abrup
te, peste care telefericul trecea lin 

,și nepăsător, în timp ce luptătorii îi 
simțeau duritatea la fiece pas. De 
sus, dintr-un scaun al- telefericului, 
antrenorul îi supraveghea notîndu-și 
adesea timpul în carnet. Din cînd în

pas
Ion 

de astă-dată, 
semnalul

întoarcem o altă filă din carnetul 
nostru de însemnări. Lotul se afla 
iarăși aliniat pentru începerea antre
namentului. De astă-dată luptătorii 
aveau de „înfruntat" greutatea hal
terelor. Intr-adevăr, nu li se cerea 
să le ridice în stilurile specialiștilor, 
in schimb antrenorul ținea o rigu
roasă evidență a... kilogramelor. Fie
care, în funcție de categorie, trebuia 
să ridice, prin sute de repetări, între 
1 000 și 12 000 kg.

La primele serii aveam impresia 
că luptătorii se jucau, ridicîiid ba
rele de oțel cu zeci de kilograme la 
capete, ca pe niște bețe de chibri
turi. Spre final. însă, „bețele de chi
brituri" deveniseră pietre de moară. 
De îndată ce au terminat surda 
„luptă” cu miile de kilograme 
plecat spre sauna din apropiere.

APRIGELE DISPUTE 
DIN CERCUL DE LATEX

ÎN ACESTE ZILE, 
LA POIANA BRAȘOV 

timului capitol Important al progra
mului — sauna. De la baia de a- 
buri — binecunoscuta saună — nu a 
absentat nimeni. în această baie, 
unde simți că te înăbuși dacă nu 
ești obișnuit cu fierbințeala aburilor, 
luptătorii se reconfortează după fie
care antrenament. Altădată, mai ales 
cei care nu aveau plusuri de greu
tate. o ocoleau. Dr. Nicolae Lazăr, 
medicul lotului, 1-a deterinlnat, *nsă, 
pe luptători 
cîte ori se 
mente.

l-d ut 
să caute 

întoro de

★
zilei i-am

au

Masa de prînz, somfiul obligatoriu 
Și din nou la antrenament. Salteaua 
de latex. Instalată în preajma caba
nei, avind înscris ceroul spațiului de

sauna ori de 
la entrena-

cerut părereaîn finalul ____ __  ___  ,_____
antrenorului Crîsnio despre șansele 
sportivilor noștri la apropiatele mon
diale. „Toți luptătorii — ne-a spus 
interlocutorul — sînt dornici de afir
mare, maj ales că majoritatea debu
tează cu acest prilej la o astfel de 
competiție. Desigur, întrecerile vor 
fi deosebit de dificile, deoarece la 
Sofia antrenorii își vor selecționa 
luptătorii pentru Jocurile Olimpice 
de Ia Miinchen. Cu toate acestea 
Iorga, Coman, Ambruș, Stingu și 
Cernău pot aspira la locuri fruntașe. 
In privința eehjpei pe care • vom

SCHIMBĂRI VALORICE

La Timișoara s-au constatat:

ÎNTRE FRUNTAȘELE EUROPEI Z-:

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Prima parte a 
turneului internațional de volei al 
României ne-a prilejuit cîteva con
statări de principiu în legătură cu 
felul în care se prezintă la ora ac
tuală echipele participante.

Faptul cel mai semnificativ ni se 
pare a fi forma scăzută a reprezen
tativelor clasate în 1970 pe primele 
locuri la campionatul mondial : R;D. 
Germană și Bulgaria. Prima, cu în
treaga garnitură laureată la mon
diale, abia și-a făcut loc spre tur
neul pentru locurile I—IV grație 
punctaverajului superior celui al for
mației R.P.D. Coreene. Campioana 
mondială nu a mai arătat eficaci
tatea de altădată, poate și pentru 
că adversarele întîlnite s-au pre
zentat foarte bine pregătite în apă
rare, dar in mod sigur din cauza 
slăbirii forței de atac a trăgătorilor 
proprii, forță care le adusese nu
meroase succese în competițiile ulti
milor doi ani. Specialiștii prezenți 
pe malul Begăi se întreabă dacă

este vorba de ceva trecător sau de 
un început al declinului campionilor, 
în rîndul cărora „piesele de bază" 
(Schneider, Webner, Freiwold, Pietz- 
sch), au o medie de peste 30 de 
ani, iar alții (Tscharke, Schultz) îi 
urmează la mică distanță. Poate că 
turneul final va certifica una sau 
alta dintre ipoteze.

Echipa Bulgariei, lipsită de co
ordonatorul de joc Karov (de mai 
mult timp bolnav) și cu Zlatanov 
accidentat Ia gleznă și umeri (fapt 
pentru care nu a mai fost utilizat 
în meciul de sîmbătă cu R.D.G.), 
și-a pierdut personalitatea care o 
adusese în rîndul marilor echipe.

în progres față de anul trecut 
se află reprezentativa R.P.D. Core
ene, strălucitoare în atac prin „tno- 
rișca" la pasele în mișcare, prin 
viteza acțiunilor și prin mobilitatea 
în apărare. Aceste elemente, precum 
și dîrzenia cu care jucătorii au lup
tat în preziua sărbătorii naționale a 
R.P.D. Coreene, le-au adus o vic
torie nescontată în partida cu Po

lonia. Sportivii coreeni nu au încă 
pusă la punct tehnica execuțiilor în 
apărare și a blocajului, ceea ce le 
creează un handicap serios.

Evoluții constant bune (și cu șan
sa de progres pînă la campionatul 
european) au avut echipele Româ
niei, Cehoslovaciei, Poloniei și Un
gariei, cele care își vor disputa, 
în Italia, calificarea pentru Jocu
rile Olimpice. Voleibaliștii noștri 
au întîmpinat în întîlnirile de pînă 
acum o opoziție puternică. Și, in 
acest context, constatăm că ei și-au 
îmbunătățit mult potențialul fizic și 
tehnico-tactic. De asemenea, primii 
șapte jucători manifestă suficientă 
coeziune, acționează sincronizat, își 
cunosc foarte bine intențiile Si toate 
acestea le sporesc randamentul. Mai 
este, însă, nevoie de integrarea altor 
doi-trei jucători de rezervă in me
canismul armonios al echipei, de
oarece s-a văzut, pe parcursul unor 
seturi, că schimbările opefate pentru 
odihnirea titularilor au afectat echi
librul inițial. Și, uneori, schimbă-

rile sînt impuse de forma de mo
ment slabă a Unor titulari. In orice 
caz, modificările de formație în 
competițiile de verificare, cu scopul 
integrării primelor rezerve, sînt 
necesare și foarte bine au procedat 
antrenorii cînd au operat schimbări, 
chiar dacă jocul nu le cerea.

Programul de azi, de la ora 9 : 
R.P.D. Coreeană — R.F. a Germa
niei (5—8), Ungaria — Bulgaria 
(5—8); de la ora 16.30: Polonia — 
Cehoslovacia (1—4), România — 
R.D. Germană (1—4).

Aurelian BREBEANU
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SOSIRI STRlNSE — RECORDURI MODESTE!

MS»

-

Deși s-a scurs mai mult din jumăta
tea mitingului hipic, alergările de pină 
acum n-au rezolvat problema suprema
ției in generația trei-anllor. Ca atare, 
alergarea principală a reuniunii de ieri. 
„Criteriul cailor de 3 ani“, a fost aștep
tată cu legitimă nerăbdare, in speranța 
că aceasta va contribui la elucidarea 
problemei. Dar alergarea n-a adus nici 
o lămurire, tntr-o sosire strînsă — in 
care aparatul fotografic iar s-a delec
tat I — au fost declarați ciștigălori 
Semeț și Jofra, ambii cap la cap. Re
cordurile înscrise au fost, insă, mult sub 
așteptări, și asta explică de ce Filtru, 
care a galopat de trei ori. reintra de 
fiecare dată — cu ușurință — în pluton.

Referitor la funcționarea aparatului

fotografic — care ne-a jucat destule 
feste pînă acum — ne exprimăm nedu
merirea de ce nu sînt folosite două apa
rate. suprapuse, care în orice caz ar 
clarifica mai bine problema sosirilor 
con trover sale, decît stadiul actual de 
„tehnicitate" I

Din ansamblul rezultatelor, notabile 
sînt doar cele realizate de Ibia și Ga
barit, care au fugit cu plus-valoare, 
atrăgînd după sine și performanțe me
ritorii pentru cel ce au urmat la sosire. 
In schimb, restul rezultatelor ridică se
rioase probleme prin recordurile scă
zute. Una e să cîștigl prin ameliorarea 
recordului șl alta e să fii învingător cu 
un timp, care în mod normal, nu țl-ar 
îngădui să fii in primele cincl-șase 
locuri la sosire I Mal mult, destule per

formanțe s-au înscris ca fiind obsțurC, 
ceea ce ni se pare intolerabil.

Proporțiile jocului austriac nu justi
fică absolut de loc manevrele lipsite de 
o elementară corectitudine. Prin ce 
dioptrii s-au uitat arbitrii alergărilor ? 
...Rezultatele tehnice : 1. Papion (I. To- 
deraș), Filomela, Furioasa 44.9. 2. Ra- 
zachie (Tr. Dinu), Senator, Halva 35,1. 
3. Huluba (I. Oană), Telega. Iuta 31.1, 4. 
Gabarit (V. Gheorghe). Fidela, Topaz 
33,2, 5. Semeț (S. Teofil) șl Jofra (Gh. 
Tănase), Renta 32,4 — 30,8, 6. Callopa 
(Tr. Maieu), Mandarina, Goblen 31,6, 7. 
Ibia (I. Bănică), Valența, Martin 29,5. 8. 
Honda (I. Moldoveanul, Talon, Fruntea 
45,4.

Niddy DUMITRESCU

Juniorii și junioarele 

in întrecere 

la Suceava și Oradea
SUCEAVA, 15 (prin teleron, de la co

respondentul nostru). In localitate a în
ceput turneul internațional de juniori, 
în cară se întrec reprezentativele R.D. 
Geimâne, Ungariei, România I șl Româ
nia II.

Rezultate : România 1 — România II 
3—0 (0, 1, 7), Ungaria — R.D. Germahă 
3-0 (6, 14, 10).

De menționat vîrsta fragedă a volei
baliștilor formației secunde a României 
(media 15 ani și jumătate), precum și 
media de tâlle a formațiilor oaspete : 
1,92 R.D. Germană (doi jucători peste 
2 m) și 1,88 m Ungaria.

C. ALEXA
ORAftEA, 15 (prin telâfon, de la co

respondentul nostru). In absență repre
zentativei R.D. Germane, care a anun
țat în ultima Clipă că nu va mal par
ticipa, la turneu) internațional de ju
nioare. iau parte selecționata Ungariei 
șl trei echipe fele României.

In prima zi, formațiile favorite âu 
obținut victorii la Scoruri categorice. 
Echipă Ungariei a dispus cu 3—0 (d, 2, 2) 
de România III. iar România I a în
vins România n iot cu 3—0 <o, 1, 0).

V. SERE

Antrenorul federal

-

Ion Crîsnic urmărește cu atenție finalizarea procedeelor tehnice. In prim plan, 
lungi realizează un spectaculos rebur

cînd îi îndemna pe unii dintre spor
tivi să mărească pasul. Ștefan Stingu, 
ca cele peste o sută de kilograme 
ale sale, urca mai încet dar pornea 
vijelios cînd cobora pantele, redu- 
cînd din handicapul luat de cei de 
la categoriile mai mici.

