
S-au încheiat campionatele mondiale de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT DOUĂ MEDALII:
Ludovic Ambruș - argint și Vasile lorga—bronz

LUDOVIC AMBRUȘ

SOFIA, 30 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Luni s-au încheiat întrecerile 
campionatelor mondiale de lupte li
bere, ediția 1971, la care au participat 
sportivi din peste 20 de țări. Repre
zentanții noștri au avut o comportare 
meritorie la această competiție su
premă, cucerind două medalii prin 
LUDOVIC AMBRUȘ — argint la cat. 
74 kg și VASILE IORGA — bronz 
la cat. 82 kg. Pe echipe, reprezenta
tiva română s-a clasat pe locul 7.

VASILE IORGA

Campionatele mondiale au fost , do
minate de sportivii sovietici, care au 
cîștigat locul 1 pe națiuni și cinci 
medalii de aur.

în ultima zi a competiției au fost 
programate două gale, dimineața și 
seara. In prima, au concurat și cinci 
luptători români : Petre Cernău, Ni- 
colae Dumitru, Petre Poalelungi, Lu
dovic Ambruș și Vasile lorga. La 
categoria grea Ștefan Stîngu s-a cla
sat pe locul 5, fără să mai lupte în 
turul 6.

P. Cernău (52 kg) l-a intilnit mai 
întîi pe M. Ghorbani (Iran), clasat 
pe locul doi la C.M. 1989 și pe lo
cul 3 la mondialele de anul trecut. 
Cu toată diferența de clasă (rea
mintim că Cernău a debutat acum 
la C.M.), reprezentantul nostru a a- 
vut inițiativa, acumulînd la începu
tul reprizei un punct tehnic. în con
tinuare, el a fost egalat și pînă la 
sfirșit iranianul s-a detașat cîști- 
gind la puncte (6—10), Apoi, Cer
nău și-a măsurat forțele cu bulga
rul B. Baev. încurajat frenetic de 
numeroșii spectatori din tribunele 
stadionului Levski. Baev a declan
șat în min. 2 un atac rapid, ridicîn- 
du-1 pe Cernău deasupra umerilor 
și de acolo l-a dus direct în tuș. în 
urma acestei înfrîngeri, P. Cernău 
s-a clasat pe locul 5. Reprezentan
tul nostru de la cat. 57 kg, N. Du
mitru a susținut și el două partide, 
de bună seamă decisive și deosebit 
de grele. în prima. J. Hailogdor (R. 
P. Mongolă) a finalizat în viteză cî- 
teva acțiuni, cîștigînd la puncte
(3—8). în meciul următor. Dumitru
l-a înfruntat pe campionul lumii
de anul trecut, pe japonezul H. 
Yanagida, in fata căruia a cedat
tot la puncte. Deși a pierdut acest 
meci. Dumitru a ocupat locul 4 în 
ierarhia categoriei. P. Poalelungi (68 
kg) a avut marea neșansă de a-1 
întîlni, în meci decisiv pentru in
trarea în finală, pe A. Movabed 
(Iran), campion mondial din 1965 în
coace și campion olimpic la Mexico, 
în fața acestui redutabil sportiv, 
Poalelungi nu a rezistat decît două 
minute, cînd a fost pus cu umerii 
pe saltea.- Dar nici valorosul luptă
tor iranian nu avea să mai intre

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)
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DEZBATERE: activitatea sportivă
și turistică a tineretului

După cum s-a anunțat, Brașovul a 
găzduit — timp de două zile — o 
consfătuire de lucru a activului de 
bază al U.T.C. (cadre din aparatul 
central, secretari ai comitetelor ju
dețene) care se ocupă nemijlocit de 
problemele sportului, turismului și 
pregătirii tineretului pentru apăra
rea patriei. Organizată din iniția
tiva C.C- al U.T.C., consfătuirea a 
■întrunit toate condițiile necesare 
pentru reușita ei, pentru o dezba
tere aprofundată și fructuoasă a 
acestor probleme cu o pondere în
semnată în activitatea' pe care o 
desfășoară organele și organizațiile 
din întreaga țară ale Uniunii Tine
retului Comunist.

k Convocată după trecerea a șase 
luni de la Congresul al IX-lea al 
U.T.C. și în contextul generat de 
recentele documente de partid cu 
privire la necesitatea îmbunătățirii 
muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative, consfătuirea a oferit 

, cadrul potrivit pentru o temeinică 
analiză — în spiritul de exigență 
stimulat 
■modului
•în VîLtța hotărîrile și indicațiile fo
rumului
stră în' sectoarele de activitate men
ționate............................

de aceste documente — a 
în care au fost transpuse

tineretului din patria noa-

Informările prezentate de secre
tarii unor comitete județene U.T.C. 
privind preocupările acestor orga
ne pentru realizarea competițiilor 
cuprinse în calendarul sportiv pe 
anul 1971 (inclusiv sprijinul acor
dat asociațiilor sportive ale elevi
lor și celor sătești în vederea rea
lizării calendarelor proprii), pentru 
instruirea, formarea și atragerea 
activului salariat șl a celui obștesc, 
a membrilor Comisiei permanente 
la îndeplinirea sarcinilor din do
meniul activității sportive de masă, 
pentru asigurarea și buna gospodă
rire a bazei materiale destinate 
sportului (inclusiv măsurile între
prinse pe linia realizării bugetelor 
asociațiilor sportive și utilizarea e- 
ficientă a fondurilor bănești) "! 
pentru organizarea activității 
tice au mijlocit efectuarea 
util și eficient schimb de 
riență între participanții la 
sfătuire, au relevat atît 
bune, cît și deficiențele .și difLc.u.1- 
tățile ce continuă să persiste în pe
rimetrul problemelor supuse dezba
terii, slăbiciunile care se manifestă 
încă în munca multor organe și 
organizații U.T.C.

Membrilor Comisiei sport și pre
gătirea tineretului pentru apărarea^

patriei, care acționează ca organ 
consultativ pe lingă C.C. al U.T.C., 
precum și celorlalți participanți la 
consfătuire li s-au dat — totodată 
— spre studiu și dezbatere, sub 
formă de proiecte, Calendarul com-

Consfantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Primul trofeu șahist al
La Budapesta s-a desfășurat un 

turneu internațional de șah al pio
nierilor la care au luat parte copii 
din Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Uniunea Sovie
tică și Ungaria. Țara noastră a fost 
reprezentată la această 
de NICUȘOR BARBU, 
școală din Adjud.

El a reușit un succes 
acumulînd' 6y2 puncte din 9 posibile 
și ocupînd primul loc. O plachetă, 
o diplomă, o geantă de piele și un

întrecere 
elev la o

remarcabil,

Și 
turis- 

unui 
expe- 
con- 

părțile

fanion îi vor aminti micuțului șa- 
hist de prima sa 
țională.

Nicușor Barbu 
tele, un pasionat

victorie interna-

este, printre al
tele, un pasionat jucător de șah 

’prin corespondență. în cadrul cam
pionatului național el conduce în 
seria sa, avînd toate șansele ca 
după încheierea ultimei partide să 
rămînă pe primul loc.

îi vom urmări cu toată atenția 
viitoarele evoluții.

JUNIORII DE LA „STEAUA" AU CUCERIT
DOUĂ TITLURI DE CAMPIONI DE VELODROM
Ziua de ieri ne-a oferit în ca

drul campionatelor naționale 
pentru juniori o serie de dis
pute interesante și foarte strîn- 
se, la sfîrșitul cărora -----
de la „Steaua" au 
meritate victorii.

31 de concurenți 
la startul probei de 
tru juniori II. Finala a pus față 
în față pe Gh. Șchiopu ți Dan 
Andrei. A fost necesară o a tre
ia manșă -ț*, fiecare dintre ei 
eîștigase cîte.una .— pentru a se 
stabili cîștigătorul titlului. Cla
sament 1. D. Andrei (Steaua — 
antrenor C. Voicu) — campion 
național, 2. Gh. Șchiopu (Sc. sp. 
1), 3. P. Cimpoieru (Sc. sp. 3), 4. 
Ad. Florea (Sc. sp. 3).

Proba de adițiune . de puncte 
desfășurată pe 51 ture a prile-

sportivii
cucerit două

6-au aliniat 
viteză pen-

dispută clarifi- 
ultimele ture, cînd 
a preluat conduce- 
autoritar și ultimul 
i-a adus punctaj 
puncte. Un învins

o aprigă 
abia în 
Gavriiă 
cîștigînd 

care 
10 

se poate socoti C. Cîrje, 
pînă la jumătatea cursei 

făcînd figură de în-
1.
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DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

IA BELGRAD-REPERE IMPORTANTE PENTRU J.0.72

Calabiciov (medalie de bronz) conduce un pluton de fondiști in finala de C2 — 10 000 m disputată duminică 
pe lacul Ada-Tiganlija Foto r Paul ROMOȘAN

Echipajul Serghei Covaliov — Vicol

Cum era și firesc, cea de a 
IX-a ediție a campionatelor mon
diale și europene de caiac-canoe 
a însemnat, paralel cu ierarhi
zarea valorică în cele 18 probe, o 
extrem de importantă verificare a 
potențialului de care dispun cele 
26 de țări reprezentate la Ada- 
Tiganlija pentru cele șapte între
ceri din programul olimpic. în
dreptarea cu prioritate a preocu
părilor și eforturilor spre o cît 
mai bună selecție și pregătire a 
echipajelor pentru probele olim
pice a fost, de altfel, vizibilă chiar 
de la începutul 'sezonului, așa 
încît n-a surprins pe nimeni fap-

tul că, după prima zi a finalelor, 
la Ada-Tiganlija se vorbea aproa
pe numai de... Miinchen. Reperul 
specialiștilor după finalele de la 
Belgrad sînt cu. atît mai impor
tante cu cît — se știa — în spor
tul caiacului și canoei este greu 
de presupus că într-un an 
apare alți campioni sau 
meri de mare valoare.

Care sînt, în aceste 
principalele observații pe

i pot 
perfor-

condiții, 
margi-

Dan GÂRLEȘTFANU

(Continnarr. ț>. pcțj. a 4-a)

Comentariul nostru de fotbal

AVANTAJUL TERENULUI... ADVERS

Fază dintr-un meci — de exce pție duminică — in care echipa gazdă, Pe
trolul, a învins foarte greu (1—0 ) pe noua promovată Crișul. in imagine, 
portarul orădean Bologan rezistă asalturilor ploie.ștenilor Bădin și Mo- 
canu. Foto i I. TAnASESCU

Gospodarii sportului școlar

juit 
cată 
Ion 
rea 
sprint, 
dublu : 
glorios 
care 
conducea, 
vingător posibil. Clasament •
1. Gavriiă (Steaua — antrenor C. 
Voicu) — campion național, 36 p,
2. C. Cîrje (Sc. sp. 1), 24 p, 3. M. 
Ferfelea (Steaua) 21 p, 4. Ro- 
mașcan (Dinamo) 17 p, 5. V. Ian- 
cu (Sc. sp. 1) 11 
che (Sc. sp. 1) 11 
cale (C. S. Brăila) 
(Șc. sp. 3) 9 p.

Campionatele 
începînd de la

p, 6. V. îorda-
Pas-

V. Miu
P, 7. V.

10 p, 8.

continuă 
ora 16,30.

astăzi

Să recunoaștem că se îngroașă 
gluma. „Recidiva" celor cinci 
meciuri egale la interval de 7 
zile — lată un simptom care atestă 

că în cel de-al 54-lea campionat al 
diviziei naționale A se petrece ceva 
care depășește rubrica „întîmplare" 
și se înscrie în perimetrul faptelor 
care te obligă la meditație. Ce se in- 
tîmplă cu cele 16 prim-soliste ale 
fotbalului nostru de vreme ce 10 din
tre ele trag (două duminici la rînd) 
de puncte cu dinții, impărțindu-și — 
absolut... nefrățește, dar perfect spor
tiv — miza în două ?

Privit din unghiul „tezei" paharului 
pe jumătate gol (cazurile lui Dinamo, 
U.T.A., Jiul, Universitatea Craiova, 
Farul), egalul acesta în lanț ar de
nota (și denotă, mai ales în privin
ța campionilor și a Universității Cra
iova) o eventuală criză de slăbiciune

a gazdelor. Conținînd o cîtime de 
adevăr, raționamentul acesta este 
„contrat" cu argumente puternice de

forța de șoc a majorității echipelor 
vizitatoare, care dovedesc un aplomb 
și o vitalitate impresionante, de par
că ar evolua pe terenul lor... Apre
ciate de la distanță, jocurile bune ale 
echipelor oaspe ar putea fi puse pe 
seama unei schimbări de psihologie. 
Plecate, ani la rînd, ca victime 
apriorice pe terenuri unde — pînă 
acum — se cîștiga un punct o dată 
la un an (vezi, de pildă, cazul Uni
versității Craiova) ' se poate deduce 
că echipele noastre au început să mi
zeze pe atu-ul . surprizei gazdelor 
care, contrariate, la început, de jocul 
ofensiv al oaspeților (vezi Steagul 
roșu, Politehnica Iași sau U.T.A.) se 
dezmeticesc tîrziu (după ce primesc 
goluri), reprofilîndu-și adeseori tac
tica. tradiționala invitație „voi atacați 
și noi ne apărăm cu dinții" fiind — 
se pare — aruncată, in sfirșit, peste 
bord de .mulți conducători tehnici.

Apreciind că este, deci, vorba de 
o reconsiderare a opticii față de jo
cul în deplasare al echipelor noastre, 
*' ■ - •■.......... arbitrilor

in care 
se mai 
trecutul 

sco-

Primele zile ale lunii septembrie 
vor fi marcate de preparative febrile 
în vederea noului an școlar. Pricepuți 
gospodari directorii școlilor de toate 
gradele, secretarii organizațiilor de 
partid în colaborare cu cadrele di
dactice promit să se ocupe în mod 
activ de asigurarea unor condiții op
time de desfășurare anului de învă- 
țămînt care va fi inaugurat peste 
două săptămîni. De bună seamă ' că 
din suita acestor preparative nu vor 
lipsi nici cele care vizează activitatea 
de educație fizică și sport.

Pentru conducerile de școli și mai 
ales pentru profesorii de educație' 
fizică o linie directoare extrem de 
precisă a fost dată cu ocazia elaboră
rii planului de măsuri adoptat în șe
dința lărgită a Colegiului Ministerului 
învățămîntului din ianuarie a.c. în 
care este fixată pe o problematică ex
trem de diversă, legată de educația 
fizică în cadrul procesului de învăță- 
mînt, de activitatea sportivă de masă 
și de performanță a elevilor, de în
drumarea și controlul activităților de 
educație fizică și sport din școli, de 
continua îmbunătățire a bazei mate
riale (amenajări sportive simple, 
microcomplexe și săli de sport etc.). 
Așa cum s-a stabilit prin planul de 
măsuri, prezentat de altfel cadrelor 
didactice de specialitate cu ocazia 
consfătuirilor organizate la finele 
anului școlar 1970/71, transpunerea în 
viață a celor mai multe dintre reco
mandările elaborate va trebui să se 
facă o dată cu -noul an de învăță- 
mînt. Este ceea ce se și așteaptă, în- 
cepînd chiar din această perioadă 
pregătitoare.

Ce obligațiuni ar reveni in princi
pal profesorilor de educație fizică 7

Firește, cele legate de pregătirea ca
drului necesar bunei desfășurări a 
orelor de educație fizică, activităților 
sportive ce urmează a fi organizate 
sub egida asociațiilor sportive (cam
pionate pe clase, pe școală, interșcoli 
etc.) ; adică să fie puse la punct tere
nurile de sport, sălile de gimnastică, 
celelalte amenajări rezervate exerci
țiului fizic, încă din primele zile de 
școală. Experiența anilor prccedenți 
ne-a dovedit că în multe școli pen
tru pregătirea condițiilor cerute de 
desfășurarea optimă a orelor de edu
cație fizică, a celorlalte activități din 
sfera sportului, profesorii de specia
litate, consiliile asociațiilor sportive 
au fost nevoite să piardă un timp 
prețios, adesea prelungit pe parcursul 
mai multor săptămîni. Or, răstimpul 
rămas pînă la începerea anului șco
lar poate fi utilizat extrem de bine 
pentru reamenajarea unor terenuri 
de sport, pentru repararea unor ma
teriale, a echipamentului.

De pe acum, mulți profesori de 
educație fizică, sprijiniți activ de 
conducerile școlilor respective, de or
ganizațiile de partid, efectuează din 
proprie inițiativă asemenea prepara
tive. Cu prilejul unui raid întreprins 
prin țară ne-am convins de acest 
fapt, vizitind licee din orașele Con
stanța, Tulcea, Bacău, Cîmpulung 
Moldovenesc, Piatra Neamț. Gheor- 
ghieni, Brașov și Bistrița. Nu îneane 
discuție că în multe alte orașe ale 
țării profesorii de educație fizică au 
fost la fel de grăbiți să-și pună la 
punct „laboratoarele". Pentru toți cei 
aflați în această categorie de gospo
dari, sincere felicitări.

Tiberiu STAMA

Foto i Theo MACARSCH1

(Continuare in pag a 3-a)

fără „gigan|i‘‘ baschetul românesc

federal a mai 
situația, de la 
Pentru a pu-

pregătire al

să nu uităm contribuția 
în aceste două etape 
nu s-au mărginit (cum 
obișnuia chiar și in
apropiat) să fie simpli
reri ai echipelor gazdă, ci și-au res
pectat menirea pe teren. Criticîndu-J 
adeseori — pe motive întemeiate — 
să notăm cu plus acest debut al ma
jorității cavalerilor fluierului care — 
pe viitor — pot contribui substanțial 
la îmbunătățirea vieții campionatului.

