
Campionatele mondiale de lupte litiere

SASE SPORTIVI ROMÂNI 
IN DISPUTELE FINALE

AZI, VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII

In ultima zi a campionatelor mondiale de caiac-canoe

DOUĂ MEDALII DE AUR, UNA DE ARGINT Șl PATRU DE BRONZ- 
PENTRU REPREZENTANȚII ȚĂRII NOASTRE

BELGRAD,»'28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

După ce dimineața toate echipa
jele românești s-au calificat în fi
nalele probelor de viteză, am aș
teptat în reuniunea de după-amia- 
ză starturile care aveau să clari
fice, în sfîrșit, bilanțul general al 
acestei atît de disputate ediții a 
campionatelor mondiale și europe
ne. Iată ctteva din numeroasele im
presii culese din desfășurarea ce
lor 11 probe.

BILANȚ BUN ÎN FINALELE 
DE 500 m

Probele de sprint au început cu 
finala de 1—500 m, la startul căreia 
s-a aflat și Aurel Vernescu. Repre
zentantul nostru are o plecare bună 
și pînă la 300 m se află în frunte, 
cu foarte puțin înaintea caiacistu- 
lui sovietic Khakhol, cîștigător de 
ultimă oră, în fața consacratului 
Tiscenko, al selecției pentru proba 
de simplu. Valoarea sa este însă 
demonstrată cu prisosință, el reu
șind în finalul cursei să se deta- 

de principalii adversari și să

SOFIA, 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

In cea de a treia zi a campionate
lor mondiale de lupte libere lucrurile 
au îticeput să se limpezească. Parti
dele au devenit mult mai dificile 
pentru fiecare concurent rămas in 
cursa pentru locurile fruntașe. Lup
tătorii chibzuiau, evident, fiecare 
mișcare pe saltea, căutau cu pru
dență pozițiile cele mai favorabile 
pentru declanșarea atacului. Bineîn
țeles, au început să apară și sur
prizele, învingători mai puțin sau 
de loc scontați, înfrîngeri sau elimi
nări spectaculoase. Astfel, o serie de 
concurenți considerați favoriți, ca 
de pildă, sportivii turci Kabanli (68 
kg) și Sahin (82 kg) n-au mai intrat 
în confruntările turului IV, fiind eli
minați, iar sovieticii Dimitriev (48 
kg), Abdulbekov (62 kg) și Strahov 
(90 kg) au fost învinși în turul 3. 
Nici luptătorii bulgari, care au în 
„spate’ o galerie puternică, ce-i sus
ține frenetic la fiecare meci, n-au 
fost scutiți de înfrîngeri. în această 
postură se află Todorov (62 kg) și 
Iliev (82 kg).

Duminică dimineața, pe podiumul

de concurs de pe stadionul Vâsli 
Levski" s-au desfășurat meciurile din 
cadrul turului trei la 7 din cele 10 
categorii de greutate. Luptătorii ro
mâni, care au evoluat la această re
uniune, au avut o comportare foarte 
bună, obțlnînd victorii prețioase. A- 
bia în această dimineață au regretat 
Arapu și Coman greșelile din primul 
tur, cînd au fost învinși, primind 
puncte de penalizare care contează 
mult în drumul spre meciurile fi
nale. Tînărul I. Arapu (cat. 48 kg) 
a dat o replică viguroasă vicecamplo- 
nului european J. Mobius (R.D.G.), 
întrecîndu-1 categoric la puncte 
(8—3) și ellminîndu-1, totodată, din 
concurs. Reprezentantul nostru a în
ceput meciul timid, primind chiar 
avertisment pentru pasivitate. La 
sfîrșitul primei reprize, Arapu a prins 
curaj, l-a atacat pe Mobius, ducîn- 
du-1 la parter, fiind la un pas de a 
cîștiga prin tuș. în final, adversarul 
lui Arapu a pus totul pe o carte,

Costin CHIRIAC J

((Sontinuare ÎK pag. a 4-a)

luga pe locul9 Dan
(prin telefon, de la tri- 
special). —

„europenelor" s-a

Cuprian Macarenco—Costel Coșniță—Vasile Simiocenco—Atanase Sciotnic — medalie de aur

HEI RECORDURI MONDIALE

4 la pistol viteză

fel ca și noi, îl considerau printre 
favoriții probei. Să notăm că Ver- 
nescu a ratat de puțin medalia de 
bronz, el realizînd 1:50,53 față de 
1:50,23 timp cu

Echipajul Gheorghe Danielov—Gheorghe Simionov 
a cucerit medalia de aur în proba de C2—500 m 

cîștige clar proba. Oarecum sur
prinzător locul II ocupat de ceho
slovacul Soucek, înaintea maghiaru
lui Hetz. Revenind la evoluția lui 
Vernescu, considerăm că rezulta
tul său este nesatisfăcător, pentru 
că majoritatea specialiștilor, de alt-

cerit locul 
corespunde

In fine,

. care a fost crono
metrat Hetz, cla
sat pe locul III. 

Finala de ca
noe 1 — 500 m, 
probă cu nu mai 
puțin de cinci 
candidați la me
dalia de aur, s-a 
încheiat, după o 
luptă sportivă de 
toată frumusețea, 
cu cea de a doua 
victorie realizată 
de canoistul vest- 
german Lewe, ur
mat, conform aș
teptărilor de ma
ghiarul Wichman 
și românul Pat- 
zaichin.

Urmează finala 
de K 2 — 500 m, 
cîștigată după un 
finiș 
nant de 
Suediei, 
noștri 
tanți, Dragulschi 
— Pavel, au avut 
o evoluție bună 
pînă în momen
tul în care pro
tagoniștii 
au lansat 
decisiv 
cucerirea 
liilor. Dragulschi 
— Pavel au cu- 

cu un rezultat care

Impresio- 
echipajul 

Tinerii 
reprezen-

cursei 
atacul 
pentru 
meda-

VII
valorii lor actuale, 
după atîta așteptare, o

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 2-a, la 

rubrică)

1)

VIAȚA NOUĂ" OLTENI (Teleorman) A CÎȘTIGAT 
CUPA TINERETULUI DE LA SATE" LA OINĂ
Competiția sărbătorească a olnel, 

„Cupa tineretului de la sate", a luat 
sfîrșit ieri, o dată cu consumarea ul
timelor Întreceri, decisive. Cele șase 
echipe care, în urma seriilor preli
minare, au obținut dreptul de a par
ticipa la disputa pentru locurile 1—6, 
au furnizat meciuri de o remarcabilă 
factură tehnică și spectaculară, de- 
monstrînd încă o dată că sportul no
stru național este un joc atractiv. 
Numeroșii spectatori prezenți în tri
bune au subliniat cu aplauze, de cîte 
ori a fost cazul, fazele frumoase, 
măiestria și fair-play-ul jucătorilor, 
competența arbitrajelor. Adăugind la 
toate acestea buna organizare a com
petiției, putem spune că am asistat 
Ia o competiție reușită din toate 
punctele de vedere. In cea mai aș
teptată partidă a reuniunii s-au în- 
tîlnit formațiile Biruința Gherăești șl

Viață Nouă Olteni, principalele can
didate Ia titlu și singurele neînvinse 
în jocurile de sîmbătă după-amiază. 
Oricare dintre cele două combatante 
ar fi putut lua o serioasă opțiune 
pentru cucerirea trofeului pus în joc. 
Dar iată filmul meciului: după ce 
în prima repriză „la prindere", spor
tivii din Gherăești au obținut un a- 
vans de 8 puncte, în cea de-a doua, 
oiniștii din Olteni își organizează mai 
bine jocul și lovind patru adversari, 
aduc egalitatea pe tabela de marcaj. 
Cu toate eforturile depuse, Biruința 
nu poate acumula puncte suplimen
tare „la bătaie" și cursul partidei nu 
se schimbă. Scor final: 10—10. Ast-

C. D. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a, la 
rubrică)

la

Dimitrie Ivanov 
Mihai Zafiu—Eu
gen Botez—Aurel 
Vernescu — me
dalie de argint la 
K1 — 4x500 m.

SUHL, 29 
misul nostru

Ultima zi a 
încheiat cu trei noi recorduri mon
diale. Realizatorii performanțelor 
sînt italianul Silvano Bassagni, 
campionul continental la talere a- 
runcate din șanț (198 t), iugoslava 
Mirjana Masici la armă standard 
3x20 f femei (577 p) și formația 
U.R.S.S. la aceeași probă (1717 p).

întrecerea taleriștilor a prilejuit 
o dispută pasionantă și în ultima 
manșă de 50 t. Cînd Bassagni a in
trat să tragă cea din urmă serie 
a sa, el avea 173 t, iar spaniolul 
Vallduvi, care terminase concursul, 
totalizase 197 t. Deci, pentru a cîș
tiga fără baraj, italianul trebuia 
să nu piardă nici un taler. Și, în- 
tradevăr, el a tras extraordinar, 
reușind seria completă de 25. După 
ultimul foc izbutit, Bassagni a fost 
purtat pe brațe. înfășurat în dra
pelul țării sale, de către compatrio- 
ții în delir.
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Sportivii români — Florescu, Du
mitrescu și Popovici — au punctat 
foarte bine în cele două serii de 
duminică (fiecare cîte 49 talere). 
Dar fără prea mare folos, pentru 
că decalajul din manșele anterioare 
n-a mai putut fi micșorat decît foar
te puțin. în sfîrșit, proba care ne 
dădea speranță la acest final de 
campionate, pistolul viteză, nu ne-a 
adus satisfacția dorită. Cei doi ro
mâni candidați la medalii după pri
ma zi, Roșea și Tripșa, au tras mai 
slab, mai ales la seriile de 4 secun
de. Ca urmare, primul a ocupat 
poziția a 6-a, iar secundul pe a 8-a. 
Valoarea celor doi țintași le-ar pu
tea oferi însă clasamente mai bune.

Ca și cîștigătorul, cehoslovacul
Falda, reprezentantul nostru Dan 
luga a concurat la un potențial
superior în manșa a doua. Cu ex
cepția seriilor de 6 sec., luga a în
scris cifre maxime la 8 și 4 sec : 
cîte 100 p. Astfel, el a făcut un salt 
spectaculos, de pe locul 17 
întîi) pe locul 4 I Ceea 
sebit de îmbucurător.

Și iată-ne la finalul 
de întreceri, în care,

(ziua
ce este deo-

in

OFENSIVA ECHIPELOR OASPETE CONTINUĂ
Steaua —egalată In ultimele două minute 

derbyul duminicii • „Polul44 surprizelor —
la Craiova • Campionii obțin ,,remiza“ prin două
penalty-uri! • Rapid —In

REZULTATE TEHNICE
Univ. Craiova 
Dinamo
Jiul
Petrolul 
F. C. Argeș 
„U" Clui 
„U.T.A."
Farul

celor 8 zile 
au avut loc

Constantin COMARNISCHI .

— C.F.R. Cluj 2-2 (2-0)
— Steagul roșu 2-2 (1-2) 

A. S. Armata 0-0
1-0 (1-0
2-1 (2-0
3-1 1-1
2-2 0-1
2-2 2-î

— A.S........ ..
— Crișul
— Rapid
— S. C. Bacău
— Steaua
— Politehnica

ETAPA VIITOARE
St. roșu 
A. S. Armata 
Politehnica 
Steaua 
C.F.R. Cluj 
Crișul 
S. C. Bacău 
Rapid

CLASAMENTUL
STEAGUL ROȘU 
„U“ CLUJ 
DINAMO 
SPORT CLUB 
POLITEHNICA

1.
2— 3.
2— 3.

4.
5-11.
5—11. STEAUA
5—11. UNIV. CRAIOVA
5—11. U.T.A.
5—11. FARUL
5—11. JIUL
5—11. A. S. ARMATA 

F. C. ARGEȘ 
PETROLUL 
RAPID 
CRIȘUL 
C.F.R. CLUJ

12—13. 
12—13. 
14—15. 
14—15.

16.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
1
1 
1

— F. C. Argeș
— „U" Cluj
— Dinamo
— Farul
— Jiul
— U.T.A.
— Univ. Crv.
— Petrolul

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

5— 2
6— 4
5—3
5—4
5—5
3—3
3—3
3—3
2—2
0—0
0—0
3—5
1— 3
2— 3
O-l
3— 5

scțrit și înaltul Demianfiftiaă o tușă deși — după cum se vede — S

GOLGETERII
3 GOLURIs Luoescu (Dlnamo) — 

toate din 11 m s
2 GOLURI s Ruglubel (Sport Club)) 

Doru Popescu (Dlnamo)) Florescu, 
Gherghell (Steagul roșu), Jercan (F. C. 
Argeș), Șoo (C.F.R. Cluj), Adam, Lică 
(„U“ Cluj) ;

1 GOL s Bumitru, Neagu (Rapid), 
Kun n, Domlde și Broșovschl (U.T.A.)» 
Vigu, Iordănescu, Pantea (Steaua), 
Oblemenco, Neagu, Pîrvu (Univ. Cra
iova), Comănescu, Băluță, Pană (Sport 
Club), Dobrln (F.C. Argeș), Pesoaru 
(Steagul roșu)( Munteanu I, Anca („U* 
Cluj), Cuperman, Lupulescu,

(Continuare în pag. a 4-a)

Și de dai.a aceasta, atentă, apărarea brașoveană (în imagine, Olteanu, 
căzut, Jenei și Ivăncescu) rezolvă a fază dificilă, în care Dumitrache pri
vește fără șansă Foto . N. DRAGOȘECHIPA ETAPEI

ADAMACHE
(Steagul roșu)

CRETU PEXA OLTEANU CZAKO
(.U'- Cluj) (,U- Cluj) (Steagul roșu) (A. S. Armata)

PESCARU SIMIONAS
(Steagul roșu) (Politehnica)

LUCESCU IORDĂNESCU OPREA GYORFI
(Dinamo) (Steaua) (Farul) (Steagul roșu)

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN Dl RUGBY
• Steaua, Grivița Roșie și Dinamo au învins 9 Farul și Universitatea Timișoara, 

clștigătoare In deplasare • Cele două promovate, Învinse
Prima etapă a campionatului di

vizionar de rugby a fost darnică 
cu spectatorii bucureșteni. Două 
meciuri sîmbătă, două — în cuplaj 
— duminică. în parcul Copilului 
din Capitală, bucureștenele Grivi- 
ța Roșie și Dinamo s-au întâlnit cu 
Politehnica Iași și C. S. M. Sibiu. 
Este drept, calcului hîrtiei, care in
dica favorite formațiile gazdă, n-a 
fost infirmat. Ambele 
și în special „Poli" — 
însă scump pielea. 
ROȘIE a început bine

echipe — 
și-au vîndut

GRIVIȚA 
și după nu-

mal 10 minute conducea cu 6—0 
în întâlnirea cu POLITEHNICA 
IAȘI. Bănuiam atunci cu toții că 
grivițenii vor învinge lejer. Dar n-a 
fost așa. S-a ajuns repede la 6—6 
și. mai mult, deși rezultatul final 
este favorabil grivițenilor i 16—12 
(12—6), ' ' 
fapt, a 
cat ieri 
dovedit
omogenă, combativă, care a jucat 
ieri de la egal la egal cu partene
ra sa. Echipa condusă de Dro-

botă s-a avîntat în joc, a reușit fa
ze frumoase, a luptat curajos pen
tru victorie. N-a obținut-o, dar

repriza a doua a fost, 
ieșenilor. Așa cum a 
la București, „Poli" 
o echipă bună, destul

In mijlocul celor ce-1 iubesc. întâlnireaSportul cu balonul oval este din nou________________________ _____ ___
a avut loc, ca de obicei, în parcul Copilului. El — a venit plin de daruri: un 
balon oval ce sălta șugubăț, șarje de toată frumusețea ale liniilor de treisfer- 
turi, luptă dirză la grămezi, plonjoane spectaculoase ale celor ce au reușit 
încercări. Noi — am venit în întâmpinarea lui cu multă bucurie. N-au lipsit 
nici unii dintre cei ce s-au legat de acest joc bărbătesc pe care l-au practi
cat în urmă cu ani... mai mulți sau mal puțini: Rene Chiriac. Cocor, Nlcolae 
Veluda, Dan ștefănescu, Zamfir — „Bombi“ — zis „picior de aur“ la vremea 
sa. Vîrsta ultimilor trei a trecut de șase sau chiar șapte decenii, dar ei ră- 
min exemple de pasiune sportivă.

Bun venit, bă trine rugby 1 Așteptăm multe de la tine...

REZULTATELE ETAPEI
Gloria — Steaua 6—34 (0—18), 

Sportul studențesc — Universita
tea Timișoara 6—15 (3—6), Gri- 
vița Roșie — „Poli" lași 16—12 
(12—6), Dinamo — C.S.M. Sibiu 
25—15 (15—9), Rulmentul Bîrlad 
— Știința Petroșani 0—0; Agro
nomia Cluj — Farul Constanta 
9—16 (3-4).

a lăsat o frumoasă impresie. A 
plăcut și jocul bucureștenilor- Le 
reproșăm însă că n-au reușit să

Modesto FERRARINI

(Uanlinuare In paa. a 2 a)

MUREȘUL Tg. MUREȘ A CÎȘTIGAT MECIUL DERBY 
CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

DIN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL!
Cea de a doua etapâ a campionatului feminin de handbal a oferit — 

deși întrecerea se află abia după start... — un joc derby, în care s-au întâl
nit performerele primei runde a întrecerii: Mureșul Tg. Mureș și Universi
tatea Timișoara. Confirmînd forma bună manifestată încă din partidele de 
verificare, mureșencele au obținut victoria la limită (10—9), anuntîndu-se 
drept una din principalele protagoniste ale luptei pentru întâietate.

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 10—9 (7—6). Forma
ției excelentei Rozalia Sos (ea a fost 
șl în această partidă „vioara întîi" a 
echipei sale. înscriind 6 goluri 1), a reu-, 
șlt să-și adjudece victoria In dificila 
confruntare cu redutabilul team timișo
rean. Universitatea al cărui nume se 
află înscris de mai multe ori pe tabe
lul campionilor țării. Meciul a fost echi
librat șl extrem de disputat, victoria 

. „surîzînd" ambelor formații. De-a lun
gul celor 50 de minute de joc scorul a 
evoluat palpitant, țlnînd încordată aten
ția spectatorilor, prin faptul că nici una 
din combatante nu a putut să se deta
șeze. Victoria a fost consemnată abia 
în ultimele secunde ale întâlnirii, cînd 
Rozalia Sos a transformat impecabil o 
aruncare de la 7 m. S-au remarcat: Sos, 
Mathe și SzSlldsy de la Mureșul, Popa, 
Neghină, Metzenrath și Ibadula de la 
oaspete. Punctele au fost înscrise de 
Sos (6—3 din 7 m), Szollosy (2), Cordos, 
Mathe — Mureșul, Popa (3), Ibadula (2 
— din 7 m), Onofraș (2), Neghină și 
Metzenrath — Universitatea. Au con
dus Gh. Lungu și M. Baschner (Brașov).