Intre timp, antrenorul a ajuns la 
Cristianul Mare așteptîndu-și luptă
torii. După puțin timp, au apărut 
primii dintre ei, marcați vizibil de 
efort : Ion Arapu, Nicolae Dumitru, 
Vasile Iorga, Petre , Poalelungi și 
Petre Cernău. Apoi, pe rînd. sau în 
mici grupuri, au trecut cu toții „li
nia. de sosire". Jos, în Poiană, la ora 
bilanțului, aveam să aflăm însă că 
nu toți s-au încadrat în „baremul" 
dinainte stabilit. Dar, pe aceștia îi 
aștepta un „supliment" de cîțiva ki
lometri...

luptă, a fost pe dată asaltată. Ion 
Crîsnic, cu cronometru-i nelipsit, 

după ce a stabilit „perechile", a dat 
semnalul de începere. încleștările 
erau deosebit de aprige. Nici o clipă 
de răgaz, nici un moment static. 
Erau așa-numitele reprize anaerobe, 
de scurtă durată dar de intensitate 
maximă. Se năpusteau unii asupra 
altora cu atîta îndîrjire îneît se 
părea că nici unul dintre ei nu va 
termina „în picioare". Cu toate as
tea la sfîrșitul rondurilor, după o 
scurtă pauză, timp în care au intrat 
în cercul de luptă alți sportivi, pri
mii au fost iar chemați pentru noi 
dispute la fel de aprige.
NICI UN ABSENT DE LA SAUNĂ

Inserarea se lăsase peste mu ț 
din Poiană cînd lotul a pds p i i, 
antrenamentelor zilei, dai nu $i >1

P. Poale-

prezenta la apropiatele camptonate 
mondiale vă pot spune că la tmele 
categorii ne vom pronunța abia 
după niște concursuri de selecție. 
La această oră, în atenția noastră se 
află următorii : cat. 48 kg Ion Arapu 
(Steaua), cat. 52 kg l’etre Cernău 
(C.F.R. Timișoara) sau Emil Butu 
(Nicolina Iași), cat. 57 kg Nicolae 
Dumitru (Tomistex Constanța) sau 
Gheorghe Stan (Olimpia Satu Mare), 
iat. 62 kg Petre Coman (Steaua), 
cat. 68 kg Petre Poalelungi (Dună
rea Galați) sau Emilian Cristian (Di
namo București), cat 82 kg — Vasile 
Iorga (Progresul Brăila), cat. 90 kg 
Ștefan Enacbo (Nicolina Iași), cat. 
100 kg — Enache Panait (Steaua) și 
cat. +100 kg Ștefan Stingu (Steaua)."

I-am mulțumit antrenorului fede
ral dorindu-le mult suoCes tuturor 
luptătorilor noștri care vor concura 
la .mondiale4,
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Seria I: F.C. GALAȚI, POLITEHNICA, METALUL TIRGOVIȘTE și POIANA -performerele etapei
METALUL BUCUREȘTI —
F. C. GALAȚI 1—2 (1—0)

Meciul, fără să se ridice Ia un 
nivel deosebit, a plăcut datorită risi
pei de energie făcută de jucătorii
ambelor echipe. In final, victoria a 
revenit, spre stupefacția spectatorilor, 
oaspeților, dar scorul nu reflectă 
exact raportul de forțe. Metalurgiș- 
tii au avut în permanență inițiativa, 
au domiriat, uneori copios, însă cvar
tetul ofensiv a ratat copilărește, din 
poziții favorabile.

Gălățenii au replicat dîrz, au con
traatacat periculos, prin Chihaia, 
lancu și Ionică, iar apărarea s-a 
„bătut", (dar în unele cazuri a de
pășit fair-play-ul). destrămînd nenu
mărate acțiuni ofensive ale înainta
șilor adverși.

In prima parte, după un început 
furtunos al elevilor lui V. Neagu, Me
talul a prejyat inițiativa. Troi, Ră
doi și Stan' Gabriel au hărțuit apă
rarea lui F.C. Galați, care în min. 31 

■a cedat. Mijlocașul Georgescu, așa 
cum a procedat de multe ori pe 
parcursul meciului, șutează de la dis
tanță, portarul Hagioglu plonjează 
însă nu poate reține balonul, și bucu- 
reșteanul Stan Gabriel, pe fază, in
troduce balonul în poartă. Spre sfîr- 
șitul reprizei, în min. 39, lancu a 
ratat posibilitatea de a egala, trimî- 
țînd mingea în brațele lui I. Petre.

După pauză, jucătorii Metalului 
continuă să domine, dar înaintașii 
Irosesc cîteva situații de a mări sco
rul. Gălățenii se apără și construiesc 
acțiuni periculoase, dintre care două 
le fructifică, producînd surpriza eta
pei. In min. 77, Bruștiuc, de pe par
tea stingă, a centrat la Ionică, in
filtrat în careul advers, și cu capul 
a expediat balonul în plasă s 1—1. 
Cu două minute înainte de final, la 
o acțiune ce ml prevestea nimic, 
lancu — elementul de șoc al lui F.C. 
Galați — cu o execuție tehnică Ire
proșabilă, a semnat victoria gălățe- 
nllor.

>, A arbitrat bine M. Moraru, ajutat 
de M. Marinciu șl V. Gligorescu (toți 
.din Ploieșți).
I Metalul! I; Fetre — Nedelcu, Mo
rarii, Apostol, Cojocaru, Georgescu, 
Mateescu, Troi, Stan Gabriel, Rădoi 
(min.. 58, Trandafilon), Roman.

F.G. Galați; Hagioglu -- Nicoară 
(min. 81, Jucari), Castoian, Savamcea, 
Ionescu, Bruștiuc, Adam, Chihaia, E- 
nache,. lancu, îoniță,

Pompiliu VINTILA 

CHIMIA RM. VILCEA — 
C.F.R. PAȘCANI 0-0

RM, VILCEA, 15 (prin telefon). 
Circa 6 000 de spectatori au asistat 
la un meci ®are a întrunit toate su
fragiile începutului de campionat, în 

. primul rînd prin faptul că a oferit 
o dispută aprigă. în ciuda neprevă
zutului 0—0, formația, gazdă și-a fă
cut pe deplin datoria, luptînd eu mul
tă ardoare’, pentru fiecare balon. Or-

bită. însă, de dorința de a cîștiga, 
i-a lipsit tocmai decizia necesară de 
a fructifica peste 20 de ocazii create, 
printre care și un 11 m, ratat în 
min. 85 de Alecu.

Chimia: Marinescu — Burlacu
Pintilie, Sîrbu, Dumbravă — Gheor- 
ghe, D. Popescu — Sima, Țurcanu 
(min. 46 H. Popescu), Alecu, Decu.

C.F.R.: Catrlna — Rusu, Cosma, 
Panait, Bl volan — Denu (min. 30 Spi
ridon), Drăgan — Buzatu. Udroaica, 
Costăchescu, Bunea.

S-au evidențiat : Burlacu, Dumbra
vă, Denu de la gazde și întreaga apă
rare a oaspeților.

A arbitrat foarte bine R. Bttzdun 
(București).

Dragomir ROȘ1ANU — coresp. 
a

POIANA CIMPINA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2—1 (1—0)

CIMPINA, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru), in această duminică 
însorită (parcă prea mult) 4 000 de 
spectatori se aflau pe frumosul sta
dion din Cîmpina la jocul primei 
etape al echipei lor. Prezența Pro
gresului, fostă divizionară A, a stîr- 
nit, cum era și firesc, un viu interes. 
Am asistat la un joc plin de nervi și 
durități, de parcă ar fi fost vorba de 
o întîlnire decisivă, de baraj, de pro
movare sau retrogradare și nicide
cum la un meci inaugural, după care 
vor mai urma alte 29, și pentru Po
iana și pentru Progresul. Dar, ni se 
pare, a fost o chestiune de orgoliu. 
Jocul era la fel de încins precum 
aerul de pe stadion, disputat în ritm 
rapid, dar, din păcate, la două con
tacte 
mina 
5 ori cartonașul galben, pentru, a 
calma spiritele. L-a arătat lui Chirilă, 
Năstase, Popa, Fătu și Otărășanu, dar 
și cei doi Grama, Tănăsescu, V. Po
pescu meritau să fie avertizați.

Din această tensiune, a ieșit învin
gătoare echipa gazdă, mai bine pre
gătită fizic, mai periculoasă în atac. 
Rezultatul a fost stabilit prin golu
rile înscrise în min. 36, 50 și 76 de 
Ghiorcău, Viorel Popescu și Bran. 
Primele două au fost deosebit de fru
moase. Ghiorcău a reluat cu capul, 
Ia colț, o centrare înaltă, iar V. Po
pescu l-a învins pe Opanschi cu un 
excelent șut de la 30 m, trimis la 
semiînălțime. Mingea a mușcat bara 
și a intrat în poartă. Pe parcursul 
meciului, am mai notat ocaziile Iui 
Năstase (min. 7), Bran (min. 22), 
Sandu Ion (min. 30 — voie în bară), 
Tănăsescu (min. 40) și Ghiorcău (min. 
46). Golul victoriei s-a marcat In 
urma unui corner (min. 76), cînd Chi
rilă a reluat cu capul, iar Bran a 
prelungit în plasă, consemnînd vic
toria meritată a gazdelor.

Arbitrul Stelian Marian (Sighișoa
ra) a avut o misiune dificilă dai? 
apreciem că s-a achitat bine

Poiana : Opanschi — Popa, Chirilă, 
M. Grama, Str'echioiu, Fatu, Otără-

șanu, Răchită (min. 15 Aelenei), Go
ran, Ghiorcău, Bran.

Progresul : Manta — V. Popescu, 
Măndoiu, J. Grama, Ad. Constanti- 
nescu, Tănăsescu (min. 83 Gh. Dinu), 
Dinu Iordan, Sandu Ion, Năstase, Qh. 
Georgescu, R. Ionescu (min. 53 
Racsi).

Constantin ALEXE

între adversari, unul se ter- 
cu fault. Arbitrul a scos de

METALUL TIRGOVISTE — SPORTUL 
STUDENȚESC 3—1 (lr-1)

TIRGOVIȘTE, 15 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Partida în

cepe timid, cu manevre de studiu, cu 
lipsă de agresivitate șl imprecizii de 
tot felul. Pe acest fundal se naște 
prima surpriză : arbitrul acordă cu 
mare ușurință (min. 17), ajutat și de 
simularea lui Pavlovici, un 11 m în 
favoarea gazdelor. Atacantul central 
tîrgoviștean nu ezită să exploateze 
favorul: 1—0 pentru Metalul. Spor
tul nu este însă dispus să cedeze, dar 
orizontul înaintașilor săi e foarte 
restrîns. Minutul 42 aduce a doua 
surpriză : cînd nimeni nu se aștepta, 
Pană face o cursă solitară șl ega
lează ’. 1—1. Repriza secundă debu
tează furtunos șl derby-ul își reca
pătă, pentru moment, toate atribu
tele. Sandu Mircea (min. 47), Gheor
ghe (min. 48) și Tiron (min. 52) ra
tează schimbarea scorului. Apoi, din 
nou, ia o fază care nu anunța nimic, 
Pavlovici (min. 60) înscrie din unghi, 
printr-un șut cu stîngul : 2—1. Este 
al doilea șoc pe care bucureștenil 
trebuie să-1 treacă, dar ei vor arăta 
aceeași lipsă de decizie în apropie
rea porții adverse, deși în cîmp vor 
combina frumos. Arbitrul greșește din 
nou în min. 63, cînd Tiron, aflat în 
ofsaid nesemnalizat de tușier, va în
scrie lejer, stabilind scorul final 1 
3—1. Ce am avea de adăugat ? Că 
victoria metalurgiștilor care au lup
tat mult este totuși meritată. Că fot
baliștilor bucureșteni nu le-a reușit 
nimic. Că arbitrul Nlcolae Iliescu, 
ajutat la tușă de R. Miran și Gh. io
nescu, a condus foarte slab forma
țiile : ’'•■■‘Wi

Metalul: Bărbuiescu — Mihăilescu, 
Ciobanu, Stanciu, Buciumeanu, Mu- 
reșan (min. 46 Tiron), Nițescu (min. 
46 Gheorghe), C. Ionescu, Nistor, Pa
vlovici, Manea.

Sportul studențesc : Stan — Jurcă, 
Secășanu, Dumitru Nicolăe, Rădules- 
cu, Jamaischi (min. 70 Damian), Le- 
șeanu, Pană (min. 65 Nuțu), Sandu 
Mircea, Culda, Kraus.

Radu TIMOFTE

POLITEHNICA GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4-0 (2—0)

GALAȚI, 15 (prin telefon). Cei 
peste 5000 de spectatori prezenți au 
urmărit un meci agreabil, viu dis
putat, de o excelentă factură teh
nică.