Iată și cîteva referiri directe la 
echipe. Două din reprezentantele

Marius POPESCU

ȘEDINȚA Uf ASf ARA A BIROULUI F.R.F
— Cum se prezintă situația, in 

și a intilnirilor din
După ședința de aseară a Birou

lui F.R.F., a urmat o conferință de 
presă. în cadrul căreia tov. Mircea 
Angelescu, președintele F.R.F., 
informat pe ziariști 
melor discutate și 
care s-au luat.

Ședința s-a ținut sub 
propiatelor confruntări 
ționale pe care urmează 
țină echipa noastră națională (me
ciul cu Finlanda) și formațiile de 
club, (Dinamo, Rapid, Steaua și 
U.T.A.) în competițiile europene.

Pentru ca echipa națională să 
poată face față partidei.de la Hel
sinki și să obțină un rezultat care 
să-i acorde, în continuare șanse de 
calificare, s-a decis să se apeleze, 
în măsura necesităților, și la ju
cători din loturile olimpic și de ti
neret. Concret: Olteanu a și fost 
chemat să se alăture celor 17 ju
cători din lotul A, convocați la 
trialul de miercuri, cu O.F.K. Beo
grad.

Luînd cuvintul, antrenorul echi
pei naționale, Angelo 
arătat că, din motive 
disciplinare, nu poate 
serie de fotbaliști care, 
dițiuni, ar fi fost utili 
ționale. Cu referire la 
s-a arătat că acesta nu numai că 
nu dă nici un semn că ar fi în
vățat din sancțiunea primită, dar 
manifestă o delăsare și mai mare 
față de procesul de pregătire.

Dintre echipele de club s-a a- 
preciat că Steaua manifestă la ora 
actuală o formă mai bună, dar și 
în rîndurile ei există probleme le
gate de infatuarea unor jucători ca 
Sătmăreanu și Iordănescu, Cit pri-

i-a
asupra proble- 

a măsurilor

semnul a- 
interna- 

să le sus-

Niculescu, a 
tehnice sau 
conta pe o 
în alte con- 
echipei na- 
Dumitrache,

I

preajma meciului cu Finlanda 
competițiile europene ?
vește Rapidul, evenimentele 
s-au petrecut aici au lăsat urme. 
De asemenea, nu este încă satisfă
cător stadiul de 
U.T.A.-ei.

In ședința Biroului 
fost luată în discuție 
clubul F. C. Argeș, 
tea judeca lucrurile în deplină cu
noștință de cauză, Biroul federal 
l-a însărcinat pe tov. I. Șiclovan 
să se deplaseze la Pitești și să ia 
contact cu toți factorii care pot 
ajuta la clarificarea situației.

nu poate fi la înălțime!
Indiscutabil, echipele Cubei și 

U.R.S.S. au fost cele mai valoroase din
tre cele 8 participante la a patra ediție 
a „Cupei Prietenia", iar disputa di
rectă dintre ele a demonstrat din 
plin frumusețea baschetului, chiar 
dacă este practicat de juniori sau 
poate tocmai datorită acestui lucru, 
deoarece spectaculozității -specifice 
acestui joc 1 se adaugă elanul tine
reții. Cuba și U.R.S.S. au prezentat 
loturi omogene, alcătuite din jucători 
selecționați cu rigurozitate, în care 
talia înaltă a 
completată de subtila 
celor „mici", 
de joc și, în același timp, marcatori. 
Acesta este baschetul modern și prin 
această prismă vom face și observa
țiile referitoare la reprezentativa Ro
mâniei, deoarece numai o comparație

unora a fost perfect 
tehnicitate a 

excelenți conducători

cu cele mai valoroase selecționate 
poate servi drept etalon util pentru 
viitorul juniorilor români.

Din capul locului trebuie spus că 
locul șase ocupat de formația țării 
noastre, antrenată de prof. G. Chira- 
leu și V. Mureșanu, o considerăm 
nesatisfăcătoare, mai cu seamă dacă 
ne amintim că numai cu două săptă
mâni in urmă baschetbaliștii români 
cuceriseră medaliile de bronz la Bal
caniada de la Izmir, totalizînd același 
număr de puncte cu primele două 
clasate (Iugoslavia și Turcia). Chiar 
și la „Cupa Prietenia", juniorii noștri 
pășiseră „cu dreptul", înscriind vic
torii asupra team-urilor R.D. Germa
ne și Ungariei (aceasta avea să ob
țină în final medalia de bronz), dîn- 
du-ne speranțe într-o comportare 
onorabilă și o poziție. fruntașă în

2 m înălfime, săritură de 70—S0 
cm = dominare netă a panourilor, 

avea și noi astfel de 
jucători 7

Fotoi N. DRAGOȘ
acestei prestigioase com- 

urmat, _ însă, înfrîngerea

Cînd vom

clasamentul
petiții. Au . ___ , _____=___
la limită în fața Poloniei și amarul 
insucces în partida cu Bulgaria, ulti
mul rezultat determinind pierderea 
a trei locuri în clasamentul final (de 
la locul trei, la locul șase). Ce s-a 
petrecut la acest meci ? Explicația 
dată la sfîrșitul întrecerii — cum că 
jucătorii ar fi fost obosiți — nu stă 
în picioare, deoarece, în continuare, 
comportarea lor a fost din ce în ce 
mai bună, culminînd cu evoluția re
marcabilă avută în partida cu Cuba.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a, Ia 
rubric^

partidei.de


JOI, O NOUĂ ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL FEMININ

etape,

UnivfeHilatfeă-

OLIMPIC"...
începe

luptei pentru titlu
cu mult timp
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22—26
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cheie.
joacă 

acestei 
la

o noua

București
M.

GHEORGHE DANIELOV 
năScUt la 20 aprilie 1948, în co
muna Dunavățul de Jos. din ju
dețul Tuleea. Ă început să prac
tice sportul cu Pagaia th anul 
19 GB, ca junior, la centrul nautic 
al clubiilul Steaua, din oiașul 
Tuleea. Antrenor : Nicolae Nava- 
sart. Este sportiv de categoria I 
(cu normă îndeplinită pemru ti
tlul de maestru ăl sportului), 
campion național pe anul 1971 la 
probele de C 2 — 500 m șl C 
2 — I 000 m. Membru al clubului 
sportiv Steaua București.

i (teren Tineretului, ora 
BUCUREȘTI :

(teren Tineretului, 
primele două 

arătă astfel :

GHEORGHE SIM IONOV : Năs
cut la 6 aprilie 1950, în comuna 
Caraorman, ludețul Tuleea. A 
începui activitatea sportivă, tilnd 
junior, la centrul năutle al 
clubului Steaua, din orașul Tul
eea. Antrenor : Nicolae Navasart. 
Este sportiv de categoria l (cu 
normă îndeplinită pentru titlu! de 
maestru ai sportului). Anul acesta 
a ocupat locul I în toate com
petițiile interne șl Internaționale, 
împreună cu colegul său.' Mem
bru al clubului sportiv Steaua 
București.

---- 4---a--- iicxte 
Astfel, lâ Buhuși, 
în compania perfor- 
editii. Mureșul Tg.

București — Rapid

a campionatului național,

u.
Mureșul Tg.
Confecția
U. Timișoara
i. E.F.S.

Textila Buhuși 
Voința Odorhei 
Rulmentul Bv.

ii. ciiij

16)
Universitatea- 

lora 17).
clasa-

neobișnuită, pfe care o 
insă, fără rezerve, cu 
ihf'nțiile bune ale tutu- 
af!a o fericită ednereti- 
sall valoric concret.
nu poate tăgădui că

• BUHUȘI : Textila-Mureșul 
MurfeȘ

• BUCUREȘTI Rapid-Voința O- 
dorhei

I.E.F.S.
După 

meniul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1»;

Vineri, in Sala Sporturilor din Cluj,
ECHIPELE MASCULINE ÎNAINTEA „CAMPIONATULUI

întilnire amicală

Echipele feminine de divizia A își 
dispută joi o nouă etapă — ă III-A 
in cadrul căreia sint programate și 
partide - - -
Textila 
merei 
Mureș, iar ___ .
intîlnește o formație deosebit de Te
nace : Voința Odofhei. Derbyul eta
pei este programat tot în Capitală : 
Universitatea București (campioană a 
țării și lider in actualul clasament) 
— I.E.F.S. (team aflat in plină as
censiune). Iată de altfel programul 
etapei a IlI-a a campionatului fe
minin. divizia A :

• BRAȘOV : Rulmentul-Universi- 
tâtsa eijti,.

• TlkftșOARA : 
Confecția București

t

o o 
o 
o
1
1
1
1
i

o
1 
o 
o 
o 
o
1

RAPID — KRAKUS (R P. POLONĂ) 6-3
Duminică, sala Ciulești a găz

duit întîlnirea amicală dintre hal
terofilii eiubtilui Râpid și cei ai 
clubului polonez Krakus. în final, 
victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 6—3. Iată rezultatele în or
dinea categoriilor, la totalul celor 3 
stiluri i M. Chelcea 245 kg, I. Szos- 
tak 237,5 kg ; V. Ttidor 290 kg, li 
I.ichtanski 280 kg ; T. .Apostol 295 
kg., H. Wegrzyn 272,5 kg ; A. Miuț 
362,5 kg, Z. Olek kg. A. Pola- 
kiewicz 375 kg, Gh. Miinea 370 kg ; 
L. Opreatiu 387.5 
wiez 352,5 kg ; B.
(îh. Dumitru O 
Șt. Teiejnan 342,5 
sar ; E. Palka 485 kg, N. Băncilă — 
accidentat. Cu acest prilej, sporti
vul polonez Pălka a stabilit 3 re
corduri naționale de juniori : 172,5 
kg (împins). 135 kg (smuls) și 485 
kg la totalul celor 3 stiluri.

kg, P. Kortisie-
Grzywa 332,5, 

kg (accidentat); 
kg, fără adver-

ediție a
___  __ „ în urma, atunci 

echipele feminine se aflau in 
startului unei noi ediții a cam

pionatului diviziei A. apreciam că în
trecerea mai poate fi numită : „cam
pionatul speranțelor”, Adică al spe
ranțelor legate de începutul reafir
mării handbalului nostru feminin în 
arenă internațională, pe care lfe aș
teptăm cohfirfhatfe în cadrul turneu
lui final ai C.M. In aceste zilfe, cind 
formațiile măscUlinfe se găsesc in 
pragul inaugurării celei dfe a XlV-a 
ediții a campionatului diviziei A, ne 
gindim conform obiceiuld', să ntiinim 
disputa lor pentru titlu : ..bâilifiiBHa- 
till olimpic”. Și iată pentru ce mo
tiv...

După 36 de ani handbalul reintră 
In circuitul olimpic, fiind ptfezent pfe 
programul competițiilor celei de a 
XX-a ediții a J.O. de la Miinchen. 
Faptul este, probabil, cuhoscut. Ceea 
ce interesează direct handbalul nos
tru este faptul că jucătorii români au 
fost prezenți și la turneul olimpic 
din 1936 de la Berlin (locul V) și că, 
în ultimii ani. ei au dominat catego
ric lupta pentru supremație în lume, 
înscriindu-și in palmares trei titluri 
de campioni ai lumii. Așadar, âtit prin 
prisma tradiției, cit și prin ceâ a va
lorii, seWcțibhatâ rorhână se huihăi-ă 
printre protagonistele viitoarei dispute 
olimpice. Numai că. de această dată, 
întrecerea pentru un loc pfe podium 
se anunță dedsebit de dificilă, rhbtiv 
ce ne determină să apreciem că pre
gătirile pentril J.O., in ansamblul 
cărora câttipiOhâtUl national arfe o 
pondfere însfemnătă. trebuie să capete 
Uh ritrh Și un gtad de intensitate 
deosfebite.

De altfel, extrem de sugestiv ih a- 
efeastă direcție, este faptul că pentru 
a ușura activitatea lotului reprezenta
tiv Și, totodată, cu scopul de. a asi
gură o adaptare perfectă a handba- 
liștllor fruntași la condițiile în care 
va avea loc turneul Olithpic, ediția

mn----------

IZnyaGhting
vVELIȘTII 

BUCUREȘTENI
ȘI-AU ADJUDECAT TOATE. TITLURILE 
•tbnstanța. 30 (prin telefon, de 

lâ corespondehtul nostru). Ulti
mele trei regate, care urmau să 
desemneze câștigătorii campiona
tului național de yachting pe anul 
1971, au fost dominate, așa cum 
era de așteptat, de veliștii bucu- 
reșteni de lâ C.N.U. și Electrica. 
Sbortlvii cbnstănțeni au avut doar 
clteva sclipiri lă clasa finii; prin 
Gh. Nicolicioiu și la clasa F. D., 
prin,' Ion Alexandru — Alex. 
Dănăoaică care,. însă, nu au putut 
influența cu nimic clasamentul 
general. Concursul a evidențiat 
evoluții interesante, o bună orga
nizare datorită sprijinului aso
ciației sportive Marina Constanța 
precum și a asociațiilor 
locale.

Câștigătorii ultimelor 
(regatele IV și V) : finn : 
Purcea (C.N;U.); ~
leSeu—FI. f„..
star : M.
(C.N.U.) ; sneip : M. Năvodaru—I. 
StăneScil (Electrica Buc.) ; regata 
a VI-a : finn: A. Vasiliu (C.N.U.); 
F. D. : I. Alexandru—A. Dănăoaică 
(Știința Constanța) ;
Diimitriii—N. 
Năvodaru—I. 
Btfc.).

Clasament
Pfetrfe Purcea
VfiMliu (C.N.U.) 24,7 p ; 
Nicolicioiu , . .
25,1 p; F.D. : 1. C. Bărbulescu— 
FI. Panaiteseu (C.N.U.) Op;
N. Culica—D. Nicolescu (Electrica 
Constanța) 15 p, 3. I, Alexandru— 
A. Dănăoaică (Știința Constanța) 
29,7 p ; star: 1. M. Dumitriu—M. 
iiieSeu (C.N.U.) 0 p; 2. Gh. Lun
git—A. tîârbic -
15 p, 3. I.
(Electrica
snfeip: 1. M.
născu (Electrica Buc'.)
E. Grozea—T.
Știința Constanța) 17,4 p, 3. V. 
Gfeles—D. Mărăcine (Electrica 
Buc.) 24,7 p.

sportive

reuniuni 
Petre 

V-.) 1 F. D.: C. Bărbu- 
Panaitescu (C.N.U.); 
Dumitriu—M. Illesctl

(Electrica Buc.) ; regata

Iliescu ;
Stănescu

Star: M.
sneip : M.

(Electrica

finn: 1.
‘ . I 2. A.

. i 3- Gh.
(Electrica Constanța)

general:
(C.N.U.) 8,7 p;

(Electrică
Franeescu—F.

Constanța) 30,4 
Năvddaru—I.

5,7

2.

2.
Deăpu (C.N.U. și

Cornel POPA

a xiv-a
cară începe viheri la Cluj, sfe vă des- 
lășură hufhaf sistem turneu, în sală. 
Deci, rife aflăm înaintea unei compe
tiții ăjiarffe, - ■ 
intimpinăm, 
speranța că 
ror iși vor 
zare îhtf-un

Și nimeni 
principălitl rol în realizarea unui a- 
semenl-a prheres revihe campionatului 
național, implicit echipelor noastre 
fruntașe, antrenorilor lor. S-a friâi 
sptis că pregătirea selecționatei țării 
nu poate câdea exclusiv pe umerii 
antrfehljriilui federal sau, rhai bine 
zis, nu cofistiiuie o problemă a fede
rației. Ea este o chestiune care pri
vește îhtrecuț handbal masculin ai 
cărui cei mai autorizat! reprezentanți 
se vor întîihi de vihferi ia Eliij pen
tru • „.câmpiOnatitl olimpic". Nutrita 
speranța că nu va fi un „rehdez-vous" 
de... vacanță.

Galin ANTONESCU

Cu toată opoziția Irene! Oancea, Lidia Scorțescu trage la poauă și înscrie. 
Pază din meciul V. București — Rulmentul Brașov

Foto : Llragoș NEAGU

DYNAMO POTSDAM 
DOUĂ ÎNFRÎNGERI

Echipă de rugby Dynamo Pots
dam din R. D. Germană a susținut 
la Brașov două jocuri amicale în 
țara noastră. în ambele, victoria a 
revenit gazdelor : 14—3 pentru
C.F.R. Brașov și 12—9 pentru o 
selecționată locală.

V. SfeCAREAS’ti, coresp.

La

L A S E M ICERC
iași s-a disputat, timp de trei 
tiirhfeU intferhaț'onâl de Handbal 
dotat cu „Cupa Universitatea".

zile, iții
feminin,'
La intreeferi .au. pțirțiâjBat, următoârelă 
formații : t.okomotiv Plovdiv, Universt- 
tdteâ iâșl. Voința Iași și CSM Iași. Tro
feul pus în joc a, revenit echipei oaspete 
câre a Încheiat hetnvlhsă turneul.

UNIVERSITATEA CLUJ A JUCAT ÎN R. F. a GERMANIEI 
Azi, la Cluj, studenții vor intilni reprezentativa Franței
Intre 17—27 august, echipa mascu

lină de handbal „IJ” . Cluj a între
prins un turneu in R. F. a Germanici, 
în 10 zile, studenții clujeni au sus
ținut 7 partide în patru orașe, reâ- 
lizind 6 victorii șj piefzînd o sin
gură dată. Iată, de altfel, scorurile 
înregistrată : 24—8 cu T. V. Wii- 
lstadt, 28—8 cu Mett. 26—12 eu se
lecționata de juniori a landului Ba
den Wurtenberg și 17—15 selec-

ționata d? seniori a aceluiași land,
10—7 cu T. V. Sulz 08, 7—3 cu Hen- 

cubtilzheim-Kondrigen și 17—19
T.U.S. Hoftveier.