C. ALBU — coresp.
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — RUL

MENTUL BRAȘOV 24—9 (9—4). Pentru 
campioanele țării, meciul cu brașoven- 
cele a fost un galop de sănătate, un util 
antrenament în condiții ___
ales în repriza a doua, elevele prof. C. 
Popescu s-au distanțat ....................
du-șl cu brio diferența 
loare fată de adversare. Simona Arghlr

de concurs. Mai
net, fructiflcîn- 
evidentă de va-

a zburdat pur șl simplu, stimulîndu-le 
șl pe mal puțin experimentatele sale 
colege Nlculina Iordache șl Mariana Nl- 
ță. In mod cert, după un debut „chi
nuit’' (victorie la limită, in extremis, la 
Rapid), Universitatea București începe 
să se Impună, să-și valorifice forțele. 
Este, firește, de bun augur acest lucru 
dacă avem în vedere că Schramko șl 
colegele sale urmează să evolueze in 
prestigioasa competiție internațională 
„Cupa campionilor europeni". Nu tre
buie uitat însă că maniera dezinvoltă 
în care a acționat Universitatea în acest 
rfiecl a fost facilitată de slaba replică a 
adversarelor.

Rulmentul Brașov a apărut ca o echi
pă nepregătită, lipsită de vigoare, de 
suflu. Pînă și „piesele sale de rezisten
ță", Oancea și Nako, au fost în afară de 
joc, n-au dat satisfacție. Greșeli copilă
rești, mingi la adversare sau în tribune, 
șuturi anemice, imposibilitatea de a pre
găti lucid o fază de atac — iată caren
țele care au impietat asupra jocului 
Rulmentului Brașov. Șl chiar dacă poa
te fi socotit prematur, vom spune că, 
jucînd așa în continuare, handbalistele 
din orașul de la poalele Tîmpei candi
dează de pe acum la unul din cele 
două locuil sortite retrogradării. Au 
marcat: Arghlr 7, Scorțescu 5, Iordache

Hrisiache NAUM
(Continuare in pag. a 2-a, la 

, rubrică)
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BOBICK, VEDETELE BOXULUI AMATOR AMERICAN
3EMIMUSCA TIM DEMENT SI GREUL DUANE

Viitorii adversari ai pugiliștilor români

Cu 13.000 de practicanți (nu 
prea mulți, totuși, în raport cu 
populația Statelor Unite), boxul 
amator american este capabil să 
împingă spre vîrful podiumului 
cîțiva reprezentanți la fiecare edi
ție a Jocurilor Olimpice. Succesul 
la întrecerile cvadrienale pare să 
fie țelul final al acestui sport 
care, altfel, este destinat mai cu- 
rînd să furnizeze permanent forțe 
proaspete boxului profesionist de 
peste Ocean. Semnificativ este, de 
pildă, faptul că prestigioasa re
vistă americană „Sports Illustra
ted" nu reține din întreaga des
fășurare a campionatelor de ama
tori ale țării pe 1971 decît finalele 
categoriilor semigrea și grea, adică 
ale celor care, în special, oferă 
imediat obiect de tranzacție pentru 
managerii ringurilor profesioniste.

Două sînt sursele principale de 
producție ale boxului amator ame
rican. Prima se numește Amateur 
Athletic Union (AAU). forul care 
dirijează activitatea mai multor 
sporturi, olimpice în S.U.A.. și 
printre/ acestea boxul, organizînd 
genual /campionatele AAU care țin 
loc de campionate ale țării. A doua 
'sursă sînt campionatele anuale 
militare, care produc de asemenea 
tineri talentați, candidați la se
lecție.,.'

Continua / primenire a loturilor 
americane < de boxeri se datorește 
în primul rînd rapidei treceri la 
profesionism a celor dotați, apoi 
scurtei perioade în care cei mai 
puțin 'valoroși acceptă să rămînă 
în ring (de vreme ce viitorul pro
fesional nu le este asigurat prin 
sport). Iată de ce nu trebuie să

ne surprindă că printre boxerii în 
vogă anul acesta nu se află NICI 
UNUL dintre cei care au luptat, 
nu mai departe decît anul trecut, 
la București, Belgrad și Roma, 
doar doi-trei dintre cei care la 
începutul anului 1971 au susținut 
meciurile cu echipa Uniunii Sovie
tice !

Poate că tocmai această continuă 
cernere a valorilor dă posibilitate 
forului de specialitate american să 
se bizuie pe cei mai buni la mo
mentul potrivit. De pe acum, AAU 
cu ajutorul Comitetului olimpic al 
S.U.A. — a luat sub ocrotire 50 
de boxeri talentați, pe care-i ru
lează în turnee și competiții inter-

Campioni AAU (in ordinea ca
tegoriilor, stabiliți cu prilejul 
campionatelor naționale de la 
New Orleans, 6—8 mai 1971) ; 
Gary Griffin, Bobby Hunter, Ri
cardo Carreras, Ricky Boudreaux, 
James Busceme, , Ray Seales, 
Sammy Maul, Billy Daniels, Joey 
Hadley, Marvin Johnson, Duane 
Bobick.

Campionii militari 1971: Jimmy 
James, Paschel Waldo, 
Carreras, 
Almeida, 
Washington, 
Brown, Ray 
hick.

Campioni 
Ray Russell

Ricky 
Santiago Rosa, Danny 
Juan Ruiz, Freddie 

Reggie Jones, John 
Russell, Duane Bo-
panamericani 1971; 
șl Duane Bobick.

Tim DEMENT

t 
t

UN NOU BARAJ
PENTRU LOCURILE VACANTE

IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR
<u-cum se știe, campionatul 

de popice se va desfășura
După 

vizionar _
în viitorul sezon după o formulă ine
dită. Trednd la aplicarea noilor 
prevederi, biroul federal a stabilit 
— după criterii geografice — com
ponența celor două serii feminine și 
tot atîtea masculine.

FEMININ : seria Sud — Rapid Buc.; 
Laromet Buc., Voința Buc., -
Buc., Constructorul Buc., 
Constanța, 
Brașov, ' 
iești) ; 
Mureș,

■ Dermaganț
Mediaș,

naționale, cu intenția vădită de a 
se opri la cei mai buni la momen
tul oportun. Buletinul comitetului 
olimpic american menționează chiar 
trei tabere de pregătire la care sînt 
convocați periodic cei selecționați 
și unde sînt supuși unui antrena
ment științific, mergînd în detaliu 
pînă la filmarea exercițiilor.

încrederea americanilor în forța 
selecției dispersate se dovedește 
prin curajul pe care l-au avut, în 
perioada Jocurilor Panamericane, 
de a trimite concomitent în Europa 
o altă echipă națională, pentru 
confruntări destul de grele (cum 
au fost cele cu polonezii). Cerce- 
tînd, din curiozitate, 
celor două 
se constată 
figurează 4 
1971. iar în 
5 campioni,

compoziții 
selecționate simultan^, 
că în cea „europeană" 
campioni ai S.U.A. pe 
cea „panamericană" — 
ceea ce denotă o oare-

care tendință de echilibrare. Inte
resant este de adăugat că' repre
zentanții drapelului înstelat nu au 
reușit să cîștige deck două titluri 
în întrecerea cu central — și sud- 
americanii.

Dintre vedetele anului cartea de 
vizită cea mai încărcată o are 
greul Duane Bobick, un marinar 
de 20 de ani, campion.AAU, cam
pion militar, campion p’anamerican. 
El a luat repede locul lăsat liber, 
prin opțiunea acordată profesionis
mului, de către Ron Lyle, poreclit 
„Stînca din Colorado", pe care 
Alexe l-a învins la București. La 
celălalt pol al categoriilor, semi- 
musca Tim Dement, un tinerel de 
16 ani din Louisiana, ne-a impre
sionat prin maniera în care și-a 
învins adversarii polonezi, de altfel 
redutabili. El este finalist al cam
pionatului AAU. Dintre ceilalți, se 
distinge cocoșul Ricardo Carreras, 
un new-yorkez de origină mexi
cană, campion AAU și campion 
militar (fiind soldat în forțele ae
riene), semifinalist al campionate
lor panamericane. De faimă se 
bucură și tînărul de 17 ani Marvin 
Johnson, din Indianapolis, campion 
AAU pe 1971, reputat pentru mul
țimea victoriilor sale înainte de li
mită precum și pentru ușurința cu 
care trece de la categoria semigrea 
pînă la

Toate 
siderăm 
înaintea 
România — S.U.A., care va avea 
loc la 4 septembrie în orașul Lake 
Geneva din statul Wisconsin.

mijlocie mică !
aceste elemente le con- 
demne de a fi cunoscute, 
apropiatei întîlniri de box

STrUCTorm dul.,
Cetatea Giurgiu, 

Petrolul Băicol, 
seria Nord — 
Voința

Tg.
Voința

Gloria 
Voința 

Metrom 
Voința Plo- 
Voința Tg. 

C.S.M. Reșița, 
, Gaz metan 

Hidromeca-
Cluj, 
Mlureș, 

_____ ____ Craiova, 
nica Brașov, Voința Timișoara.

MASCULIN : seria Sud — Rapid 
Buc.. Flacăra Clmpina, Rafinăria Te- 
leajen, Petrolul Ploiești, Voința Buc., 
Gloria Buc., Constructorul Buc., Rul
mentul Brașov, Metalul Plopenl ; seria 
Nord — Voința Tg. Mureș, C.F.R. Tg. 
Mureș, C.F.R. Timișoara. I.C. Ora
dea, C.S.M. Reșița, Olimpia Reșița. 
Voința Lugoj, Electrica Sibiu, Gaz 
metan Mediaș, Voința Cluj.

Pentru cele trei locuri vacante (două 
în seria feminină — Nord șl unul în 
seria masculină — Sud) se va orga
niza în zilele de 11 șl 12 septembrie, 
pe arenele Flacăra Brașov (F) șl Ra
finăria Teleajen (M), un bara], la 

' care vor participa 7 formații de fete 
și 9 de băieți.

Victor BANCIULESCU

(Urmare din pag. 1)

4, Niță 3, Furcoi 2, Surugiu 2, Dobircea- 
nu pentru Universitatea, Meret 2, Oan- 
cea 2, Prudaru 2, Nako, Serb și Șerban 
— pentru Rulmentul. Au arbitrat : D. 
Purică și V, Erhan (Plgje^ti).

I.E.F.S. — RAPID BUCUREȘTI 16—9 
(7—4). Partida vedetă de pe Tineretului 
nu ne-a oferit spectacolul cu momente 
de suspense șl surprize pe care-1 intu
iam. Mult schimbată in bine, cu un blo
caj aproape de nestrăpuns, cu o Doina 
Băicoianu în vervă șl bine servită, 
I.E.F.S. a luat de la început conducerea 
jocului, s-a impus categoric, nelăsînd 
nici o șansă rapldistelor. Am adăuga că

nostru feminin și admirînd-o pentru 
longevitatea sa sportivă, nu-i putem 
trece însă cu vederea aceste acte de in
disciplină care se repercutează negativ 
asupra echipei. Au marcat : Băicoianu 
(6), Frîncu (3), Bunea 
Bota, Constandache,
I.E.F.S., Stark-Stănișel (5), Mamiaca (2), 
Gheorghe și Țopirlan ■ 
București. Au condus:
I. Mihăilescu (Craipva).

★
CONFECȚIA — UNIVERSITATEA CLUJ 

10—8 (3—3). Cu toate cfi, prin prisma
rezultatelor anterioare, bucureștenceie 
se anunțau drept mari favorite, totuși 
adversarele lor (învinse in etapa prece
dentă pe teren propriu cu o diferență 
în ultimele 10 minute, echipa gazdă —

(2), Mohanu (2), 
Gu(ă — pentru

pentru . Rapid
VI. Cojocarii și

Natalia Matache (Confecția) a făcut eforturi deosebite în meciul cu Universitatea Cluj (cîștigat de echipa sa: 
10—dar fost greu să se dem arce sau să cîștige poziții bune de șut prin impetuoasa apărare a oaspetelor

CUPA PROGRESUL

Sîmbătă și duminică, în sala „Di
namo" din Capitală, s-a disputat 
ediția a patra a „Cupei Progresul".

Competiția s-a bucurat de pre
zența celor mai buni jucători din 
țară, precum și a unor oaspeți iu
goslavi șl austrieci.

Disputele în serii La băieți, la 
care au evoluat și Maria Alexan
dru și Carmen Crișan, au înregis
trat momente de ridicat nivel teh
nic și au scos în evidență forma 
bună a cîștigătorului, clujeanul 
Șerban Doboșl și a talentatului ju
nior iugoslav Kukin.

De regretat faptul că Maria Ale
xandru, calificată în turneul final, 
nu s-a prezentat la ultimele între
ceri din cauza unei îmbolnăviri su
bite.

Rezultatele tehnice: băieți : 1.
Doboși (C.S.M. Cluj) 9 victorii — 
seturi 18/2, 2. Ovanez (Progresul 
București) 6 v — 13/7, 3. Kukin 
(Vojvodina Novisad) 5 v — 13/9, 4. 
Sîndeanu (Progresul București) 5v 
11/10. Fete : 1. Dardic (Vojvodina 
Novisad) 4 v —- 8/3, 2. Zaharia 
(Progresul București) 3 v — 7/5, 
3. Babiciuc (Progresul București) 
3 v — 7/6, 4. Condicaru (Spartac 
JBucureșți) 2 v — 6/7,

la succesul meritat al studentelor și-a 
adus contribuția întreaga echipă, dar în 
mod deosebit Irina Climovschi (prin 
siguranța pe care o dă formației), Elena 
Frîncu — în evidentă ascensiune valori
că — șl, firește, Doina Băicoianu.

Rapidistele au capotat lamentabil. 
Echipa, ușor penetrabilă în apărare, 
n-are jucătoare care să finalizeze în 
atac. Se plimbă la nesfirșit mingea fără 
ca cineva să-și ia responsabilitatea șu
tului pe poartă. în aceste condiții,. cine 
să marcheze ? Neplăcută situație în care 
jucătoarea Ana Stark-Stănișel a discu
tat pe un ton lipsit de condescendență 
cu antrenorul Pomplliu Simlon. Scoțîn- 
du-1 în evidență meritele In handbalul

de 11 goluri!) au demonstrat în acest 
joc că altele sint posibilitățile lor, obli- 
gînd echipa Confecția să facă mari efor
turi pentru a obține victoria. în aceste 
condiții, partida a fost frumoasă prin 
ritm și prin evoluția scorului, chiar dacă 
s-au depășit uneori limitele admise de 
regulament. Interesant în această pri
vință este faptul că cel doi arbitri au 
fost obligați să dicteze numeroase arun
cări de la 7 m, dintre care majoritatea 
au fost ratate. De pildă, Confecția din 
cele 10 asemenea aruncări de care a be
neficiat a fructificat numai 5! Scorul 
s-a menținut în majoritatea timpului 
egal, nici una din formații neavînd ca
pacitatea de a lua un avans hotărîtor.

CURSA DE COASTĂ DE LA SINAIA 

A REVENIT ÎN ACTUALITATE
In minunatul decor al serpentinelor ce 

duc la Cota 1400, Ieri s-a desfășurat cea 
de a doua etapă a campionatului de 
coastă. De data aceasta A.C.R. in strîn- 
să colaborare cu organele locale, a reu
șit să organizeze in foarte bune condi- 
țiuni atît antrenamentele cît șl cursa 
proprlu-zisă.

Surprizele nu s-au lăsat nici de data 
aceasta așteptate.

Cîștigătorul competiției a fost, după 
cum se presupunea, „veteranul" Aurel 
Pulu, secundat îndeaproape de nu mai 
puțin cunoscutul alergător Florin Popes
cu șl, ca elem.nt surpriză, de „copilul 
minune" Zoltan Tomay. Și acum, rezul
tatele pe clase: CI. a V-a, avansați: 1. 
Aurel Pulu (R 8 Gordini) 6.00.7; 2. Flo
rin Popescu (R 8 Gordini) 6.11.2: 3. Zol
tan Tomay (R 8 Gordini) 6.13,0; cl. a 
IV-a, avansați: 1. Gheorghe Morase (Da
cia 1100 S) 6.25.2; 2. Gheorghe Taffet 
(Dacia 1100 S) 6.31.4; 3. Darie Gologan 
(Dacia 1100 S) 6.36,3; cl. a II a, avan
sați: 1. Eugen Ionescu-Cristea (Flat 850)

6.51,1; 2. I. lonescu-Pleșeștl (Fiat 850) 
7.23,1; 3. Gheorghe Taffet (Fiat 850) 
7.44,8. Clasament general, avansați: 1. 
Aurel Puiu (R 8 Gordini) 6.00,7, 2. Horst 
Graaf (B.M.W. 2002) 6.03,4, 3. Florin Po
pescu (R 8 Gordini) 6.11,2, 4. Zoltan 
Tomay (R 8 Gordini) 6.13,0, 5. Lauren- 
țiu Borbely (R 8 Gordini) 6.14,2, 6.
Gheorghe Morase (Dacia 1100 S) 6.25,2. 
Ci. a n-a, începători: 1. Andrei Deghi 
(Flat 850) 7.49,9; 2. Franclsc Schslg (Tra
bant 601) 8,27,0; 3. Silviu Volcu (Fiat 
850) 8.34,9; CI. a IV-a, începători: 1. Ion 
Crăciun (Dacia 1100) 7.01,3; 2. Aurel Jur- 
că (Dacia 1100) 7.05,7; 3. Mircea Haiducu 
(Dacia 1100 S) 7.22,9.

Clasament general, începători: 1. Ion 
Crăciun (Dacia 1100) 7.01,3: 2. Aurel Jur- 
că (Dacia 1100) 7.05,7; 3. Mircea Haiducu 
(Dacia 1100 S) 7.22,9; 4. Ștefan Iosif (Flat 
850) 7.31,7; 5. Mlhal Milltaru (Dacia 1100 
S) 7.32,6.