Jocul studenților a îneîntat prin a- 
curatețea paselor, prin fantezia a doi 
jucători de certă valoare — Popani
că și Țolea — care au dat culoare

tuturor acțiunilor realizate. De no
tat că scorul putea lua proporții, dar 
Zaharia și Encsi, de cîte două ori, au 
salvat miraculos de pe linia porții. 
Golurile au fost înscrise de Marines
cu (min. 16), Tudorie (min. 35) și 
Popanică (min. 50 și 89). A condus 
— foarte bine — D. Ghețu (Bucu
rești), următoarele formații : Politeh
nica : Gheorghiu — Ungureanu, Dima, 
Tudorie, Dinu, Lehăduș, Toma, Ma
rinescu, Besman, Popanică, Țolea ) 
Ceahlăul: Mitrofan — Mihalache, 
Encsi, Gheorghe, Zaharia, Dragu, Con- 
tardo, Goleac, Cioroparu, Baicu, Bu- 
tunolu.

T. SIRTOPOL — coresp.
PROGRESUL BRĂILA — 

DUNAREA GIURGIU 2—0 (1-0)
BRAILA, 15 (prin telefon).

Gazdele, cu un joc în care au 
abundat greșelile de ordin teh
nic (în special pase la adversar) au 
obținut totuși în final o victorie me
ritată, datorită insistențelor la poar
ta lui Purcaru, autorul moral al 
celui de al doilea gol.

Oaspeții, deși au plimbat mai 
bine balonul, n-au fost periculoși 
la poarta gazdelor. Cele două goluri 
au fost semnate de Traian (min. 13), 
care a reluat cu canul o centrare 
de pe linia laterală lui Cotigă și 
de Cojocaru (min. 90). care n-a 
avut de făcut decît o simplă for
malitate la o enormă greșeală a 
portarului oaspeților.

Arbitrul bucureștean C. Iofciu, a 
condus bine formațiile :

Progresul: Trofin — Stănoaie
Gheorghiță, Cazan, Teodorescu, Olo- 
gu. Poalelungi (min. 55 Corbănescu), 
Plugaru, Cotigă, Cojocaru, Traian.

Dunărea: Purcaru-Tudor, Cojoca
ru, Grigore, Rădoi, Sandu, Ivanciu. 
Manciu, Lungu. Vasilăche (min. 49 
Truț), Popa (min. 56 Gruber).

N. COST1N — coresp.
METALUL PLOPENI —

Ș. N. OLTENIȚA 2—3 (1—2)
PLOPENI, 15 (prin telefon), 

număr mare de spectatori. 
1 500, a venit la primul meci

Un 
peste 

_ _ ___ F____  ___ de
divizia B a echipei Metalul. Local
nicii au jucat bine, în general, ei 
au dominat teritorial, dar atacul n-a 
fost suficient de eficace. Nici 
tarul gazdelor, Sfetcu, n-a 
cea mal bună formă. S.N.O. a 
accent mai mult pe apărare 
contraatacat foarte periculos, 
torii. oaspeți au tras de timp 
sfîrșitul reprizei secunde, ceea făcut .... '
meciul cu cîteva minute.

Au înscris Bogaciu (min. 9), Ale
xiu (72 — dih lovitură de la 11 m 
acordată pentru fault în careu) pen
tru Metalul și respectiv, Cîrnpeanu

por- 
fost în 

pus 
și a 

Jută- 
spre 

ce a 
ca arbitrul să prelungească

(14) și Răducganu (43 și 49). Arbi
traj competent, la centru fiind Gh. 
Dragomir (București).

Metalul: Sfetcu (Șerban) — Mitu, 
Grecu, Giba, Anița. Alexiu, Drago-, 
mir. Spiridon. Popescu (Petre). Bo- 
gaciu. Florea.

S.N.O. : Grădișteanu-Nițu, Rateu 
I, Baltag, Cîrnpeanu, Dima, Păunes- 
cu, Răducanu, 
cu), Vasilescu 
nichi.

Eftimescu (Iencules- 
(Ratcu II), Stama-

FL

ȘTIINȚA

ALBU — coresp.

STIINTA BACAU — 
PORTUL CONSTANȚA 3—2 (0-0)

BACAU, 15 (prin telefon). Meciul 
s-a jucat la Moinești, deoarece te
renul din Bacău este suspendat încă 
din campionatul trecut. Numeroșii 
localnici, care au dorit să vadă un 
joc de B. n-au avut ce regreta, căci 
au asistat la o partidă care a avut, 
în final mai ales, o desfășurare pa
sionantă. cu

în prima 
a dominat, 
din cauza... 
34 și Pelea 
constănțene, 
tarul, a fost la post.

După pauză, băcăuanii atacă P*ai 
insistent, dat cei care deschid scorul 
sînt oasneții (cu ajutorul unui jucă
tor de la Știința). Ambele formații 
practică acum un fotbal mai clar, 
cu multe faze de poartă. Golurile 
Științei le-au marcat Codreanu (min. 
54 din 11 m și 72). Stroe (81), iar 
pentru Portul a înscris Ciocoiu (51 
autogol) sf Enache (89). A condus 
bine V. Popa (Iași).

ȘTIINTA : Mîniosu — Boiangiu, 
Țană, Corobană, Hedrea (Ciocoiu). 
Dițeanu, Codreanu. Pelea, Stănescu, 
Strcescu (Banu). Nemes.

PORTUL : Constantin — Pleșa, 
Corendeă, Hulă, Enache, Mihai„Girip 
(Ghiordache), Mustafa, 
Strîmbeanu, Gămășteanu 
vescu).

Al. STOIANOVICI —
CLASAMENTUL

1
1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 0 1 1—2 o 
10 0 1 2—3 0 
10 0 1 1—2 0 
10 0 1 1—3 0 
10 0 1 0—2 0 
10 0 1 0—4 0

goluri multe.
parte a jocului, Știința 
dar n-a putut însene 
barelor (Herțea în min. 

min. 39) și a apărării 
care, în frunte cu por-

1. POLI GALATI
2— 3.--------- -----
2— 3.
4— 7.
4— 7.
4— 7.
4— 7.
8— 9.
8— 9. C.F.R.

10—13. Portul
10—13. Progresul Buc.
10—13. Metalul Plopeni
10—13. Metalul Buc.
14—15. Sportul studențesc
14—15. Dunărea

16. Ceahlăul

Metalul Ttrg. 
Prog. Brăila 
Știința
S.N. Oltenița 
Poiana
F.r. Galați 
Chimia Rm. V.

Manea, 
(Paraschi-

coresp.

2
2
2
2

1
1
1
1 - ,1 0 0 3—2 2
1 0 0 2—1 2
1 0 0 2—1 2 
0 10 0—0 1 
0 10 0—0 1 
0 0 12—30

ETAPA VIITOARE (22 august) : C.F.R. — Politehnica, S.N.O. — Poiana, Spor
tul studențesc — Știința, Dunărea — Chimia, Progresul București — Metalul Plopeni, 
Ceahlăul — Progresul Brăila, Portul — Metalul București, F. C. Galati — Metalul 
Tirgovlște.
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Pericol la poarta ieșeană... Aelenei și Vigu încearcă să înșele vigil. nța 
„centralului" lanul

Foto i Dragoș NEAGU

DUPĂ O FINALĂ REUȘITĂ

- -
GAZ METAN MEDIAȘ »- 

METALURGISTUL CUGIR 3-0 (0-0) 
i MEDIAȘ, i5 (prin telefon). — 
ItTn publiș numeros B asistat Ia 
aeest (Joa In t care formația lo- 

jcală i dominat! copios j-n dar efi
cient numai în repriza secundă. 
Oaspeții au avut' p apărare aglome
rată; tot timpul, care însă n-a putut 
face față situației decît o repriză. 
După , pauză, echipa locală abordează 
■partida cti mai tnultă decizie și reu
șește,' .în imai puțin de un sfert de 
oră; să înscria, de trei bri prin Filip 
(min: 48); Sîrbu (50).' șl Makal (57)J 

’Arbitrul dujean; T. Kavaș a condus 
^competent. .
iv GAZ METAN» ÎToo? ~ Petrică, Le- 
tpădatu; Scheau? r Gyarmati; Pascal 
'.(Cantacuz), Ignat:„ '(Parima), Gartner,' 
Sîrbu,’ Filip; Makai.'
, METlADURGlSTUIli J|| Tripa — Mi- 
hăilesciij Pirvulescu; Dinea, Dobre; 
Mateescii; Șoangher, Smadea,' Sava, 
Ivari,’ Chlru;

2, RAȘNOVEANU
T flW» ■ ; ’ ■
olimpia ©Rădea 
; 4—4 (2—0)

DRADEA, 15 (prin telefon). Sur
priză. :§i emoții pentru; suporterii e- 
chlpef locale. Olimpia conducea cu 
3—0, jn: min. 48 Șl cu 4—1 în min. 63, 
pentru ca, In final,,să fie nevoită să 
se mulțumească cti un rezultat de 
egalitate. U

In mirt Bj la o centrare a Iui Ratio, 
Harșani 3 reluat, cu capul, în plasă 1 
1—0 | în min. 29, același Harșani ma
jorează scorul la'‘ 2—0 j în min. 48 
tot Harșani Insistă. la o minge care 
părea pierdută si înscrie din apro
piere Ț In min., 53, Schwartz reduce 
din handicap; 1—3 ț în min. 63, Ia- 
cob șutează puternic șl majorează 
scorul !a 4—1 : în min. 68 șl 72, 
Kukla II înscrief două goluri pentru 
formația oaspete din faze similare t 
două greșeli ale apărătorilor orădenl 1 
în min. 88, Mihoc profită de o gre
șeală a portarului Curutz și introduce 
balonul în plasă din apropiere. Arbi
trul Gabriel Blau (Timișoara) a con
dus cu competență formațiile t

Olimpia: Curutz — Levai, Țan
țoș, F. Naghl, Ulicî, Bacos, Steiner, 
Bențic (min. 61 lacob), Kallo, Har
șani, Hădărean (min. 68 Vekerdi).

C.F.R. Arad : Weser — Cotarcă, 
Bermosser, Kukla II, Cociuban, Bă- 
bău, Kukla I, Demian, KBrBșî (min. 
68 Mihoc), Gyenge, Schwartz.

Ilie GHIȘA — coresp.

Seria a ll-a: OASPEȚII SE RESPECTA

— ceresp.

C.F.R. ARAD

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—1 (1—1)

SATU MARE, 15 (prin telefon). Cu 
toate că formația gazdă a fost lip
sită de aportul celui mal bun jucător 
(Kineses, accidentat), totuși Sătmăre-

nil și-au dominat net adversarul, fapt 
concretizat și prin raportul de cor- 
nere : 14—2. Oaspeții s-au apărat eu 
disperare centru un rezultat de ega
litate, trăgînd de timp, ceea ce a 
determinat pe arbitrul întîlnirii să 
prelungească meciul cu 5 minute. Ni
velul tehnio al partidei a fost me
diocru. Iată, cîteva faze mai impor
tante ale meciului. Localnicii încep 
într-un ritm susținut și în mai pu
țin de 5 minute obțin 5 lovituri de 
colț, care rămîn, însă, nefructificate. 
Totuși, în min. 13 echipa Olimpia 
reușește să deschidă scorul, prin 
Knoblau, în urma unei acțiuni bine 
concepute. După înscrierea golului, 
gazdele slăbesc ritmul, dînd posibi
litatea ceferiștilor să pună stăpînire 
pe joo și să egaleze 1 ei obțin o lo
vitură de colț, în urma căreia funda
șul central Donca înscrie printr-o 
lovitură cu capul.

Arbitrul, Vladimir Trifu, Baia 
Mare, a condus corect și competent 
următoarele formații t

Olimpia Satu Mare: Pusztai — 
Moldovan, Ger3, Knoblau, Filip, Hai
duc (min. 80 Koning), Keizer, Samu, 
Borota, Bathori II, Petz.

C.F.R. Timișoara t Gaboraș — Her- 
gan, Donca, Erdei, Bocșa, ChimiUs, 
Volaru, Floareș, Nestorovici, Gorduna 
(min. 46 Pîrvu), Periat (min. 62 Pa
nici).

Augustin VERBA — coresp.
CORVINUL HUNEDOARA — 
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (1—0)

HUNEDOARA, 15 (prin telefon). Jo
cul a fost la discreția gazdelor, a- 
cestea fiind superioare din punct de 
vedere tehnic. Oaspeții au încercat 
să limiteze scorul printr-un joc la 
ofsaid. La aspectul neplăcut al parti
dei a contribuit și arbitrajul slab, 
prestat de brigada din Sibiu, con
dusă de Tudor Andrei.