în cadrul pregătirilor dinaintea 
campionătuiui. stiideriții clujeni vor 
Shăține azi, de la ora 18, în Sala 
Sporturilor o întilnire amicală cu 
ieprhzerttaliiâ de seniori a Franței, 
sosită duminică seară în țara noas
tră. (Nusa Demian).

• Tot la Iași, după încheierea tur
neului de care airiinteam. ecliipfele fe
minine Universitatea din localitate și Lo
komotiv Plovdiv ău buȘțlnut ineâ o 
partidă amicală. Victoria a revenit tot 
oaspetelor cu 15—12 (7—6).

• In organizarea clubului Politehnica 
Timișbăra, în orașul de pe Bega, a 
avut loc un turneu de handbal mas
culin la care ău luat parle următoarele 
echipe : Mihăur Băla Mare, CSM Re
șița, Știința Listriii și Politehnica Timi
șoara. La încheierea turneului, clasa
mentul final arată astfel ; 1 Politehnica 
Timișoara, 2. tliinaur Caia Mare, 3. Ști
ință LUvHn, 4. CSM Reșița.

• Consiliul județean al sindicatelor 
Sibiu, in colaborare cu comisia de spe
cialitate a C.J.E.F.S., a organizat la Cis- 
nădle o competiție de hahdbal masculin 
dotată cu „Cuba de cristal". Iată rezul
tatele înregistrate : Tfextila Cisnădie — 
A.S.A. Sibiu 20—13, Automecănica Me
diaș — Metalul Copșa Mică 12—29, ASA 
— Automecanica 22—8, Textilă — Meta
lul 20—13. în urmă acestor rezultate, pe 
locul I s-a clasat formația Textila Cis
nădie. (I. ionescu — coresp.).

A. S. MAULEON
.JOACĂ LA CONSTAN] A

Ectiipâ ,de rugby Câre âna în Up 
mlilte zile, Vă evd!

; S...MauIeoH,
■ți rioastt-ă de. Mâi 

. dlLlh ni,lekburl ,lă 
Constanța, unde vă avea drept par
teneră, formația de divizie A, Farul. 
-------  «K-IWSBEBii

Cei doi ași ai pagaei noastre 
ău început să învețe tainele ca
noe! pe malul Dunării, la centrul 
nautic din Tuleea al clubului spor
tiv Steaua. Sîrguitorii juniori vin 
apoi la București, unde pe lacul 
Snagov, sub supravegherea atentă 
a antrenorului emerit Nicolae Na
vasart își continuă cu dăruire 
pregătirea sportivă. Ascensiunea 
lor este rapidă : anul acesta, in 
luna mai, formează „dubloul de 
âbr“ și cîștigă toate întrecerile 
itlteriiC Și internaționale la startul 
câi-Bră sb âlinlăză, respectiv : două 
titldri de bămpioni republi
cani la probele de C 2 — 500 m 

1 000 m. locul I în re-

gata internațională 
duminică, la Belgrad, 
campioni ai lumii in 
C 2 — 500 ni.

Ultima performanță 
sului cuplu Danielov — Simionov, 
răsplătită cu medalia 
produs surpriză doar în 
spectatorilor neavizați asupra su- 
perclasei celor doi tineri sportivi 
români. Firește, ginduriie lor se 
îndreaptă acum către Miinchen. 
către proba de C 2 — 1 000 m. 
Ambiția, modestia îi vor ajuta, 
desigur, să-și împlinească șl acest 
vis de aur — o medalie la viitoa
rele Jocuri Olimpice.

Snagov, iar 
titlul d“ 
finala de

a neinvin-

de aur, a 
rindu!

Criteriul tineretului**

DE NĂDEJDEJUNIORILOR EXISTA ELEMENTERINDUL

ÎN CĂUTAREA UNEI NOI FORMULE Dfc CAMPIONAT?

trecerile respective, dacă cluburile 
și asociațiile sportive organizatoare 
ar fi primit un ajutor mai sub
stanțial din partea organelor locale.

Dili tpăeate, aii ekistat și cazuri 
db iițdiseipliriă Acestea s-au mani-

în trei reuniuni, pe ringul din 
Galați au urcat cei mai buni tineri 
boxeri români, evidențiați cu oca
zia ultimelor caihpionate naționale 
de juniori, întreeîndu-se în com
petiția organizată de ziarul „Mun
ca" și de F. R. Box — „Criteriul 
tineretului".

Inițiativa organizării unei ase-

Limita de vîrstă a competitorilor 
a avut în vedere pe boxerii născuți 
după anul 1952. Și astfel, la Galați, 
s-au întrecut numai acei boxeri 
care au participat și la campiona
tele de juniori din acest an. Din 
această cauză, competiția a fost 
lipsită de unele „nume" cunoscute 
în boxul românesc, prezențe care

tinerii prezenți în întrecerile 
la Galați au demonstrat cu-

Spre deosebire de anii trecuți, 
recent încheiatul campionat repu
blican de viteză pe cii-euit s-a des
fășurat pe o perioadă mai lungă. 
Duminică s-a consumat, la Ploiești, 
etapa a fi-a, ultitnâ, cunoseîndu-se 
noii campioni ai țătii :clase!e 70 și 
175 cmc — Traian Macatie (Meta
lul), 125 tnlc — AI, loneseii-Cristea. 
(Oțelul Gâlați),250 cific și 500 cmc 
— Florian Ștefan (Locbmotiva Plo
iești), ataș — frații Ștefan și Ion 
Csorbâsy (U.R.A. Tg. Mureș), echi
pe — Metalul București. Urmărind 
etapă de etapă competiția, afirmăm, 
fără teamă de a greȘi, că actualii

trecerii au fost : întreținerea în 
stare corespunzătoare a motocicle
telor, buna organizare a reuniuni
lor și asigurarea securității specta
torilor și alergătorilor, precum și 
aspecte de ordin disciplinar. în 
privința păstrării mașinilor în stare 
de funcționare, trebuie să spunem 
cu părere de rău că unii concurenți 
au venit la o serie de etape ca tu
riști. alergînd parcă pe motociclete 
de oraș. Consecința delăsării are 
următorul bilanț t din 178 de concu
renți care au luat startul în cam
pionat, au terminat doar 63.

Organizarea întrecerilor a lăsat

festât, de FegUiă, lâ revizia tehni
că unde alergători din Timișoara, 

' ca să amintim pe 
centre, prezentau 

la punct, protestînd 
juste ale arbitrului 
nesportive au fost

Buzău, Pitești, 
cei din cîteva 
mașini nepuse 
lâ constatările 
de parc. Acte 
săvîrșite de unii concurenți chiar 
și în toiul disputelor, din care cau
ză s-au produs accidente 
bile.

O problemă importantă, 
părerile sînt împărțite, a 
rata 
tului. 
cerea 
nerea 
pentru varianta din urmă, deoarece 
în pofida greutăților întîmpinate 
în organizare, campionatul a asi
gurat o ritmică activitate compe
tițională acestei ramuri a sportului 
cu motor.

In încheiere, un cuvînt de laudă 
corpului de arbitri, competent și 
mai operativ în ultima vreme.

regreta-

în care 
fost du

de desfășurare a campiona- 
Unii pledează pentru redu- 
etapelor, alții pentru menți- 
actualei formule. Noi sîntem Simion Cuțov (stingă) străpunge cu o directă garda lui luseim Memet, 

croindu-și drum spre victorie, in finala „Criteriului tineretului" 
Foto! Gh. BERCOV 

Ziarul „Viață Nouă" — Galați

Traian IOANITESCU

(Urmare din pag. 1)

tre 
de 
noștințe tehnice destul de avansa
te. Multe meciuri au fost disputate 
la un nivel tehnic superior, chiar 
surprinzător pentru gradul de pre
gătire a sportivilor angajați în 
întrecere. Cînd afirmăm aceasta ne 
gîndim la partidele Remus Cosma '
— Alexandru Tureoi, Dinu Condri- 
rat — Ion Vladimir. Marian Lâ:ăr
— Marian Ploieșteanu, Simion Cu- 
țov — luseim Memet, Mircea Si- . 
mon — Marian Culiheac, Daniel 
Gorea — Dinu Condurat, Marcel 
Lupu — Ion Popescu în care bo
xul de calitate a fost evident.

Bineînțeles, nu toți participant!! 
la acest turneu s-au ridicat la ni
velul așteptărilor. Au fost șî me
ciuri slabe și unele prezențe nejus
tificate, în rîndul celor mai buni 4 
boxeri din țară la fiecare catego
rie. De pildă, țineri ca Ștefan Mi- 
rea (C.S.O. Pitești), Bily Berteef 
(Dinamo Brașov), Dumitru Penciu 
(Auto Macin), Ion Boancă' 
(C.S.M. Cluj), ale căror cunoștințe 
tehnice se situează la nivelul în
cepătorilor; nu aveau ce căuta în
tr-o asemenea competiție. Dar, în 
ansamblu, „Criteriul 
s-a bucurat de succes.
care s-ău

Ing. Mthai Mezincescu (Loc. Ploiești) a cișligat, intr-un pasionant duel 
(,u Dumitru Vasilescu (Met. București), cursa de la clasa 175 cmc (din 
cadrul ultiinei efape de 

lat fi l pe
campionat), cu numai o lungime de motocicletă 
Intlrlgătof făcînd turul de onoare

Foto I Ion POPESCU — Ploiești

de cam-trier) ti Hlbr
rhai în drept să le

deținători ai 
pioni sîht cei 
poarte. Toți laureflțfi au dovedit 
că acordă o egală atenție pregătirii 
mașinilor pehtru concurs și men
ținerii lOr în cea mai bună formă 
sportivă Rezultatele conștiinciozi
tății au fost încununate de succes.

Problemele ivite pe parcursul în

uneori de dorit, îndeosebi la Reșița, 
Cîmpina și București unde, nelu- 
!ndu-se măsurile de rigoare, fie că 
traseul nu a fost cel mai nimerit, 
fie că s-au produs grave accidente, 
creîndu-se nemulțumiri atît în rîn- 
durile spectatorilor, cît și al parti- 
cipănților. Sîntem convinși că a- 
ceste deficiențe nu ar fi umbrit în-

IN DEZBATERE: activitatea sportivă
și turistică a tineretului

petițional al elevilor pe anul școlar 
1971.1972 șl sistemul activităților 
sportive ale elevilor (elaborate în 
comun de Ministerul învățămîntu- 
lui, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Orgahizației Pionierilor 
și Consiliul Națiohal pfentril Educa
ție Fizittă și Spori), recomandările 
privind organizarea, începînd cu 
ndul ăn școlar, â cursurilor de pre
gătire ă ârbitrilor-sportivi dintre 
elevi, o serie de regulamente aie 
competițiilor de masă deschise ti
neretului (clim ar fi, spre exemplu, 
concursurile „Cercurile olimpice" și 
„Țintașiil de elită", „Cupa tiheretu- 
lui de lâ sate", întrecerile de trîn- 
tă). precum și modificările aduse 
Structurii anului de pregătire și 
conținutului programelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei. Observațiile formulate, su
gestiile exprimate dau posibiFtatea

îmbunătățirii conținutului acestor 
instrucțiuni și regulamente, care 
vor de verii îndrutri’are prețioâse 
pentru orgâriele și organizațiile 
U.T-C. în predcupărilb l'd'r din db- 
meniile sportului și pregătirii ti
neretului pentru apărarea patriei.

Spre meritul lor, inițiatorii și or
ganizatorii consfătuirii n-au igno
rat effectul pe care îl putea avea 
exprimarea, de la tribuna acestei 
reuniuni de lucru, a unor puncte 
de vedere — asupra problemelor 
aflate în dezbatere — din partea 
celorlalte instituții și organizații cu 
care U.T.C. colaborează, în virtu
tea reglementărilor legislative, pe 
linia educației fizice și sportului. 
Astfel reprezentanții Consiliului 
Națidriâl pentru Educație Fizică și 
Sport, Uniunii Generale a Sindica
telor și Ministerului Invâțămîntu- 
lui au fost invitați și ău expus sin
teze ale preocupărilor actuale ma
nifestate de respectivele organizații 
și instituții în direcția dezvoltării 
activității sportive de masă, rfeferin-

du-se, bineînțeles, și Ia aspectele 
colaborării pe acest tărîm cu orga
nele și organizațiile U.T.C. De ase
menea, reprezentahttil Biroului de 
turism pentru tineret, a prezentat o 
expunere detaliata asupra stadiului 
actual și a perspectivelor activită
ții turistice pentru masele de ti
neri din întreprinderi și instituții, 
din școli și facultăți, de la sate.

în încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Walter, secretar ăi C.C. al U.T.C., 
care, prezentând concluziile dezba
terilor purtate în cele două zile, s-a 
referiț. pe larg la sarcinile ce re- 

organizațiilor 
Comunist în 

pe o treaptă ca- 
i a preocupărilor 
sportului, turishiu- 
tineretului pentru 
ca și în privința 

eficiente a acestor 
cornu- 

ge-

Singura explicație o găsim într-o 
cădere de moment, într-o relaxare 
psihică ivită tocmai în această între
cere decisivă.

Dar, pentru că sîntem la capitolul 
deficiențelor, socotim necesară și 
dezvăluirea altor tare mai profunde 
ale lotului român, geherînd rezultate 
nesatisfăcătoare înregistrate pe plan 
internațional in ultimii ani.

Este vorba, de pildă, de selecția ti
nerilor bâschetbafiști, ca și de volu
mul și calitatea muncii depuse pen
tru instruirea lor. Și, din acest punct 
de vedere, trebuie spus răspicat că 
sîntem încă în urma celor mai valo
roase echipe. Niculescu și Cernut 
sînt, intr-adevăr, elemente excepțio
nale care ar face față oricărei selec
ționate, Scutaru și Poleanu au de a- 
semenea o valoare? ridicată, Chircă, 
Osacendo, Modrogan și Ursache pot 
fi și ei utili. Cernind, însă, printr-e 
sită mai deasă, vfedern că doar Nicu
lescu și 
reale, ei fiind, de altfel, și 
jucători care au punctat decisiv șl 
care au „dus“ toată .echipa in spate 
(au și ocupat primele două locuri in 
clasamentul coșgeterilor, înscriind 300 
din cele 550 de puncte ale formației 
române). Aportul a numai doi jucă
tori de 1,90 m poate compensa însă 
absența unor pivoți cu talie și pregă
tire corespunzătoare? 
nu și, în ffelul âeesta, 
constatarea că, de fapt, 
reprezentativei de junibri (alcătuită 
în mod cert dih cei mai buni jucă-

Ceri.at reprezintă valori 
singurii 

Șl

Evident că 
ajungem lâ 
componența

menea competiții a fost deosebit 
de valoroasă. în absența ei, tinerii 
pugiliști ar fi fost limitați la o ac
tivitate competițională redusă, 
ceea ce n-ar facă decît să frînfeze 
ascensiunea lor sure performanță, 

în acest an, In corhparație cu 
prima ediție, regulamehtul compe
tiției a suferit unele modificări re
feritoare la dreptul de participare.

tori la ora actuală) nu asigură îm
prospătarea lotului de seniori cu 
ceea ce îi este acestuia măi nfecesar : 
elementele cu tălife îhăită, piVoții. 
Sirltem. deci, tot in urmă la acest 
capitol, determinant în obținerea rha- 
rilor performanțe și faptul nu consti
tuie o apreciere onorabilă pentru an
trenorii echipelor de juhiori din țara 
noastră. Juniorii de 2 m continuă să 
apară rar, iar efei depistați rămin la 
un nivel medidcHi, oricum sub soli
citările baschetului fhtidern. Iâr a 
obține locuri fruntașe în competiții 
de amploare cu elemente de 1,90 m, 
oricit de dotate ar fi acestea, este o 
utopie, așa cum s-a demonstrat de-a 
lungul anilbr chiar priit rezultatele 
echipei române.

Așadar, în ciudă 
dabile (Balcaniada 
ciurile eu Ungaria , 
drul „Cupei Prietenia"), 
juniori nu prezintă garanția promo
vării acelor jucători de care basche
tul qostru are nevoie stringentă. Ba
tem pasul pe loc la capitolul esențial 
ăl baschetului moderh : „giganții”.
Ce trebuie făciit, se ștife de multă 
vfeme, dar nu se aplică decît timid 
și, după cum se vede, fără roade. 
Este cazul insă, ca măcar acum, cînd 
„Cupa Prietenia" a reliefat chiar in 
fața antrenorilor noștri (prez-enți, din 
păcate, în număr foarte mic la aceste 
dispute, de parcă nu ar ii avut ni
mic de învățat) că „am pierdut din 
nou trenul", că trebuie să se facă 
neapărat efeva. Și acest eeva nu poa
te fi dfecit sporirea exigenței în se
lecție, schimbarea radicală a concep
ției despre . efort ă antrenorilor și 
jucătorilor. Ehimțărea este elfemfenta- 
ră și arh repetat-o de nenumărate 
ori de-a lungul anilor, dar, așa cutii 
.se constată, fără să fi găsit ecoul 
cuvenit.

Locul 6 la „Cupa Prietenia", pre
zența thasivă ă giganților în celelalte 
selecționate, ii va convinge oare pe 
antrenorii români? ■

ar fi dat impresia unei întreceri 
de valoâre mai ridicată.