Ileana ILIESCU

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRUȘl FLORIAN ȘTEFAN
JOCURILE BALCANICE

TRAIAN MACARIE (Metalul București)
(Locomotiva Ploiești) - DUBLI CAMPIONI DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Deși duminică dimineață a plouai 
la Ploiești, vremea s-a luminați la 
ora startului, mii de spectatori ocu- 
pîndu-și un loc mai' bun pe mar
ginea traseului pe care s-a desfă
șurat ultima etapă a campionatului 
republican de viteză pe circuit.

Numerosul public a fost pe de
plin satisfăcut de calitatea întrece
rilor. Sportivii au atacat adesea... 
umăr la umăr virajele dificile, reu
șind — în linie dreaptă — treceri 
palpitante într-o viteză amețitoare, 
iar unele sosiri au fost de-a drep
tul electrizante. Principalul anima
tor al reuniunii finale a fost in
ginerul M. Mezincescu (Locomotiva 
Ploiești), care a cîștigat cu o roată 
cursa motoretelor românești. Apoi, 
la clasa 175 cmc, după un duel 
epuizant cu bucureșteanul Dumitru 
Vasilescu (fiecare a preluat pe 
rînd conducerea în cele 12 ture), 
Mezincescu a reușit să-și învingă 
adversarul cu mai puțin de o lun
gime de motocicletă. La fel de gus
tată de public a fost și proba de 
la clasa 250 cmc, în care ploieș
teanul Florian Ștefan și-a apărat 
cu brio poziția de lider în fața cn- 
noscuților viteziști V. Szabo, W, 
Hirschvogel și V. Solomon. La 
acest spectacol motociclist, consi
derat de toată lumea cel mai 
atractiv din actualul sezon, _ au 
mai contribuit AI. Ionescu-Cristea, 
care a spulberat speranțele me
talurgistului bucureștean, Tudor 
Popa, de a intra în posesia tricou
lui de campion la clasa 125 cmc, 
veșnic tînărul Gh. Ion — învingă
tor în cursa celor mal grele ma
șini, cuplul V. Deac — N. Ciubo
tea, cîștigător merituos într-o dis
pută de o rară frumusețe, precum 
și ceilalți concurenți care au ținut 
să încheie campionatul, apărîndu-și 
șansele pînă la capăt.

In mod deosebit se cuvine să 
subliniem comportarea de-a lungul 
întregului campionat a alergători
lor Tr. Macarie (aflat duminică la 
un concurs peste hotare), virtual 
cîștigător al titlurilor de la clasele 
70 și 175 cmc și FI. Ștefan care, 
antrenat de tatăl său Ion 
a devenit dublu campion 
sele 250 și 500 cmc.

Nu putem încheia fără 
ționa organizarea ireproșabilă a 
întrecerilor, asigurată de asociația 
sportivă Locomotiva Ploiești și 
organele locale care contribuie la 
buna desfășurare a curselor mo- 
tocicliste de viteză.

învingătorii etapei: 70 cmc 
Mezincescu ; 125 cmc — Al. 

(Oțelul Galați), 
M. Mezincescu (Loc. 

Fi, Ștefan

Iată
— M.
Ionescu-Cristea
175 cmc
Ploiești); 250 cmc.
(Loc. Ploiești) ; 500 cmc — Gh. Ion 
(Oțelul Galați); ataș — V. Deac + 
N. Ciubotea (Voința Sibiu).

CLASAMENTELE FINALEI 70 
cmc — 1. Tr. Macarie (Met. Bucu
rești) 40 p, 2. M. Mezincescu 33 p, 
3. M. Dinescu 33 p ; 175 cmc —1. 
Al. Ionescu-Cristea 48 p, 2. T. Popa 
(Met. - ■ - ------
torul
— 1. 
lescu 
vacs
250 cmc : 1. FI. Ștefan 46 p, 2. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 41 p, 
3. V. Solomon (Motorul Baia Mare) 
28 p ; 500 cmc — 1. FI. Ștefan 54 p, 
2. V. Szabo (Met. Buc.) 35 p, 3. Gh. 
Ion 34 p ; ataș — 1. Ștefan și Ion 
Csorbasy (U.R.A. Tg. Mureș) 51 p, 
2. T. Maksai + A. Vitliger (Moto
rul Baia Mare) 44 p, 3. V. Deac + 
N. Ciubotea 36 p.

Buc.) 42 p, 3. T. Roda (Mo- 
Baia Mare) 30 p; 175 cmc 
Tr. Macarie 48 p, 2. D. Vasi- 
(Met. Buc.) 44 p. 3. M. Ko- 
(U.R.A. Tg. Mureș) 28 p;

Pentru întrecerile celei de a 
XXX-a ediții a Jocurilor Balcanice 
de atletism de la Zagreb, au fost 
alcătuite următoarele formații re
prezentative 1 BĂRBAȚI: 100 m, 
200 m, 4 x 100 m : Gh. Zamfirescu, 
Al. Munteanu, Tamaș Szabo, Gh. 
Dulgheru, C-tin Stan ; 400 m și
4 x 400 m I Nicolae Nicolae, Tudor 
Puiu, Ion Rățoi, Gh. Petronius, 
Gh. Dulgheru; 800 m ; D-tru Tit, 
Ion Damaschin ; 1 500 m i Petre 
Lupan, Mircea Neamțu ; 5 000 m și 
10 000 m; Nicolae Mustață, 
Cioca: maraton: Hatoș 
Mihai Păduraru ; 20 km
C-tin Staicu, Nicolae 
110 mg : Viorel Suciu,
Perța ; 400 mg : Ion Rățoi, 
tronius ; 3 000 m obst.: Gh- Cefan, 
Ion Dima ; lungime : Mihai Zaha
ria, Valentin Jurcă; triplu : Ca
rol Corbu, Șerban Ciochină; înăl
țime i Csaba Dosa, Șerban loan; 
prăjină : Dinu Piștalu, Cornel An
ton (junior); greutate: Adrian 
Gagea ; disc : Iosif Naghi, Vasile 
Sălăgean; suliță: C-tin Grigoraș, 
Marcel Petra ; ciocan : Frederich 
Schneider; decatlon i Vasile Bog-

llie 
Moise, 
marș ; 

Maxim ; 
Nicolae 

Gh. Pa

Troian lOANIJESCU

(Urmare din pag. 1)

100 m 
Mari- 

4x100 mi Bufanu, 
Eleonora Monoranu (juni- 
Aura Mărășescu ; 400 m i 

",____ Doina Bădescu j
Ileana Silai, Rafira Fița ;

Bădescu, Si- 
, - -.......... Maria Lincă,

Elisabeta Baciu; 100 mg : Valeria 
Bufanu, Valeria Biduleac; lungi
me : Viorica Viscopoleanu, Elena 
Vintilă ; înălțime s Cornelia Popes
cu, Virginia Bonei; greutate ; Ana 
Sălăgean, Valentina Cioltan ; disc i 
Argenina Menis, Olimpia Catara
mă ; suliță: Marion Becker, Ioa
na Stancu; pentatlon : Cornelia 
Popescu, Elena Vintilă.

CONCURSUL „PRIETENIA"
Concursul internațional de juni

ori „Prietenia* se va desfășura a- 
nul acesta în Cuba, între 4 și 6 
septembrie. Atletismul nostru va fi 
reprezentat de o delegație de 10 
•persoane, condusă de prof. Zoltan 
Benedek, directorul Școlii sporti
ve de atletism din București. Au 
fost selecționați următorii sportivi i 
Georgeta Păcuraru, Olga Ciobanii, 
Radu Gavrilaș, Nicolae Onescu, 
Marian Voicu, Cristian Dreptu, 
Constantin Cîrstea. Cornel Ton- 
chievici. 
Cin că.

dan, Andrei Șepci; FEMEI: 
și 200 m l Valeria Bufanu, 
ana Goth;
Goth,
oară),
Mariana Suman,
800 m :
4 x 400 m i Suman, 
lai, Fița ; 1 500 m :

Voicu,
Cîrstea, Cornel

Antrenor: prof. Victor

fel, lupta pentru întiietate a rămas 
în continuare deschisă. Au urmat in- 
tilniri la fel de agreabile, in care s-au 
înregistrat rezultate scontate: Avln- 
tui Curcani — Avintul Frasin 4—8, 
Biruința Gherăești — Avintul Fra
sin 11—10, Biruința Gherăești — A- 
vintui Curcani 10—6, Drum Nou 
Boureni — Energia Rimnicelu 11—15, 
Avintul Frasin — Drum Nou Bou
reni 14—5, Energia Rimnicelu — 
Viața Nouă Olteni 6—16, Avintul

plimentare, iar în repriza a doua 
s-au distanțat, cucerind victoria 
(16—2) și totodată titlurile de cam
pioni sătești pe anul 1971.

In sunetul fanfarei s-a desfășurat 
defilarea echipelor participante. La 
festivitatea de premiere, tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., a înminat campionilor și e- 
chipelor clasate pe locurile 2 și 3, 
cupe, diplome, medalii și premii, con- 
stind în echipament sportiv. Au fost 
inmînate și alte două trofee; „Cupa 
fair-play“ echipei Rimnicelu (jud. 
Buzău), din partea C.N.E.F.S., și o 
cupă pentru bună comportare, echi-

Ștefan, 
la cla-

a men-

echipa ViațăNoua campioana a satelor. Nouă Olteni
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ceva mal calmă șl mal atenta — a reu
șit să speculeze prompt clteva inexacti
tăți ale oaspetelor șl astfel s-a reali
zat prima detașare: de la 7—7 (min, 42) 
ia 10—7 (min. 44). Avansul s-a dovedit 
decisiv și, in acest fel, Confecția a ciș- 
tlgat un joc In care nu a strălucit. O 
excelenta formă a dovedit portarul 
echipei Universitatea, Gabriela Jantea. 
Punctele au fost înscrise de Matache (3), 
Zamfirache (3), Dumitru (2), Bidiac (2)
— Confecția, Vidu (4), Bearz (3), Butan
— Universitatea .Au condus N. Andrea 
șl C. Tânăsescu ambii din Craiova, (c.a)

VOINȚA ODORHEI — TEXTILA BU- 
HUȘI 11—7 (7—3). Localnicele au obținut 
o victorie comodă, deși adversarul se 
anunța redutabil. Ele conduceau In min. 
13 cu 5—0 ca urmare a unui joc foarte 
bine orientat tactic. Cele mai multe so
luri au fost Înscrise de Miklos (3). Ma- 
gyari (3), Teglas (3) — Voință, Șerban 
(3) — Textila. Au arbitrat: O. Leikep și 
E. Zischka (Sibiu).

A. PIALOGA, coresp.

Energia Rimnicelu 4—3.Curcani
Mai trebuia disputată o singură în- 
tîlnire (Viața Nouă Olteni — Drum 
Nou Boureni) ți Biruința Gherăești 
se afla pe primul loc cu un' punct- 
averaj superior (10) celor de la 
Viața Nouă Olteni. Dar teleormăne
nii au intrat deciși pe suprafața de 
joc, s-au apărat foarte bine „la bă
taie". au realizat patru puncte su-

pei Universitatea București (care a 
fost invitată să participe în afară de 
concurs). Clasament final: 1. VIAȚA 
NOUA OLTENI (jud. Teleorman) 14 
p (+30). 2. Biruința Gherăești (jud. 
Neamț) 14 p "
(Suceava) 10 
celu (Buzău) 
(Ilfov) 7 p, .
Boureni (Dolj) 7 p (—42).

(+26), 3. Avintul Frasin 
p, 4. Energia Rimni- 

8 p, 5. Avintul Curcani 
(—9), 6. Drum Nou

NOI RECORDURI DE JUNIORI
Cu prilejul unor concursuri des

fășurate recent la Predeal, atleții 
juniori au înregistrat cîteva perfor
manțe care constituie noi recorduri 
ale țării. Juniori III (14—15 ani): 
ciocan (5 kg): Nicolae Bindar 
(Viitorul) 58,58 m ; suliță (600 gr.) i 
Mircea Meșter (Șc. 
60,58 m ; înălțime : 
(C. S. Brăila) 1,90 m. Alte rezulta
te : Georgeta Păcuraru 1,70 m la 
înălțime, Radu Chiriță 63,70 m la 
suliță, Mihaela Cojan 44,87 m la 
suliță.

AGENDA COMPETIȚIONALA
în zilele următoare atleții noștri 

vor participa la cîteva concursuri 
de amploare. 2—5, Jocurile Balca
nice, la Zagreb ; 4—5, Polonia — 
R- D. Germană — România (juni
ori și junioare), la Poznan ; 4—6 
Concursul „Prietenia" (juniori 
junioare), la Havana; 13—14, 
mânia — Grecia (juniori), 
tești; 18—19, Campionatele inter
naționale ale României, la Bucu
rești ; 18—19, Concurs internațional 
pentru juniori, pe echipe după for
mula „Cupa Europei" (un atlet de 
probă), la Varșovia ;< 25—26, Spa
nia — Cuba — România (bărbați), 1 
la Barcelona; 25—26, Polonia — 
România (femei), la Varșovia.

In afara acestor întîlniri mai 
sînt programate cîteva participări 
individuale la diverse competiții, 
între care și cea a „preolimpicu- 
lui" de la MUnchen, la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, la care vor lua 
parte Argentina Menis, Lia Mano- 
liu, Olimpia Cataramă, Csaba Dosa 
și Șerban loan.

Sp. Oradea)
Doru Oprea
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mare și frumoasă victorie a spor
tului românesc. Autori — tinerii 
canoiști Gheorghe Simionov și 
Gheorghe Danielov, care, după un 
sezon excepțional, au debutat acum 
la campionatele lumii cu un succes 
de proporții. Felicitări sincere celor 
doi sportivi și antrenorilor lor pen
tru această primă medalie de aur 
cuceriță de echipa noastră la Bel
grad.
Scontat la K 4 — 500 m fete, echi

pajul Uniunii Sovietice s-a impus 
autoritar, cucerind victoria (Pina-

eva—al doilea titlu mondial). Abso
lut normale locurile următoare ocu
pate, în ordine, de echipajele R. F. 
a Germaniei, R. D. Germane și 
Ungariei. Meritoriu locul V în care 
au încheiat proba reprezentantele 
noastre.

Ultima finală de sprint, cea de 
ștafetă, ne-a adus satisfacția unui 
valoros loc II. Cu toate că Ivanov 
a avut un start mai slab, Zafiu și 
apoi Botez au refăcut cea mai mare 
parte a handicapului, iar în ulti
mul schimb Aurel Vernescu a reu
șit să-și depășească adversarii, cu 
excepția lui Czapo, care, continu- 
înd cursele bune ale colegilor lui, 
aduce Ungariei un nou titlu mon-

------------FIȘIER-------------a
C 2 — 500 m: 1. Danielov — Simionov (România) 1:50,82, 2. Lobanov — 

Pancov (U.R.S.S.) 1:51,01, 3. Boicev — Damlanov (Bulgaria) 1:51,17, 4, Ungaria 
1:52.61, 5. S.U.A. 1:53,77, 6. Suedia 1:54,34, 7. Polonia 1 :54,68, 8. R.F. a Germa
niei 1:54,94, 9. Mexic 1:53,72.

Ci — 500 m: 1. Lewe (R.F. a Germaniei) 2:03.02, 2. Wichman (Ungaria) 
2:03,52, 3. Patzaichin (România) 2:04,39, 4. Opara (Polonia) 2:05,78, 5. Beleusov 
(U.R.S.S.) 2:06,59, 6. Velkov (Bulgaria) 2:09,05.7. Ctvrtecka (Cehoslovacia) 2:09,26, 
8. Millot (Franța) 2:09,61.

K 2 — 500 ni: Anderson — Peterson (Suedia) 1:40,23, 2. Burny — Hoestra 
(Belgia) 1:40,43, 3. Khakhol — Grestra (U.R.S.S.) 1 :40,73, 4. Ungaria 1:40,82, 5. 
Austria 1:41,00, 6. Polonia 1:41,16, 7. Romania (I. Dragulschi — E. Pavel) 1:42.76, 
8. R.F. a Germaniei 1 :43,55, 9. Italia 1:43.8.

K1 — 500 m: 1. Khakhol (U.R.S.S.) 1:48,34, 2. Soucek (Cehoslovacia) 1:49,51, 
3. Hetz (Ungaria) 1:50,23, 4. Vernescu (România) 1 :50,53. 5. Nummlsto (Finlanda) 
1:51,76, 6. Berger (Norvegia) 1:51,95, 7. Ughi (Italii) 1:53,61, 8. Bloss (R.F. a 
Germaniei) 1:54,66, 9. Burny (Belgia) 2:17.01.

K 1 — 4 x 500 m: 1. Ungaria (Hetz, Giczl, Szabo, Czapa) 7:26,62, 2. Româ
nia (Ivanov, Zafiu. Botez, Vernescu) 7:27,58, 3. U.R.S.S. 7:28,41, 4. Polonia 
7:32,13, 5. Belgia 7:33,82, 6. R.F. a Germaniei 7:40,67.

K 4 - 500 m (f): 1. U.R.S.S. 1:41,28, 2. R.F. a Germaniei 1:42,60, 3. R.D.G. 
1:43,63, 4. Ungaria 1:44,66, 5. România (Nichlforov, Evdochimov, Lovin, Humă) 
1:45,32, 6. Polonia 1:50,93, 7. Iugoslavia 1:51,09, 8. Italia 1:51,50.

C 2 — 10 000 m: 1. Prokopets, Vinogradov (U.R.S.S.) 44:30, 2. Czerka, Singe 
(Ungaria) 44:32, 3. Serghei Covaliov, Vicol Calablciov (România) 44:33, 4. Sue
dia 46:07, 5. Polonia 46:43, 6. Cehoslovacia 46:48, 7. Franța 46:49, 8. Japonia 
47:25, 9. R.F. a Germaniei 47:54.

K 2 — 10 000 m: 1. U.R.S.S. 39:59, 2. Norvegia 40:00, 3. România (Antrop Va- 
rabiev, Emllian Zabara) 40,01, 4. Anglia 40:02, 5. Belgia 41:25. 6. Polonia 41:43, 
7, R.F. a Germaniei 41:53, 8. Danemarca 41:55, 9. Austria 41 ;57.