Hunedorenii au deschis scorul In 
min. 5 prin Pleian, și l-au majorat 
în min. 55, cînd portarul oaspeților 
Bocșa a respins o minge pînă la 
Ștefănescu, care a înscris nestingherft

Corvinul: Tută t- Coiculescu II, 
Stan, Mercea, Kuocek, Cîrlea, Foca, 
Coiculescu I (Munteanu, min. 46), 
Cergo, _ Pleianu, Ștefănescu.

Gloria : Bocșa — Pantelimon, Bar
na, Cîțu, Kerekeș, Gaea, Greabu. En- 
ghi, Nica (min. 60, Cadar), Gocan, 
Ciocan (min. 70, Gheorghe).

Voicu ALBU — coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0) 

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon) — 
Timișorenii au plecat necăjiți, fiindcă 
studenții n-au reușit în 90 de mi
nute să găsească „cheia'’ apărării 
pentru lacătul foarte bun al apă
rării oaspeților. Cu excepția golului 
înscris de Bungău (min. 46), cînd

•vK

4
(nep re
in rest 
orizont, 

spre

acesta a făcut un „slalom" 
văzut de apărătorii reșițeni), 
am asistat la o luptă fără 
după deviza: „tot înainte" 
poarta apărată foarte bine de către 
Ilieș. Și în apărare, gazdele au ma
nifestat lagune (Rotaru și Mafa — 
mereu depășiți). Antrenorul reșițean, 
Reinhardt, cunoscînd forța de șut a 
lui Bungău, l-a pus pe Grozăvescu să-l 
anihileze și acesta 
că ceilalți înaintași, 
su făcut figurație, 
avut 3 bare (Dima 
min. 76 și Rotaru . . .
raport decomere net favorabil (11-4) 
rezultatul este echitabil. Oaspeții, în 
afara golului egalizator — Stoia 
min. 54 — au avut cîteva ocazii „ra
risime”.

A arbitrat foarte bine Z. Stljagyi 
(Oradea).

POLITEHNICA: Filip — Rotaru, 
Mafa, Amăutu, Brăndescu, Surdan, 
Șerban (Mayer), Dima, Bojin, Bun
gău, Copăceanu (Gherga).

C.S.M. : Hies — Rednic, Kiss, Pîr- 
van, Kafka, Șfîrlogea (Stoia). Gro
zăvescu, Dumitru (Vargă), Szilagy, 
Pușcaș, Atodiresei.

P. ARCAN — coresp.
CHIMIA FAGARAȘ — 

MINERUL B.M. 1—1 (0-1)
FAGARAȘ, 15 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). Excelente gazde, 
făgărășenii : programe, cuvinte calde 
la microfon, un puști purtînd mingea 
la intrarea „eroilor", flori. Numai 
că echipa lor nu a pășit tocmai cu 
dreptul — după 6 ani — în „B“.

Prima repriză aparține categoric 
oaspeților, care „leagă" bine, trag Ia 
poartă din orice poziție, ratînd șt 
cîteva ocazii. Un exemplu 1 în mîn. 
5, Triff șutează puternic de la 20 
m în bară, mingea revine, ajunge la 
Coman, care o retrimite spre plasă, 
însă Suciu scoate „in extremis". Go
lul băimărenilor va rămîne de po
mină : Silaghi centrează un balon 
ce pare „mort", făgărășanul Hodrea 
se trezește cu el pe creștetul capu
lui și... neavînd ce face, îl lovește șl 
îl orientează spre propriul portar, 
care ieșise anapoda (singura, dar ma
rea lui greșeală) 1 Min. 16, 1—0 pen
tru Minerul.

Dacă în prima parte am văzut șl 
faze gîndite, aerisite, în schimb, mal 
multă învălmășeală, mai mult tal- 
meș-balmeș ca în repriza secundă 
nici că se poate. In acest mod se 
produce șl egalarea. Printr-o „pădure* 
de picioare, mingea ajunge — după 
un sut al lui Loncer — la 'funda
șul Condruc, care încearcă să o scoa
tă în corner. Din locul' unde ne 
aflam am avut impresia că balonul a 
lovit bara transversală. Arbitrii — cel 
de Centru și tușierul Teciu — au 
dat însă gol valabil, expliclnd, după

a reușit, astfel 
în special Bojin, 

Deși „Poli" a 
min. 20. Bungău 
min. 78) și un

PUNCTE iN DEPLASARE

la

meci, că mingea ar fi izbit bara me
talică. Oaspeții par acum obosiți, se 
mulțumesc o bună perioadă doar cu 
așteptarea și Chimia atacă haotic, 
scăpînd ocazii după ocazii.

Rămînlnd la părerea că faza din 
care s-a înschis golul localnicilor a 
fost confuză, remarcăm în rest, buna 
comportare a brigăzii bucureștene 
condusă de Emil Martin.

Chimia : Suciu — Armeanu, Hodo- 
rea, Stoica, Nițu (min. 57 Tăulea), 
Ciutac, Feher, Boantă (min. 31 Le- 
chită), îoniță, Loncer.

Minerul: Moritz — Cromeli, Con- 
druc, Szabo, Docu, Necula, Triff, 
Radu, Silaghi, Hang, Coman.

Geo RAEȚKI
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
MINERUL ANINA 2—0 (1—0) 

LUGOJ, 15 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

După o absentă de 23 de ani, Lu
gojul are din nou o echipă în B ! 
De acum înainte, cînd fotbaliștii de 
Ia Vulturii vor juca acasă, în ora
șul de Pe Timiș va fi sărbătoare.

Și ieri a fost sărbătoare, cînd 
aproape 5 000 de spectatori au asis
tat la debutul promițător al forma
ției gazdă. Echipa antrenată de ex- 
arădeănul Țirlea, și-a făcut ne de
plin datoria (excelentă pregătirea fi
zică, orientarea tactică) în fata Mi
nerului din Anina, scorul de 2—0 
(1—0) nereflectînd «uperioritatea 
gazdelor.

In prima repriză, localnicii au 
dominat categoric (portarul lor — 
Corec — nu a fost solicitat de nici 
o minge). Lugojenii au ratat însă 
prin Stroie și Vraja. Abia din min. 
20 se sparge gheața, cînd David, 
flancat de doi adversari, înscrie sub 
bara transversală.

In min. 60, Pop șutează impeca
bil de la 20 m. Săcui apără magis
tral, dar apoi e prins pe picior gre
șit de șutul lui Ghișe, 2—0 (min. 
65). Cu acest scor ia sfîrșit o par
tidă desfășurată în deplină sporti
vitate, condusă bine de orădeanul 
St. Patkos.

VULTURII: Corec — Zorescu, 
Dragoș, Bodea, Mihai, Becheru, 
Stroe (mia. 46 Pădureanu), Tukodi,

David, Vraja (min. 6d Ghișe), Pop.
MINERUL ANINA: Săcui — Mi- 

hăilescu, Spălățelu, Țuculia, Copă- 
ceanu, Ovorjac, Tudor, Anghel (80 
Petrovici). Mathe, Zaharia, Gîtan 
(min. 85 Scheep).

Ion OCHSENFELD
C.S.M. SIBIU — ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 1—0 (1—0)
SIBIU. 15 (prin telefon). LocalrTicii 

au obținut o victorie chinuită 
in urma unui joc de slabă factură 
tehnică. Meciul a început încîlcit, cu 
pase fără adresă, și alte greșeli de 
ordin tehnic. In minutul 38, Crețu 
centrează de pe dreapta, balonul a- 
junge la Flichiș care înscrie. Repriza 
a doua începe în același tempo de... 
vals, nici factura tehnică nu se 
schimbă în bine oaspeții fiind cei 
care joacă parcă mai bine. Ei for
țează egalarea și în min. 79 reușesc 
prin Chesnoiu, dar arbitrul, pe mo
tiv de ofsaid, anulează, după păre
rea noastră, un gol valabil. La cîteva 
minute, craiovenii se află iar în si
tuație clară de a marca, dar Bighea 
trage peste poarta goală. După as
pectul jocului un rezultat egal ar fi 
fost mai echitabil.

I. Barbu (Aiud) a arbitrat slab.
C.S.M. : Gunesch — Zaharia, David, 

Schel, Mihai, Marcu, (Schvartz), Con
stantin, Crețu, Stoicescu, Flichiș, 
Răduță.

ELECTROPUTERE : Bucaru — Co
toșman, Popescu, (Dinu), Morovan, 
Bărbuță, Stănescu, Mateescu, Bighea, 
Bălosu (Hîrșoveanu), Bondrea, Ches
noiu.

I. BOTOCAN—coresp.
CLASAMENTUL

1. Gaz metan 
2— 3. Vulturii Textila 
2— 3. Corvinul

4. C.S.M. Sibiu
5—12. Politehnica Tim.
5—12. Olimpia Oradea 
5—12. Olimpia S. Mare 
5—12. C.S.M. Reșița 
5—12. Minerul B. Mate 
5—12. C.F.R. Arad 
5—12. C.F.R. Tim.
5—12. Chimia

13. Eiectroputere 
14—15. Gloria 
14—15. Minerul Anina

16. Metalurgistul

1 0 0 3—0 2
1 0 0 2—0 2
1

1 
1 
1
11
1 0 
1 0 
i e 
1 0 
1 o 
1 0 
1
1
1 
1
1 
1

0 
0 
0 
0 
0
0

0 O 2—0 2 
0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0 
o 
o

o 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1 
1 
1 
1

1-0 2
1—1 1
1—1 1
1—1 1
1—1 1
1—1 1
4—4 1
1-1 1
1—1 1 
0—1 0 
0—2 0
0—2 0
0—3 0

ETAPA VIITOARE (22 august) : Gloria — Vulturii textila, C.F.R.______ ________  ..... __  . . ....... Arad —
Politehnica, Eiectroputere — Olimpia Oradea, C.S.M. Reșița — C.S.M, Sibiu, Meta
lurgistul — Olimpia Satu Mare, Minerul Anina — Chimia, C.F.R. Timișoara — Cor- 
vlnul, Minerul Bala Mare — Gaz metan.

NOCTURNA...
Sta’dionul Republicii e plin în această frumoasă 

noapte de august. Costaș plonjează superb 
la poarta lui... Grosîcs. Constantin, „profe

sorul*, îmi spune că a jucat cu tatăl lui Costaș, la 
j. „Poli" atacă. Incze, „jucăria 

rîde hoțește. Picioarele lungi ale lui
lași. (Era tot portar), 
mecanică*, rîae hoțe
Codrea se opintesc în așteptarea fentei. „Oii" trage 
din tîgarâ, adine, pentru a prelungi, parcă, pasa 
lui Simionas. în tribună, în primele rînduri, Cuper- 
man și Moldoveanu mimează detașarea. Jocul 
crește. Petteanu iși „scrie” zig-zagurile. Tribuna 
aplaudă. Jenei, internaționalul, e mai reținut : „în
totdeauna, nocturna creează iluzia vitezei". Dumi
trescu, antrenorul U.T.A.-ei, venit să-i „spioneze", 
într-o singură seară, pe adversarii săi din primele 
etape (Rapid și Steaua) se uită cu jind la tribune 
arhiplină. „Noi, la Arad, în frumosul și cochetul 
stadion de pe Mureș, cum spun cronicarii, avem 
2 450 de locuri șezînd". Mă gîndesc, fără să vreau, 
la media de spectatori a Feijenoord-ului, în cam
pionatul trecut: 48 325 pe meci.