Totuși, echilibrul valoric dintre 
participants la aceste întreceri a 
făcut ca foarte multe meciuri să 
fie frumoase și apreciate de publi
cul gălățean, recunoscut pentru 
competența sa. In marea lor majo
ritate, tinerii boxeri au dovedit o 
excelentă pregătire fizică, antrena
mentele comune organizate înain 
tea competiției dovedindu-se o 
măsură binevenită. în ciuda lipsei 
de experiență competițională și a 
unei abtivilăți Eelativ reduâe îti 
sportul de perfdrfnânță mulți din-

tineretului* 
Antrenorii 

ocupat de pregătirea 
participanților au motive de satis
facție. Aproape la fiecare categorie v 
de greutate s-au evidențiat cîte ri
nul sau doi boxeri talentați, cu 
excelente calități pentru rîvna 
.pugilistică în carfe se pot 
pune îndreptățite speranțe. Tineri 
ca R. Cosma, Al- Turei, D Condu
rat, 1. Vladimir, M. Lazăr, S. Cu- 
tov, S. Mihalcea. M. Lupu, V. 
Croitoru, M. Simon, M. Culineac 
sau Șt. Tlorea sînt boxeni de la 
care se așteaptă în mod justificat 
rezultate de valoare la prima mare 
confruntare internațională — cam
pionatele europene de tineret din 
mai 1972.

unor evoluții 
de la Izmir, 
și Cuba din 

echipa

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE
referit pe lar_ 
vin drganelor și 
lAiiunii Tineretului 
vederea ridicării 
litativ stiperioâră 
lor în dbrneniile 
lui și pregătirii 
apărarea patriei, 
valorificării mai < 
activități pehtru educarea 
nistă multilaterală a tinere! 
nerații.

A BAZELOR SPORTIVE
din București, bd. Muncii nr. 37-39, sector 3, telefon 21 66 85

ANGAJEAZĂ DE URGENTĂ
— tîmplari manuali ; lăcătuși ; zidari ; zugravi ; fierari betoniști ; 

sudor ; instalator sanitar ; dulgheri ; muncitori necalificați.

Mihai TRANCA
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PROGRESUL BRĂILA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0-1 (0-0).

Foarte mult tirnjd rezultatul a stat 
sub semnul incertitudinii.

In vreme efe „bancarii" puseseră 
la punct, pehtru acest ăl 
meci în deplasare, un sistem 
siv special (cu trei mijlocași 
tre care Dumitriu juca mai 
„măturător" 
dași — și un 
Georgescu), într-un scop lesne de 
înțeles, gazdele — surprinzător — 
acționau tot defensiv, apărîndu-se 
uneori cu 6—7 jucători, în fața a 
numai 2—3 înaintași adverși. De 
aici, bineînțeles, își trăgea originea 
uh joc hiăi triult Țrin centrul te
renului, fără ocazii sau faze de 
poartă notabile.

După aproximativ o oră dă joc, 
brăilenii slăbesc vizibil alura, per- 
mițînd oaspeților să întreprindă 
două acțiuni mai clare : min. 67, șilt 
Cassai, deviat de Gheorghiță spre 
propria poartă și apărat cu difi
cultate de portar, și min. 72, pasă 
„printre" Tănăsescu, la I. Sandu, 
centrare foarte bună a acestuia la 
Cassai, șut plasat, la colț, cu latul 
și... 1—0 pentru oaspeți !

De aici, pînă la sfîrșitul 
lui, gazdele îtieep o <____
mărire. Se găsesfc, Cîteodată, în ca
reul bucureștenilor nu mai puțin 
de 19 jueătoii (doar portarul Rădoi, 
fundașul Cazan și bucureșteanul 
Căssai mai rărriîh ,,spectatori") îh 
căutarea unui balon pe care ni
meni nu mai știe unde se află... Se 
succed la poarta lui Mahta corner 
după corner, lovituri libere, ocazii 
după ocazii (tnitt. 75, Tănăseăcu 
„scoate" de pe linia porții trimi- 
țînd balonul în-., bară!;, min. 89, 
brăileahul Traian ratează incredi
bil etc.), dăr 
produce.

Z. Drăghici 
bine.

doilea 
defen- 
— în- 
curînd 

in. fața liniei de fun- 
„intei’-rătăcitor", Dudu

îrșitul meciu- 
cut-să de ur-

egalarea nu se mai

(Constanța) a condus

Dumitru GRAUR

POIANA
CONSTANȚA 2-2 (1-2)

CÎMPINA PORTUL

Lovitura de începere o 
ții care însă nu au curajul să ata
ce. Inițiativa este preluată imediat 
de gazde, dar acestea ratează două 
mari ocazii : o centrare de pe aripa 
istîngă, la care atacanții. Se invită 
reciproc, fără ca vreunul dintre ei 
să preia, precum și șutul lui Gorah • 
dă la doi metri de poartă, care a 
trecut pe lingă ea. Minutele urmă- . 
toare aduc surpriza : în plină domi
nare a gazdelor oaspeții reușesc 
deschiderea scorului, prin Manea. 
Gazdele revin în atac, dar ratează 
exasperant ocazii dintre cele mai 
clare. în min. 27, presați, oaspeții 
comit un fault și. de la cca 20 m, 
Fătu înscrie în colțul lung aducînd 
egalarea. în min. 44, oaspeții iau 
din nou conducerea : înscrie Mus
tafa.

în min. 52, la o lovitură liberă 
de la cca .30 m — aparent „nevi
novată" — Goran șutează la semi- 
înălțime, Stancu reține și apoi scapă 
mingea în gol — 2—2. Urmează o 
perioadă de dominare a gazdeMfr, 
dar fără rezultat. în min. 65. arbi
trul îl elimină pe Parăschivescu 
pentru lovirea adversarului. Jocul 
eSțe întrerupt cîteva minute, iar la 

i hervozi-

au oaspe-

reluare poartă amprenta 
tatii.

A arbitrat Mircea Bică 
rești).

(Bucu-
Ion FERNE

METALUL BUCUREȘTI — DUNĂREA
GIURGIU 4—0 (0—0).

_ După ctlrri s-au desfășurat „osti
litățile" bibi bine de 50 dă minute, 
era gr'eil de întrevăzut ticest. sebr 
sever. Este adevărat că în această 
perioadă metalurgiștii au avut 

ambele extreme — 
— au centrat de 
în careul advers, 
au greșit de fiecare 
portarul oaspeților,

ini- 
Troi 
mai 
însă 
dată 
Pur- 

r - -----  -------------- (a a-
parat și un penalty executat de Co- 
jocaru în min. 49). Jucătorii de la 
Dunărea, așa cum ne obișnuiseră 
cu evoluțiile lor în Capitală, au ju
cat deschis și s-au apărat destul de

țiâtivă, că 
și Roman 
multe ori 
colegii lor 
ținta, sau 
câțu, a intervenit spectaculos

bine, destrămînd multe dintre ac
țiunile Ofensive ale gazdelor. Dar, 
în min. 54, Cojocaru a teUȘit, prin- 
tr-o centrare ireproșabilă la Nedel
cu, să producă prima breșă în apă
rarea adversă. Mijlocașul metalur
gist, cu o lovitură de cap, a trimis 
balonul în plasă. Din acest moment, 
apărarea echipei Dunărea a început 
să se clatine în fața acțiunilor o- 
fensive tot mai insistente ale gaz
delor. Firesc, apărătorii giurgiuveni 
au mai cedat, pînă la sfîrșitul jo
cului încă de trei ori, în timp ce 
atacurile jucătorilor de la Dunărea 
au fost firave și, în consecință, des
tul de ușor destrămate de apără
torii bucureșteni. Celelalte goluri au 
fost realizate de_ iancu_ (min. 63), 

(min.Nedelcu (min. 72)
76).

A arbitrat foarte 
taiZer, ajutat de N. Cristian 
Vitan (toți din Craiova).

P. VINTILA

și Troi

bine S. Ma- 
și G.

POUTRIINICA GALAȚI 
SPORTtJL STUDENȚESC 
(1—1). Aproximativ 
tatori au asistat 
la un joc care nu 
s-a ridicat la ni
velul tehhic aș
teptat, 
au fost 
dfe M. 
(mitl. 13 
70 dintr-o poziție 
de ofsaid neseta- 
năliZatâ de tii- 
șierul V. NeacȘu) 
pehtru Sportul 
studențesc, res
pectiv Marinescu 
(min. 25) și Tomă 
(min. 85 din 11 
rrt). Â condds sa
tisfăcător E. Vlai- 
culescu — Plo
iești. Gh. Arstne. 
coresp.).

Ș. 
ȚA 
RM. 
1—0 
calnicii au domi
nat în repriza a 
două. Unicul gol 
a fost marcat de 
Nițu, în rilih. 54, 
din Hm. Buh. ar
bitrajul lui C. Ni- 
culescu — Bucu
rești. (Em. Gheor- 
ghe, coresp.).

METALUL 
T1RGOVÎȘTE — 
C.F.R. PAȘCANI 
3—1 (1—0). Joc 
dur și multe vo
ciferări în teten. 
Au înscris : Ma
nea 
viei
Drăgan (min. .85). A arbitrat com
petent Tr. Moai’căș — Brașov (M. 
Avanii, coresp.).

ȘTIINȚA 
LĂȚI 2—1 
ceput bine 
condus cu 
Felea 
15). în cotinuare, ei au încetinit 
ritmul, fapt de care au profitat 
oaspeții, reducînd din handicap prin 
Bruștiuc (min. 31). A condus satis
făcător I. Ciolan — Iași (Gh. Dal- 
ban. coresp.).

METALUL PLOPENI — CEA
HLĂUL p. NEAMȚ 3—0 (0—0). Joc 
de bună factură tehnică, în care 
gazdele au dominat și s-au .,jucat" ' 
cu ocaziile. Au marcat : Urlățeanu 
(min. 60), Dragomir (min. 73) și 
Manolache (min- 75). Foarte bun 
arbitrajul lui P. Sotir — București. 
(F. Albu, coresp.).

2—2
8 000 de spec-

care nu a reușit să treacă decît de 
puține ori de decișii apărători din 
Reșița. Orădenii au reușit să ajun
gă fără dificultate pînă la linia de 
16 m, dar aici Harșani — Benczik 
și Bakoș au fost ușor deposedați 
de minge de către Kiss, Kafka și 
Grozăvescu, care, de altfel, au fost 
și cei mai buni jucători de pe teren.

Meciul, în general, a purtat am
prenta unei lupte dîrze pentru fie
care balon, reșițenii dovedindu-se 
mai lucizi, mai deciși. în min. 59, 
Szilaghi, în duel cu E. Naghi, ciș- 
tigă balonul, ajunge în careu și șu- 
tează imparabil pe lingă poftarul 
Jiroș : 0—1. în prealabil, tușieful 
Dorogi semnalizase ofsaid la un ju
cător reșițean, dar arbitrul de cen
tru a procedat foarte bine neinter- 
venind, întrucît cei în cauză era of
said pasiv balonul rămînînd la Szi
laghi. Au urmat scene regretabile, 
atît din partea jucătorilor orădeni, 
cît și a publicului. Protestele jucă
torilor, tîrguielile cu arbitrul de cen
tru au făcut ca jocul să fie între
rupt două minute. Subliniem că go
lul a fost perfect valabil-

CHIMIA FAGARAȘ — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 6—2 (3—(>)• 
Dominare netă a localnicilor. Auto
rii golurilor : Ioniță (min. 5 și 60), 
Feher (min. 32 și 76), Ciutac (min. 
34), Loncer (min. 57), respectiv 
Stănescu (min. 46 din 11 hi) și 
Dinu (min. 67). A condus bine C. 
Dinulescu — București. (B. Stoi- 
ciu, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — MI
NERUL ANINA 4—i (3—1). Gaz
dele au evoluat la un bun nivel, au 
dominat aproape tot timpul, cu 
excepția primelor 15 minute din 
repriza secundă. Au înscris : Muțiu 
(min. 15), Cergo (min. 20 și (5D), 
Pleian (min. 33 din 11 m), respectiv 
Mathe (min. 40 din 11 m). A ar
bitrat foarte bine G. Blau — Timi
șoara. (V. Albu, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA 
LURGISTUL 
Joc frumos 
confuz după 
fost realizat 
Bun, arbitrajul lui V. Topan 
Cluj. (I. Toma, coresp.).

După cum se știe, in fața echipei 
naționale stau în acest se^on obiecti
ve importante, meciurile din Cupa 
Europei. Cum pînă la partida cu 
Finlahds n-au mai rămas deeit trei 
săptâminl he-am propus ca in etapele 
de campionat să urfhărim cu o spo
rită atehtie evoluția tricolorilor. Ce au 
arătat ei In duminica aceasta ?

RADUCANU — notat cu 7 : A avui 
o evoluție „sinuoasă”, cu intervenții 
excelente, dar și cu momente de de
rută. Pentru un portar de talia lui. 
lovitura liberă din primul minut n-ar 
fi trebuit să se transforme în gol-

ADAM ACHE — 9 : Foarte calm, cu 
simt de anticipație, excelent la min
gile pe siis, cu priză la balon. A 
fost unul din oamenii de bază ai e- 
chipei sale.

SATMAHEANU — 6 : A fost ușor 
depășit în clthva rînduri ih zona -sa. 
Trebuie (poveste veche) să-și îmbu
nătățească atacul de deposedare. Bun 
în acțiunile ofensive, el nu trebuie 
să Uite că este fuhdaș, în pritnul 
rînd.

BOC — 6 : Nesigur. A greșit la 
cel4 două goluri și a făcut un pe-

nalty. Perioada de întrerupeie iși 
spune cuvîntul.

VI.AI) — 7 ■ A început bine, a ter- 
minat mai slab. In general, joCul lui 
a fost sallsfăcălbr

lANlJL - 7 : Fe 
sale Evoluții, iueâtor 
fensivel ieșene, 
lucit, ca alta

MOCANII
de sarcihile 
strălucit. A 
construirea atacurilor.

N. IONESCU — 8 : A muncit foarte 
mult și cu folos, dovedind dirzenie. 
putere de luptă. A venit deseori în 
atac, fiihd unul din jucătorii de bază 
ai echipei sale.

ANCA — 8 : Unul dintre elemente
le care au împins echipa în atac, fiind 
al cincilea jucător cu sarcini ofensive. 
Condiția fizică foarte bună. tactic, 
însă, haotic, fapt ce îi scade randa
mentul.

DUMITRU — 7 : A avut o sarcină 
fixă — marcaj strict la Dobrin. Spre 
sfirșit. a dovedit acelehși calități o- 
fensiVe evidențiate in atitea rînduri.

VIGU — 8 : A respectat Cu Stric
tețe sarcina de joc (măreai de supra-

linia obișnuitei 
de bază al de- 
care n-a stră-dar

dală.
— 7 : S-a achitat bine 
defensive, dar nu a 

contribuit mai puțin la

veghere la Domide), util în momen
tele de atac.

LUCESCU — 8 : Foarte activ, cel 
mai bun dintre atarantii dinamoviști. 
ctinfirmtnd forma bună 
află. A dovsdlț calm și 
transformarea loviturilor

IDRDANESCL — 8 : 
și driblingurile sale a 
întregul sistem defensiv

DEMBROVSCHI
meci foarte bun. cu execuții tehnice 
de finețe care au dat claritate fioru
lui echipei sale. Ca șl altă 
cauza insuficientei condiții 
treptat, a dispărut din joc.

KUN H — 7 : Pe linia 
evoluții 
largul lui __ ______
însă, o mare ocazie, de la numai trei 
metri rt? poartă.

PANTEA - 7 : După 
priză slabă, pe parcurs 
a combinat ingenios cu 
înscris un gol.

FL. DUMITRESCU —
pei. dar nu a ieșit in evidentă prin 
ceva deosebit.

Media notelor tricolori 10" • t ’’9

se 
în

în care 
precizie 
de la 11 m.
I’tin fentele 
dezechilibrat 
al U.T.A.-el.

7 : început de

dată, din 
fizice,

_ _ _____ ultimelor
adică bine. Se simte mal in 

Pe aripa stîngă. A ratat.

o primă re- 
și-a revenit, 
colegii și a

7 : Util echi-

N.

ÎN DIVIZIA C

PERFORMERA ETAPEI A ll-a: I.T.A. PAȘCANI

Golurile 
realizate 

Sâhdu 
și min.

OLTENI- 
( HIMIA 
VlLCEA 

(0—0). Lo-

25 Șl

META- 
CUGIR 1—0 (1—0).

în prima repriză și 
pauză. Unicul gol a 
de Gocan (min. 22).

O imagine de la prima victorie în divizia B a echipei Metalul Plopeni (3—0 cu Ceahlăul 
Piatra NeamD. țn fotografie, înscrierea primului gol.

Foto : T. ION

55), Pavlo-(min.
(min. 75 din 11 m), respectiv

BACAU — F. C. GA- 
(2—1). Băcăuanii au in
și, după 15 minute, au 
2—0 (autorii golurilor : 

min. 7 și Hetrea — min.

SfcRlA A Il-a
OLIMPIA ORADEA — C.S.M. REȘIȚA 
0—1 (0—0).

Duminică, pe stadionul Tineretu
lui dih localitate, o adevărată at
mosferă de derby. Din cei 7 000 de 
spectatori prezenți, 2 000 reșițeni 
și-au însoțit echipa, susținînd-o fre
netic, și iăsînd impresia că ne 
aflăm la Reșița, și nu la Oradea. 
Dar nu din această cauză au pier
dut gazdele meciul. Principala la
cună a fost evoluția liniei de atac,

(7-1 CU MINOBRADUL VATRA DORNEI)
SERIA I

Fqresta Fălticeni

Constructorul

Penicilina Iași
2—0 (1—0)

Textila Botoșani — Avîntul Frasin 0—1 
(0—1). S-a jucat la Buceceă.