CI — 10 000 m: 1. Wichman (Ungaria) 49:22,1. 2. Iurcenko (U.R.S.S.) 49:24.6, 
3. Llpat Varabiev (România) 51:12,2, 4. Burkin (Bulgaria) 51:15,3, 4. Holmo (Ce
hoslovacia) 51:15,5, 5. Hofman (R.F. a Germaniei) 51:40,0.

K 4 — 10 000 m: 1. România (Macarenco, Coșniță, Slmlocenco, Sclotnic), 2. 
Ungaria, 3. U.R.S.S.

K 1 — 10 000 m: 1. Țarev (U.R.S.S.), 2. Folgy (Ungaria)... 8. V. Roșea (Ro
mânia).

REZULTATELE SURPRIZĂ CONTINUĂ!
Apreciat drept un veritabil criteriu de 

viteză, Premiul Victoriei a oferit anul 
acesta numai o satisfacție parțială. In
tr-adevăr, dacă în edițiile trecute înre
gistram timpii unor: Talaz (1:23,9), Ra- 
rița (1:24,1), Sorg (1:25), Seceriș (1:25,3), 
etc. toți la un excelent nivel tehnic, de 
data aceasta durata acoperirii parcursu
lui — deși scurtat cu 100 de metri — a 
fost mal modestă. Pornit In cursă soli
tară împotriva acelor de cronometru — 
Raport a abandonat alergarea și Glnd 
a Izbutit să-și egaleze recordul carierei, 
cîștigînd, în sfîrșit, prima oară în acest 
an șl pentru a cincea oară în carieră 1 
Succesul lui a fost mal mult rodul co
rectitudinii șl a1 condițiilor favorabile, 
decît o superioritate a valorii.

Mai puțin explicabile au rămas însă 
victoriile Iul Delfin — 1:33,1 după 1:35.2 
— Suveicuța — 1:31,8 după 1:32,6 — și 
Valența cu 1:28,8, timp cu care și-a „pa
ralizat” adversarii, toți „dispuși" să nu 
arate nimic I Jn aceste condiții, aler
gările ai' avut pînă la urmă un motiv 
de suspiciune din partea publlrulul, da
torită timpilor înscriși, șl asta demon

strează că fluctuațiile de performanță, 
despre care am scris rindul trecut, ră- 
mîn „un argument" foarte discutabil al 
driverilor.

Că asistența acordă credit probelor de 
calificare a trăpașilor este o latură care 
o privește. Că acestea au ajuns la un 
impas tehnic, asta reprezintă o latură 
certă șl dacă nu vor fl luate măsurile 
necesare din partea conduceri! hipodro
mului, nu vom avea nici o surpriză dacă 
duminica viitoare asistența va fi redu
să la jumătatea ponderii de duminica 
trecută!...

Rezultate tehnice: 1. Filomela (T. Ma
rinescu), Pagoda, Joviala 39,5, 2. Delfin 
(N. Sandu), Huma, Obreja, 33,1, 3. Su
veicuța (T. Marinescu), Razachle, Taoa- 
cu 31,8. 4. Rai (Gh. Tânase), Frigida, To
paz, 38,1, 5. Gtnd (S. Mihăilescu), Mira, 
Nfcușor 24,8, 6. Formula (Al. Nacu), Ve
lodrom, Madrigal, 35,2, 7. Valența (Gh. 
Tănase), Sonda, Tanța, 28,8, 8. Flgurel 
(N. Sandu), Hemon, Rlta, 43,7.

Niddv DUMITRESCU

dial. Așadar, în cele șase finale de 
viteză reprezentanții noștri au ob
ținut o medalie de aur, una de ar
gint și una de bronz — bilanț bun, 
care arată că în majoritatea probe
lor pe această distanță ei se află 
printre concurenții cu cea mal 
mare valoare.

UN NOU TITLU ÎN ULTIMA 
FINALA

Așteptăm întrecerile de fond cu 
dorința de a urmări evoluții cît 
mai bune ale reprezentanților noș
tri, dar speranța în rezultate de 
valoare ne era îndreptată doar spre 
probele de canoe 2 — 10 000 și 
caiac 4 — 10 000.

Se dă startul în cele două finale 
de canoe. La dublu, echipajul nos
tru, format din Serghei Covaliov și 
Vicol Calabiciov, are un start, bun, 
la turnanta din fața tribunelor în 
prim planul cursei aflîndu-se echi
pajele României, Ungariei și 
U.R.S.S., urmate de un pluton în 
care recunoaștem formațiile Suedi
ei, Cehoslovaciei, Poloniei și Japo
niei- Pe ultima mie de metri are 
loc o dispută extrem de pasionantă. 
Este clar că echipajul sovietic va 
ciștiga titlul, dar departajarea locu
rilor 2 și 3 se face numai foarte 
aproape de linia de sosire, echi
pajul nostru fiind de puțin întrecut 
de canoiștii maghiari. Locul 3 este 
o performanță frumoasă, care con
firmă posibilitățile celor doi ca
noiști români.

La canoe 1 — 10 000 m, favoritul 
probei, Wichman, atacă decis de 
la început și pe ultima parte a 
cursei el, împreună cu Iurcenko, 
apar... singuri în raza binoclurilor 
noastre. Ceilalți concurenți se află 
la peste 250 metri în urmă, unde 
se dă o aprigă bătălie pentru me
dalia de bronz. O cîștigă, cu un 
finiș mai bun, tînărul nostru ca- 
noist Lipat Varabiev. Rezultatul 
este excelent, dacă avem în vedere 
și faptul că el se numără printre 
debutanții la C.M.

Pornesc în cursă și echipajele de 
caiac. La dublu, Varabiev și Za
bara încep cursa curajos, .se mențin 
tot timpul în plutonul fruntaș, ocu
pă chiar poziția a doua la jumă
tatea cursei, dar cu 50 de metri 
înaintea sosirii el sînt depășiți de 
norvegienii Sobi și Johanson. Foarte 
bună comportarea sportivilor noș
tri, care au îmbogățit bilanțul de
legației noastre cu încă o medalie.

Proba de caiac 1 — 10 000 a fost 
dominată autoritar de Țarev. In 
această întrecere, Vasile Roșea s-a 
clasat pe_ locul V, poziție apreciată 
bună, avînd în vedere valoarea ri
dicată a adversarilor.

Caiac 4 — 10 000 m. S-a plecat 
ca într-o probă de viteză. In fața 
tribunei, echipajul României a 
trecut pe locul II. încet, încet, el 
a ocupat poziția de lider, pe care, 
după o cursă de o mare frumusețe, 
nu a mai cedat-o pînă la sfîrșit, 
cucerind medalia de aur a acestei 
ediții a campionatelor mondiale și 
europene- Reprezentanții noștri au 
făcut dovada marilor lor calități, 
obținînd un succes de prestigiu

In probele de fond, sportivii ro
mâni au realizat, deci, o medalie 
de aur și trei de bronz. |

se detașeze concludent de adversa
rii lor. Au înscris I ȚIBULEAC 
(3 Iov. ped.), SIMION (Iov. ped.), 
BALCAN (încerc.) pentru bucu- 
reșteni, GHEORGHIU (iov. ped ; « 
transf.), KUJOIU (1. p. căz.) și 
BRUMA (încerc.) pentru ieșeni.

Scorul la care DINAMO și -a 
întrecut partenera de joc, G.S.M. 
SIBIU, lasă impresia că aici con
turile s-au încheiat mai ușor 
25—15 (15—9). Pare, pentru că pe 
teren dinamoviștii au dat de mul
te ori emoții noului lor antrenor 
Florică Ghiondea (C-S.M. a con
dus cu 3—0, cu 9—6). Și în aceas
tă partidă, revin merite oaspeților 
care au jucat bine, deschis, fără 
să se lase impesionați de echipa 
din față. Or, să primești doar do
uă „essai“-uri de la Dinamo, cînd 
joci deschis, asta înseamnă mult. 
„XV“-le dinamovist s-a impus în
să prin acțiuni mai gîndite, tehni
ce. Punctele lor au fost realizate 
de FLORESCU (3 Iov. ped; o 
transf.), ROMAN, IFTIMIE și 
'HULA (câte o încerc.), NICA 
(transf.) pentru sibieni; MUNTEA
NU (3 Iov. ped.; o transf.) și 
RAȘCANU (încerc).

¥
FARUL VICTORIOS LA CLUJ !

Un joc plăcut în care s-a văzut 
preocuparea ambelor echipe de a 
juca deschis, spectaculos. Deși 
gazdele au luptat de la egal la 
egal cu constănțenii, scorul le-a 
fost defavorabil în final din cau
za... condiției fizice deficitare- Clu
jenii au cedat, cu toate că în min. 
43 conduceau cu 9—4, iar în ulti
mele 10 minute au beneficiat de 4 
lovituri de pedeapsă, ratate de 
Balint (3) și Cordoș. Oaspeții avînd 
jucători cu gabarit superior au do
minat la tușă și grămezi, ini
țiind acțiuni ofensive reușite. Soar
ta partidei s-a decis între minute
le 45—58, cînd Farul a realizat 3 
încercări. De menționat însă că 
Zamfirescu și Celea (3) au ratat 
toate cele patru transformări. CA- 
RAGEA (două încerc,), CELEA și 
DOBRE (cite o încercare) de la 
Farul, BALINT (Iov. p. căz.; 
transf), BABA (încerc.) pentru A- 
gronomia — sînt realizatorii punc
telor. (P. Radvani, C. Crețu).

LA B1RLAD SCOR 0-0. După 
un joc de uzură, lipsit de specta
culozitate, Rulmentul Bîrlad și Ști
ința Petroșani au părăsit terenul 
fără ca vreuna din ele să fie în
vingătoare. Neașteptat însă scorul 
final i 0—0 (E. Solomon).

De la I. E. A. B. S.
Biletele de fotbal pentru înlilni- 

rea internațională Lot. Div. A — 
O.F.K. Beograd s-au pus în vinzare 
la casele de bilete din oraș azi 
30 august a.c.

Rugăm publicul spectator a 
procura din timp bilete pentru ase 
tivita aglomerația Ia case de bilete 
in ziua jetului.
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STEAGUL ROȘU
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NU A FOST „CUTREMUR, 
DAR A FOST SURPRIZĂ

1 EVIDENTĂ A GAZDELOR

în șoseaua Ștefan cel Mare se
zonul trecut se încheia printr-un 
neașteptat 4—4 realizat de gazde în 
compania Steagului roșu. întîmpla- 
rea (și nu numai ea !) a făcut ca, 
tot în arena dinspre Tonola, sta
giunea să debuteze cu un egal în 
fața acelorași brașoveni. Nu a fost 
„cutremur" în curtea campionilor 
(oricum, „remiza" nu figura în so
cotelile casei), a fost surpriză. Pen
tru că brașovenii, recomandați de 
un start bun în actualul sezon, au 
știut să rezolve printr-o apărare 
aglomerată și atentă primele minu
te de asalt (haotic) al gazdelor, au 
blocat cu dibăcie pozițiile strate
gice, demoralizîndu-și treptat adver
sarii, mai ales prin siguranța lui 
Adamache, clarviziunea lui Pesca
rii, promptitudinea lui Olteanu și 
vicleniile lui Gyfirfl. E drept, în 
acele minute psihologice, șansa a 
avut o mare contribuție (în min. 
11 „capul" lui Sălceanu a trecut 
de puțin pe lîngă bara din stînga 
lui Adamache, depășit), e drept, 
oaspeții au dovedit un pragmatism 
sută la sută (primul șut pe poartă 
a însemnat primul gol; al doilea 
șut — al doilea gol !), dar să nu 
omitem din logica și istoria jocu
lui slăbiciunile lui Dinamo. Dumi- 
trache și Doru Popescu n-au fost 
„vîrfurile" necesare (primul de alt
fel a făcut, ieri, veritabilă figura
ție), portarul Constantinescu a pri
mit copilărește un gol, poate deci
siv (Florescu a tnas de la circa 18 m 
un șut obișnuit din întoarcere sus, 
în colțul din stînga), dar și-a sal
vat echipa de un gol cu certitu
dine hotărftor (min. 63 — Pescaru).

Stadion Dlnamo, timp excelent pentru fotbal, teren bun, spectatori circa 
18 000. Raportul șuturilor Ia poartă 27—8 (pe spațiul porții 8—3). Raport de cor- 
nere 11—0 ! Au înscris: PESCARU (min. 21), FLORESCU (min. 31), respectiv 
LUCESCU (min. 43 șl 61 din lovituri de la 11 m).

DINAMO: Andrei 7 (min. 21 Constantinescu 6) — Cheran 6. Nunweiller in 
7, Stoenescu 6, Deleanu 6. Dinu 7, Sălceanu 6, Lucescu 8, Doru Popescu 5 
(min. 70 Sătmăreanu II 6), DumltraChe 4. Florian Dumitrescu 7.

STEAGUL ROȘU: Adamache 9, — Ivăncescu 6. Jenei 6, Olteanu 8, Rusu 7, 
Pescaru 9, Kadar 6, Necula 6, Florescu 7, Ghergheli 7 (min. 61 Șerbănolu 6), 
Gydrfl 9.

A arbitrat O. ANDERCO (Satu Mare) ajutat la linie de V. Liga
și Gh. ștefănescu (din Galați).

Trofeul Pctschowschi : 9.
La tineret-rezerve Dinamo — Steagul roșu 4—0 (2—0)

Desigur, zvîcnlrea din final, 
atunci cînd campionii au asediat 
pentru cîteva minute careul brașo
vean și oaspeții, alarmați de sfîr- 
șitul ultimului vis frumos (meci 
egal), s-au apărat cu tot arsenalul 
modei (trageri de timp: joc des- 
tructiv) ar putea schimba cumva 
balanța aprecierilor. Dar nu trebuie 
omis faptul că brașovenii s-au de
tașat prin jocul lor grupat în ju
rul personalităților amintite la în
ceputul cronicii, prin ruperi de ritm 
ce au surprins echipa campioană, 
că și ei ar mai fi putut înscrie 
încă un gol (Ghergheli, min. 41, 
Gyorfi min. — 39 și 76 — două ac
țiuni de mare efect urmate de cen
trări ideale nespeculate de Necula 
și Florescu). Și. în primul rînd, nu 
trebuie uitat că ambele goluri ale 
bucureștenilor au fost înscrise din 
penalty. La primul, în min. 43, 
Kadar, în loc să acorde corner, îl 
împinge pe Lucescu în careu ; la 
al doilea, min. 61, Olteanu îl faul
tează pe Doru Popescu în careu.

Cele 4 goluri au următoarea „ste
nogramă" : în min. 21, Gyorfi face

o cursă excelentă pe dreapta, îl 
„pierde" pe Cheran, desemnat să-l 
marcheze om la om, centrează în 
apropierea liniei de fund de la 
marginea careului mare, centrare 
ideală, peste centralii dinamoviști, 
la Pescaru care, complet demarcat, 
îndeplinește formalitatea cu capul. 
La faza aceasta, Andrei se acciden
tează. In min. 31. Gyărfi trimite o 
pasă la Florescu, care îl învinge pe 
Constantinescu. Golurile dinamo- 
viste au aceeași schemă de execu
ție : Lucescu a fentat, l-a trimis pe 
Adamache spre stînga și a plasat 
mingea în dreapta acestuia. Simplu 
ca bună ziua, dar de s-ar fi ratat 
un singur penalty...

Mircea M. IONESCU

FARUL 2(2)
z i v

POLITEHNICA 2 0)

remiză"
A PLECAT

pentru aniversarea lui Hajnal
PETROȘANI, 29 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Hajnal, jolly-jockerul echipei din 

Tg. Mureș, și-a sărbătorit duminică 
cea de a 20-a aniversare a zilei de 
naștere. înainte de meci, coechipierii 
i-au promis drept cadou o „remiză" 
în dauna Jiului, pe care au obținut-o 
în cele din urmă cu prețul unor 
eforturi deosebite. Acest 0—0 de la 
Petroșani îi nedreptățește, totuși, pe 
oaspeți, care meritau, credem noi, 
ambele puncte puse în. joc. Gazdele 
au dominat teritorial trei sferturi din 
meci, și-au masat adversarii în pro
pria lor jumătate de teren, dar 
atacurile au fost purtate la întîm-
plare, cu mingi aruncate invariabil 
în careul lui Nagel, în numele de
vizei „ce-o ieși, o Ieși". A.S.A. a 
răspuns printr-un joc calm șl pre
cis în apărare și prin contraatacuri 
primejdioase, purtate de Mureșan, 
Fazekaș și Varodi, care au avut nu 
mai puțin de cinci ocazii și marea 
șansă de a-1 bate pe Suciu, nein
spirat și nesigur.

Intîlnirea debutează cu o ratare a 
lui Mureșan, care de la 8 m de 
poarta lui Suciu trimite mingea peste 
bară, localnicii au în min. 13 posi
bilitatea de a deschide scorul, dar 
bara transversală se opune șutului 
expediat de DJbardi. Apărătorii mu
reșeni aplică jocul la ofsaid, tactică 
pe care atacul gazdelor nu știe să 
o contracareze. Tușierul V. Murgă- 
șeanu — foarte corect și prompt în 
semnalizarea pozițiilor de ofsaid — 
este admonestat cu vehemență de 
public, dar continuă să-și facă con
știincios datoria. In min. 28, Pero- 
nescu centrează sus In careu. Li- 
bardi „se ridică" bine, dar trimite

Stadion Jiul: timp frumos; teren 
bunj spectatori aproximativ 4 000. 
Raportul șuturilor Ia poartă : 18—6 
(pe spațiul porții: 8—1); raport de 
cornere : 10—3.

JIUL: Suciu 5, Al. Georgescu 6, 
Georgevic! 7, Stocker 7, M. Popescu 
7, Urmeș 6, Dodu 4 (min. 25 Cotor- 
manl 5), Peronescu 7. Mulțescu 5 
(min. 67 Emil Georgescu 6), Llbardl 
7, Naidln 6.

A.S.A.: Nagel 8, SzSldsl 8, Toth 8, 
Isplr 8, Czako 8, Naghl 7, BOICnl 9, 
Varadl 6, Mureșan 7, Fazekaș 7, 
Hajnal 9.