Jocul se întețește, chiar dacă scădem iluzia noc
turnei. Ce va fi, însă, duminica viitoare ? Acum 
cîteva zile, intr-un vestiar din prima divizie, i-am 
întrebat pe jucători : „Vă rog să-mi răspundeți ce 
v-ar plăcea să jucati . 1) om la om pe tot terenul, 
2) om la om pînă la centru ; 3) sau zona î" Mi s-a 
răspuns în cor: „Zona". Apoi arti stat de vorbă

cu antrenorul : „De ce zona ?" Mi-a răspuns : „Pen
tru că jucătorii au motive să-și economisească for
țele fizice. în fond, marea problemă a fotbalului 
nostru este nerecuperarea. Totul de aici pornește...*

Costaș a mai salvat un gol. Cineva aruncă O 
vorbă în dulcele grai moldovenesc : „Dacă ni-l ia 
și pe Costaș, avem unul și mai bun". Mă întorc 
reflex: „Cum îl cheamă ?” „Noi îi spunem Naște, 
dar copiii îi spun Zamora*... Revin la Dumitres
cu III, obsedat de ideea nerecuperării după efort: 
„Ascultă, Nicule, cum cînfărești tu, marți dimineața, 
starea fizică a jucătorului ? Ții cont de controlul 
medical î" „Nu-1 neglijez. Dar am și eu un test al 
meu. O alergare combinată cu pase. Cine nu reu
șește să facă fotul în 45 de secunde primește invi
tația de a părăsi antrenamentul și de a se consi
dera absent..."

Mircea Mărdărescu a șutat formidabil la păian
jen. Gol ! întreaga echipă ieșeană îl îmbrățișează, 
în sfîrșit, pe băiatul antrenorului. Pentru Gil, seara 
de 14 august este, după un an de așteptare, seara 
derbyului lui Faraon al V-lea. Cu un singur amen
dament : fotbalul e un nesfîrșit lanț de derbyuri.

30000 de spectatori inundă Străzile. Ce-ar fi .să 
jucăm, totuși, numai sîmbătă și să lăsăm televiziu
nii, pentru duminica, meciul „în halat și papuci î"

loan CHIRILĂ

STEAUA A CUCERIT
„CUPA MUNICIPIULUI

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 4—0 (1—0)

După maniera în care se desfă- 
șuraseră partidele de sîmbătă seara
— echilibrate, decise abia de 
„proba" penalty-urilor — finala se 
recomanda drept o confruntare 
aproximativ egală, spre car» fie
care dintre cele două protagoniste 
se îndrepta cu șanse — teoretic — 
asemănătoare.

Pe teren, însă, lucrurile au stat 
altfel : Steatia și-a dominat cu au
toritate adversarul, l-a stăpînit cu 
dezinvoltură, i-a înscris patru go
luri — Iordănescu (min. 39 și 49), 
Aelenei (min. 53), Pantea (min. 85)
— splendide, îngenunChindu-1 la ca
pătul unei partide pe care a con
dus-o, asemenea unui fondist ire
zistibil, din primul și pînă în ul
timul minut.

în atacul bucureștean s-a simțit 
prea puțin lipsa internaționalului 
Tătaru, accidentat sîmbătă, s-a sim
țit prea puțin pentru că reapariția 
lui Iordănescu, adăugată prezenței 
pe gazon a „copilului teribil" care 
este Aelenei, a'oferit ofensivei ste- 
liste culoare și rafinament, reali- 
zînd goluri inteligente — între care 
cel al lui Aelenei a consemnat 
driblarea întregii apărări adverse !
— și o grămadă de ocazii, irosite 
cu candoare, spre deliciul galeriei 
doritoare rle spectacol.

Lipsită de patru titulari (Iorda- 
che, Stoicescu, Cuperman și Mol
doveanu), Politehnica a făcut — 
în ciuda scorului — o figură ono
rabilă, dar greșelile fatale din apă
rare și lipsa de omogenizare a 
atacului — în care Biliboacă alear
gă inutil, căutînd parcă pe cineva, 
plecat... de multă vreme — au ră
pit echipei orice nădejde de a rea
liza mai mult.

BUCUREȘTI
în rezumat, "uri meci plăcut, cu 

multe faze de poartă, un învingă
tor incontestabil;* cu fantezie și 
poftă de^feil.

Arbitrul^Aurel Bentu, ajutat la 
linie de M. Bică și AI. GrigoreșCu. 
a condus bine următoarele for
mații :

STEAUA : Haidu — Hălmăgea- 
nu, Ciugarin, Negrea, Cristache, 
Vigu, Naom, Pantea, Aelenei, lor- 
dănescu Marcu (miri. 59 Dumi- 
triu III).

POLITEHNICA : Costaș — Re
mită, lanul, Alecu, Hanceriuc (fiiin. 
46 Pali), Mărdărescu II, Sinm ■■ :ș. 
Incze IV (min. 75 Romilă II). Bi
liboacă, Lupulescu, Marica (min. 75 
Amarandei).

Ovidiu IOANIȚOAIA

SELECȚIONATA DINAMO — 
RAPID, 5—4 DUPĂ PRELUNGIRI

Rapid, aseară, in „deschiderea" de peDuel Neagu — Andrei, in partida Selecționata Dinamo (tineret) 
stadioi'yțd Republicii

Și meciul Rapid — Selecționata 
Dinamo s-a închiat cu uh rezultat 
egal : 1—1 (0—0), pentru desemna
rea ocupantei locului 3 în „Cupa 
municipiului București" apelîndu-se 
la „criteriul penalyurilor". Dinarrio- 
viștrii au transformat patru (prin 
Haidu, Răut, Gungiu și Mihalache: 
a ratat Batacliu), iar rapidiștii trei 
(prin Marin 
Ene Daniel ; 
Codreanu).

Meciul s-a 
nul dominării teritoriale a fiiuleș- 
tenilor. Dinamo și-a luat măsitri 
speciale de siguranță în apărare, 
aplicînd marcajul om la om, cu 
experimentata extremă stingă Hai- 
du pe post de... libero 1

La 6 minute de la reluare, Marin 
Stelian a deschis scorul: 1—0 pen
tru Rapid. Golul egalizator l-a în
scris Haidu, în min. 59, cînd arbi
trul Anton Miinich a sancționat cu 
lovitură de la 11 m un fault în 
careu comis de Pop asupra lui 
Roșu. Partida a decurs apoi, tot în 
nota de dominare sterilă a’ Rapi
dului. în min. 82, Codrea a fost eli
minat de pe teren pentru lovirea 
intenționată a adversarului...

RAPID : Răducanu (Rămureanu) 
— Pop, Lupescu, Mușat, Ștefan (Co
drea), Dumitru (Dinu), Angelescu 
(Octavian Ionescu), Năsturescu, 
(Petreanu), Ene Daniel, Neagu (Ma
rin Stelian), Codreanu.

DINAMO : Andrei — Ilaidu, Gaș- 
par, Banciu, Drăgan, Răutu, Lăbuș, 
Petre Victor (Libra), Răut (Roșu), 
Batacliu, Gungiu.

Dumitru VIȘAN

Stelian, Petreanu și 
au ratat Lupescu și

desfășurat sub sem-

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 33, 
ETAPA DIN 15 AUGUST 1971

I. Poiana—Progresul Buc.
II. Metalul Buc.—F.C. Galați

III. Metalul Tg.—Sp. studențesc
IV. Știința Bacău—Portul
V. Metalul

VI. Politeh.
VII. Chimia

VIII. Olimpia
IX. Politeh.
X. CSM Sibiu—Electro putere

XI. Gaz metan—Melal. Cugir
XII. Chimia Fg.—Minerul

XIII. Vulturii Lugoj—Min.
Fond de cîștiguri 107.297

Rubrică redaclală 
de LOTO PRONOSPORT

Plopeni—Ș.N. Ol. 
Galați—Ceahlăul 
Rm.V.—CFR Pas 
S.M.—CFR Tim 
Tiffl.—CSM Rosita

1
2
1
1
9
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X
X 
X
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Anina 1 
Ici.



CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE CANOTA.

ECHIPAJUL DE SCHIF 4-1 VISLE A CUCERIT 
PENTRU A TREIA OARĂ MEDALIA DE AUR

B> La 4 + 1 rame — medalie de argint ® în proba de

î+1 — medalie de bronz ft La schif simplu —locul 4
COPENHAGA, 15 (prin telefon, de 

a trimisul nostru special).
într-un cadru festiv, s-au desfă- 

urat duminică pe lacul Bagsvaerd 
:ele cinci finale ale campionatelor 
•uropene feminine de canotaj. Ma- 
•ea întrecere a început cu proba 
ie 4+3 rame. Cursa a avut o evo- 
uție foarte interesantă la 500 m, 
ichipajul românesc conduced plu- 
.onul cu aproximativ 5 secunde, pe 
armătoarele poziții aflîndu-se echi
pajele din R.D. Germană, U.R.S.S., 
R.F. a Germaniei, Bulgariei și O- 
landei. Sportivele noastre trec pri
mele linia balizelor care marchea
ză 750 metri. Pe ultima parte a tra
seului, însă, echipajul „profesoare-

cut, Anita Kuhlke (R.D. Germană). 
Junioara Gabriela Toader a ocupat 
un onorabil loc 4. La 18 ani este, 
firește, un succes să defilezi pe cu
loarul 4, după o “ 
nat european. 
Anita Kuhlke 
4:30,75, 2. Anick 
ța) 4:34,66, 3.
(R.F.G.) 4:35,03, 4. Gabriela Toader 
(România) 4:36,66, 5. Anelize Lar
sen (Danemarca) 4:44,78, 6. Ingrid 
Dusseidorp (Olanda) 4:44,80.

Urmează startul echipajelor de 
4+1 vîsle. Cvintetul nQstru pleacă ... 
puternic și conduce cu aproape of 
barcă Ia 500 m. Schitul alunecă ra
pid, în această ambarcațiune aflîn-

finală de campio- 
REZULTATE : 1. 
(R. D. Germană) 
Antthoine (Fran-

Edith Baumann

lor“ — 'cum îl numesc obișnuițiL du-se maestrele emerite ale sportu- 
Snagovului —J (barca este formată^ iui Ioana Tudoran, Mitana Botez, 
din patru profesoare și aparține ’J; Elisabeta Lazfir, Ștefania Borisov 
Clubului 'nautic universitar, Bncu-j^j 
rești), scad ritmul și, spre finiș, ca- 
notoarele sovietice ridică strocul, le 
ajung din urmă pe sportivele noas- ’ 
tre și, după o luptă aprigă pe ulti
mii metri, cîștigă schifistele din 
U.R.S.S. Astfel, ■ reprezentantele ță
rii noastre (antrenor prof. Ion 
Boicu), cuceresc o meritată medalie 
de argint. REZULTATE : 1. U.R.S.S. 
(Elena Marozova, Tatiana Petrova, 
Olga Ivanova, Ana Kuleshova + 
Ala Sicheva) 3:55,77, 2. România
(Doina Bălașa, Marioara Sîngeor- 
zan, Elena Necula, Teodora Untaru 
+ Rodica Iordache) 3:56,45, 3. R.D. 
Germană 3:59,66, 4. R.F. a Ger
maniei‘4:02,19, ’ 5. Bulgaria 4:09,27, 
6. Olanda 4:11,12,

20 de minute mai tîrziu, prin 
fața tribunelor vor defila, în rit
mul unui frumos marș sportiv, fi
nalistele probei de schif simplu. în
vingătoare în această cursă este 
campioana europeană de anul tre-

și mai tînăra Doina Bardaș. Repre- 
zentantele canotajului românesc la 
această probă nu vor ceda întîie- 
tatea și, după un splendid finiș, 
vor trece primele linia de sosire. 
Așadar, campioană europeană în 
proba de 4+1 vîsle a ediției 
ROMANIA.

Echipajul medaliat cu aur 
ceastă a 18-a confruntare 
nentală a fost pregătit de antreno
rul emerit, prof. Ion Bulugioiu și 
cucerește pentru a treia oară tit
lul european. REZULTATE I 1. 
România (Ioana Tudoran, Mitana 
Botez, Elisabeta Lazăr, Doina Bar
daș + Ștefania Borisov) 3:48,39, 2. 
U.R.S.S. 3:50,92, 3. Franța 3:53,14, 
4. R.F. a Germaniei 3:55,48, 5. Bul
garia 3:59,07, 6. R. D. Germană
4:00,43.

Cea de a patra finală a campio
natelor europene feminine de ca
notaj este rezervată probei de 2 
vîsle. în această întrecere, la care

1971 l

la a- 
conti-

schiful românesc nu a prezentat 
echipaj, victoria a revenit sportiy 
velor din U.R.S.S. la capătul unei 
evoluții prin care s-au impus net. 
REZULTATEI 1. U.R.S.S. (Galina 
Suslina, Elisaveta Kondroshina) 
4:05,55, 2. R.D. Germană 4:08,13, 3. 
R.F. a Germaniei 4:09,55, 4. Franța 
4:11,71, 5. Polonia 4:16,51, 6. Ceho
slovacia 4:17,04.