Victoria Roman — Nicolina Iași 3—0 
(0-0)

I. T.A. Pâșcani — Minobradul Vatra 
Dornei 7-1 (3—1)

A.S.A. Cîmpulung 
lași 4—0 (1—0)

Fulgerul Dotohoi — Chimia Suceava 
!__3 (o—î)

Minerul Gura Humorului 
P.T.T.R. SoloȘani 5—1 (2—1)

(Corespondenți : V. Diăcohescu, 
Uhgureanu, G. Gheorghe. t’. Enea, 
Rotaru, M. Azoiței, C.

1. Victoria R.
2—3. Chimia
2—3. Avintul

4. I.T.A. Pașcani
5. Minerul
6. Nicolina

7—8. Penicilina
7—8. ASA Cîmpulung

9. Forests
10. Textila
II. Fulgerul
12. Constructorul
13. Minobradul
14. Viitorul B.

Viitorul

Flllpovlci).
! !H
2 2 0 II
2 2 0 0
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 0 11
2 0 11
2 0 11
2 8 11
2 0 0 2

T. 
(.

4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

Autobuzul București — Flacăra roșie 
București 3—0 (1—0)

OJitnpia diurgiu — Voinja
1-1 (0-1)

Electrohica București — T.M.
2—1 (2—0)
(Corespondenți: C. Vișati, O. 
Stan, D. Negrea, G. Rozner, 
și G. Octav.)

1— 2. Dihamo Obor
1— 2; Electrohica

3. Ahțbbuzul
4. Voința

5— 6. Unirea Tricolor
5— 6. Tehnbhieiâl
7— 8. Victoria
7— 8. Celuloza

9. Flacără roșie
10—11. TM. București
10—11. Olimpia
12—13. Sirena
12—13. Laromet

14. Mașini-unelte
tTAFA VîtfG^Pt:

București
București

Guțu. 
Al. ”

M. 
Pană

11. Aurul 2 0
12. Victoria 2 0
13. Progresul 2 0
14. C.F.R. Caransebeș 2 0

1 2—3 1
1 O—2 1
1 0-3 1
2 1—4 0

2
2
2
2
22
2
2
2
2
22
2
2

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

3—i
3—1
6—3
2—1 
■1—3 
2—1 
1—1
3—3
3— 5
4— 5
2—3
0—2 
0—2 
2—4

4 
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

F.TAPA VIITOARE: Minerul B. — Va
gonul, Progresul — Metalul. Minerul 
M.N. — U.M. Timișoara, C.F.R. Caran
sebeș — Electromotor. Mureșul — Aurul, 
Gloria — Victoria, Minerul G. — Fur
nirul.

SERIA a IX-a
Vitrometan Mediaș

Flacă >-a........................ , ... ... ____ _  roȘie — 
Olfmbla, Unirea Tricolor — TehnolhBtfll, 
Victoria — Autobusul. T.M.B. — Mssinl, 
Laromet — Electronica. Dinamo Obor 
— Celuloza, Voința — Sirena.

SERIA a V-a

A.S.A. Sibiu
5—1 (3—0)

C.F.R. Sighișoara — Constructorul Hu
nedoara 3—0 (0—0)

Minerul Teliuc — Independența 
0—1 (0—0)

Unirea Alba lulia — Victoria
1—0 (0—0)

C.F.Tt. Simerla — U.P.A. Sibiu 
(2-0)

Chimia Or. Victoria
1-0 (1—0)

Metalul Copșa Mică
1—0 (6—0)

(Cotespondenti : Gh. 
Turjan, I. Vladislav, I. 
Gh. Matei și M. Faliciu).

Textila
— Mifiaur

Sibiu
Călan

3-2
Sebeș

zlatna

Topîrceanu,
Filipescu,

T.
I. ion,

După întrerupere, jocul a conti
nuat într-o tensiune de nedescris, 
cartonașul galben fiind arătat lui 
1-Iădărean și Bakoș (Olimpia) și Red- 
nic (C.S.M.). în min. 85 Bakoș a 
fost faultat în careul reșițean și 
penaltyul a fost ratat de E. Naghi, 
care a trimis balonul pe lingă bară. 
Pînă la sfîrșitul partidei am asis
tat la scene de loviri reciproce, cu 
și fără minge, în care tonul 1-ăti 
dat Benczik, Bakoș și E. Naghi de 
la orădeni, Kiss, Redriic și Kafka 
de la oaspeți. Arbitrul V. Catârii 
(Cărei) a avut o misiune dificilă, 
de care s-a achitat cu mult curaj. 
I se pot imputa două fapte : nu a 
adăugat la timpul regulamentar 
cele două minute de întrerupere și 
nu a colaborat îndeajuns cu tu- 
șierii.

OLIMPIA : Jiroș — Medveș, Fo- 
ghel, E, Naghi, Ulici, S.toinar, Ba
koș, Vekerdi (min. 66 Kallo), Har
șani. Benczik, Hădărean (min. 66 
Iâcob).

C.S.M. REȘIȚA : Iliaș - Rednic, 
Kiss, Kafka, Pîrvan. Grozăvescu, 
Sfîrlogea, Dumitru (min. 76 Pușcaș), 
Varga (min. 55 Stofa), Szilaghi, Â- 
todlresei.

I. GHIȘA — coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—0. Dacă meciul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate, aceasta se datorește în bună 
măsură lui Gaboraș, care a apărat 
și un penalty. Foarte bun arbitrajul 
lui G. Pop — Brașov. (Z. Rîșno- 
veanu, coresp.).

AVANTAJUL TERENULUI... ADVERS
(Urmare din pag. 1)

soccerului românesc în toamna euro
peană internațională au căzut la e- 
xamenul etapei a doua. Rapidul a 
fost ihyinS net, nereușind nici la Pi
tești să iasă din fumul anonimatului 
acestui debut de campionat. Intra
rea giuleștenilbr în formă se produce 
greu, sporind îngrijorarea numeroșilor 
lor suporteri.

O surpriză neplăcută a furnizat 
campioana țării, evoluînd mediocru 
în prima sa apariție bucureȘteană. 
Cu doi înaintași centrali fantomă, 
atacul bucureștenilor a evoluat lungi 
perioade din meciul cu Steagul roșu

1. Dinamo
2. Univ. Craiova

3—4. Petrolul 
„U“ Cluj

5. Rapid
6. S.C. Bacău

7—8. Politehnica 
Jiul

9. A.S. Armata
10. Crișul
11. U.T.A.
12. F.C. Argeș
13. Farul
14. Steaua
15. Steagul roșu
16. C.F.R. Cluj

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

4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
o

penibil, in pofida eforturilor con
structive ale lui Lucescu și (mai pu
țin ordonate) ale lui Fl. Dumitrescu. 
Mare decepție — Dumitrache. Bucu- 
rindu-ne la apariția lui pe teren, 
cînd un băiețel (pentru care dinamo- 
vistul este, fără îndoială, un idol) i-a 
dăruit un buchet de flori, singurul 
jucător român care a evoluat vreo
dată într-o selecționată continentală 
s-a prezentat cum nu l-am, mai văzut 
parcă niciodată. Nu știm dacă își 

dă seama, dar cu jocul său de dumi
nică n-are în nici un caz loc în pri
ma reprezentativă. Asta, apropo de 
eforturilfe pentru „reintegrare" pe 
care le așteaptă toți iubitorii fotba
lului nostru de la acest mare talent. 
Spre deosebire de Dumitrache, care 
trebuie ajutat — credem — să rede
vină el însuși, Dinu ni s-a părut hotărît 
să refacă terenul pierdut. S-a angajat 
cu voința-i caracteristică în joc, a 
vrut să fâcă multe, dar nu i-au reu
șit toate pehtru că nu este, se pare, 
deocamdată, complet pus la punct cu 
pregătirea.

Steaua a ratat victoria (pe care o 
merita) într-un meci între două „am
basadoare" de toâmnă. Se pare că 
ambele echipe fac pași mari pentru 
intrarea în formă.

Impresionante prin 
tateă Cluj 
antrfenbri, 
revendică 
cambionat

Aplaudăm primul punct cucerit de 
A.S.A. în deplasare și subliniem „po. 
Iul surprizelor" înregistrat la Craio-

va, unde universitarii Băniei au scă
pat în ultimele minute de joc de o 
înfrîngere în fața firavei echipe fe
roviare clujene. Cine ar fi crezut că 
vor fi îngenunchiați oltehii tocmai 
„la ei acasă", după rezultatul cu 
Steaua ?

- MI
CI—1).

OLIMPIA SATU MARE 
NERUL BAIA MARE 2—1
Peste 3 000 de spectatori au asistat 
la un joc viu 
Filip (min. 30 
65), respectiv 
arbitrat bine 
ra (Z. Covaci.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 5—0 
(1—0). Oaspeții au rezistat timp de 
60 de minute, apoi apărarea lor a 
cedat. Lugojenii, în prima repriză, 
au contraatacat destul de periculos. 
Au înscris: Bojin (min. 40 și 80), 
Bungău (min. 72 și 86), Kun 1 (min. 
89). Corect, arbitrajul lui I. Haidd 
— Caransebeș. (P. Arcan, coresp.).

C.S.M. SIBIU — C-F.R. ARAD 
2—0 (1—0). Cu toate că au termi
nat învingători, sibienii au rămas 
debitori celor 4 000 de spectatori, 
deoarece âu prestat un joc de slab 
nivel tehnic. Feroviarii au atacat 
mai periculos doar în repriza se
cundă. Autorii golurilor : Schell 
(min. 4) și Stoicfescu (min. 85),. A 
condbs foarte bine N. Barna — Tîr- 
riăveni. (t. Boțocan, corbsp.).

disputat. Au marcat: 
din 11 m), Petz (min. 
Rosnayi (min- 20). A 
I. Ritter — Timișoa- 
coresp.).

M î I N E

Lotul A - O.F.K. Beograd
Echipele reprezentative de fot

bal A și de tineret susțin mîind 
meciuri de verificare în compa
nia unor adversari de peste ho
tare.

La București, LOTUL A va 
juca — pe stadionul Republicii 
(de la ora 16,30) — cu O. F. K. 
BEOGRAD.

La Constanța, „TINERETUL44 
va întîlni pe stadionul „1 Mai’4, 
de la ora 18,30 — formația DO- 
BRUDGEA TOLBUHIN, din prima 
divizie a campionatului bulgar.

în vederea acestor confruntări, 
componenței celor două echipe au 
fost reuniți, ieri diinineață, la 
București. După amiază, „juven- 
tiștii“ s-au- deplasat cu autocarul 
pe litoral.

Joc, 
roșu, 

și N.

Unlversi- 
ale căror 
Proca, ne 
din acest

și Steagul
Șt. Onisie
— prin debutul 
al elevilor lor — respectul.

Florești — Viitorul Slănic 1—0
Bei-câ — Calalmănul Bușteni

1. Independența 2 2 0 0 3—1 4
2. Metalul 2 1 1 0 1—0 3

3— 4. ASA Sibiu 2 1 0 1 1—1 2
3— 4. UPA Sibiu 2 1 0 1 7—4 2

5. Victoria 2 1 0 1 2—1 2
6— 9. Textila 2 1 0 1 3—3 9
6— 9. Minaur 2 1 0 1 2—2 2
6— 9. CFk Simeria 2 1 0 i 1-4 2

septembrie)ETAPA VIITOARE
Viitorul — I.T.A. Pașcaht. Fulgerul — 
Penicilina, FbreSta — A.S.A. Cîmpulung, 
Nicolina — Minerul, Minobradul — Chi- 
frilâ. Constructorul — Textilă, Avîntul 

Victoria. •
SERIA a ll-a

(I:

Letea BâeluAutomobilul Focșani
2—0 (1—0) 

Cimentul Bieâ? — Oituz Tg.
2—2 (1—0) 

Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — 
fărul Focșani 1—1 (0—0)

A.S.M. Tecuci — Danubiana
3—0 (0—0) 

Petrolul Moinești — Rulmentul
2—3 (1—1) 

Minerul Comănești — Gloria
0—0

Textila BuhuȘi — Viitorul Vaslui 3—1 
(0-0)

(Corespondenți: Al. Sîrbu, 
Gh. Grutizu, G. Filită, 
C. BirtOn și l. ViHu).

1. Rulmentul
2. Oituz *
3. TeXtlla
4. Minerul
5. A.S.M. Tecuci
6. Danubiana

7— S. Gloria
7— 8. Viitorul
9—10. I-etea
9—10. Automobilul

11—12. Cimentul
11—12. Luceafărul

13. Trotu.șul
14. Petrolul

Al.

Gloria

Ocna
Ldbea-
Roman
Bîrlad
Teeuel

Și. Ghitnție, 
Stolanovlci,

0 
o 
o 
o 
t
1 
o
1
1
1
1
1 
1
2

7—3
7—2
3—1
1-0
3— 2
4— 3
0-0
3—3
2— 3
3— 4
3-4
1-2
1—6
2—7

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0

Viitorul,ETAPA VIITOARfc: ,____ ______
Danubiana — Letea. Tfixtlia — Mlnâral, 
Luceafărul — Rulmentul. Oltuz — Au
tomobilul .TrotuȘill — Cimentul, pe’.-o- 
lul — A.S.M. Tecuci.

SERIA a lll-a
Unirea Tricolor Brăila — I.M.U. Med

gidia 2—2 (0—1)
Marida niahgăliâ

0-0
Ancora Galați — Viitorul Brăila 0—1 

(0-1)
Electrica Constâhța — Delta Tutcăa 

2—1 (1—0)
Dunărea Tulcea — Constructorul Ga

lați 1—3 (1—2)
Cimentul Medgidia — Dunărea Brăila 

S-l (1-1)
Dăeia Galați — Granitul Babadag 5—1 

(3-0)
Corespondenți: G. Rizea, I. 

T. Siriopol, N. Teodorescu. I. 
R. Avram șl V. ștdfănăseu.

S.N. Constanță

Cioboâtă, 
Turși&.

Prahova Plo-

6— 9. Unirea
10—11. CFR Sighișoara
10—11. Chimia

12. Minerul
13. Constructorul 
14; Vltrometan

2
2
22
2
2

0 
0 
0
1 
1
1

1 
1 
1 
1
1 
1

2
22
1
1
1

1. Constructorul
2. Viitorul
3. S.N. Constanța
5. Delta
5. Cimentul
7. Electrica
7. Dacia
9. IMU Medgidia

4—
4-
6-
6—
8—
8— 9. Marina

10—11. Dunărea B.
10—11. Granitul

12. Unirea Tricolor
13. Ancora
14. DUnăiea T.

4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
I
8
0

ETAPA VIITOARE: Dacia — Construc
torul. Ancoră 
stanța — <
torul. Ancora — Dunâreă T., S.N,_Cori-

— Grânitul, MMrin^ — onțlntul, 
I.M.U. Medgidia — : Electrica, ,pel.fa — 
unireă Tricoibr. Viitorul — Duriareâ B.

SERIA a IV-a
Sirena București — Lărdtnet București 

0—0
Mașini-unelte București

Lehliu 0—1 (0—0)
Celuloza Călărași — Unirea Tricolor 

București 3—2 (2—1)
Tfehnometăl București — Dinâmo Obor

București 0—1 (0—1)

Victoria

Victoria
(0-0)

Petrolul
1—2 (1—2)

Carpați Sinaia — Aurora Urzi cent 2—1 
(0-1)

O’lmbla Rm. Sărat — Șoimii Buzău 
0-2 (0—1)

Gloriâ Pu^ău — I.R.A. Cîmnina 0—0 
Azotul Slobozia — Chiniia Buzău 1—1 

(1-i)
Petrolistul Boldești 

iești 2—2 (1—T)
(Corespondenți : N. Coman, N. Plope- 

șânu. V. Feldmiri, N. Bincăț I. Stănescu, 
G. Alionte).

1. Caraihiftnnl
2— 3. Gloria
2— 3. Șoimii

4. Carpați
5. Aurora

6—10. Chimia
6—10. IR A Cîhiniriă
6—10. Petrolistul
6—10. Prahova
6—10. Azotul

11. Victoria
12. Olimnia
13. Petrolul
14. Viitorul

Unirea,

2
2
2
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o

0
1
1
1
02
2
2
2
2 
0
1
0
0

o 
o 
o 
o
1 
o 
o 
o 
o 
o
1 
1
2 
2

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0

ETAPA VIITOARE : Textila
U.P.A. Sibiu — Minerul, Minaur — 
C.F.R. Sighișoara, Independenta — Con
structorul, Victoria — JVtetAlul, Vitrome- 
tan — C.F.R. Simeria, Chimia — ASA. 
Sibiu.

SERIA a X-a

Carnsti — i 
Câraimânul

Șoimii
Gloria,

— A-
ETAPA VIITOARF : 

Chimia — Petrolistul, 
zotul. Prahova — Victoria. 
Pftttolul. Aurora — Viitorul, T.R.A. Cîtn- 
pina — Olimpia.

SERIA a Vl-a
Petrolul Videle — Snorting Roșiori de 

Ved£ 3-0 (2-0)
Oltul Slatina — Metalul Mila 2-0 (1—0)
Lotrul Brezolu — Rapid Piatra Olt 

(nedishiitâi)
Flacăra Morehi — Petrolul Tîrgoviste 

3-2 (2-1)
Comerțul Alexâhdria

1-0 (0—0),
UfiIrAâ tîrăgâsani —

2—1 (1-6),
Chitniă Tr. Măgurele

puhing 3—0 (3—0)
(Cnresnofideho • D. Gtttîa, î.