A arbitrat ALEXANDRU PIRVU 
ajutat bine la linie de 

Vaslle Murgășeanu și Chlrlao Ma- 
nușaride (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 7.
La tineret-rezerve: Jiul 

t-1 (1-0).
A.S.A.

peste bară de Ia numai 4 m. Pînă 
la terminarea primei reprize, mal 
notăm ratările lui Fazekaș, (șut peste 
bară în min. 32 la o minge scăpată 
de Suciu) și Varodi (min. 40 — șut 
în bară de la numai 1 metru I).

După ce în min. 47 au trecut din 
nou pe lingă gol — Mureșan a plon
jat tîrziu la o excelentă centrare a 
lui Fazekaș — oaspeții s-au retras 
treptat-treptat în apărare, favorlzînd 
trecerea jucătorilor de la Jiul la un 
asediu prelungit. Meciul se îndâr
jește, se joacă nervos, se luptă aprig 
pentru fiecare minge, pentru fiecare 
palmă de teren.

La sfîrșitul partidei Jucătorii de 
la A.S.A. îl îmbrățișează și îl să
rută fericiți pe „sărbătoritul" lor, 
Hajnal .„

Dumitru VIȘAN

ShAUA 2(1) Niciodată nu
Stadion U.T.A., teren bun de Joc, timp călduros, spectatori 15 800. Au mar

cat IORDANESCU (min. 39), PANTEA (min. 86), respectiv DOMIDE (min. 88) 
șl BROȘOVSCHI (min. 89). Raportul șuturilor Ia poartă 16—18 (pe spațiul por
ții 8—9). Raport de cornere 6—4. \

U.T.A.: Vldac 5 — Blrău 5, Lereter 7, Pojonl 5. Popovicl 5, Domlds 7, Pă
țesc:: 5, Broșovschl 6, Sima 5 (min. 64 Cailnin 5), Both 7, Kun II 7.

STEAUA: Haidu 8 — Sătmăreanu 6, Ciugarin 6, Negrea 7, Cristache 7, 
Naom 8, Vigu 3, Pantea fl, lordănescu 8, Năstase 6, Aelenel 8.

A arbitrat I. CÎMPEANU (Cluj) ajutat la linie de T. Gaboș șl
E. Călbăjos (toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi: 8.
La tineret-rezerve: U.T.A, — Steaua 2—1 (1—1).

ARAD, 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

De cînd Pantea ridicase scorul Ia 
2—0 în favoarea formației sale, în
treg stadionul arădean se cufundase 
într-o liniște de catedrală, în timp 
ce la masa presei cronicarii îșl în
chideau bloc-notesurlle. Pentru toată 
lumea meciul era. cum se spune, 
jucat, șl o parte din public prinsese 
să se îndrepte dezamăgit spre por
țile de ieșire. Idolii fotbalului ară
dean săriseră rareori în cele 86 mi
nute scurse pînă atunci peste șta
cheta mediocrității, infirmînd star
tul destul de promițător al U.T.A.-ei 
în actuala ediție a campionatului.

Cînd, deodată, „tribunele" tresaltă! 
Domide s-a lansat Ih careu, talonat 
de Ciugarin. a ajuns Ia 7—8 metri 
în fața porții lui Haidu, de unde a 
împins balonul în plasă 1 1—2 (min. 
88). Ca niște foști campioni care se 
respectă, textiliștli nu se sărută, nici 
măcar nu se îmbrățișează. Nepunînd 
preț, acasă, pe golul onoarei. Dar 
polul, atît de așteptat, o dată căzut, 
îi întoarce pe cei grăbiți de la porți. 
Presimt cumva lovitura ? Cine știe * 
Mai sînt doar 2 minute. U.T.A. se 
năpustește, literalmente, în atac, peste 
un adversar încă nedumirit. 15 000 
de spectatori privesc eu un ochi pe 
ceasul cel mare al stadionului si eu 
celălalt în teren, unde, nerăbdător, 
fundașul Popovicl execută o centrare 
înaltă pe aripa dreaptă, acolo unde 
se afla Domide I textlllstul trimite 
cu capul, spre partea opusă, Broșov- 
schi profită de uluiala apărătorilor 
militari si, complet nemarcat, reia 
de la 5—6 metri, cu stîngul, în plasa 
porții lui Haidu. U.T.A. a egalat, au
torul golului nu se mal vede dintre 
coechipieri, în timp ce steliștii îșl 
acoperă ochii cu palmele. Tn numai 
4 minute au ratat o victorie pentru 
care munciseră 86 de minute și pe 
care, după cum se desfășuraseră „os
tilitățile" pînă atunci ar fi meritat-o 
cn prisosință, datorită Jocului echi
librat, chibzuit șl. adesea, presărat de 
faze de fotbal autentic. Datorită a- 
cestor atuuri. o bună parte din re
priza secundă aproape că adversa
rul dispăruse din joc. Steaua con
ducea cu 1—0 (prin golul înscris, în 
min. 39. de lordănescu, care a nus, 
nu o dată, pe picior greșit prin fen
tele sale, masiva apărare a local
nicilor) gl, ca o echipă matură, eoni

struia, lucid, neîncetat, pentru trio-ul 
din față, dorind un nou goL fc-a 
obținut, ce-i drept, abia în min. 86 
(a înscris Pantea, la capătul unei 
combinații de 5 pase care a făeut

CONSTANȚA, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Am văzut unul din cele mal ador
mitoare Jocuri de fotbal. Cele două 
echipe n-au jucat In primul rînd 
prost, d au fost Încete, ostenite șl 
moi, realizind una din acele partide 
cînd te uiți pe teren dar te gtndeștl 
aproape tot timpul

Ieșenii au Început 
du-se prin siguranță 
— - - — .Poll" are acum cîțiva

în altă parte, 
bine, remarcîn- 

și subtilitate, 
ju- 

expe- 
să-1 

acest 
pe

fiindcă 
cătorl ajunși la vîrsta cînd 
riența și vitalitatea ar putea 
Impună în egală măsură, tn 
Interval, Moldoveanu l-a lansat 
Cuperman care, ajutat șl de plasa
mentul nefericit ai apărătorilor Iul 
ștefănescu, a Înscris de la cîțiva 
metri : 1—0 (min. 4). Dar, după puțin 
timp, aveam să înțelegem că această 
atitudine 
era 
stări 
min. 
tură 
aiurea : 1—1.' Abia în
Farul va începe să se Impună prin 
pase lungi și Incursiuni perpendicula- 

Cu toate acestea, rareori apare 
lcl, colo, cite o sultă de pase mal 
acătării. Oprea se dovedește a fi sin
gurul înaintaș lucid șl periculos, șl 
tot el va trage un șut impecabil de 
la aproximativ 30 de metri. pe care 
Costaș, la rindul său, II va respinge 
foarte bine În corner (min. 32). Spre 
sfîrșitul reprizei, cîteva evenimente 
mal Importante, In speță două cen
trări ale fundașului Stoica, ambele 

(min, 42 șl 
fi transfor- 
va da Fa

in min. 45. 
un șut în 

Tănase.

echilibrată a echipei oaspe 
fapt învelișul fals al unei 
apatie. Oprea va egala în 
executînd excelent o lovi- 

llberă pe lingă un zid plasat 
1—1. Abia în continuare.

de 
de
14,

re.

recepționate de Caraman 
43). Prima dintre ele va 
mată !n gol. Golul care 
rulul un avans efemer, 
tot Caraman va expedia 
bară, mingea ca reveni la 
care va rata nepermls la cîtlva pași 
de poartă. Aceasta va fi ocazia care 
va Influența In măsură decisivă re
zultatul partidei, fiindcă la S—1 Ie
șenii ar fi amorțit, probabil, de tot.

Repriza secundă începuse de mult, 
dar pe teren nu se înttmpla aproape 

o lo- 
careul 
Intr-o 
(2-2), 

era

nimic, pînă cînd tn min. 68. la 
vltură liberă executată spre 
Farului, Alecu a intervenit 
busculadă reușind să egaleze 
fiindcă din acea zonă Stoica __
absent. In continuare, combatanții par

e prea tîrziu
șah-mat sistemul defensiv arădean), 
dar carnetul nostru de însemnări stă 
mărturie fidelă șl pentru alte nume
roase ocazii ratate, precum și pen
tru cîteva bare (min. 53 — Sătmă- 
reanu, min. 65 — Vigu).

G. NICOLAESCU

P.S, Cele trei stele ale arbitrului 
clujean I, Cîmpeanu se datoresc gre
șelilor făcute pe parcursul acestui 
meci. El a închis ochii la două faul
turi clare, unul în min. 79 (cînd Săt- 
măreanu l-a faultat pe Kun II la 
marginea careului mare) și cel de al 
doilea în min. 83 (cînd Bereter l-a 
faultat pe Aelenel în suprafața de 
pedeapsă).

ÎN DIVIZIA B

Stadion Municipal; teren bun: vreme excelentă: spectatori — cea 12 000, 
Au înscris: ANCA (min. 25), ADAM (min. 46), LICA (min. 69), respectiv PANA 
(min. 22). Șuturi la poartă: 13—6 (po spațiul porții: 6—3). Raport de cornere: 
11-5.

„U“ CLUJ : Ștefan 7 — Crețu 8, Pexa 8, Solomon 8, Mihăilft 7, Anca 8, Sudl 
8, Ulfăleanu 7, Munteanu 6, Adam 6 (min. 70 Iordache), Lică 9.

S.C. BACAU: Fugaclu 5 — Mloc 6. Catargiu 7, Vellcu 6, Volmer 6, Vătafu 
6, Duțan 6 (min. 85 Hrițcu), Pană 6. Dembrovschi 7 (min. 82 Băluță), Rugiubei 
6, Sorin Avram 6.

A arbitrat V. PADUREANU -4r-*r+4r-*-> ajutat bine la linie de R. Stâncan 
șl S. Stăncescu (toți din București).

Trofeul Petschowschi: 10.
La tineret-rezerve: „li" Cluj — S.C. Bacău 3—1 (1—1).

CLUJ, 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cu excepția unei perioade de apro
ximativ 20 de minute de la mijlocul 
primei reprize, cînd universitarii clu
jeni au crezut că meciul se decide 
și că spectacolul se produce la mij
locul terenului — dînd jocului o notă 
de confuzie, și, totodată, oaspeților 
posibilitatea de a manevra mai le
jer și de a deschide chiar scorul prin 
Pană (min. 22) — restul partidei a 
aparținut cu siguranță echipei gazdă. 
A fost evident în evoluția echipei clu
jene, in ciuda unor acțiuni precipi
tate, a unui exces de „subtilități", 
embrionul unui joc ofensiv, de con
tinuă mișcare a tinerilor săi jucă
tori.

Astfel, deși S.C. Bacău „a deschis" 
scorul (Dembrovschi a șutat la 
poartă, mingea a fost deviată in 
corner și, după executarea loviturii 
de colț, Pană a înscris cu un șut 
de la aproximativ 20 m), „U“ a re
montat rapid (prin Anca, care a în
cununat în min. 25 o suită de șuturi 
la poarta iul Fugaciu) și cursul jocu-

ft TĂCERE
să șe dezmorțească. Unii aveau de 
apărat punctul acela obținut in de
plasare, care tulbură plnă șl som
nul fotbaliștilor, Iar constănțenli în
cepuseră să se zbată tn așteptarea u- 
nel eventuale minuni.
Partida s-a încheiat eu a- 

tacuri oarbe la poarta Politehnicii, 
culminînd cu acela petrecut în min. 
85, cînd s-a tras de vreo cinci ori 
spre poarta lui Costaș. dar mingea 
s-a lovit de picioare sau capete a-

Stadion Farul, teren bun. timp ex
celent, spectatori aproximativ 20 800. 
Au Înscris: CUPERMAN (min. 4), 
OPREA (min. 14), CARAMAN (min. 
42), ALECU (min. 68). Raport de șu
turi la poartă: 14—11 (pe spațiul 
porții: 7—5); raport de cornere: 
15—4.

FARUL: Ștefăneșcu 8, Stoica 3, 
Bălosu 5. Mareș 4, Ghirca 4, Musta
ță 6 (min. 72 I. Constantinescu), Tă
nase 6, Ologu 7, Caraman 6, Oprea 
9, Kallo 7 (min. 33 Turcu 6).

POLITEHNICA: Costaș 8, Romilă 
I 6, lanul 7, Romilă II 5 (min. 46 
Alecu 7). Greerosu 6, Mărdărescu 7, 
Slmionaș 9, Incze . IV 7. Cuperman 
6, Lupulescu 7, Moldoveanu 6.

A arbitrat C. BARBULESCU 
ajutat la linie de Gh. 

Vasilescu I și Alex. Văduvcscu (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve: Farul — Po

litehnica 0—1 (0—0)

părute ca din pămînt. Elegant, pu
blicul constănțean a plecat in tă
cere, fără să spună nimic. Dar tă
cerea poate fi mai expresivă decit 
două ceasuri de vociferări.

Romulus BALABAN

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Meci fără sare și fără piper, la 
Ploiești, încheiat cu o victorie ,,scur- 
,tă" a gazdelor, însă în nici un mo-

lui a fost din acel minut evident 
spre buturile băcăuanilor, cu atît mai 
mult cu cît echipa oaspete și-a con
ceput jocul pe păstrarea cu orice 
chip a rezultatului de egalitate. Spe
ranță deșartă, însă, pentru formația 
din Bacău, întrucît. la reluarea par
tidei. mingea purtată de la centru 
pe traiectoria Munteanu — Anca — 
Adam a poposit în poarta lui Fuga
ciu, trimisă de ultimul jucător. S.C. 
Bacău a recurs după această acțiune 
la multe obstrucții. In ciuda acestei 
opoziții — adeseori în afara limitelor 
regulamentului — Universitatea și-a 
mărit avantajul în min. 69: Munteanu 
execuiă puternic la semiînăltime o 
lovitură liberă de la 20 m, Fugaciu 
(nesigur in această partidă) nu face 
decit să respingă balonul spre margi
nea careului mic, de unde este re
luat direct în gol de Lică, venit în vi
teză. Un minut mai tîrziu, tot extrema 
stingă clujeană — pornită, pare-se. 
intr-o cursă contra condiției jucăto
rului de rezervă — ia o acțiune pe 
cont propriu, traversează terenul și, 
de pe partea dreaptă, centrează exce
lent la Munteanu. care irosește o bună 
ocazie de gol. O altă ocazie a fost 
foarte aproape de realizare și în min. 
85, cînd Fugaciu a scăpat mingea din 
miini la un corner executat de Uifă- 
leanu, dar vîrfurile de atac clujene 
nu s-au aflat la posturile lor.

Astfel, în partidele de la Cluj, atît 
în aceea divizionară, cît și în cea 
de tineret-rezerve, o similitudine per
fectă ca scor.

Paul SLAVESCU

F.C. ARGEȘ 2(2)
RAPID 1(0)

PITEȘTI, 29 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Atmosferă de mare derby la Pi
tești : minge aruncată din avion, 
buchete de flori, tribune gemînd 
de spectatori încă de la ora prîn- 
zului, pionieri salutînd sosirea e- 
chipelor, In sfîrșit, două galerii 
zgomotoase, crezînd cu disperare 
— chiar și cele cîteva sute de su
porteri coborîți din umbra podu
lui Grant — în șansa formațiilor 
lor.

Cei care au motive de satisfac
ție — încă din secunda 45 a pri
mului minut — sînt susținătorii 
formației gazdă : Boc „îl agață" pe 
Dobrin, lovitură liberă de la 17 
m. Jercan execută prin dreapta zi
dului și... 1—0 ! Tribunale' iau foc, 
în vreme ce Rapid — asemenea u- 
nul boxer trimis la podea din pri
ma clipă —acuză lovitura, dezechili
brată și derutată. Nu trec decit 12 
minute, Dobrescu „evadează" pe 
dreapta, centrează, Boc, Lupescu și 
Dumitru admiră traiectoria balonu
lui și același Jercan — venit în 
fuleu — reia pe jos, în fundul pla
sei : 2—0 1 Jocul se întețește. Gaz-

FOTBAL
CU GRAMUL

Dar, evident, oaspeții nu au a- 
vut forță de atac, iar Petrolul, în 
ciuda dominării teritoriale, s-a gă
sit de foarte puține ori în fața 
unor perspective reale de a mar-

Stadionul Petrolul, timp Ideal de joc, teren foarte bun, spectatori circa 
14 000. A înscris MOLDOVAN (min. 42). Șuturi la poartă 15—7 (pe spațiul porții 
6—5). Raport de cornere 9—2.

PETROLUL s Mărculescu 7 — Gruber 6, Bădln 6, N. lonescu 8, Mocanu 7, 
Moraru 6, Țaporea 4 (min. 67 Ciupltu 6), Grozea 8, Dincuță 5, Moldovan 7, 
Dobre 5 (min. 70 Harapu 5).

CRIȘUL : Bologan 8 — P. Nicolae 6, Lucacl 8, Neșu 7, Balog 4 (min. 67 
Sărac 5), Moldovan 7, Dărăban 6, Cefan 6, Șhlopu 7, Arnoțchl 4, Cociș 5 (min. 
70 Moț 6).

A arbitrat C. PETREA ajutat la linie de M. Niță șl I. Puia
(toți din București).

Trofeul Petschowschi: 8.
La tineret-rezerve: Petrolul — Crișul 2—0 (1—0).

ment periclitată. De altfel, și a- 
cest lucru a contribuit ca partida 
să fie neinteresantă, deși, existînd 
un singur gol pe tabela de mar
caj, meciul era — teoretic — des
chis oricărui rezultat.