Ediția 1971 a campionatelor euro
pene din Danemarca se încheie' cu 
spectaculoasa cursă de schif 8+1. 
Disputa a fost viu urmărită de că
tre cei prezenți, prilejuind o în- 
dîrjită luptă pentru întîietate. A 
trecut primul linia de sosire echi
pajul Uniunii Soviejtice,’ care a con
dus de la un capăt la celălalt al 
pistei de 1000 m. în această ultimă 
confruntare europeană canotajul 
românesc și-a îmbogățit palmare
sul cu încă o medalie; evoluînd 
meritoriu, schiful de 8+1 format 
din Ecaterina Trancioveanu, Viori-

s ca Lincaru, Elena Oprea, Elena Ni
colae, Florica Petcu, Cristei Wie
ner, Marioara Constantin, Elena 
Gavliuc + Ștefania Borisov se cla
sează pe' locul 3, cucerind medalia 
de bronz. Rezultate: 1. U.R.S.S. 
3:27,78, 2. R.D. Germană 3:35,52, 3. 
România 3:41,38, 4. Olanda 3:45,08, 
5. Ungaria 3:50,35, 6. Danemarca
4:03,94.

Bilanțul canotajului feminin ro
mânesc la aceste puternice cam
pionate europene se prezintă ast
fel i o medalie de aur (4+1 vîsle), 
o medalie de argint (4+1 rame), o 
medalie de bronz (8+1) și un loc 4 
(schif simplu). Este un pas înainte 
în afirmarea acestui sport pe arena 
internațională, succes confirmat și 
prin ocuparea locului 3 în clasa
mentul general pe națiuni care a- 
rată astfel 1 1. U.R.SJS. 36 p, 2. 
R.D. Germană 28,50 p, 3. România 
27,50 p, 4. R.F, a Germaniei 17 p, 
5. Franța 14 p/' 6, Olanda 8,50 p.

Vasile TOFAN

A.

PUNCT FINAL LA CAIAC-CANOE (juniori)

Se cintă imnul țării noastre! 'Au trecut doar cîteva minute de la primul 
titlu cucerit, ieri, de iuniorii români i canoiștii Petrică Marcov și Ivan Lisov

(’* ■ (Urmară din pag. 1)
trukhin — Anatoli Gherlkim (Uniu
nea Sovietică) 1:39,2 ; 2. Simion Chi
rilă — Vasile Dîba (România) 
1:40,4; 3. Zoltan Angyal — Bela 
Balatonl (Ungaria) 1:42,0.

P CAIACISTELE NOASTRE — 
PE PRIMA TREAPTA

i "' Finala probei de K 4—500 m (F)
tuturor o mare satisfac- 
T o întrecere echilibrată,

CLASAMENT GENERAL

1. ROMANIA 72
2. U.R.S.S. 64
X Ungaria 62
4. R.D. Germană 57

?• Bulgaria 33
,6. R.F. a Germaniei 25
(7,i Polonia 21
■:8, Cehoslovacia 17

9. Suedia 8
f 10--11. Iugoslavia 7

10--11, Finlanda 7
12—13. Spania
12—13. Italia
14—15. Anglia
14—15. Franța
16—17. Danemarca 
16—17. Belgia

f -X....

6
6
2
2
1
1

frumoasă,' un spectacol sportiv care 
a îneîntat privirile. Confirmîndu-și 
valoarea, caiacistele noastre au con
curat admirabil, Impresionînd prin 
puterea de luptă de care au dat 
dovadă, mai ales în ultima parte a 
cursei. în aplauze binemeritate, ele 
au trecut primele linia de sosire, 
cucerind CEL DE AL DOILEA 
TITLU EUROPEAN si MEDALIILE 
DE AUR ale acestor campionate.

K 4—500 m (F): 1; Maria Ivanov
— Nastasia Nicolae — Maria Cosma 

. — Fedosla Nichiforov (România)
1:45,8; 2. Ludmila Llschenko — Ta
tiana Levakova — Nina Petrowskaia
— Nadejda Alexeeva (Uniunea So
vietică) 1:46,5; 3. Zvkute Stelmach
— Petra Rehberg — Dorothe Olt- 

— Carola Zirzow (R.D. Ger-
1:48,6.
ÎNCĂ' UN TITLU 

CAMPION AL EUROPEI 
PENTRU ROMÂNIA

Lucrurile păreau clare în finala 
probei de canoe simplu 500 m. Prin 
rezultatele anterioare, dintre cei 
nouă concurenți, se detașau evident 
maghiarul Oskar Frey și canoistul 
român Vasile Serghei. Dar, 
se întîlniseră pînă acum de 
și tot de atîtea ori victoria 
sportivului maghiar I

Duelul celor doi canoiștl 
într-adevăr, la înălțimea așteptări
lor. Cursa finală — poate spre sur
prinderea multora — a fost cîști- 
gată de Vasile Serghei, care își ia 
astfel revanșa mult dorită fi, prin

maim 
mană)

DE

cei doi 
trei ori 
revenise

a fost,

ECHIPEI REPRE- 
ROMAN1EI AL 

CONTINENTAL, 
pe care canoistul 
după eforturi cu

victoria sa, aduce 
ZENTATIVE A 
TREILEA TITLU 
A fost uni succes 
român l-a obținut 
totul deosebite, intr-o manieră de 
campion autentic, ceea ce i-a adus, 
o dată cu aplauzele spectatorilor, fe
licitări chiar diri partea lui Oscar 
Frey.

O 1—500 m i 1. Vasile Serghei 
(România) 2:05,1} 2. OMcar Frey (Un
garia) 2:07,7; 3. Greenland Timo 
(Finlanda) 2:11,1;

LA K4 — 500 m RATAM 
DE PUJIN MEDALIA DE AUR
Finala acestei probe, extrem de 

disputată si de remarcabilă specta
culozitate a adus juniorilor români 
o nouă medalie de argint. Ei au 
fost, chiar, la un pas de titlul eu
ropean al probei. La jumătatea 
cursei, Un moment de neatenție, un 
altul de întîrziere șl echipajul so
vietic se distanțează puțin, dar su
ficient pentru a-i obliga pe juniorii 
români la eforturi disperate și, din 
păcate...' fără rezultat. Diferența de 
trei zecimi de secundă arată cît de 
strînsă a fost lupta finală. Ne bucu
ră, însă, să știm că la această pro
bă avem un echipaj de valoare, cu 
mari posibilități de îmbunătățire a 
performantelor.

K 4—500 m (B)f 1, Kamid Sirsev
— Valeri Poliskov — Mikhail Abak- 
hin — Anatoli Cherikin (Uniunea 
Sovietică) 1:31,3; 2. Simian Chirilă
— Vasile Dîba — Ion Ivanov — Po- 
licarp Malîhin (România) 1:31,6; 3. 
Jurgen Lehnert — Kersten Neumann
— Helge Ditrichke — Jurgen Knesh- 
ke (R.D. Germană) 1:32,7.

ORDINE SCONTATA 
LA CAIAC SIMPLU FETE

Finala probei de caiac simplu fete 
s-a desfășurat conform previziuni
lor, lupta pentru titlu dîndu-se între 
Nina Gopova și lise Kaschube. Lo
cul IV ocupat de Maria Ivanov este 
cel pe care ni-1 anunțaseră si an
trenorii lotului nostru 1

K 1—500 m (F): 1. Nina Gopova 
(Uniunea Sovietică) 2:08,2; 2. lise 
Kaschube (R.D. Germană) 2:10,1; 3. 
Erzsabet Horvath (Ungaria) 2:11,4.
ARGINT — ÎN ULTIMA FINALA

Programul finalelor de la Snagov 
s-a încheiat cu proba — Inedită 
pentru noi — de canoe 7, în care 
lupta pentru titlu era considerată 
deschisă, valoarea echipajelor fiind 
necunoscută pentru toată lumea. în 
baza performanțelor individuale, cre
deam că juniorii români vor obține 
victoria, 
însemne 
pean a 
după o . . ___

C 7—500 m: 1. Uniunea Sovietică 
1:36,4; România (Vasile Serghei — 
Vasile Petrescu — Ion Cînlegeanu
— Grigore Nichiforov — Ivan Lisov
— Artenie Bucioc — Petrică Mar- 
cov) 1:36,9; 3. Bulgaria 1:39,3.

dar — fără ca aceasta să 
o surpriză — titlul euro- 
revenit canoiștilor sovietici, 
luptă strînsă.

■#,. Mi-■&
Marele Premiu al Austriei, desfășurat 
pe circuitul de la Zeltweg, în cadrul 
campionatului mondial de automobilism, 
a revenit elvețianului Jo Slffert, pe 
B.R.M., cu o medie orară de 212,820 km, 
nou record. Pe locul doi — Emerson 
Fittipaldi (Brazilia).
■
Elvețianul Werner Hug (19 ani) este noul 
campion mondial de șah la Juniori. In 
finala întrecerilor, la Atena, el a totali
zat 9 puncte, fiind urmat de Rlbly (Un
garia) S‘/2 p. Rogoff (S.U.A.) 8 p, Va- 
ganlan (U.R.S.S.) 7*/a p.

Tlmlr Pineghln (U.R.S.S.) — 40,1 p, ur
mat de Nils Joergensen (Danemarca) — 
58 p șl o. Pimentel (Brazilia) — 80 p. 
Ultima regată a fost cîștlgată de nor
vegianul S. Lunde.

înregistrat următoarele rezultate : Po
lonia — Ungaria 1—9 (1—0): Cehoslova
cia — R.D. Germană 1—1 (1—0).

Cu prilejul campionatelor de natație ale 
Poloniei, care se desfășoară la Varșovia, 
Petr Hmelevskl a stabilit un nou record 
național In proba de 100 m liber cu 
timpul de 54.3. Cu un nou record al 
Poloniei s-a încheiat șl proba feminină 
de 100 m fluture în care Sofia Volnowska 
a fost cronometrată In 1:11,1.
■
Boxerul spaniol Jose Legra șl-a păstrat 
titlul de campion european profesionist 
la categoria pană, învlnglnd prin k.o., 
In repriza a 9-a, pe Italianul Giovanni 
Girgenti.
cânte, în
■
Partidele 
a turneului internațional feminin 
volei de la Miinchen s-au încheiat 
următoarele rezultate :
a Germaniei 3—0; Polonia — Italia 3—0; 
Japonia — Ungaria 3—2.
H
Campionatele europene de yachting 
(clasa „Soling1') s-au încheiat Ia Trave- 
munde (R.F.G.) cu victoria sportivului 
danez Paul Elvstroem, care a totalizat 
3 punc'e. Pe locul secund s-a clasat

Meciul s-a disputat la A11- 
fața a 10 000 de spectatori.

disputate In cea de-a doua si
' ‘ ' de

cu 
U.R.S.S. -R.F.

Turneul de tenis de la Indianapolis a 
continuat cu disputarea partidelor din 
sferturile de finală ale probei de simplu 
bărbați. Jucătorul Iugoslav Zellko Fra- 
nulovici l-a învins cu 6—7, 6—2, 6—3 pe 
chilianul Patricio Cornejo, Iar america
nul Cliff Richey a ’ dispus cu 6—4, 6—3 
de tînărul său compatriot Eddie Dibbs. 
Au mal obținut calificarea In semifinale 
americanul Clark Graebner învingător 
cu 6—4, 6—2 în fața Iul Roscoe Tanner 
șl chilianul Jalme Fillol, care I-a eli
minat cu 7—6, 6—2 pe francezul Plerre 
Barthes. . .
■
Campionatele Internaționale Jopen” de 
tenis ale Canadei, care se desfășoară la 
Toronto, au programat ultimele două 
partide — sferturi de finală. Spaniolul 
Andres Glmeno l-a eliminat cu " ‘ 
6—2, pe mexicanul Marcelo Lara, 
olandezul Tom Okker l-a învins 
6—3, 6—4 pe englezul Roger Taylor. Mal 
sînt calificați pentru semifinale austra
lienii John Newcombe șl Ken Rosewall.
■
Cel de-al 19-lea tur ciclist al R.D. Ger
mane a luat sfîrșlt la Cottbus cu vic
toria tînărulul rutier Wolfgang Wese- 
mann (R.D. Germană), urmat de co
echipierul său Gonschorek la 3:05, bel
gianul Pollentier la 4:34, cehoslovacul 
Hrazdlra la 4:34.

cursa cicliști Internațională desfășurată 
la Varese a fost cîștlgată de italianul 
Gaincarlo Polldori cronometrat pe dis
tanța de 243 km cu timpul de 5 h 46:15 
(medie orară de 42,176 km). La 1:07 de 
învingător au sosit Italienii Tino Conți, 
Italo Zllloll șl belgianul Tony Hou- 
brechts. Cunoscutul campion Italian Fe
lice Glmondl a ocupat locul 9.