Unirea Zalău — Măgura Șlnileul Stl- 
vaniei 4—1 (1—0)

Bradul Vișeu ■
2-1 (1-1)

Victoria
5-1 (1-1)

Minerul
Măre 1—0

Constructorul Bala
Cavnic 4—0 (3—0)

Recolta Salonta —
(0-0)

C.I.L. Slghetul Marmației — Gloria 
Baia Mare 3—0 (Gloria fiind suspendată 
încă din campionatul trecut).

(Corespondenți : M. Bpnțoiu, A. Gnl- 
lezan, Tr. Sllaghi, A. Domuța, "

Someșul Satu Mare
Cărei
Baia 
(1-0)

Bihoreana Marghlta
Sprle — Topitorul Baia

Măre — Minetul
Voința Cărei 1—1

Dacia Pitești
(llful Rm. Vtlcen
— Muscelul Cîm-

I. Zidarii. G Illncn M. 
ghel șl C. Dumitru)

1. OMttl S.
2. Corherf’il

3— 4. PAtrdhi! V. 
3__ n, rfiitwa

5. MetMHd
6— 7. Fîridftfd
6— 7. MhsceHt!

4. (înirea
9—10. ttahhl F. Olt
9-10. I.OfrUf

11. PHfotul T.
12. Snorting 

13—14. Dacia 
13—14. Oltul R.V.

ETAPA 
Muscelul 
Rabid — 
Snorting 
Petrolul V.

Dlaconu, 
D. ben-

sătânu șl Gh. Cotrău).
1— 3. Victoria 2 2 0
1— 3. Minerul B.S. 220
1— 3. Unirea 2 2 0

4. Bradul 2 2 0
5- 6. Minerul C. U o
5— 6. CÎL Slghet

7. Constrhctdrul
8. Topitorul
9. Bihoreana

10. Voința
11. Recolta
12. Someșul 

13—14. Măgura 
13—14. Gloria

2
2
2
22
2
2
1
2

1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o

V. Să-

4 
4
4
4
2
2
1
2
2
1
1 
0 
() 
0

22
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

o 
o
1 i 
o 
0 
o 
o
1
1
1
1 o 
o

0 
0 0 0 
i 
t î
1 
o 
o
1
1
2
2

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

ETAPA VIITOARE : . . 
Unirea — Constructorul, 
C.I.L. Slghet, Măgura — 
nerul B.S. — 
Recoltă, Gloria

Bradul,voința
Minerul C. — 

,__ Someșul, Mi-
Bihoreana.. Topitorul — 

— Vlctofiă.

SERIA a Xl-a

VIITOARE:
— Flacără. Metalul 
Oltul S.. Chimia —
— Comerțul. Petrohr

Dacia — Lotrul.
— unirea. 

OH"’ R.V..
T —

SERIA a Vll-a
Minerul Lupani — Progresul Strchaia 

2—0 (2—0)
Metalul Tr. Severin — Minerit) Rovl- 

nari 5—0 (1—0)
Pandurii Tg. Tiu — Meva Tr. Severin 

0—0
Progresul Corabia — F.C. tăracal 1—0 

(1~6)..Știinfâ petMșanl — Steagul roșu 
ticnita â-0' (l-d)

Dunărea Calafat — Metalul Toplef (nu 
s-a disputat)

Dermata Cluj — Soda Ocna Mureș 
2—0 (1—0)

C.I.L. Gherlă — Tehnofrig Cluj 2-0 
(2-0)

Industria sîrmei Cîmpla Tur21i — Vii
torul Tg. Mureș 4—0 (0-0)

Metalul Âiud — Progresul Năsăud (nu 
s>ă disputat)

Chimica TîrnSveni — Arieșul Cîmpla 
Tutzii 1—0 (0—0)

Someșul Beclean — Unirea Dej 0-0
Arieșul Turda — Minerul Rodna 5—1 

(2-0)
(Corespondenți: E. Fehervari. D. 
P. Țonea, I. Somoghi, 
tea și P. Lazăr).

I. Ducah,
Vatau,

1. Pin-

1.
2.
3-

Chimica *' 
Arieșul T. 
Unirea

4. înd. sirmeî 
Ș— 7. Arieșul C.T.

7. Tehhofrig 
Progresul 
Dermata 
C.I.L. Gherla 
Viitorul 
Someșul 
Metalul 
Soda 
Minerul

4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0 
0 
o

2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

5— 
5— 7.

8. 
9—10. 
9—10.

11.12.
13.
14.

(Corespondenți: I. ('otescu. Gh. Mana-
fu, P. Cristea, C. Filip, și S. Băloi).

1. Metalul T.S. 2 2 0 0 7—0 4
2. Știința 2 2 0 0 6—3 4
3. Progresul C, 2 2 0 0 4—2 4
4. Minerul t. 2 1 1 0 3—1 3
5. Steagul 2 1 0 1 3—3 2

6— 8. Metalul T. 1 0 1 0 1—1 1
6— 8. Minerul M. 1 0 1 0 1—1 1
6— 8. Pandurii 1 0 1 0 0—0 1
9—10. MEVA 2 0 1 1 2—3 1

9—10. F.C* Caracal 2 0 1 1 1-2 1
11. Dunărea 10 0 1 1-3 0
12. Progresul S. 2 0 0 2 0—4 0
13. Minerul R. 2 0 0 2 3—9 0

ETAPA VIITOARE:: Progresul S. —
Minerul M.. MEVA ■— Știința, Steagul
— Progresul C.. F.C. Caracal — Metalul
T.S., Minerul L. —■ Pandurii, 'Minerul
R. — Dunărea.

SERIA a Vlll-a

Pro-Chimica
Metalul. Tehnofrlg

ETAPA VIITOARE:
greșul, Viitorul i_____  _______
— Dermata. Arieșul T. — Unirea. Mine
rul — C.I.L. Gherla, Arieșul C.T. — 
Ind. sfrmel C.T., Someșul — Soda.

4 REVELIONULUI la

s PRAGA
O

BANIsi AUTOTURISME

5 septembrie - tragerea excepțională
Pronoexpres

Nu lipsiți de la această tragere excepțională la care 
aveți multiple șanse de cîștig.

Sîmbătă 4 septembrie, ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOEXPRES Nr. 34 
DIN 25 AUGUST 1571:

Extragerea I: Categ. 2 i 1,35 variante a 33.880 lei ; a 3-a 1 
3,20 a 16.402 lei ; a 4-a 1 59,20 a 887 lăi ; a 5-a i 82,65 a 635 
lei ; a 6-a i 3.442,75 a 40 lei.

REPORT CATEG. lt 1.211.054 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A i 1 variantă 25% a 100.000 

lei; Bi 7,55 a 6.625 lei; C I 40 a 1.250 lei; Di 1.743,80 a 
60 lei ; E 1109,70 a 200 lei ; F I 2.361,15 a 40 lei.

REPORT CATEG. A: 199.277 lei.
Premiul de 100.000 lei a fost obținut de GAUBUREAN 

RAFIRA din Brașov.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

SERIA a Xll-a

Elcctropiotor Timișoara — Gloria Arad -o (0—0)
U.M. Timișoara — C.F.R. Caransebeș 

2—1 (2—1)
Victoria caransebeș — Aurul Brad 0—0
Minerul Bocșă — Minerul Ghelar 3—0 

(2-0)
Furnirul Beta — Progresul Timișoara 

3—0 (1—0)
MihSrul Moldova Nouă

Oțelul Tidșu 1—1 (0—0)
Vagonul Arad — Mureșul Deva 6—0
(Corespondenți; St. Marton, 

M. Mutașcu, I. Santiroiu, L. 
P. Sumandan și I. Ștefan.)

1. Minerul 2
2— 3. Mătalul 2
2— 3. Mureșul 2

. 4. Vagonul 2
5. Furnirul 2
6. Gloria 2
7. Minerul M.N. 2

8—10. Electromotor 2
8—10. U.M. Timișoara 2
8-10. Minerul G. 2

Colorom
0—1 (0—p).

Minerul 
0—2 (0—0)

Carpațl ’ 
Clac 3—1

Metrom
Secuiesc 2—0 (0—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — Tractorul 
Brașov 1—1 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul GhSor- 
ghieni 3—1 (I—0)

Textila Odorheiul Secuiesc — Carnali 
Covasna 4—0 (3—0)

(Corespondenți : N. Seceleanu, R. Bor- 
G11. Briotă

Codlea — Torpedo Zărnești 
(S-a jucat la Zărnești).

Bălan — Politehnica Brașov
Brasov — Minerul Miercurea 
(l-l)
Brașov — Unirea Cristucu

toș, P. Dumitrescu, G. 
și " — - " ■

Metalul

A. Pialoga).
1. Politehnica
2. Tractorul
3. Metrom
4. Torpedo 

5— 6. Oltul

Lor ac,

2
2
2
2
2

2 0 
1 I
I 1
I i
1 0

0 5—2 
0 6—1 
0 3-1
0 2- 1

5-41

4
.1
3
3
2

I) 
o

5— 6. Viitorul 2 1 0 1 4-3 2C. Cr6(u, 7— 8. Unirea 2 1 0 11 2—2 2Lowinger, 7— 8. Carpați B. 2 1 0 11 3—3 2
9-10. Minerul B. 2 1 0 I1 2—3 29—10. Textila 2 1 0 11 4—5 22 0 6 5—0 4 11. Carpați C. 2 1 0 11 2—4 21 1 0 5—3 3 12. Forestierul 2 0 1 11 1-3 1

2
2

2—5
0-4

0
0

2
2

13. Minerul M.C. 
14. Colorom

3
3
2
2
22
2
2

Tractorul — Mi-ETAPA VIITOARE :
nerul B., Textila — Carpațl B.. Politeh
nica — Colorom. Torpedo — Oltul. Mi
nerul M.c. — Metrom, Carpațl C. — 
Viitorul, Unirea — Forestierul.

t



Echipa de junioare a României -
medalii de argint h C.E. de volei
CECINA, 30 (prin telefon).
în „Pallazzetto dello Sport" din lo

calitate s-a încheiat azi (n.r. ieri) 
campionatul european de volei rezer
vat echipelor de junioare. In cele 
două turnee finale au fost programa
te partide dezechilibrate, cu excepția 
intîlnirii România — Polonia. Dar, 
înainte de a relata desfășurarea par
tidelor din ultima zi a competiției, 
trebuie să dăm cîteva amănunte de

la partidele de duminică; Încheiate 
la o oră tîrzie. Conform pronosticu
rilor, echipa Bulgariei a cîștigat cu 
3—0 partida cu formația țării gazdă- 

In turneul final pentru locurile 
1—4, reprezentativa de junioare a 
U.R.S.S. a obținut o victorie clară ca 
scor : 3—1 (8, 11, —12, 9), dar deloc 
ușoară în fața jucătoarelor poloneze.

Aseară, echipa Uniunii Sovietice 
a învins cu 3—0, (6, 7, 4) într-un

în care
_ __ „______ a fost

ia toate capitolele. Astfel, ____
. G.j sovietice îșl păstrează titlul

forma- 
depășltă 
junioa-

S au încheiat campionatele mondiale
de lupte libere

t'imare din pag. I)
în cursa pentru medalia de aur, în- 
trucît în meciul următor a fost în
vins. in mod surprinzător, de către 
japonezul K. Wada. In limitele ca
tegoriei 74 kg, L. Ambruș a avut 
un meci extrem de dificil cu D. 
Sereter (R.P. Mongolă), medaliat cu 
bronz la J. O. 1968 și locul 3 Ia 
C.M. din 1970. înaintea ultimei re
prize, Sereter conducea cu un punct 
(2—3), avantaj minim pe care l-a 
menținut pînă la gongul final. Deși 
Ambruș a avut poziții favorabile de 
a ataca totuși el a pierdut la punc
te. A urmat apoi unul dintre cele 
mai disputate meciuri ale zilei, cel 
dintre L. Ambruș și bulgarul N. 
Kuzmanov. Nu mai este, credem, 
necesar să amintim de formidabila 
galerie de care s-a bucurat concu
rentul țării gazdă. Ambruș a fost 
foarte atent, a ripostat cu siguranță 
la fiecare tentativă de atac a ad
versarului său și la rîndu-1 a cău
tat și el declanșarea unor acțiuni 
ofensive. Nu le-a reușit decît în ul
timele 25 de secunde, timp sufi
cient pentru a acumula 4 puncte 
tehnice care i-au adus lui Ambruș 
o victorie deosebit de prețioasă prin 
care l-a eliminat pe concurentul 
bulgar din cursa pentru titlu.

în sfirșit, V. Iorga (82 kg) a avut 
de susținut două partide: prima cu 
vest-germanul H. Neumayer, pe care 
l-a învins la puncte și cu L. Te- 
diașvili (U-R.S.S.) în fața căruia a 
cedat la puncte.

în reuniunea de aseară V. Iorga a 
pierdut (prin decizie la puncte) me
ciul său cu H. Tottmeister (R.D.G.) 
și astfel a trebuit să se mulțumească 
cu medalia de bronz. Cel de al doilea 
finalist al nostru, L. Ambruș a avut 
de luptat cu doi adversari: cu S. 
Uzun (Turcia) de care a dispus în

mod spectaculos Ia puncte (7—4) și 
cu iranianul M. Farhangust, pentru 
locurile 2 și 3. In acest meci, pînă 
în min. 8 a condus cu un punct 
sportivul iranian și Ambruș cu un 
ultim efort a executat o cosire, pro
cedeu, prin care a egalat punctajul 
pe tabela arbitrilor. Deci sportivul 
brașovean a obținut o decizie de 
egalitate și medalia de argint, în- 
trucît avea puncte de penalizare mai 
puține decît adversarul său.

Iată primii trei clasați: cat. 48 kg: 
1. S. JAVADI (IRAN), 2. V. Yam- 
hram (R.P. Mongolă), 3- N. Nikolov 
(Bulgaria); 52 kg : 1. S. GORBANI 
(IRAN), 2. B. Baev (Bulgaria), 3. A. 
Nastrulaev (U.R.SS.)... 5. P. Ccrnău 
(România); 57 kg: 1. K. YANAGIDA 
(JAPONIA), 2. S. Bem (S.U.A.), 3. 
A- Khoilojdorj (R.P. Mongolă), 4. N. 
Dumitru (România); 62 kg: 1. Z. AB- 
DULBEKOV (U.R.S.S.), 2. Seyedab- 
basi (Iran), 3. K. Abe (Japonia): 
68 kg : 1. O. GABLE (S.U.A.), 2. V. 
Kazakov (U.R.S.S.), 3. I. Huseinov
(Bulgaria); 74 kg: 1. I. GUȘOV 
(U.R.S.S.), 2. L. AMBRUȘ (ROMA
NIA), 3. M. Farhangust (Iran); 82 kg: 
1. L. TEDIAȘVILI (U.R.S.S.), 2. H. 
Tottmeister (R.D.G.), 3. V. IORGA 
(ROMANIA) ; 90 kg : 1. R. PETROV 
Bulgaria), 2. I. Kurczewski (Polonia), 
3. H. Hellikson (S.U.A-); 100 kg: 1. S. 
LOMIDZE (U.R.S.S.), 2. E. Baian- 
munk (R-P. Mongolă), 3. V. Todorov 
(Bulgaria); -ț-100 kg : 1. A. MEDVED 
(U.R.S.S.), 2. O. Duraliev (Bulgaria),
3. J. Makiewicki (Polonia)... 5. Șt. 
Stingu (România).

Clasament pe națiuni: 1. U.R.S.S. 
42,5 p, 2. Bulgaria 31 p, 3. Iran 30 p,
4. Japonia 20 p, 5. R.P. Mongolă 19,5 
p, 6. S.U.A. 19 p, 7. România 16 p.

începînd de joi, Sofia va găzdui 
campionatele mondiale de lupte greco- 
romane.

Echioa de greco-romane pleacă azi la Sofia
Azi la prînz pleacă cu avionul spre 

Sofia, locul de desfășurare a campio
natelor mondiale de lupte greco-romane. 
echipa României compusă din următorii 
luptători : cat. 48 kg — Ion Gibu, 52 kg 
— Gheorghe StOiciu, 57 kg — Ion Baciu, 
62 kg — Cornel Vlrtosu, 68 kg — Simlon 
Popescu, 74 kg — Ion Enache, 82 kg — 
Marcel Vlad, 90 kg — Nlcolae Neguț, 
100 kg — Nlcolae Martinescu, + 100 kg

— Victor Dolipschl. După cum se vede, 
lipsește din reprezentativa română du
blul campion mondial la cea mai ușoa
ră categorie, Gheorghe Berceanu. Ne- 
partlclparea Iul Berceanu la campiona
tele mondiale de la Sofia, se datorează 
unui accident la picior suferit în urmă 
cu o lună. Lotul este însoțit de antre
norul Dumitru Cuc și de către arbitrii 
internaționali Ion Cernea șl Ion Bobel.

meci fără Istoric, 
ția vest-germană 
ia toate capitole! 
rele £._------ _ ,------------ ------
de campioane ale Europei. în par
tida Bulgaria-OIanda, din turneul 
pentru locurile 5—8, victoria a re
venit primei echipe cu 
3-1 (1, -12, r. " 
landezelor în seturile 2 și 
au fost suficiente pentru a 
un rezultat favorabil și 
ultimul loc în clasament.