PROGRESUL București Șl C.S.M. Reșița 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

SERIA I
Poiana Cîmpina — Portul Constanța 
Politehnica Galați — Spoitul studențesc

2—2 (1—2)
2—2 (1—1)

Ș. N. Oltenița — Chimia Km. Vîlcea 1—0 (0—0)
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 3—1 (1—0)
Metalul București — Dunărea Giurgiu 4—0 (0—0)
Știința Bacău — F. C. Galați 2—1 (2—1)
Progresul Brăila — Progresul București 0—1 (0-0)
Metalul Plopeni — Ceahlăul P. Neamț

CLASAMENTUL
3—0 (0—0)

1. Ș.N.O. 3 3 0 0 6—2 6
2. Politehnica 3 2 10 7—2 5
3. F. C. Galați 3 2 0 1 6—3 4
4. Progresul Buc. 3 2 0 1 4—2 4

5— 6. Știința 3 2 0 1 6—5 4
5— 6. Metalul Tirg. 3 2 0 1 6—5 4

7. Metalul Buc. 3 111 5—2 3
8— 9. Poiana 3 111 4—5 3
8— 9. Sportul studențesc 3 111 5—6 3

10—11. Progresul Brăila 3 10 2 3—3 2
10—11. Metalul Plopeni 3 10 2 5—5 2

12. Portul 3 0 2 1 4—5 2
13. Dunărea 3 10 2 4—6 2
14. Ceahlăul 3 10 2 2—8 2
15. C.F.R. 3 0 12 1—4 1

16. Chimia 3 0 12 0—5 1
ETAPA VIITOARE (5 septembrie): Dunărea — 

Știința, Metalul Tîrgoviște — Ș. N. Oltenița, Portul — 
Politehnica, Progresul București — Ceahlăul, Chimia 
— Progresul Brăila, Sportul studențesc — Metalul 
București, F. C. Galați — Metalul Plopeni, C.F.R, r~ 
Poiana,

SERIA A II-A
Chimia Făgăraș — Electroputere Craiova 6—2 
Corvinul Hunedoara — Minerul Anina 4—1 
Politehnica Timiș. — Vulturii textila Lugoj 5—0 
Olimpia Satu Mare — Minerul Baia Mare 2—1 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad 2—0
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Timișoara 0—0 
Gloria Bistrița — Metalurgistul Cugir 1—0 
Olimpia Oradea — C.S.M. Reșița 0—1

(3-0)
(3-1)
(1-0)
(1-1)
(1-0)

(1-0)
(0-0)

CLASAMENTUL
1. C.S.M. REȘIȚA 3 2 1 0 8— 1 5
2. Gloria 3 2 0 1 7— 2 4
3. Politehnica 3 1 2 0 7— 2 4
4. Corvinul 3 2 0 1 7— 3 4
5. C.F.R. Timișoara 3 1 2 0 3— 2 4
6. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 3— 6 4

7— 8. Minerul Baia Mar< 3 1 1 1 6— 3 3
7— 8. Chimia 3 1 1 1 8— 5 3

9. Olimpia S. M. 3 l 1 1 3— 3 3
10. Gaz metan 3 1 1 1 3- 4 3
11. C.F.R. Arad 3 0 2 1 5— 7 2

12—13. Electroputere 3 1 0 2 4— 7 2
12—13. Metalurgistul 3 1 0 2 1— 4 2

14. Minerul Anina 3 1 0 2 3- 7 2
15. Vulturii textila 3 1 0 2 2-11 2
16. Olimpia Oradea 3 0 1 2 4— 7 1

ETAPA VIITOARE (5 septembrie) : CS.M. Sibiu — 
Olimpia Satu Mare, C.S.M. Reșița — Chimia. Minerul 
Anina — Gloria, Metalurgistul — Politehnica, C.F.R. 
Timișoara — Olimpia Oradea, Electroputere — Cor
vinul, Vulturii textila — Minerul Baia Mare, C.F.R 
Arad — Gaz metan.

ca. Atîtea cîte au fost, acestea 
s-au produs la loviturile de colț 
bine executate de Grozea. O aseme
nea lovitură avea să pună capăt, 
cu cîteva minute înainte de a se 
termina prima repriză, chinurilor 
Petrolului, Moldovan reluînd în gol 
mingea respinsă de Bologan. în 
prima parte a meciului, fotbalul a 
fost prezent, totuși, din cînd în 
cînd pe teren. Am asistat, astfel, 
la o fază mai dinamică, în min. 
17, cînd Cefan, venit inspirat în 
sprijinul apărării, a scos mingea de 
pe linia porții. De asemenea, a 
făcut să se salte tribunele faza 
din min 33, cînd Grozea a reluat 
cu capul, la cîțiva centimetri de 
poartă, centrarea lui Dincuță. De 
partea cealaltă, am reținut cursa 
prelungită a lui Lucaci (min. 34), 
încheiată cu un șut puternic pe 
care Mărculescu, pentru prima oară 
solicitat, l-a deturnat peste bară.

în rest, o circulație haotică a 
mingii, făcută parcă fără alt scop 
decît acela de a consuma cît mai 
mult din timpul regulamentar de 
joc. Petrolul a apărut, adesea, ca 
o echipă neînchegată, avînd doar 
doi oameni cu randament deplin — 
N. lonescu și Grozea, acesta din 
urmă neobișnuit de activ și am
bițios. Crișul a avut unele momente 
de tehnicitate în joc, dar rarele 
acțiuni ofensive ale orădenilor au 
fost lipsite de decizie.

Repriza a doua nu a adus nici 
o schimbare i nici a jocului, nici a 
scorului. Jocul a fost chiar mai în- 
cîlcit. Desigur, Grozea a fost pe 
punctul de a înscrie în min. 70, 
dar șutul său a întîlnit bara. Pe
trolul a mai avut în această parte 
a jocului două ocazii bune, pe care 
nu le-a fructificat, mulțumindu-se 
cu acest 1—0, fără îndoială meri
tat, dar neconcludent pentru vii
toarele evoluții ale echipei plo- 
ieștene.

Jack BERARIU

DOI LA DOI
Ceea ce pârea excepție în prima etapă, îatâ că devine regulă. 

Cele cinci meciuri nule de acum o săptămînă. s-au menținut, Pentru 
amatorii de statistici și evident pentru cei ce iubesc comentarea lor, 
etapa a doua a fost o adevărată mană cerească. Scorul de 2—2 
apare în dreptul a patru meciuri. Cifra doi domină. Deci două echipe, 
două puncte puse în joc, două goluri pentru gazde, două oaspeții, 
doi portari, doi tușieri și uite așa pînă mîine dimineață din doi în 
doi inventăm un nou sistem matematic (cu baza în doi).

Surprizele și răsturnările de rezultat ne plac foarte mult. Ele sînt 
ca pîinea caldă, ne oferă subiecte pentru o bună bucată de timp. 
Cînd inspirația scade, cînd sîntem pîndiți de platitudini, scoatem sur
priza din sertar și o folosim cu nădejde pînă ce biata de ea abia se 
mai ține pe picioare. Acum vreo 10 ani, la București, Steagul roșu 
întorcea în ultimele cinci minute un rezultat (3—1 pentru Rapid) ce 
părea definitiv. Doamne, cît am mai folosit cu toții prilejul. Ieri, la 
Arad, textiliștii, conduși pînă în min. 88 cu 2—0, egalează în două 
minute si puțin a lipsit ca Birău să transforme în triumf ceea ce parea 
cu două (vedeți, iarăși doi) minute înainte compromis.

Ii mulțumesc lui Domide și Broșovschi (în numele multora) pentru 
acest colac de salvare.

Dar etapa de ieri ne-a mai arătat că nici o echipă nu este încă 
mașină de goluri și de victorii. Dinamoviștii s-au chinuit tare mult pentru 
un punct. Curajosul Anderco a acordat două penaltyuri, ambele echi
pei gazdă. Dacă al doilea este fără de tăgadă, la primul se mai 
poate discuta.

La Pitești, Rapidul s-a mișcat cu încetinitorul și a sărit de aici 
tocmai pe penultimul loc. lata cd Dan, omul de aur al ceferiștilor, 
arată prin lipsă că a însemnat pentru Rapid mai mult decît un sim
plu stoper excelent. Cu el în echipă, în piepturile băieților din Ciu
lești băteau două inimi. Acum, sistemul defensiv al echipei .pare. un 
șvaițer exagerat. Au pierdut doar cu 2—1 prin mila și indecizia îna
intașilor aclverși. Dobrin, altădată spaima portarilor (actualmente 
spaima antrenorilor), cu tot avîntul pe care și l-a luat n-a deviat 
mingea nici cu un centimetru de pe direcția „mijlocul porții . Radu- 
canu, stană de piatră la această lovitură de la 11 m, a prins mingea 
și i-a trimis o bezea „stăpînului* din țara prunilor. Ieșen i s-au reabi
litat întrucîtva pe malul mării. Dar Constanța nu mai inspăimîntă de 
mult pe nimeni. Aici, cîndva, era o groapă cu foc, smoală și. tămîie. 
Acum, briza e blîndă pentru toți. Ospitalitatea litoralului s-a întins și 
pe terenul de sport.

Dar, așa cum am mai spus, etapa aceasta, a doua, etapa meciu
rilor nule, ține tn grup compact pe toată lumea. Nimeni nu s-a lansat 
spre vîrful piramidei, nimeni nu se lamentează încă. Poate duminica 
viitoare vom consemna un singur șef de pluton. Și poate tot atunci 
vom scrie cuvinte dulci ca mierea și despre Dumitrache (simplu pieton 
ieri) cel care altădată era fără contracandidat în națională.

Radu DUMITRU

Victorie decisă în primul stert de oră
dele domină, căci Dinu nu-și gă
sește nicăieri locul, în timp ce 
Dumitru pare mai degrabă preocu
pat de „paza" lui Dobrin, și Ra
pidul cedează — fără voia sa — 
centrul terenului, altădată spațiul 
stăpînit cu autoritate de mijlocașii 
giuleșteni.

Spre mijlocul reprizei, bucurește- 
nii echilibrează confruntarea. An- 
gelescu simte deodată gustul aven
turii spre poarta lui Stan, dar Nea- 
gu — scăpat singur, perpendicular — 
șutează cu sete în... portarul arge- 
șan (min. 29). Pînă la pauză două 
mari ocazii, împărțite în mod e- 
gal: Radu reia peste bară o exce
lentă centrare a lui Pigulea (min. 
31) și Ivan II salvează providen
țial — de pe linia porții — bom
ba lui Angelescu, expediată din 
marginea careului mare (min. 43).

începutul . reprizei secunde nu 
mai este la fel de spectaculos, toa
tă lumea părînd mulțumită. Do
brin simte parcă nevoia evitării 
celui mai scurt drum către poar
tă, preferind un dribling în plus, 
spre dezamăgirea improvizatului 
antrenor Halagian, care se agită pe 
tușă de mama focului.

La o fază care nu anunța nimic, 
Rapid înscrie i Angelescu „lucrea
ză" o minge pe stînga, înconjurat 
de mai mulți „violeți" a lui F. C. 
Argeș, urmează o pasă înapoi spre 
Neagu care șutează cu violență, în 
dreapta lui Stan: 1—2 (min. 61).

Frumosul spectacol de pînă acum 
începe să traverseze o perioadă de

Stadion 1 Mal, timp frumos, teren 
bun, spectatori peste 16 000 (capaci
tatea stadionului 15 600). Au înscris: 
JERCAN (rnln. 1 șl 13), șl NEAGU 
(min. 61). Raportul șuturilor la poar
tă: 21—14 (pe spațiul porții: 16—9): 
raport de cornere: 11—9.

F.C. ARGEȘ: Stan 8, Pigulea 8. 
Olteanu 7, Vlad 7, Ivan II 7, Prepur- 
gel 6, M. Popescu 7, Dobrescu 7 (min. 
72 Dumitru Emil), Radu 6, Dobrin 7. 
Jercan 8.

RAPID : Răducanu 7, Pop 6, Boc 
6, Lupescu 6, Mușat 6, Dinu 6. Du
mitru 7, Năsturescu 8 (min. 77 M. 
Stelian), Angelescu 7, Neagu 7. Co- 
dreanu 6 (min. 46 D. Ene 8).

A arbitrat N. CUBS A nil 
■A-'fc'A-'i-'Ăr, ajutat la linie cu greșeli 
(în aprecierea ofsaidului) de M. Ma- 
rlnclu și N. Moroîanu (toti din Plo
iești).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve: F.C, Argeș — 

Rapid 1—1 (1—0).

amorțeală. Piteștenii conduo osti
litățile, dar jocul lor și-a pierdut 
mult din farmec și eficacitate. Du
pă ce Radu ratează o mare ocazie 
în min. 62, Rapidul e la un pas de 
egalare, dar mingea pornită ca o 
ghiulea din bocancul lui Dumi
tru — min. 70 — izbește bara I

Cu opt minute înainte de final, 
o nouă pată de culoare pe paleta 
acestui meci zbuciumat i penalty 
pentru gazde, la un fault comis 
de Boc asupra lui Dobrin. Delir 
în tribune, dar Dobrin trage direct 
în... brațele lui Răducanu I

'NU
Ovidiu IOANIȚOAIA

UNIV. CRAIOVA 2 (2)
---- ------ ... —r.-> _ --------
C.F.R. CLUJ 2 (O)

APĂRAREA
ÎN LINIE COSTĂ UNEORI

CRAIOVA, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Care din suporterii și jucătorii U- 
niversității s-ar fi gîndit Ia un final

Stadion Central; timp excelent; 
teren bun; spectatori peste 20 000. 
Au marcat: NEAGU (min. 7), PIR- 
VU (min. 41) pentru Universitatea, 
respectiv SOO (min. 64) șl M. bre- 
TAN (min. 74). Raportul șuturilor la 
poartă 17—13 (pe spațiul porții 9—5). 
Raport de cornere 9—1.

UNIVERSITATEA: Papuc 6, Nl- 
culescu 6, Deselnlcu 8, Bitlan 6. ve- 
lea 7, Strimbeanu 8, Ivan 7, Nlță 5 
(min. 56 Martinovlcl 5), Pirvu 7, 
Neagu 6 (min. 73 Donose 5), Tară- 
lungă 7.

C.F.R. CLUJ : Totolanu 7, Cojoca- 
ru 5, Șoptereanu 7, Dragomir 6, VI- 
șan 7, Roman 6, M. Bretan 7, Soo 8, 
Straț 5 (min. 39 P. Gheorghe 6), S. 
Bretan 6, Tegean 7.

A arbitrat V. DUMITRESCU 
ajutat la linie de M. Cl- 

țu și Gh. Nicolae (toti din București).
Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve: Univ. Craiova 

— C.F.R. Cluj 4—0 (2—0).

atît de trist pentru echipa lor? Cu 
siguranță, nimeni. După cum se des
fășurau ostilitățile în prima repriză se 
părea că Universitatea va cîștiga... la 
pas. La pauză, unii puneaua chiar 
problema scorului. Nu era nici o exa
gerare, pentru că C.F.R.-ul a apărut în 
primele 45 de minute ca o formație a- 
nonimă, a cărei așezare pe teren a- 
răta că e preocupată să primească 
rit mai puține goluri. Lansată în o- 
fensivă încă din min. 3, cînd șutul 
iul Ivan, puternic și surprinzător, a 
trecut pe lîngă bară, Universitatea 
nu și-a lăsat adversarul să răsufle și 
în min. 7 a deschis scorul. La o min
ge simplă, cel mal valoros dintre 
oaspeți. Cojocaru, sacrificat pentru a- 
cest post de libero, a luftat copilă
rește, Țarălungă a preluat mingea, i-a 
pasat lui Neagu, care de la 7—8 
metri a înscris ușor, la colț, pe lingă 
Totoianu. După aceea, pînă la pauză, 
poarta oaspeților avea să fie ținta u- 
nui tir continuu. In min. 17, la o 
fază excelentă, creată de Ivan. Pirvu 
a trimis balonul în bară. Dar ace
lași Pîrvu avea să ridice scorul la 
2—0 în min. 41, cînd Ia cornerul exe
cutat de Niță a reluat balonul cu 
capul. Aici, o vină a avut-o și por
tarul Totoianu, care a scăpat mingea 
în plasă

Da» o venit repriza secundă- Gaz-

dele au mai jucat vreo 15 minute 
așa cum trebuia, și apoi au căzut 
inexplicabil. Timizi, oaspeții au ieșit 
la atac. Mai întîi Țegean a înscris, 
dar din poziție de ofsaid și golul a 
fost anulat, normal. In min. 74. Soo, 
cu șutul lui recunoscut, a înscris im- 
parabil, sub bară, de la 18 m. la o 
lovitură liberă executată scurt de M 
Bretan. Din acel minut, gazdele s-au 
pierdut de tot. în această perioadă 
de derută, apărarea avea să arate 
că, în ciuda recomandărilor noului 
antrenor, nu s-a lecuit de jocul în 
linie, la ofsaid, și in min. 74 avea 
să plătească scump eroarea. La o 
minge lungă, toți cei patru fundași 
au făcut pasul Înainte, dar prea tîr
ziu. M. Bretan a Rșnit printre apără
tori și a aruncat balonul in plasă, 
peste Papuc: 2—2. Meciul s-a în
tors complet. Gazdele termină epui
zate, în timp ce oaspeții sînt la un 
pas de victorie, căci în min. 87 Țe- 
gean a reluat mingea cu capul pe 
lingă poarta părăsită de Papuc. Și 
așa craiovenii au trebuit să se mul
țumească cu un punct, deși trecusetă 
în contul lor două. Dar oaspeții au 
meritul de a nu fi abandonat o luptă 
ce părea pierdută la un moment dat.

Constantin ALEXE

z

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 35, 
ETAPA DIN 29 AUGUST 1971 :

I. 
II.

III.
IV. 
V.

VI. 
VIL 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Dinamo — Steagul roșu 
U. T. Arad — Steaua 
F. C, Argeș — Rapid 
„U“ Craiova — G.F.R. Cluj 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj - S. C. Bacău 
Petrolul — Crișul 
Farul — Politehnica 
Poli. Galați — Sp. Studențese 
Știința Bacău — F. <3. Galați 
Prog. Brăila — Progresul Buc. 
Gaz metan — G.F.R. Timișoara 
Chimia Făg. — Electroputere

FOND DE PREMII LEI 375.172.

X 
X

1
x 
X

1
1

X 
X

1
2

X 
I

Plata premiilor pentru acest con
curs se va face astfel i

In capitală : începtnd de la 3 sep
tembrie la 13 octombrie 1971.