Schiorii fruntași din mai multe țări 
europene, care se pregătesa In comun în 
Chile, au participat la o probă de 
slalom special desfășurată la f Portillo. 
Victoria a revenit auatrlâculul David 
Zwililng cronometrat Ou timpul de 
1:28,97, urmat de elvețianul Edmund 
Bruchman 1:29,13, «panlolul Francisco 
Ochoa 1:29,15, , veat-germanul Hagn, 
1:30,09. H «4 A ’

■ li........... .......  '■ ' • 11 „■■'■JT,■ ‘ r 7,:

MEMORIALUE IURi GAGARIN^ LA BASCHET
Us R; SJ S. — Cehoslovacia 104-70

ți T’ r.„, > - ----- -  - —----- • ■ '
Leningrad ta dispută întrece-: 

turneului j internațional fhascu- 
de baschet ^.Memorialul Iuri

6-4, 
Iar 
cu

La Budapesta a început un turneu in
ternațional de hochei pe iarbă la care 
participă selecționatele masculine ale 
Cehoslovaciei, R.D. Germane, Poloniei șl 
Ungariei. In prima zi a competiției s-au

I
■■

Este ultimul gard înaintea finișului victorios al lui Frank Siebeck (R.D.G.), cîștigătorul cursei de 110 mg

SIEBECK (RDG), DANES (Cehoslovacia), VILLAIN 
(Franța), ARESE (Italia), și LISMONT (Belgia) PRINTRE 

ULTIMII ÎNVINGĂTORI AI „EUROPENELOR ii

(Urmare din pag. 1)

cu secretele atletismului, dar făcu
seră pentru acest sport o mare pa
siune. Iar federația noastră de spe
cialitate, pentru a le încuraja spe
ranțele, i-a selecționat în delegația 
olimpică. Școlarii de atunci s-au 
maturizat însă și astăzi, amîndoi — 
Cornelia Popescu și Csaba Doșa — 
au adăugat colecției lor de trofee 
două medalii de argint strălucitor. 
Iar țara noastră este singura (din 
cele 29 prezente la C.E.) care a fost 
excelent reprezentată pe podiumul 
de premiere la capătul ambelor pro
be de săritură în înălțime.

Disputa de sîmbătă seară a celor 
17 sportivi, care trecuseră (la cali
ficări) înălțimea de 2,12 m a fost 
pasionantă, întrunind toate atribu
tele unui speotacol de. mare calitate.. 
In plus, ea ne-a oferit și cea mal 
mare satisfacție, locul secund (cu 
rezultat egal cu al învingătorului) 
fiind pe cît de superb, pe atîț de 
nesperat. Cine și-ar fi închipuit 
înainte de concursul ce avea să du
reze 4 ore, că tînărul student din 
anul II al Institutului Pedagogic din 
Tg. Mureș (Facultatea de educație 
fizică), creditat ou cea mal slabă 
performanță în acest sezon (doar 
2,14 m din lotul celor 17 finaliști, 
avea să furnizeze o asemenea sur
priză ? Dar excelenta pregătire, for
midabila ambiție a mureșanului, 
aveau să dea peste cap toate pro
nosticurile specialiștilor. Dosa a Im
presionat la Helsinki pe toată lumea 
prin temperamentul său complet e- 
chillbrat, prin felul său de a con
cura (nici un efort de prisos), prin 
dornița oontinuă de autodepășire. 
La 2,05 m și 2,08 m a trecut din 
prima, iar la 2,11 m din a doua. 
Pentru înălțimile următoare, 2,14 m 
și 2,17 m (nou record național), el 
a trebuit însă să se concentreze de 
cîte trei ori, pentru a lăsa ștacheta 
neclintită în suporți. La această ul
timă înălțime, ieșiseră din concurs 
Atzarro (Italia), Tihany (Ungaria), 
Magerl (R.F.G.), Moraveo și Palko- 
wskl (Cehoslovacia), Kelemen (Un
garia). La 2,20 m, sovieticul Kestutis 
Șapka a trecut prin ,flop“ din pri
ma încercare, elevul fostului record
man național la prăjină Zoltan 
Szabo din a doua (deci un nou re
cord) iar Rustan Ahmetov (U.R.S.S.) 
din ultima, ceea ce avea să deter
mine ordinea primilor trei clasați. 
La 2,22 m, Doșa a avut două încer
cări excelente, în care a doborît de 
puțin, dar și așa. performanța "* 
rămîne remarcabilă.

Tot în această penultimă zi de în
treceri am mai fost impresionat! de 
pentatlonista vest-germană Heide 
Rosendahl. înaintea ultimei probe, 
cursa de 200 m, ea era condusă de 
Burglinde Pollack (R.D.G.). O sin
gură zecime de secundă însă i-ar 
fi fost suficientă pentru a cîștiga. 
Rosendahl a alergat excelent în 23,8 
(față de 24,1 cît a realizat adversara 
ei), obținînd un frumos succes. Cinci 
minute mal tîrziu, ea era prezentă 
la finala de la lungime. Deși mar
cată serios de efort, Heide a reușit, 
totuși, o serie excelentă: 6,46 m —

sa

de

în „Cupa Tungsram" la polo

6,66 m — 6,63 m 
însă pentru 

Elvețiar.ca Meta Antenen, 
revelație a concursului, cu

6,64 m — 6,63 m
— 6,60 m. Insuficientă 
cîștig.
marea _____- - -
6,73 m din prima încercare și apoi 
cu 6,62 m — 6,45 m — 6,55 m — 6,66 
m — 6,62 m a condus pînă la ultima 
săritură, cînd a fost depășită de In
grid Mickler (R.F.G.). Noua campi
oană a continentului a avut doar 
trei sărituri reușite : 6,42 m (prima), 
6,64 m (a treia) și 6.76 m (ultima). 
Reprezentanta țării noastre, Viorica 
Viscopoleanu, campioană olimpică în 
Mexic, nu putea realiza mai mult, 
dacă vom ține seama de actuala ei 
stare fizică. Seria româncei: 6,01 m
— 6,22 m — 6,39 m — 6.39 m — 6,33 
m și dep.

In sfîrșit, finlandezul Juha Văatăi- 
nen a demonstrat tuturor că este un 
excelent tehnician (a știut exact 
cînd să plaseze ataoul decisiv) și un 
sprinter renumit. La aruncarea cio
canului, succesul lui Beyer (R.F.G.) 
era de așteptat, în schimb, surprin
zătoare ni se pare absența din pri
mii opt a lui G. Zslvotsky (Unga
ria), care ia calificări avusese cel 
mai bun rezultat (71,58 m).

REZULTATE TEHNICE. 110 m g : 1.
F. SIEBECK (R.D.G.) 14,0, 2. A. Pascoe 
(M. Brit.) 14,1, 3. L. Nadenlcek (Ceho
slovacia) 14,3, 4. M. Wodzynskl (Pol.) 
14,4, 5. A. Mosiașvili (U.R.S.S.) 14,4, 6. 
S. Liani (Italia) 14,4.

4x100 m (f): 1. R.F. A GERMANIEI 
(Schittenhelm, Helten, Irrgang, Mickler) 
43,3 — nou record european, 2. R.D. Ger
mană (Balzer, Stecber, Vogt, Strophal) 
43.6, 3. U.R.S.S. (Jarkova, Buharina, Ni
kiforova, Besfamilnaia) 44,5, 4. Ungaria 
44,8. 5. Polonia 44,8, 6. M. Britanle 44,9.

3 ooo m obstacole : 1. J. P. VILLAIN 
(Franța) 8:25,2, 2. D. Moravcik (Ceho
slovacia) 8:25,2, 3. P. Sisoev (U.R.S.S.) 
8:26,4, 4. R. Bite (U.R.S.S.) 8:27,0, 5. M. 
Ala-Leppilampl (Finlanda) 8:31,0, 6. G. 
Tihov (Bulg.) 8:32,2.

Triplusalt : 1. J. DREHMEL (R.D.G.) 
17,16 m, 2. V. Saneev (U.R.S.S.) 17,10 m, 
3. C. Corbu (România) 16,87 m, 4. M. 
Sauer (R.F.G.) 16,58 m, 5. V. Flser (Ce
hoslovacia) 10,39 m, 6. H. G. Schenk 
(R.D.G.) 16,38 m.

4x100 m (b): 1. CEHOSLOVACIA (Kriz, 
Demec, Kynoa, Bohman) 39,3, 2. Polonia 
(Gramse, Kuch, Nowosz, Dudzlak) 39,7, 
3. Italia (Guerinnl, Mennea, Abetti, 
Preatoni) 39,8, 4. M. Britanle 39,0, 5. 
U.R.S.S. 40,0. Echipele Franței, R.D. Ger
mane șl R.F. a Germaniei au fost des
calificate.

4x400 m (f): 1. R. D. GERMANA 
(Kiihne, Lohse, Seidler, Zehrt) 3:29,3 — 
nou record mondial, 2. R.F. a Germaniei 
(Rtlckes, Frese, Falck, Bbddlng) 3:33,0, 
3. U.R.S.S. (Nlkanorova. Popkova, Ko
lesnikova, Clstlakova) 3:34,1, 4. M. Bri
tanle 3:34,5, 5. Polonia 3:35,3, 6. Suedia 
3:37,1.

1 500 m (f) : 1. KARIN BURNELEIT 
(R.D.G.) 4:09,6 — nou record mondial,
2. Gunnhild Hoffmelster (R.D.G.) 4:10,3,
3. Ellen Tittel (R.F.G.) 4:10,4, 4. Rlta 
Ridley (M. Brit.) 4:12,7, 5. Regine Klel- 
nau (R.D.G.) 4:13.7, 6. Ludmila Bragina 
(U.R.S.S.) 4:13,9.

1 500 m (b) : 1. F. ARESE (Italia) 3:38,4, 
2. H. Szordykowskl (Pol.) 3:38,7, 3. B. 
Foster (M. Brit.) 3:39,2, 4. J. Klrkbrldge 
(M. Brit.) 3:39,5, 5. J. BOxberger (Franța) 
3:39,6. 6. J. P. Dufresne (Franța) 3:40.7.

Disc (b): 1. L. DANEK (Cehoslovacia) 
63,90 m, 2. L. Milele (R.D.G.) 61,62 m, 3.
G. Fejer (Ung.) 61,54 m, 4. D. Wipper- 
mann (R.F.G.) 61,36 m, 5. M. Losch 
(R.D.G.) 60,86 m, 6. P. Kahma (Finlan
da) 60,64 m.

4X400 m (b): 1. R. F. A GERMANIEI

(SchlBske Jordan* JelUnghaus, Kohler) 
3:02,9, 2. Polonia (Korickl, Balachowskl, 
Badenski, Werner) 3:03,6, 3. Italia (Seve
rino, Puosi, Bello, Flasconaro) 3:04,6, 4. 
U.R.S.S. 3:04,9, ‘ -
Franța 3:05,0.

Maraton : 
2 h 13:09,0, 
2 h 13:59,6, 
2 h 14:34,8, 
2 h 16:22,0, 
2 h 17:48,8, I 
2 h 17:58,8.

î. 
2.
3.
4.
5.

. , 4.
M. Britanle 3:04,9, 6.

K. LISMONT (Belgia) 
T. Wright (M. Brit.)

R. Hill (M. Brit.)
C. Kirkham (M. Brit.) 

G. Roelants (Belgia) 
P. Rumakko (Finlanda)

5.