în sfirșit, meciul mult 
tat: România—Polonia, 
le noastre Încep 
binzile in l.__ 
detașează (10—2), dar în 

unele greșeli Ia 
terenul, fiind < 

setului (14—15).
se regăsesc șl

.’.I,. _ i scorul de
14, 1). Strădaniile o-

3 na 
obține 

i evitaa

comit

Înotătorii români pe locul iv la torino
Echipele U. R. S. S. (bărbați) și R. D. Germană (femei) au cîștigat „Cupa Europei4'

TELEX
La Bladel (Olanda) a continuat meciul 
de șah din cadrul semifinalelor campio
natului mondial feminin, dintre lugo- 
sla Milunka Lazarevlcl și sovietica Nana 
Aleksandrla. Partida a 8-a a fost Între
ruptă la mutarea a 43-a. Aleksandrla 
conduce cu scoru' de 3’/»—2>/, puncte, 
două partide fiind întrerupte. învlnga- 
toarea acestui med va Întîlnf pe câști
gătoarea semifinale^ de la Minsk dintre 
Zațul ovskala 
(U.R.S.S.)

aștep- 
____ Jucătoare- 

, bine șl prin 
atac și la blocaj

‘ l continua- 
fileu 

conduse 
însă 
cîș-

fz-
se

re 
și pierd 
in 
în prelungiri 
tigă la 15.

Cel de-al 
un echilibru 
lonezele au 
și 14—12/ dar 
țînd nota — au 
rea, cu 15—14, ratînd însă ___
15—17. După aceea, însă, rulind
foarte inteligent întregul 
11 jucătoare (Victoria 
Paula Cazangiu, Maria 
Liliana Pașca, Maria Matei,
Cernega, Angela Moroianu, 
nclia Cîrstoiu, Rodica Cilibiu,
dia Brumă, Leontina Madeș), 
doi antrenori ai echipei noastre,
Leonid Sorbală și Ion Cristian, au
știut să decidă soarta intîlnirii. 
Fetele noastre au cîștigat 
toarele două seturi și apoi 
tida, cu 3—1 (15, -15, 9, 12), 
mai mult de două ore de 
deosebit de îndîrjită. Echipa 
mâniei cucerește astfel medaliile de 
argint ale campionatelor 
de junioare.

Clasament
1. U.R.S.S.
2. ROMANIA
3. Polonia
4. R.F.G.

finalul

doilea set a i 
și mai pregnant.
condus cu 10—7, 12—9 

româncele — for- 
preluat conduce- 

setul i

marcat 
. Po-

lot de 
Caranda, 

Antonescu, 
Emilia 

Cor- 
Na- 
cei

urmă- 
par- 

după 
luptă 

Ro-

europene

final.

X

3
2
1 
o

o
1
2
3

6
5
4
3

Nicolae

3
3
3
3

MATEESCU

La Praga in meci amical de volei

JAPONIA-CEHOSLOVACIA 3-1
La Praga, s-a desfășurat par

tida amicală internațională de 
volei dintre echipele masculine 
ale Cehoslovaciei și Japoniei. 
Superiori tehnic șl tactic, adop- 
tînd un joc combativ în atac, 
voleibaliștii niponi au cîștigat 
întîlnirea cu 3—1 (8, —14, 7, 11).

Meci international de baschet la Pitești
PITEȘTI, 30 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Selec
ționata baschetbaliștilor juniori 
din R. D. Germană a susținut o 
întîlnire amicală în compania 
echipei de juniori II a Româ
niei. Meciul s-a încheiat cu vic
toria sportivilor din R.D.G. cu 
scorul de 53—41 (27—19).

Al. MOMETE

O.F.K. BEOGRAD “ECHIPĂ DE TRADIȚIE
IN FOTBALUL IUGOSLAV

F. C. Beogradski a fost unul din 
primele cluburi de fotbal care ău 
luat ființă în Iugoslavia. Ani de-a 
rîndul fotbaliștii belgrădeni s-au 
impus în soccerul iugoslav, cuce
rind cele mai multe titluri de cam
pioană. Ani in șir, fiind scheletul 
reprezentativei, cu Tirnanici, Maria- 
novici. Kokotovici, Vujadinovici în 
formație, „Beogradski" a scris cea 
mai glorioasă pagină din istoria 
fotbalului iugoslav. în primele luni 
după război, entuziaștii susținători 
ai „alb-albaștrilor”, care nu și-au 
uitat echipa și „idolii", s-au regru
pat în jurul nouluil team ce a luat 
ființă in același cartier ’ „Karabur- 
ma”, sub denumirea de OMLADIN- 
SKI FUTBALSKI KLUB (Clubul de 
fotbal al tineretului). Activînd în 
permanență în primul eșalon al for
mațiilor iugoslave, O.F.K. joacă ro
lul de echipă fruntașă, obținînd suc
cese de prestigiu și în confruntările 
internaționale. Pe stadionul Kara- 
burma au crescut și s-au afirmat 
generații de fotbaliști, printre care 
frații Milutinovici, Antici, Krivoku- 
cea, Samargici, Skoblar și alții.

Dacă în primii ani de la reînfiin
țare, O.F.K. s-a situat, oarecum. în 
umbra suratelor ei belgrădene, Par
tizan și Steaua roșie, acum noul val 
al „alb-albaștrilor“ e pus pe fapte 
mari. în sezonul trecut, O.F.K. a 
fost revelația campionatului, clasîn- 
du-se pe locul 4. înaintea eternelor 
rivale, obținînd dreptul de a par
ticipa în „Cupa U E.F.A.". Cu prile
jul startului in noul campionat, la 
tradiționala anchetă făcută de co
tidianul de specialitate „Sport” in 
rîndul antrenorilor celor 18 echipe, 
a răspuns și antrenorul lui O.F.K.. 
Boris Marovici. îl cităm : „Probabil 
că echipa mea nu va cîștiga cam
pionatul, dar. în mod sigur, vom 
învinge — ca și în sezonul trecut — 
cvartetul de aur. adică pe Hajduk, 
Dinamo, Partizan și Steaua roșie”.

Declarația a stîrnit senzație. Sorții 
au vrut ca în prima etapă O.F.K. 
să joace la Split împotriva cam
pioanei Hajduk. Debutul a fost sen
zațional : 3—0 pentru O.F.K. San-
traci — tunarul echipei și golgeterul 
ediției trecute a campionatului, cu 
18 goluri — a marcat toate cele trei 
puncte, luînd o serioasă opțiune

TURUD1J A
pentru noul titlu de golgeter. în 
etapa a doua. O.F.K. confirmă și 
învinge, pe teren propriu cu 2—1, un 
adversar incomod prin tradiție — 
pe Sarajevo. Au înscris : Zeț și Pet- 
kovici. Iată, de altfel, echipa cu 
care antrenorul Boris Marovici atacă 
„nemărturisit" titlul de campioană : 
GEORGEVICI - VUKAȘINOVICI, 
MITROVICI, GUGLETA, STEPANO
VICI, MEȘANOVICI, LUKICI - TU- 
RUDIJA, ZEȚ, SANTRACI, PETKO- 
VICI, Din lot se remarcă tînărul

portar Georgevici (19 ani), un au
tentic talent, internaționalii Stepa- 
novici, Petkovici și Santraci. vete
ranul Gugleta și mezinii Zeț și Lu- 
kici, spiridușii echipei

Publicul bucureștean revede în 
O F.K. o veche cunoștință. Cu ani în 
urmă, belgrădenii au reușit un va
loros spectacol în compania lui 
C.C.A. (militarii au învins cu 3—2), 
iar generația de azi a lui O.F.K. a 
jucat împotriva Rapidului în „Cupa 
orașelor tîrguri”

Mîine. iubitorii fotbalului din Ca
pitală vor vedea ca sparing-partener 
al lotului A o demnă reprezentantă 
a fotbalului din tara vecină. Con
tinuatoare a tradițiilor de pe Karabur- 
ma, O.F.K. va căuta să ne convingă 
prin jocul ei că este, la ora actua
lă, cea mai în formă echipă din 
campionatul iugoslav.

Dușan BUGAR1N

FINALĂ

MEXIC - DANEMARCA 
IN GM. FEMININ
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager- 

pres). — în finala campionatului 
mondial feminin de fotbal, echipa 
Danemarcei va întîlnî formația Me
xicului-

în cea de-a doua semifinală a com
petiției, echipa Mexicului a întrecut 
cu scorul de 2—1 echipa Italiei. Me- 
xicancele au înscris cele două goluri 
din lovituri de penalty. Scorul a fost 
deschis de echipa italiană prin Car- 
mela Varone. Patricia Hernandez a 
transformat cele două lovituri de la 
11 m.

Meciul a fost urmărit de peste 
90 000 de spectatori. In cursul unor 
incidente, arbitrul francez Stephane 
Frere a fost acuzat că nu a acordat 
două goluri perfect valabile înscrise 
de fotbalistele italience și că a pre
lungit jocul cu cîteva minute.

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

Vest-germanul Hans Fassnacht și si 
„maratoniști" (1500

TORINO 30 (prin telefon). — 
întrecerile din cadrul grupei B a 
„Cupei Europei" la înot au fost 
dominate de sportivii englezi. A- 
ceștia au totalizat 137 p, ocupînd 
locul I (care le aduce promovarea 
în prima grupă) înaintea : Olandei 
121 p, Italiei 103 p, României 84 p, 
Cehoslovaciei 80 p, Iugoslaviei 
66 p și Austriei 53 p. Echipa țării 
noastre a pierdut un loc față de 
clasamentul ediției precedente.

1500 m liber : Kloester (O) 
16:42,8 (rec.), Benny (A) 17:10 0,
Grassi (I) 17:17,7, Aimer (R) 
17:20,5, Bazger (C) 17:36,3 ; 200 m 
liber : Pryjdeker (O) 1:59,2, Brin
kley (A) 1:59,4, Slavic (R) 2:00,4, 
Hrouda (C) 2:01.2 (rec.), Cinquetti 
(I) 2:02,1; 200 m delfin: Mills
(A) 2:10,6 Tozzi (I) 2:11.3 (rec.),
Rood (O) 2:13,5, Rogosici (J) 2:17,1, 
Jaska (C) 2:17,4, Petelei (R) 2:17,9 ; 
200 m bras: Kreichbaum (Aus.) 
2:30,0, O’Connel (A) 2:33,4, Elzer- 
man (O) 2:33,8 (rec.), Di Pietro (I) 
2:35,3 (rec.), Pejsa (C) 2:36,5, Șop- 
tereanu (R) 2:40.2 ; 200 m spate : 
Schoutsen (O) 2:12,4, Nistri (I)
2:13,2 Richards (A) 2:13,9, P. Mi- 
loș (J) 2:16,9,... 7. Copcealău (R)
2:28,4 ; 400 m mixt: Kloester (O) 
4:57,3, Jirusek (C) 4:59,6, Davies 
(A) 5:00.6, Carboni (I) 5:02,5, Wet- 
terneck (R) 5:05,7; 4X200 m liber- 
Olanda 8:04,3 (rec.), Anglia 8:07,3,

edezul Anders Bellbring cei mai buni 
m liber) ai Europei

Italia 8:16,9, România 8:16,9, Ceho
slovacia 8:16,9.
ECHIPA U.R.S.S. CÎSTIGA TROFEUL 

TN ULTIMA PROBA

UPPSALA 30 (prin telex). —
Disputa celor 8 echipe din prima 
grupă a competiției a fost drama
tică. înaintea ultimei probe, șta
feta de 4X200 m liber, echipele 
U.R.S.S. și R.D. Germane se aflau 
la egalitate. Crauliștii sovietici au 
ocupat locul II în această cursă 
(față de locul IV reușit de adver
sari), clasîndu-se pe primul loc. 

1500 m liber : Fassnacht (R.F.G.) 
16:33,1, Bellbring (Sued.) 16:35,2, 
Sperling (R.D.G.) 16:39,6 (rec.),
Lisețki (U.R.S.S.) 16:45,2 (rec.):
200 m liber : Lampe (R.F.G.) 1:56,7, 
Samsonov (U.R.S.S.) 1:58,7, Poser 
(R.D.G.) 1:58,7, Gingsjo (Sued.)
1:59,0, Rousseau (Fr.) 1:59,7 ; 200 m 
bras: Katzur (R.D.G.) 2:26,7, Pan
kin (U.R.S.S.) 2:26,9, Kusch (R.F.G.) 
2:30,4 ; 200 ni delfin : Fassnacht 
2:04,5 — rec. european, Hargitay 
(Ung.) 2:08,8, Flockner (R.D.G.) 
2:09,1, Sarîgin (U.R.S.S.) 2:10,1 ;
200 m spate : Matthes (R.D.G.) 
2:12,3, Berjeau (Fr.) 2:13,3, Dobros- 
kokin (U.R.S.S.) 2:13,8; 400 m
mixt: Larsson (Sued.) 4:38,8, Pech- 
mann (R.D.G.) 4:40,9, Suharev
(U.R.S.S.) 4:44,1; 4X200 m liber: 
R.F.G 7:50,9, U.R.S.S. 7:52,3, Sue
dia 7:54,0, R.D.G. 7:56,3. Clasament: 
U.R.S.S. 121 p, R.D.G. 117 p, 
R.F.G, 111 p, Suedia 88 p. Franța 
83 p, Ungaria 70 p, Polonia 44 p,

Spania (retrogradează în grupa B) 
32 p.
ÎNOTĂTOARELE DIN R.D. GERMANA 

PE PRIMUL LOC

BRATISLAVA 30 (prin telex).— 
„Cupa Europei" a rămas în pose
sia sportivelor din R.D. Germană, 
care au dominat întrecerile zilei 
a doua : 200 m liber: Wetzko 
(R.D.G.) 2:09,8, Rijnders (O) 2:10,8, 
Allardice (Ang.) 2:14,0 ; 800 m li
ber : Tillling (R.D.G.) 9:25,7 De
Boer (O) 9:29,9, Schiitz (R.F.G.)
9:46,8 ; 200 m bras : Stepanova
(U.R.S.S.) 2:41,2 Eberle (R.F.G.)
2-46,1, Vogel (R.D.G.) 2:47,1, Te
Riet (O) 2:47.1; 200 m delfin:
Lindner (R.D.G.) 2:20,3, Nagel
(R.F.G.) 2:27,0, Zenovoort (O)
2:28,4, Tutaeva (U.R.SS.) 2:28,8; 
200 m spate: Gyarmaty (Ung.) 
2:24,5 — rec. european, Groen (O) 
2:27,1, Lekveișvili (U.R.S.S.) 2:28,1; 
400 m mixt : Petrova (U.R.S.S.) 
5:14,2 (rec.), Schuchardt (R.D.G.) 
5:16,0, Penterman (O) 5:17,8 (rec.) 
Kiss (Ung.) 5:20,5 (rec.). Clasa
ment : R.D. Germană 118 p, Olan
da 101 p, U.R.S.S. 95 p, Ungaria 
79 p, R.F.G. 68 p, Anglia 60 p, 
Cehoslovacia 50 p, Iugoslavia (re
trogradează in grupa B) 21 p.

• La Udine (grupa B. feminin) 
a cîștigat Suedia (promovează în 
A) cu 88 p, urmată de Italia 80 p, 
Franța 79 p, Polonia 44 p, Spania 
37 p și Austria 24 p. Cele mal bune 
rezultate : Calligaris (It.) 9:20.8 ia 
800 m liber (nou rec. european) ; 
Mandonnaud (Fr.) 2:14,1 —.200 m 
liber ; Beraud (F) 2:31,8 — 200 m 
spate ; Sgarbazzini (It.) 2:32,5 — 
200 m delfin (rec.) ; Misserini 
2.47,6 — 200 m bras (rec.).

• Bulgaria (băieți) și Elveția 
(fete) au cîștigat grupele C, pro- 
movînd în seriile superioare.

(U.rss.) șt Kușnir

La Madrid s-a disputat dubla tntîlnlre 
internațională de atletism dintre echi
pele masculine șl feminine ale Spaniei 
și Franței. La masculin atlețil francezi 
au cîștigat cu scorul de 250—160 puncte. 
Iar la feminin, rezultatul a fost de 92—43 
puncte în favoarea oaspetelor. Cele mal 
valoroase rezultate au fost înregistrate 
de francezii Guy Drut (13,5 pe 110 m 
garduri) șl Jacques Pani (săritura în 
lungime — 8,15 m — cea mai bună per
formanță mondială a anului).

In semifinalele turneului Internațional, 
de tenis de la Orange, Pierre Barthes 
(Franța) l-a învins cu !—6, 6—4, 6—4 
pe americanul Marty Rlessen, Iar Clark 
Graebner (S.U.A.) a dispus cu 1—6, 6— 1, 
6—2, 1—6, 7—6 de Parun (Noua Zeelgndă),

A luat sfirșit turneul Internațional fe
minin de tenis de la Newport. în finală 
australtanca Kerry Melville a dispus cu 
scorul de 6—3, 6—7, 7—6 de Frânțolse 
Durr (Franța).