In (ară : de la 7 septembrie la 13 
octombrie 1971. _



Pomânia-locul IV după prima zi
TORINO, 29 (prin telefon). în 

ciuda excelentei victorii a lui Ma
rian Slavic la 100 m liber (54,6) și 
a unei curse bune (400 m) realizată 
de E. Aimer, echipa masculină a 
României, care participă în grupa 

f B a „Cupei Europei“ la înot, lip-

dan (J) 2:23,6; 4x100 m mixt: An
glia 4:02,7 (rec.), Olanda 4:04,5
(rec.), Italia 4:09,7, Iugoslavia 
4:11,3, România (Lupu 66.0, Șopte
reanu 71,2, Petelei 60,7, Oprițescu 
55,5) 4:13,4 ; 4x100 m liber : Anglia 
3:43,4, Italia 3:43,9, România (O-

„CUPA EUROPEI

Marian Slavic zîmbește fericit după noul său record
sită de un spatist de rezerve în for
mă pentru ștafeta mixtă, a rea
lizat doar 51 p și nu ocupă decît 
locul IV după întrecerile primei 
zile, 
tele 
dei 
(44), 
(28).

fiind clasată după selecționa- 
Angliei (81), Italiei (57), Olan- 
(55) și înaintea Cehoslovaciei 

Iugoslaviei (40) și Austriei 
Iată rezultatele tehnice :

100 m liber; Slavic (R) 54,6
(rec.), Bergsma (O) 54,8, Windeatt 
(A) 55,1, Hrouda (C) 55,2
Nardini (I) 55,4, Lustig (J) 
400 m liber: Brinkley (A) 
(rec.), Kloester (O) 4:17,6, 

, (R) 4:19,9, Hrouda (C) 4:21,3,
(I) 4:24,6, Rogusici (J) 
m bras: O’Connei (A) 
Kriechbaum (Aus.) 69,6, 
(R) 71.0, Pejsa (C) 71,2, 
72,1, Di Pietro (I) 72,5 ; 
fin : Rood (O) 58,5 (rec.), Mil|s (A) 
58.8 (rec.), D’Oppido (I) 59,6, Pavli- 
cevici (J) 59,7, Miclăuș (R) 62,0, Vo- 
katy (C) 62,9 ; 100 m spate : Ri
chards (A) 60,7 (rec.), Schoutsen
(O) 62,0. N. Milos (J) 62,0, Forti (l) 
63,5, Jadrny (C) 64,6, Podolani
(Aus.) 65,1, Lupu (R) 66,4 ; 200 m 
mixt: D’Oppido (I) 2:15,0 (rec.),
Kruisdijk (O) 2:16,9 (rec.), Toeczik 
(C) 2:19,4 (rec.), Cunningham (A) 
2:22,2, Wetterneck (R) 2:23,4, Ru-

(rec.),
56,9 ; 

4:11,4
Almcr
Grassi 

4:35,9 ; 100 
69,0 (rec.), 
Șoptereanu 
Jansen (O) 
100 m del-

prițescu 56,0, Kokai 57,7, Miclăuș
56.2, Slavic 54,1) 3:44,0, Cehoslova
cia 3:44,6.

ÎNOTĂTORII SOVIETICI 
AU 7 PUNCTE AVANS

UPPSALA, 29 (prin telex). Așa 
cum era de așteptat, echipa 
U.R.S.S. domină întrecerile grupei 
A. avînd după prima zi un avans 
de 7 puncte. Cele mai bune per
formanțe au fost realizate de 
Larsson (2:10,2 — 200 m mixt) și 
Fassnacht (4:06,7 — 400 m liber). 
De subliniat cele două succese ale 
înotătorilor francezi (Rousseau și 
Mosconi). Rezultate :

100 m liber : Rousseau (Fr.) 53,2, 
Bure (URSS) 53,3, Fassnacht (RFG) 
54,5 ; 400 m liber: Fassnacht
4:06,7, Bellbring (Sued.) 4:08,1, 
Hargitay (Ung.) 4:12,6; 100 mbras: 
Pankin (URSS) 66,7, Katzur (RDG) 
66,9 (rec.), Kusch (RFG) 68,1. Menu 
(Fr.) 69,2 ; 100 m delfin : Mosconi 
(Fr.) 58,3, Szentirmay (Ung.) 58,9, 
Poser (RDG) 59,5 ; 100 m spate: 
Matthes (RDG) 58,9, Cseh (Ung.)
60.3, Grivenikov (URSS) 60,6 ; 200 
m mixt : Larsson (Sued.) 2:10,2, Su- 
harev (URSS) 2:12,3 (rec.), Hargitay 
2:13,2, Pechmann (RDG) 2:13,5 ; 
4x100 m liber: URSS 3:33,6, RFG

3:36,6, RDG 3:36,8, Franța 3:38,2; 
4x100 m mixt: RDG 3:55,8, URSS 
3:58,9, Franța 4:04,6. După prima 
zi 1 URSS 71 p, RDG 64 p, RFG 
54 p, Franța 52 p, Suedia 46 p, 
Ungaria 44 p, Polonia 24 p, Spa
nia 15 p.

OLANDEZA BUNSCHOTEN 
4:31,3 — 400 M LIBER, 

NOU RECORD
BRATISLAVA 29

Rezultate excelente 
feminine ale grupei 
cestea, recordul european al olan
dezei — - —
liber 
dreei 
64,5, 
tate :

100
Patoh (Ung.) 60,2, Hill (Ang.) 61,7 ; 
400 m liber: Bunschoten (O) 4:31,3 
— rec. european, Wegner (RDG) 
4:33,0 ; 100 m bras: Stepanova 
(URSS) 1:16,0, Vogel (RDG) 1:17,8, 
Harrison (Ang.) 1:18,2; 100 m del
fin : Gyarmaty (Ung.) 64,5 — rec. 
european egalat, Lindner (RDG) 
66,1, Rijnders (O) 66,2, Nagel (RFG) 
66,5 ; 100 m spate: Vermaat (O) 
68,2 Pielen (RFG) 68,8, Lekveișvili 
(URSS) 69,1 ; 200 m mixt: Tu-
roezy (Ung.) 2:29,8, Slavickova
(Ceh.) 2:31,1, Penterman (O) 2:31,8; 
4x100 m mixt: R.D.G. 4:34,6,
U.R.S.S. 4:35,4, Olanda 4:36,3, Un
garia 4:37,5. După prima zi :
R.D.G. 56 p, Olanda 49 p, U.R.S.S. 
47 p, Ungaria 43 p, R.F.G. 
Anglia 32 p, Cehoslovacia 
Iugoslavia 8 p.

★
La închiderea ediției am 

rezultate din ziua a doua : 
nacht (R.F.G.) 2:04,5—200 m_ 
și Andrea Gyarmaty (Ung.) 2:24,4— 
200 m spate, noi recorduri euro
pene.

Gh. Fazekaș, pe locul 2
în concursul de patinaj Reprezentativa Cubei a cucerit

„MONDIALELE" DE LUPTE LIBERE
r (Urmare din pag. I)
inițiind cîteva acțiuni de atac, dar 
Arapu le-a contracarat cu succes, 
obținînd chiar puncte. La cat. 62 kg 
P. Coman l-a întîlnlt pe irakianul 
A. Abdul pe care l-a dominat cate
goric, doar în repriza a treia. Me
ciul a început cu un studiu prelungit, 
transformîndu-se în lipsă de comba
tivitate pentru care ambii sportivi 
au primit avertisment. In rundul II, 
Coman și-a mărit avantajul de la 
3—2 la 8—2 și cu 10 secunde Înainte 
de gongul final l-a ridicat pe ad
versarul său printr-un procedeu 
spectaculop, învingîndu-1 prin tuș. 
Alți doi luptători români, care au 
concurat în reuniunea de dimineață, 
și-au adjudecat victoria Snainte de 
limită, trecînd în turul IV fără a 
avea puncte de penalizare. Este vor
ba de P. Cernău (52 kg) și V. Iorga 
(82 kg). P. Cernău l-a întrecut pe 
iugoslavul H. Darlev. care pînă a- 
tunci nu suferise nici o înfrîngere. 
Românul a reușit o fixare, apoi și-a 
dus adversarul în tuș (min. 2, 37). 
V. Iorga s-a întilnit cu irakianul S. 
Abood, de care a dispus de o ma
nieră categorică — tuș în min. 1, 25. 
Un alt concurent român învingător 
duminică dimineață a fost P. Poale
lungi (68 kg), care a avut de în
fruntat un adversar valoros — K. 
Rost (R.F.G.), clasat pe locul IV la 
J.O. din Mexic și pe același loc la 
ediția 1969 a C.M. Gălățeanul a lup
tat atent, nu a apelat la procedee 
tehnice riscante. In cea de a doua 
repriză, Poalelungi a „intrat" Ia pi-

cioarele adversarului său, ducîndu-1 
pe acesta în „pod“. In final, arbi
trii au acordat victoria în unanimi
tate sportivului român: punctaj 7—2.

In reuniunea de seară, luptătorii 
români au susținut noi partide. 
L. zimbru? (cat. 74 kg) l-a întîlnit 
pe A. Zeger (R.F.G.), care pînă 
atunci cîștigase toate partidele sus
ținute înainte de limită. Șirul vic
toriilor acestuia a fost, Insă, între
rupt de către Ambruș — învingător 
la puncte. Un meci cu adevărat 
dramatic a susținut N. Dumitru (cat. 
57 kg) în. compania iui N. Patrikov 
(Bulgaria), campion european în 1969 
și medaliat cu bronz la C.M. de 
anul trecut. Reprezentantul nostru 
a abordat meciul cu mult curaj, con
ducted la un moment dat cu 7—3. La 
un contraatac al Iul Patrikov, Dumi
tru a fost nevoit să se apere printr-un 
,.pod“, pe care însă sportivul bul
gar nu l-a putut... rupe. Arbitrii au 
dat decizie de meci nul, care ne
dreptățește pe sportivul nostru. Apoi, 
P. Cernău (52 kg) a dispus la puncte 
de V. Gaudinot (Franța). Reprezen
tantul nostru la cat. 48 kg, I. Arapu, 
a fost învins prin tuș de către japo
nezul Y, Umeda (min. 8,50), într-un 
meci' în care egalitatea a persistat 
aproape opt minute. P. Coman (cat. 
62 kg), dintr-o gravă greșeală tac
tică (a pornit Intr-un salt șl a fost 
contrat), a pierdut la tuș în fața 
lui D. Hazewinkle (S.U.A.) în min. 3.

In tururile finale de luni vor evo
lua șase sportivi români 1 P. Cer
nău, N. Dumitru, L. Ambruș, P. 
Poalelungi, V. Iorga și Șt. Stîngu.

EUROPEAN
(prin telex), 

în întrecerile 
A. Printre a-

Hansje Bunschoter la 400 m 
(4:31,3) și performanța An- 
Gyarmaty la 100 m delfin — 
rec. european egalat. Rezul-

m liber : Wetzko (RDG) 60,1,

33 p,
28 p,

primit
Fass- 
delfin

artistic de la Oberstdorf
Ne aflăm abia la porțile toam

nei, dar patinatorii '•— ca și hoche- 
iștii de altfel — au coborît din 
nou în arena întrecerilor. Intr-un 
asemenea preludiu la viitorul se
zon, desfășurat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute pe patinoarul de la 
Oberstdorf (R. F. a Germaniei), 
sportivul român Gheorghe Faze- 
caș s-a numărat printre protago
niștii întrecerii, ocupînd locul I 
după efectuarea figurilor obligato
rii și terminînd concursul pe lo
cul secund, la numai 4 puncte de 
învingător, tînărul vest-german 
Erich Reifschneider.

Iată clasamentele finale ale pro
belor desfășurate în acest concurs 
la care au luat parte patinatori 
din Franța, S.U.A., Anglia, Olan
da ș. a., printre ei aflîndu-se și 
frații Buck, vice-campioni mondi
ali la proba de dans.

Reifschneider
2. Fazekaș

3. Ouwerkerk 
FEMININ :

1 (S. U. A.)
Schanderl 
Angelika 

: DANS:

MASCULIN: 1.
(R.F.G.) 1 164,4 p ; 
(România) 1160,1 p ;
(Olanda)
1. Dorothy 
1 264,6 p ; 2.
(R.F.G.) 1249,9 
Krager (R.F.G.)
1. Buck—Buck
2. Druce — Barker (Anglia) 163,4 
p; 3. Wolfer — Mars (Franța) 
161,2 p.

1 123,6 p ;
Hamill

Gerti 
p; 3.

1 237,8 p ;
(R.F.G.) 175,3 p ;

„Cupa Prietenia44 la baschet
Formația română s-a clasat pe locul 6

A IV-a ediție a turneului inter
național de baschet „Cupa Priete
nia" s-a încheiat cu succesul re
prezentativei Cubei, neînvinsă în 
cele șapte partide susținute. Echipa 
țării noastre s-a clasat pe locul 
șase, poziție puțin onorabilă, care 
își găsește explicația în comporta
rea nesatisfăcătoare avută în me
ciul cu Bulgaria (joi seara) deter
minantă în pierderea cîtorva locuri 
în clasament. Juniorii români au 
căutat să șteargă impresia prin 
evoluția cu totul remarcabilă avută 
aseară, în întrecerea cu Cuba, și 
trebuie să spunem că au reușit 
acest lucru, deși nu au învins.

Iată ultimele rezultate.
POLONIA — BULGARIA 89—67 

(42—34). Primele 15 minute ale 
meciului au fost destul de echili
brate, nici una dintre echipe nere
ușind să se contureze ca învingă
toare. In ultima parte a reprizei 
I, polonezii au recuperat, 
totul sub ambele panouri și 
luat un avantaj de 8 puncte, 
reluare, echipa Bulgariei 
presingul în apărare și reușește să 
mențină, încă destul de strîns sco
rul, dar înălțimea jucătorilor polo
nezi își spune, pînă la urmă, cu- 
vîntul (au în teren 4 jucători de

peste 1,90 m), cîștigînd clar o 
tidă ce a plăcut prin dîrzenia 
care s-a disputa*

CUBA — R. D. GERMANA 
96—50 (59—26). Superioritatea
sportivilor din Marea Caraibilor a 
fost evidentă. în această situație, 
tinerii baschetbaliști din R.D. Ger
mană nu au avut 
în

par- 
cu

a limita
alt scop decît 

cit mai mult proporții-

ritmul cu un adversar superior ca 
talie și calități fizice, fiind la un 
pas de a-1 învinge. Ei au fost o 
singură dată conduși cu o diferență 
mai mare (la pauză, 11 puncte), 
în rest avînd un handicap de nu
mai două-trei puncte (min. 391 
57—60). Totuși, formația țării noas
tre a cedat deoarece, în ciuda efor
turilor componenților ei (dintre

însă, 
au 
La 

aplică

Campionatele europene de tir
(Urmare din pag. I)

26 de probe. Mai puține decît la 
ediția precedentelor campionate eu
ropene, pentru că de data aceasta 
nu s-au acordat titluri pe echipe la 
probele olimpice, cu excepția celor 
de skeet și talere aruncate din șanț.

Sportivii români au cucerit 4 
medalii: 3 de argint prin Anișoara 
Matei (pistol sport), echipa femini
nă și Melania Petrescu (la armă 
standard 60 f culcat) și una de 
bronz, prin tînărul Lucian Cojoca- 
ru (skeet juniori). Aceste medalii, 
ca și alte locuri fruntașe obținute 
la Suhl, ne bucură fără îndoială, 
dar posibilitățile trăgătorilor noștri 
sînt superioare celor arătate la ac
tuala ediție. Pentru că avem această 
convingere, vom încerca la întoar
cerea acasă să desprindem
concluzii privind comportarea 
în competiție și în pregătire.

unele 
lor

60
(Ce-

Torhin

REZULTATEI pistol viteză 
focuri (48 concurenți) ; 1. Falta 
hoslovacia) 595 p, 2. 
(U.R.S.S.) 594 p, (baraj 148 p), 3.

NAȚIONALA
DE HANDBAL A FRANȚEI,
In turneu In țara noastră

de

Echipa națională masculină de 
handbal a Franței Întreprinde, în- 
cepind de mîine, un turneu 
jocuri de antrenament in țara
noastră. Handbaliștii francezi vor 
întîlni mîine în primul meci, Ia 
Cluj, începind de Ia orele 18, pe 
Universitatea. In continuare, ei vor 
evolua Ia Sibiu și Ia București.

Oaspeții, deplasînd lotul complet, 
au sosit aseară in Capitală.

Zapedzky (Polonia) 594 p (baraj 
146 p), 4. Dan Iuga (România) 592 
p, 5. Suleimanov (U.R.S.S.) 592 p,
6. Marcel Roșea (România) 592 p,
7. Andersson (Suedia) 591 p, 8. Ion 
Tripșa (România) 591 p.

Talere aruncate din șanț (200 t) :
1. Bassagni (Italia) 198 t (nou re
cord mondial și european — v.r. 
mondial Baud, Carrega — ambii 
Franța, Stafford — S.U.A.,
2. Vallduvi (Spania) 197 t, 3. An-
drușkin (U.R.S.S.) 196 t, 4. —
(Franța) 195 t. 5. Carrega (Franța) 
195 t, 6. Seils (R.D.G.) 195 t. ...13. 
Gh. Florescu 191 t. ...19. Ion Du
mitrescu 190 t, ...25. Ștefan Popo-

• viei 188 t.
Armă standard 3x20 focuri femei 

(45 concurente) : 1. Mirjana Masici 
(Iugoslavia) 577 p (nou record mon
dial și european — v.r. B. Zarina— 
U.R.S.S., 575 p), 2. Tatiana Radni- 
kova (U.R.S.S.) 577 p, 3. Kira Bojko 
(U.R.S.S.) 573 p, 4. Eulalia Ralin-

197 t),

Baud

ska (Polonia) 572 p, 5. Siegrid Berg
mann (R.D.G.) 570 p, 6. Baiba Sa
rin (U.R.S.S.) 567 p... 11. Veronica 
Stroe 563 p... 17. Ana Goreti 559 
p... 23. Melania Petrescu 555 p. 
ECHIPE : 1. U.R.S.S. 1717 p (nou 
record mondial — v.r. U.R.S.S. 1695 
p), 2. Polonia 1698 p, 3. Iugoslavia 
1696 p, 4. R.D.G. 1690 p, 5. Româ
nia 1677 p, 6. R.F.G. 1668 p. Au 
participat 13 echipe.

Armă standard 3x20 focuri, ju
niori (50 concurenți) : 1. Milutino- 
vici (Iugoslavia) 591 p, 2. Brodhall 
(Norvegia) 590 p, 3. Taisner (Polo
nia) 589 p, 4. Iliev (Bulgaria) 589 
p, 5. Mitrofanov (U.R.S.S.) 589 p. 6. 
Steinbriick (R.D.G.) 589 p... 12. Ilie 
Codreanu 585 p, ...15. Costel Mano- 
le 584 p, ...23. Marian Vasiliu 583 
p. ECHIPE: 1. U.R.S.S. 1711 p, 2. 
Ungaria 1690 p, 3. R. D. Germană 
1686 p, 4. Norvegia 1684 p, 5. R. F. 
a Germaniei 1681 p. Echipa Româ
niei a totalizat 1672 p.