BUDAPESTA 15 (prin telefon) Re
prezentativa de polo a României a 
obținut o nouă victorie în turneul 
internațional dotat cu „Cupa Tungs
ram”, în ciuda faptului că selec
ționata R. F. a Germaniei i-a opus 
o dîrză rezistență. Iar arbitrajul
1- a fost vădit defavorabil. Un sin
gur amănunt 1 poloiștii români au 
beneiiciat de două situații de „om 
în plus” (au realizat una). în timp 
ce adversarii lor au avut nu mai 
puțin de șapte asemenea situații. 
Cu toate acestea, formația țării 
noastre a făcut un jo« bun (mal 
ales în apărare, unde a fost for
țată să se afle mai mult de
din meci) și a învins cu 4—2 (2—1. 
0—0, 0—0. 2—1). Claudiu Rusu a 
deschis scorul din „om în PluȘ“> . iaf 
Schumann a egalat (1—1) 
situație asemănătoare. Apoi, tînărul 
jucător elujean avea să readucă a- 
vantaj echipei noastre (2—1) din- 
tr-o frumoasă acțiune personală în 
centru.

în reprizele a doua și a țrela, 
sportivii vest-germanl au benefisiat 
de 4 situații de superioritate nume
rică, dar formația română (a ratat 
și ea o asemenea ocazie) a rezistat 
splendid. In ultimul „sfert", D. Po
pescu mărește avantajul (3— 1). Și 
din nou adversarii au avut de doua 
ori „om în plus". Cel care au mar
cat însă, au fost sportivii români, 
prin Zamfirescu (4—1), Iar Wolf a 
pecetluit în final scorul partidei.

0. Dirnwerber (Austria) a gondus 
următoarele formații : HUBER (Slă- 
vei) — MIHĂILESCU. ZAMFIRES- 
CU, Novao, Cullneao. CLAUDIU 
RUSU, Lazăr, Frîncu, D. Popeseu, 
C. Rusu ; R.F.G. f ©lbert—Haver- 
kamp, Kupper, Gudd. Wolf, Schu
mann, Weeke, Stoffges, Druge,' 
Schupher, Schiefel.

în celelalte partide: Qlanda—Bul
garia 7—5 (2—2, 1—0, 2—2, 2—1) și 
Ungaria—Suedia 8—1 (3—0, 3—0.
2— 1 o—o). Clasament: I. Ungaria
8 p,‘ 2. Româsia 6 p, 3. ©landa 4 p, 
4. R.F.G. 4 p, 5. SuedLa 2 p, 6. Bul
garia 0 p.

C. E. de juniori la înot

ANCA GROZA LOCUL IV
LA 200 m DELFIN CU 2:32,9
ROTTERDAM 15 (prin telefon).

Cea de a treia ediție a campio
natelor europene de natație pentru 
juniori s-a încheiat cu succesul 
sportivilor olandezi, învingători în 
majoritatea probelor. De subliniat 
și evoluția excelentă a lui Andras 
Hargitay (Ungaria) care a cucerit 
6 titluri continentale. Reprezentan
ta țării noastre Anca Groza a avut 
o evoluție meritorie și în '■ursa de 
200 m delfin, clasindu-sf ie locul 
IV cu 2:32,9. Iată ultirr .-le rezul
tate tehnice :

400 m liber (b) : HARGITAY 
(Ung.) 4:10,2 (record) ; 400 m li
ber (f) i HANSJE BUNSCHOTEN 
(Olanda) 4:31,5 — nou record eu-

ropean, Ancke Rijnders (Olanda) 
4:33,1 ; 100 m bras (b) : ANANIEV 
(URSS) 1:10,7; 100 m bras (f) : 
PATRIOTA SIEWERT (REG) 1:19,1. 
Andrea Hubner (RDG) 1:19,6; 100 
m spate (b) : VANJA (RDG) 62.9 ; 
100 m spate (f) : JOSIANE ELZER- 
MAN (Olanda) 69,4, Susanne Hilger 
(RDG) 69,6 ; 200 m delfin (f) : RO
SEMARIE KOTHER (RDG)-------
Vera Faitlova (Cehoslovacia) 
Eva Andersson (Suedia) 
ANCA GROZA (ROMANIA) 
800 m liber (f) : HANSJE 
SCHOTEN (Olanda) 9:26 0,
Verver (Olanda) 9:33,0 ; 1500 m li
ber: VAN' DEN KUIL (Olanda) 
17:16,3.

2:25,6,
2:30,1,
2:30,3, 
2:32,9; 
BUN- 
Astrid

TENISMANIi ROMÂNI EVOLUEAZĂ ÎN POLONIA
Un puternic lot de jucători și 

jucătoare din țara noastră va fi 
prezent, în această săptămînă, la 
campionatele internaționale de te
nis ale Poloniei, care se dispută la 
Kattowice (16—22 august). Fac de
plasarea Iudit Dibar, Agneta Kun,

Sever Mureșan și Ion Sântei. în
soțiți de Victoria Costică, membră 
a Biroului F.R.T.

Turneul de la Kattowice se dis
pută cu prilejul sărbătoririi a 5J 
de ani de activitate a federației 
poloneze de tenis.

S-AU ÎNCHEIAT jocurile sportive panamericane
In finală la fotbal: Argentina — S. U. A. 1*0

BOGOTA (Agerpres). — După 12 
zile de întreceri, în localitatea co- 
lumbiană Caii s-a încheiat cea 
de-a 7-a ediție a jocurilor sportive 
panamericane. O comportare foar
te bună au avut la această com
petiție reprezentanții Cubei, care 
au ocupat locul 2 în clasamentul pe 
țări cu 104 medalii dintre care 31

de aur. Ei au fost întrecuți doar 
de puternica selecționată a S.U.A., 
218 medalii (105 de aur). Pe locul 
3 cu 79 medalii (18 de aur) s-a 
clasat echipa Canadei.

Ultima finală a jocurilor a opus 
selecționatele de fotbal ale Argen
tinei și S.U.A. Au învins fotbaliș
tii argentinieni cu scorul de 1—0.

F.I.F.A.

3-1 
alte 

cu

3-1;
West

UNGARIA’: CONDUCE
? UJPESTI DOZSA

PREȘEDINTELE 
VIZITEAZĂ BRAZILIA

West 
Ham 

Totten-

ANGLIA’f ARSENAL’ CTȘTIGĂ 
PRIMUL DERBY

Campioana primei ligi vest-ger- 
mane, Borussia Moenchengladbach, 
a pornit cu stîngul în acest sezon... 
Jtlcînd în deplasare, cu F. C.

au Început noi campionate
Kaiserslautern; deținătorii titlului 
au fost învinși cu 1—0 (0—0). Pe 
lingă aceasta, ei pierd pentru cî
teva etape cel puțin și pe inter
naționalul Herbert Wimmer, acci
dentat în minutul 71. Performera 
etapei este Shalke 04, învingătoare 
cu 5—1 (1—0) în deplasare, la Ha- 
novra. Același scor, dar pe teren 
propriu, înregistrează S. V. Ham
burg în fața lui Eintracht Frank
furt. Iată celelalte rezultate din 
prima etapă : Arminia Bielefeld —z 
Rotweiss Oberhausen 0—1 (0—0), 
MSV Duisburg — Borussia Dort
mund 2—1 (0—1), VfB Stuttgart 
—— Hertha BSC 3—0 (2—0), Ba
yern Miinchen — Fortuna Dussel
dorf 3—1 (1—1), VfL Bochurri — 
Eintracht Braunschweig 1—0 (1—0),’ 
F. C. Koeln — Werdetf Bremen 
0—0. Și prima listă de golgeteri: 
Fischer (Schalke) 4 goluri, Seeler 
(Hamburg) și Ettmayer (Stuttgart) 
cite 2 goluri.

Ieri, în campionatul primei divizii 
de fotbal a Ungariei (etapa a Il-a) 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate l M.T.K. — UjpeSsti Ddzsa 0—1 
(0—1), .Vasas — Ferencvaros 0—1 
(0—1), Cșepel — Egyetertes 0—0, 
Komld —1 Șzombathely 2—0 (2—0), 
Videotori — Pecsi Ddzsa 1—0 (1—0),
Didsgyor — Eger 3—1 (1—1), Honved
— Salgdtarjăn 1—1 (1—0), Gyori Râba
— Țatabânya 1—1 (1—0). In clasa- 
mdjlț 1 Ujpesti D6zsa 4 p, Ferencva- 
roâ, Salgdtarjăn, Țatabânya 3 p.

R.F.G. ; CAMPIONII ÎNVINȘI 
LA START

NAȚIONALE
ted —- Southampton 
Bromwich Albion — 
1—0 ; Wolverhampton 
ham 2—2.

•

La 
rile 
lin - -* - Gagarin“. •

în prima zi, selecționata! 
viei (deținătoarea titlului 
a întrecut cu scorul de’ 
(42—29) echipa Finlandei.1 
cehoslovaciei a învins, ia 
unui joc spectaculos, cu 
(47—35) formația Italiei. Cel 
bun jucător de pe teren a fost cu-

Iugosla- 
suprem) 

101—57 
Echipa 
capătul 

85—66 
mai

• noscutul International cehoslovac Zi- 
dek, cară a. înscria 22 de puncte.

în ultimul meci al zilei inaugu
rale, prima reprezentativă a URSS 
a dispus cu sqorul de 78—73 (37—30) 
de selecționata de tineret a URSS.

A doua zi a turneului a furnizat 
partide deosebit de interesante. Se
lecționata URSS a învins cu scorul 
de 104—70 (49—33) echipa Cehoslo
vaciei, în timp ce echipa Iugosla
viei a cîștigat cu 99—70 (39—42) 
partida cu reprezentativa Italiei.

A început campionatul englez de 
fotbal. Iată rezultatele înregistrate 
în etapa inaugurală a primei ligi : 
Arsenal — Chelsea 3—0 ; Coventry 
— Stoke City 1—1 ; Crystal Pa
lace — Newcastle 2—0 ; Derby — 
Manchester United 2—2 ; Hudders
field .— Leicester 2—2 ; Ipswich — 
Everton 0—0; Liverpool — Not
tingham Forest 8—1 ; Manchester 
City — Leeds 0—1 ; Sheffield' Uni-

Președintele Federației internațio
nale de fotbal, Stanley Rous, a vi
zitat arenele de fotbal din Brazilia, 
unde vor avea loc meciurile marelui 
turneu internațional din anul 1972 
organizat cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la independenta țării. 
Stanley Rout a declarat ci stadioa
nele vizitate de el oferă excelente 
condiții pentru proiectatul „mini
campionat* mondjgf de fotbal, .]?■

ȘTIRlj REZULTATE
• în cadrul turneului internațional de 

fotbal de la Kuala Lumpur, selecționata 
Indoneziei a învins cu scorul de * ' 
(2—0) reprezentativa Fillplne. In 
Jocuri, echipa Birmanlel a dispus 
scorul da 4—0 (1—0) de formația. Hong 
Kong, iar selecționata Coreei de Sud a 
întllnlt formația Vietnamului de Sud pe 
care a Invlns-o cu scorul de 1—0 (1—0).
• In campionatul unional de fotbal, 

Torpedo Moscova a învins cu 3—1 pe 
Kairat Alma Ata, Zarla Voroșllovgrad 
a întrecut cu 1—0 pa Zenit Leningrad, 
Iar Șahtlor Donețk a terminat la ega
litate : 1—1 cu Karpatî Lvov.

• In primul meci al turneului inter
național de fotbal de la Malaga, echipa 
Iugoslavă Steaua Roșie - • • • - • -
cu scorul de 2—1 (0—0) 
Golurile Învingătorilor . 
de Fillpovlcl șl DJaicl. Pentru g: 
înscris Adorno. în cel de-al doll

Belgrad a învins 
echipa Valencia, 
au fost marcate 
“ ' jaz de a

. _ .. ____ ___ llea joc
al turneului echipa F.C. Malaga a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
Panathinalkos Atena. In finala compe
tiției, fotbaliștii spanioli se lntîlnesc cu 
Steaua Roșie. ■

Peter Bonetti, portarul lui Chelsea, 
culege balonul de deasupra capu
lui lui George Graham (Arsenal), 
dar de alte trei ori avea să se 
oprească în plasa porții sale. „Tu
narii" au luat, sîmbătă, un start 

- bun!
Telefoto I A P.-AGERPRES