C. E. de volei — junioare

ECHIPA ROMÂNIEI LUPTĂ
PENTRU MEDALIA DE ARGINT

CECINA, 29 (prin telefon). După 
succesul obținut în seria a doua a 
campionatului european rezervat 
junioarelor (serie în care au fost 
repartizate echipe evident mai va
loroase), tinerele voleibaliste ro
mânce au debutat în turneul final 
pentru locurile 1—4 cu o victorie 
în trei seturi asupra echipei R. F. a 
Germaniei. De altfel, rezultatul în 
această partidă nu putea fi pus la 
îndoială, jucătoarele noastre, care 
nu au forțat nota, fiind superioare 
adversarelor. Scorul de 3—0 (9, 7, 
13) ilustrează doar în mică măsură 
această diferență valorică, punctele

A'

p:

PREDOMINA SCORURILE STRINSE
CAMPIONATELE DE PE CONTINENT cu

ARSENAL
ANGLIA :

DIN NOU ÎNVINSA!
A 5-a etapă a campionatului en

glez s-a soldat cu o nouă înfrîngere 
a deținătoarei titlului, F. C. Arsenal. 
Deși au jucat pe teren propriu, cu 
Stoke City, campionii s-au dovedit 
de o exasperantă ineficacitate în fața 
porții ' adverse și au pierdut întîlni- 
rea cu 1—0.

De reținut . că din grupul aflat a- 
cum în partea superioară a clasamen
tului numai FC Liverpool a reușit 
să-și adjudece victoria (3—2 cu 
Leicester City),, în timp ce liderul — 
Sheffield United — și următoarea cla
sată — Manchester United au tre
buit să se mulțumească cu rezul
tate de egalitate.

Scorul etapei a fost realizat de 
Manchester City care a dispus de 
Tottenham Hotspur cu 4—0 I In fine, 
menționăm victoriile în deplasare ob
ținute de Leeds United (2—0 cu 
Ipswich Town) și FC Chelsea (2—1 
cu Huddersfield) •

Iată restul rezultatelor: Coventry 
City — Newcastle United 1—0; Crys
tal Palace — Nottingham Forest 1—1; 
Derby County — FC Southampton 
_ United — West
Bromwich Albion. 0—0 ; Wolverhamp
ton Wanderers — Manchester United 
1—1; West Ham — FC Everton 1—0.

Clasament: 1. Sheffield United 9p;
2. Manchester United 8 p (12—7);
3. FC Liverpool 8 p (12—8); 4. Derby 
County 7 p.

plasare la Hamburg cu formația 
Hamburger SV unde a obținut o pre
țioasă victorie cu 1—0 (1—0) fiind 
în momentul de față singura echipă 
neînvinsă in actualul campionat. De
ținătoarea titlului, Borussia Moen
chengladbach a obținut de aseme
nea o victorie în deplasare, dispu- 
nînd de noua promovată VfL Bo
chum cu 2—0 (1—0). De remarcat, de 
asemenea, scorul realizat de Ein
tracht Frankfurt în fața formației 
Werder Bremen: 4—0 (1—0).

Alte rezultate: Hanover 96 — Herta 
BSC 1—1 (0—0); MSV Duisburg — 
Fortuna Dusseldorf 0—0 ; VfB Stutt
gart — RW Oberhausen 1—1 (0—1); 
Arminia Bielefeld — FC Kaiserslau
tern 1—1 (0—1) ; F C Koln —
Borussia Dortmund 2—1 (1—0);

Clasament: 1. Schalke 04 6 p; 2. 
Bayern Miinchen 5 p; 3. Moenchen
gladbach 4 p (7—2); 4. VfB Stuttgart 
4 p (5-2).

FRANȚA: UN TRIO DE LIDERI
In campionatul Franței, Nantes a 

învins cu 2—0 pe Nimes.
Alte rezultate 1 Nisa — Reims 2—I; 

Nancy — Metz 1—0 ; Rennes — Ajac
cio 2—1; Saint Etienne — Sochaux 
2—0 ; Lyon — Bordeaux 2—2. In 
clasament continuă să conducă Nimes 
cu 6 puncte, urmată de Rennes și 
Red Star, ambele tot cu 6 puncte. 
POLONIA: RUCH SI ZAGLEBIE

SOSNOWIEC TȘI ÎMPART ȘEFIA
Numai patru din partidele progra

mate în etapa de ieri a campiona
tului Poloniei s-au disputat la lumina 
zilei, celelalte fiind programate in 
nocturnă. Iată rezultatele celor pa
tru meciuri 1

Zagleble Wabrzych — Ruch Ghor- 
zow 0—3; Odra Opole — Gornik 
Zabrze 1—0; Zaglebie Sosnowieo — 
Legia Varșovia 3—2 ; Szomblerskl 
Bytom — Polonia Bytom 0—1.

In clasament conduce Ruch cu 8 p, 
urmată de Zaglebie Sosnowieo 
același număr de puncte.
CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ

Echipa feminină de fotbal a Da
nemarcei s-a calificat pentru finala 
campionatului mondial. In meciul 
disputat la Ciudad de Mexico, Da
nemarca a învins Argentina cu sco
rul de 5—0 (1—0). In meciul pentru 
locurile 5—6 Franța a întrecut echipa 
Angliei cu 3—2.
PRELIMINARII LA „CUPA CUPELOR"

In preliminariile „Cupei cupelor* 
la fotbal, în orașul La Valetta 
(Malta), echipa locală Hibernians a 
dispus cu scorul de 3—0 de Fram 
(Islanda). Returul urmează să aibă 
loc săptămîna aceasta, gazdă fiind 
echipa Fram.

realizate de voleibalistele vest-ger- 
mane datorîndu-se permanentelor 
schimbări efectuate de antrenorii 
L. Sorbală și I. Cristian în scopul 
integrării rezervelor în sextetul de 
bază. In setul 3, de pildă, la scorul 
de 10—1 pentru echipa României, 
au fost introduse numai rezervele, 
ceea ce a dat adversarelor posibi
litatea să facă mai multe puncte, 
în acest meci, în echipa noastră au 
fost folosite toate cele 11 jucătoa
re : M. Antonescu, P. Cazangiu, E. 
Cernega, V. Caranda, M. Matei, L. 
Pașca, A. Moroianu, L. Mateș, C. 
Cîrstoiu, R. Oilibiu, N. Brumă. Au 
arbitrat bine T. Todorov (Bulgaria) 
și G. Malgarini (Italia).

Tot în turneul final pentra locu
rile 1—4 a mai fost programat me
ciul U.R.S.S.—Polonia, care a înce
put la o oră foarte tîrzie, aproape 
de închiderea ediției ziarului.

în turneul pentru locurile 5—8, 
echipa Cehoslovaciei a dispus de 
cea a Olandei cu 3—0 (6, 13, 6).

Luni seara, echipa României în- 
tîlnește într-un meci decisiv pentru 
medalia de argint formația Polo
niei. Toate jucătoarele. care du
minică, imediat după terminarea 
partidei cu R. F. a Germaniei, au 
efectuat un antrenament, sînt de
cise să obțină victoria și locul II 
la C.E.,.......... ..........
prea pe 
care au 
româncele, rezultat ce contează și în 
turneul final.

fiindcă titlul va reveni a- 
sigur sportivelor sovietice, 
cîștigat meciul în serie cu

N. MATEESCU

SUZANA MAKAI A CÎȘTIGAT

TURNEUL OE §AH DE LA SOFIA

U.R.S.S.: SCOR MARE LA TAȘKENT

2-2; . Sheffield

In cadrul campionatului unional, 
echipa Pahtakor Tașkent a învins pe 
teren propriu cu scorul de 5—1 for
mația Dinamo Tbilisi. Alte rezultate: 
Kairat Alma Ata — S.K.A. Rostov 
pe Don 1—1; Zenit Leningrad — Di
namo Kiev 0—0; Karpati Lvov—Za- 
ria Voroșilovgrad 0—0; 
cova — Ararat Erevan
UNGARIA : PAUZA TN

Echipele din liga I

Spartak Mos- 
1—1.
CAMPIONAT

R. F. A GER/vtANlEI :
SINGURA ECHIPA

SCHALKE 04, 
NEÎNVINSA
mare vervă (aCu Beckenbauer în

marcat și două goluri), Bayern Miin- 
chen a obținut o victorie comodă cu 
4—1 (1—1) în fața echipei Eintracht 
Braunschweig, în cea de a 3-a etapă 
a campionatului R.F. a Germaniei.

, Liderul, Schalke 04, a jucat în de-

Echipele din liga I maghiară au 
avut ieri relache, întrucît selecțio- 
nabilii, care vor juca miero’tri un 
amical cu reprezentativa Iuf laviei, 
se află în. pregătire. Din „ll-le“ ma
ghiar fac parte 1 Geczi — Fabian, 
Pancsics, Vidacs, Peter Juhasz, Istvan 
Juhasz, Fazekas, Szucs, Benz, Dunai 
II și Zambu. In ultimul meci de 
verificare înaintea jocului cu Iugo
slavia, selecționata maghiară a în
trecut reprezentativa de juniori cu 
4—0, prin golurile înscrise de Bene.

Datorită formei bune arătată în ultimele meciuri de campionat, Sziics — 
pe care îl puteți vedea în fotografia alăturată într-o săritură atletică — a 
fost selecționat în echipa reprezentativă care va întîlni formația Iugoslaviei

Turneul internațional feminin de 
șah de la Sofia a luat sfîrșit cu 
victoria reprezentantei țării noas
tre, Suzana Makai, care a totalizat 
8 puncte. Locurile următoare în cla
samentul final au fost ocupate de i 
2. Troianska (Bulgaria) 7 p; 3. 
Eretova (Cehoslovacia) 6>/i p; 4. 
Liubarskaia (U.R.S.S.) 6 p; 5. 
Assenova (Bulgaria) 5>/2 p ; 6—7. 
Borisova (Bulgaria) și Bilek (Un
garia) cîte 5 p.

ji «ifflifligtKatia 1 București, str. Vasile

Ibanez nu l-a mai putut împiedica pe Cernat să înscrie. Fază din meciul 
România — Cuba

le scorului. De altfel, satisfacția lor 
a constat în faptul că nu au per
mis adversarilor să înscrie 100 de 
puncte. Reușind acest lucru, ei s-au 
declarat mulțumiți.

BULGARIA — R. 
110—76 (42—39).
valoare dintre cele 
și-a spus pînă la urmă cuvîntul. 
Baschetbaliștii din R.D.G. au lup
tat din răsputeri în primele 20 de 
minute ale întîlnirii, cînd au reu
șit să mențină echilibrul partidei. 
In partea a doua a meciului, re
sursele fizice ale jucătorilor ger
mani au scăzut, iar elevii antreno
rului Ivan Evstatiev sesizînd acest 
fapt, au accelerat ritmul de joc, 
au folosit bine și precis contraata
cul și în scurt timp au realizat o 
diferență de puncte apreciabilă. 
Au condus bine C. Negulescu (Ro
mânia) și P. Novak (Cehoslovacia).

UNGARIA — CEHOSLOVACIA 
76—62 (35—33). Extrem de disputat 
acest meci. Pînă în min. 28, echi
pele au mers cap la cap, nici una 
neacumulînd un avans liniștitor pe 
tabela de marcaj. Fiecare formație 
s-a apărat bine, a folosii cu preci
zie aruncarea din săritură de la 
semidistanță, iar la pauză Ungaria 
avea doar un singur coș în plus. 
Și următoarele 8 minute ale repri
zei secunde au fost echilibrate, dar 
înlocuirea pivotului cehoslovac Vot- 
jech Peter a făcut ca tinerii jucă
tori maghiari, mai rapizi, să ocu
pe triunghiul de recuperare de 
sub panou, să obțină mai multe 
mingi și să ia un avantaj de 12 
puncte 1 min. 32 1 60 — 48. Des
calificarea pivotului maghiar Ne
meth, în min. 34, a creat impresia 
că partida se va echilibra, dar 
ambițioșii sportivi unguri au fă
cut și în continuare o mare risi
pă de energie, obținînd o victorie 
clară ce le-a asigurat locul III în 
clasamentul final. Bun arbitrajul 
prestat de A. Bednarski (Polo
nia) și M. Aldea (România)

CUBA — ROMANIA 62—59 
(35—24). Selecționata română a 
făcut un joc pentru care merită 
laude. Luptînd cu o voință exem
plară (de ce nu au făcut așa și 
în întîlnirea cu Bulgaria?), baschet
baliștii noștri au ținut permanent

D. GERMANA 
Diferența de 
două echipe

care i-am remarcat în mod deose
bit pe Niculescu, Cernat, Scutaru 
și Poleanu), nu a putut să-i egaleze 
pe cubanezi în disputa sub pa
nouri. Au înscris ; Cernat 20, Ni
culescu 18, Scutaru 11, Poleanu 6, 
Osacenco 2, Chircă 2 pentru Ro
mânia, respectiv Pozo 2, Martinez 
2, Saez 17, Nodarse 21, Ibanez 12, 
Hetz 8. Au condus bine Fr. Vel- 
key (Ungaria) și O. Kamișev 
(U.R.S.S.).

U.R.S.S. — POLONIA 66—60 
(32—30). Selecționata Poloniei a 
fost o revelație și a jucat de la 
egal la egal cu formația sovietică. 
Scorul s-a menținut strîns multă 
vreme și de abia în final echipa 
U.R.S.S. și-a asigurat succesul, da
torită presingului. Au arbitrat bine 
N. Trujillo (Cuba) și H. 
Germană).

Clasament
1. Cuba
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. Polonia
5. Bulgaria
6. ROMANIA
7. Cehoslovacia
8. R. D. Ger.
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coșgeterilor 1 1. Ni- 
culescu (România) 153 p, 2. Cernat 
(România) 140 
(U.R.S.S.) 119 p.

p, 3. Harcenko

Dumitru STANCULESCU 
Paul OLTEANU

TELEX
Au continuat meciurile turneului in
ternațional de hochei pe gheață de la 
Minsk. Echipa Sibir — Novosibirsk a 
întrecut cu scorul de 5—1 (1—1, 2—0, 
2—0) echipa României, iar formația 
Torpedo din Minsk a dispus cu sco
rul de 5—2 (2—1, 2—1, 1-0) de e- 
chipa Poloniei.

D. Morelon
pentru a 5-a oară
campion al lumii
Pentru a 5-a oară, ciclistul fran

cez Daniel Morelon a intrat în 
posesia titlului mondial în proba 
de viteză. La Varese, Morelon a 
cîștigat cele două manșe ale fina
lei, învingîndu-1 pe sovieticul Krav- 
tov, cu 11,13 și 11,23.

Proba de semifond cu antrena
ment mecanic, rezervată amatori
lor, a revenit vest-germanului Horst 
Gnas. care a realizat într-« oră 
76,416 km.

MARK SPITZ 4 TITLURI DE CAMPION AL S.U.A.
Hali 2 110,1; McKee 2 111,1; Tho
mas 2 111,7 ; O ’Conor 2 111,9 J 
4 x 100 m liber (b) 1 Los Angeles 
AC 3 1 32,4 ; 100 m liber (f) 1 John
son 60,0 ; Babashof 60,4 ; Peyton 
60,5; 1500 m liber (f)1 Cal
houn 17 119,2 — reo. mondial j
King 17 123,2 ; 200 m mixt (f) 1 
Nishigawa (Japonia) 2 126,0 j Bartz 
2 1 26,7 j Gliff (Canada) 2 1 27,0 | 
4 x 100 m liber (f) 1 Lakewood AG 
4 1 03,0.

în ultima zi a întrecerilor de înot de 
la Houston, Mark Spitz a cîștigat 
și proba de 100 m liber (52,5), cu
cerind al 4-lea titlu de campion al 
S.U.A., iar tînăra Cathy Calhoun 
(13 ani) a stabilit un nou record 
mondial în cursa de 1 500 m liber 
cu 17 119.2. Rezultate 1 100 m li
ber (b) 1 Spitz 52,5 ; Heidenreich 
52,8 ; Heckl 53,1; 1 500 m liber 1
Burton 16109,6; White (Austra
lia) 16 113,7 ; Kinsella 16 1 20,8 ; 
McBreen 16 t 25,0 ; 200 m mixt (b) 1

După 10 runde, în fruntea clasamen
tului turneului internațional de șsh 
de la Polianița (Polonia) pe primul 
loc a trecut Pfleger (R.F. a Germa
niei) cu 6>a (o partidă întreruptă), 
urmat de Smidt (Polonia) și Zaițev 
(U.R.S.S.) cu cîte 6i/2. In runda a 
10-a, Estrin (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Troianescu (România).
La Opava au continuat meciurile tur
neului internațional de hochei pe 
gheață pentru juniori. Echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 16—0 
(6—0, 6—0, 4—0) echipa României, 
iar Suedia a dispus cu 10—1 (5—0, 
5—0, 1—1) de Finlanda.■
Pe stadionul „Crystal Palace" din 
Londra se desfășoară dubla întîlnire 
internațională de atletism dintre echi
pele Angliei și R.F. a Germaniei. 
După prima zi, scorul este favorabil 
oaspeților: la masculin ei conduc cu 
42—31, iar la feminin cu 57—38 punc
te. Cîteva rezultate mai deosebite: 
lungime femei: Sherwood (A) 6,64 m. 
Rosendhal (RFG) a ocupat locul doi 
cu 6,63 m; 800 m femei: Falk (RFG) 
2:05,2; disc femei: Westermann
(RFG) 58,22 m 5 triplu salt: Kugler 
(RFG) 16,26 m ț greutate femei: Ko- 
fink (RFG) 16,15 m ț 100 m garduri! 
Rosendahl (RFG) 14,1: 10 000 m l
Philipp (RFG) 28:51,0.

Cu prilejul concursului atletic de Ia
Rieti, Azzaro a realizat 2,18 m, la 
săritura în înălțime — nou record.
La Auckland '(Australia) s-au întîlni* 
intr-un meci internațional de hochei 
pe iarbă echipele feminine ale Aus
traliei și R.F. a Germaniei. Austra- 
liencele au obținut victoria cu scorul de 2—1.

La Newport (Irlanda), în semifinalele 
turneului internațional feminin de 
tenis, Francoise Durr (Franța) a în
vins-o cu 6—3, 6—3 pe Rosemarie 
Casals (SUA), iar australianca Kerry 
Melville a eliminat-o cu 6_ 4. 6—3
pe Billie Jean King (SUA).
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