Cea de-a 7-a ediție a campionatelor 
mondiale de judo va avea loc intre 
2 și 4 septembrie în orașul vest-german 
Ludwigshafen. Intîlnlrlle stnt așteptate 
cu deosebit interes mal ales că judo-ul 
figurează în 
Miinchen.

programul J. O. de la

Tradiționalul 
golf rezervat
Bogota, a revenit în acest an sporti
vului mexican Enrique Sterling cu 29! 
puncte. Pe locurile următoare s au cla
sat Roberto Monguzzl (Argentina) șl 
Yasushi Katayama (Japonia) — ambii 
cu cîte 298 puncte. Pe echipe, competi
ția a fost cîștigată de formația Mexicu
lui cu 595 p, urmată de selecționatele 
Argentinei 602 p, Columbiei 605 p, Fran
ței 606 p.

turneu internațional 
jucătorilor amatori, de

de 
ia

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM

Garkusina (U.R.S.S,) a cîștigat proba de urmărire

SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL 
IUGOSLAV

Jocurile etapei a doua a campio
natului iugoslav s-au soldat cu nu
meroase surprize. Campioana Haj
duk a pierdut (în deplasare) și al 
doilea joc și tot cu 3—0. Performe
ra : Sutjeska. noua promovată în 
prima ligă. Dinamo Zagreb s-a vă
zut fără nici un punct după cele 
două etape disputate. A fost învin
să la Skoplje, de Vardar cu 2—1. 
Favorită, Steaua roșie a părăsit te
renul de la Banja-Luka învinsă de 
Boraț cu 1—0. De remarcat că lo
calnicii au inscris prin Fazlici golul 
victoriei chiar în primul minut de 
joc. în schimb O.F.K. și Partizan 
se află la a doua victorie consecu
tivă. O.F.K. a învins pe Sarajevo 
cu 2—1, iar Partizan pe Radniciki 
Kraguevaț cu 3—0. Alte rezultate i 
Velej-Celik 7—1 ; Olimpija-Radniciki 
Nis 3—0 ; Zeleznicear-Maribor 8—0; 
Vojvodina-Șioboda 3—1. Primele cla
sate :

1. O.F.K. Beograd 2 2 0 0 5—1 4
2. Partizan 2 2 0 0 5—1 4
3. Zeleznicear 2 110 8—0 3

Mîine. la Budapesta, reprezenta
tiva Iugoslaviei joacă împotriva na
ționalei maghiare. Selecționerul Boș- 
kov a anunțată că va începe partida

de pe Nepstadion cu „ll“-le care a 
terminat nedecis, 2—2, pe Maracana 
contra Braziliei. Adică : Vukcevici- 
Ramljak, Paunovici, Holțer, Stepa- 
novici-Pavlovici, Acimovici-Petkovici, 
Oblak, Filipovici. Geaici.

ELVEȚIA. — După trei etape In frun
tea clasamentului se află F. C. Zurich 
cu 6 p, urmată de Young Boys, Grassho- 
pers, Lausanne, Basel și Chaux-de-fonds 
cu cite 4 p. Rezultate: Biel—Young Boys 
0—3 ; Grasshopers — Zurich 1—2 ; Lau
sanne — Lucerna 4—1 ; Lugano — Ser- 
vette 3—0 ; Saint Gallen — Basel 1—1.

CEHOSLOVACIA. —Kosice con
tinuă să fie lideră In canjplonatul Ce
hoslovaciei totalizînd după etapa de 
duminică 9 p. Dukla Praga se află pe 
locul doi cu același număr de puncte, 
urmată de Slovan Bratislava cu 7 p.

Rezultate : rnter Bratislava — Dukla 
Praga 3—2 ; Vss Koslce — Zvl Zlllna 
0—0 ; Taz Trnava — Slovan Bratislava 
1—1 : Jednota Trendn — Lokomotiv 
Koslce 3—0 ; A. C. Nltra — Slavla 
Praga 1—0.

AUSTRIA. — Duminică au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Vienna 
— Rapid 0—o ; Sturm — Lask 1—0 ; 
Simmering — Elsenstadt 2—0 ; Wiener 
Sport Club — Austria Vlena 2—3. Rapid 
se află în fruntea clasamentului cu 
3 p, urmată de Graz șl Austria Vlena 
tot cu 3 puncte.

SUEBHA. — După 15 etape, în campio
natul suedez pe primul loc Se află 
echipa F. C. Malmoe cu 21 p, urmată 
de Aatvidaberg și Norkoeplng — 19 p, 
Djurgaarden — 16 p. Iată rezultatele 
mal importante : Norkoeplng — Alk 
5—1 ; Lulea — Djurgaarden 0—0 ; Oe-

rebro — Malmo 2—1 ; Landskrona — 
Aatvidaberg 1—1,

OLANDA — AJax Amsterdam nu 
a putut învinge pe Sparta Rotter
dam cu care a terminat la ega
litate ; 1—1. Alte rezultate mal Impor
tante : Feyenocid — Ntkmegen 2—1 ; 
Pav Eindhoven — Utrecht 1—0 ; Dws 
Amsterdam — Mvv Maasterlcht 2—3. in 
clasament conduce Feyenoord cu 6 p, 
urmată de Sparta șl AJax cu cîte 5 
puncte.

U.R.S.S. — în campionatul unional 
de fotbal s-a disputat duminică un sin
gur joc : Sahtlor a reușit să învingă 
la Moscova, cu scorul de 1—0, formația 
locală Torpedo.

ALTE ȘTIRI
• Reprezentativa Siriei, care se află 

în turneu în Polonia, a întilnlt la Var
șovia echipa Gornlk Walbrzych, care 
activează în liga a doua. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 4—0 (1—0).

• Turneul Internațional de fotbal de 
la Vigo a fost cîștigat de echipa Pa- 
natlnalkos Atena care în finală a dis
pus cu scorul de 2—1 (1—0) de forma
ția spaniolă Celta din Vlgo.

• într-un meci amical de fotbal dis
putat la Tepllce (Cehoslovacia) echipa 
olandeză M. V. V. Maastricht a învins 
cu scorul de 3—2 (3—1) formația locală 
Sklo Union. Golurile Învingătorilor au 
fost nareaie de Bonfrera, Brokamp șl 
Den Royen.

Programul internațional
31 AUGUST

Subotița : Iugoslavia _ Ungaria 
tineret (amical)

1 SEPTEMBRIE
Budapesta: Ungaria — Iugoslavia 

(amical)
La Valetta : Hibernian — Fram 

Reykjavik, în preliminariile Cupei 
cupelor (în primul joc, disputat tot 
In Malta : 3—0)

4 SEPTEMBRIE
Vlena : Austria — Suedia tineret 

(preliminariile C. E.)
Guadalajara : Italia — Argentina, 

finala pentru locurile 3—4 (C. M. 
feminin)

5 SEPTEMBRIE
Vlena s Austria — Suedia (preli

minariile C. E. grupa VI)
Ciudad de Mexico : Mexic — Da

nemarca, finala C. M. feminin)

7 SEPTEMBRIE
Oslo : Norvegia — Franța tineret 

(preliminariile C.E.).

ROMA, 30 (Agerpres). — Pe pista 
velodromului din orașul italian 
Varese au continuat campionatele 
mondiale de ciclism. Medalia de 
aur în proba de urmărire (feminin) 
a fost cîștigată de sportiva sovie
tică Tamara Garkusina, care în fi
nală a învins-o pe olandeza Cor
nelia Hage. învingătoarea a fost 
cronometfftăJrT 3:53,78. Pentru lo
cul frei,: Burton (Anglia) a dispus 
de Zadornina (U.R.S.S.). Noua

I Triunghiularul atletic 
de la Moscova

I La Moscova, pe noua pistă a sta
dionului „Lenin", s-au încheiat în-

* trecerile triunghiularului internațional 
de atletism dintre echipele masculine 
și feminine ale U.R.S.S., Poloniei și 

IR.D. Germane. în clasamentele sepa
rate, scorurile finale au fost următoa
rele : masculin : U.R.S.S. — Polonia 

1121—91 ; U.R.S.S. — R.D. Germană 
107,5—103,5 ; R.D. Germană — Polo
nia 122—89 puncte ; feminin : R.D 
Germană — U.R.S.S. 73—62 ; R.D.

I Germană — Polonia 87—46 ; U.R.S.S.
— Polonia 71—62 puncte.

în ultima zi Nadejda Cîjova a ega- 
Ilat recordul lumii în proba de arun

care a greutății cu o performanță de 
20,43 m. Iată alte rezultate mai im- 

I portante înregistrate duminică : 5 000 
m: Schultz (R.D.G.) 13:37,4, 800 m(f)s 
Hofmeister (R.D.G.) 2;01,0, lungime 
(f): Herbst (R.D.G.) 6,55 m ; 3 000 m 

I obstacole : Maranda (Polonia) 8:29,0 ;
200 m plat: Pfeiter (R.D.G.) 20,7;
ciocan : Bondarciuk (U.R.S.S.) 74,54

Im ; disc (f) : Melnic (U.R.S.S.) 62,52 
m ; lungime (m) : Klaus (R.D.G.) 
7,95 m ; înălțime (m) : Junge (R.D.G.) 
2,18 m.

campioană mondială Garkusina 
este în vîrstă de 23 ani.

în semifinalele probei profesio
niste de urmărire, belgianul Baert 
l-a învins pe danezul Ritter, rea
lized timpul de 6:09,92, iar fran
cezul Grosskost a cîștigat în fața 
englezului Porter în 6:00,40. în fi
nală, Grosskost n-a mal putut ob
ține un timp bun, pierzînd în fața 
belgianului Dirk Baert, noul cam
pion al lumii. Porter a obținut me
dalia de bronz.

In proba de viteză rezervată amatorilor, francezul Daniel Morelon termină 
învingător fiind urmat de Serghei Kravțov (U.R.S.S.)

Foto i A. P.—AGERPRES

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
(Vrmare din pag. I)

nea finalelor olimpice de la Bel
grad ?

După opinia noastră, caracteris
tic apare faptul că progresul valo
ric general continuă, echilibrînd 
și făcînd tot mai grea cursa a- 
firmării. Scontat, echipele Uniunii 
Sovietice și Ungariei au dominat 
competiția, cucerind 5 și, respec
tiv, 4 'medalii. N-a mai existat, 
însă, acel mare decalaj de anul 
trecut, cînd — de exemplu — 
sportivii sovietici au cîștigat 3 din 
cele 7 titluri mondiale.

Mai mult, întrecerile de la 
Belgrad au prilejuit afirmarea 
unor echipe care, anul trecut, 
nu figurau în clasamentul medali
ilor de aur (R. D. Germană și 
Polonia). Rezultatele acestor e- 
chipe ni se par a fi tot consecința 
unor preocupări susținute pentru 
creșterea valorică a echipajelor 
pe care se mizează la probele 
olimpice.

Desfășurarea finalelor a mai 
evidențiat pregătirea excelentă și 
perspectivele unor sportivi mai 
tineri din Ungaria, Uniunea Sovie
tică, R.D. Germană, pînă acum 
necuprinși în elita mondială 
a caiacului și canoei. în ceea ce 
privește aprecierile individuale 
sau de echipaje, remarcăm o serie 
de nume noi pe tabelul campio
natelor mondiale (Polonia, Unga
ria), revenirea — după patru ani 
— lui Detler Lewe printre meda- 
liațli cu aur ai competiției. Valoa
rea extrem de ridicată a echipa
jului de canoe dublu — 1 000 m 
format din Wichman și Petriko- 
wics, primul renunțînd la simplu 
pentru a cîștiga revanșa în fața 
lui Patzaichin și Covaliov, decli
nul de formă a lui Șaporenko...

Dar, să ne oprim mai mult a- 
supra evoluției sportivilor români 
în finalele probelor olimpice din 
cadrul acestei ediții a campiona
telor mondiale și europene. Pen
tru început, cîteva observații pe 
probe i

K l —1000 m. V. Roșea a înre
gistrat un oarecare progres (po-

ziția în clasament, ca și timpul 
față de cîștigătorul probei), dar 
încă insuficient pentru a aspira 
la plutonul fruntaș. Este o probă 
la care — tn ciuda eforturilor și 
a căutărilor — nu există acope
rirea valorică necesară. Nici per
spectivele nu ni se par prea îm
bucurătoare.

C 1—1000 m. Este evident că la 
20 de ani, Lipat Varabiev, de fapt 
specializat și mai bine dotat pen
tru întrecerile de fond, nu are 
experiența necesară unei confrun
tări cu canoiști de valoarea Ana
liștilor de la Belgrad. Rămîne 
să-i urmărim viitoarele evoluții și 
să așteptăm noi soluții din par
tea antrenorilor.

K 1—500 m (F). Cîștigătoare a 
ultimei piste de control dinaintea 
campionatelor mondiale, Maria 
Nichiforov a căpătat dreptul de 
a concura în. proba de simplu. 
Rezultatul este deosebit de îmbu
curător — 4 locuri, cucerite (față 
de C. M. — 1970) în clasamentul 
final — dar apreciem că Maria 
Nichiforov (20 de ani) are încă 
posibilități de progres. Se poate 
ca pînă la J. O. de la Miinchen 
să-și îmbunătățească pregătirea 
pentru a încerca obținerea unei 
medalii de bronz, după opinia 
noastră.

K 2—1000 m. în sfîrșlt, la acea
stă probă înregistrăm un reviri- 
men puternic. Echipajul format 
din Coșniță și Simlocenco, aceiași 
sportivi care anul trecut părăseau 
competiția înainte de finală, au 
făcut concludent dovada unor 
mari progrese, cucerind medalia

de bronz și ratînd-o de puțin pe 
cea de argint. Antrenorii români 
apreciază, ca și noi, că acest echi
paj are perspectiva unei afirmări 
olimpice.

C 2—1000 m. Nu revenim asu
pra rezultatelor... Campionii mon
diali la Bagsvaerd, Patzaichin și 
Covaliov s-au clasat la Belgrad 
pe locul II, fiind întrecuți de 
unul din cele mai valoroase (și 
într-o formă excepțională) echi
paje dintre toate cele care au luat 
startul la Ada-Tiganlija, Mărturi
sim că am așteptat cu destule 
temeri finala acestei probe, știind 
că, sportivii noștri n-au avut un 
sezon bogat în succese și că I. 
Patzaichin a urmat un lung tra
tament medical. De aceea, meda
lia de argint cucerită de canolștii 
noștri reprezintă o performanță 
autentică și ne dă speranțe că ei 
pot reveni la valoarea care i-a 
consacrat și care în ultimii trei 
ani le-a adus titlul olimpic, mon
dial și european.

K 2—500 m (F). S-a participat, 
din cauza „abandonului" de ul
tim moment al caiacistei Viorica 
Dumitru, cu un echipaj improvi
zat format din Maria Nichiforov 
și Aripina Evdochimov. Cele două 
tinere sportive au făcut o cursă 
bună ocupînd același loc (6) pe 
care l-au obținut anul trecut ex
perimentatele caiaciste Victoria 
Dumitru și Valentina Serghei. 
Credem că la această probă, poate 
cu o altă formulă de echipaj — 
din care să nu lipsească Nichi
forov — se poate atinge pînă la 
Miinchen o valoare care să în-

Zlarele care au apărut luai dimineața la Belgrad au comentat pe larg 
finalele campionatelor mondiale de caiac canoe, încheiate duminică in 
capitala Iugoslaviei. Ziarul „POLITIKA" relevă la rubrica de sport, printre 
altele, <tă sportivii românii au avut In ultima zl cea mal fericită evoluție, 
obținînd două medalii de aur, una de argint șl patru de bronz. In continuare, 
se arată că medalia de aur In proba de canoe — 2 (300 m) a luat drumul 
Bucureștlului șl că învingătorii probei — Gh. Danlclov șl Gh. Simlonov, a 
căror vîrstă totală trece cu puțin de 40 de ani, au făcut o cursă strălucită. 
La rîndul său, ziarul „SPORT” arată că la această ediție a campionatelor, 
cea de-a 9-a, întrecerile au fost din nou dominate de marile valori ale 
caiacului șl canoei : echipele U.R.S.S., Ungariei șt României.

Stațiile de televiziune Iugoslave au relevat în timpul emisiunilor in direct 
și apoi seara In reluare buna comportare, mal ales tn ultima zl, a echipajelor României.

dreptățească speranțele într-un 
loc mai bun și poate chiar la me
dalia de bronz.

K 4—1000 m. Ca și anul trecui, 
s-a considerat că la această pro
bă lucrurile sînt rezolvate. Dar, 
ca și la Bagsvaerd, rezultatul (lo
cul 5) a surprins. Timpul reali
zat este cel obișnuit, însă, s-a 
văzut limpede că pe ultima parte 
a cursei echipajul n-a mai acți
onat cu aceeași forță șî rezistență, 
pierzînd poziții prețioase. Specia
liștii noștri consideră — șl așa 
este — necesară continuarea pro
cesului de întinerire a acestui 
echipaj, dar se pare că, ce) pu
țin la ora actuală, există mari di
ficultăți întrucît prea puțini Ca- 
iaciști se apropie de ridicatele 
exigențe cerute de promovarea 
într-un echipaj de K 4—1000 m.

Rămîne să încercăm acum o 
apreciere generală a evoluției e- 
chipei noastre reprezentative tn 
cele șapte finale... ale probelov 
olimpice.

Comparînd rezultatele obținute 
la Belgrad, cu cele realizate la 
C. M. din Danemarca, constatăm 
că acum au fost cucerite două 
medalii (una de argint și una de 
bronz) față de una (e drept, de 
aur 1) și că punctajul a crescut 
de la 10 la 14. Nu acestea ni se 
par însă a fi singurele criterii de 
apreciere. Socotim să avem în ve
dere atît pozițiile cîștlgate, cit 
și cele pierdute, și făcînd acest 
lucru desprindem concluzia că 
echipa noastră a manifestat o con
stanță valorică, avînd însă per
spectiva de ași îmbunătăți per
formanțele. Credem că printr-o 
muncă mai susținută, din partea 
antrenorilor, dar, în primul rlnd, 
a sportivilor, se poate realiza 
acest deziderat, astfel îneît la 
Miinchen sportul caiacului șl 
canoe! din țara noastră să fie, 
poate, în special la O 2—1000 m, 
K 2—1000 m, K 2—500 m șl K 
4—1000 m — cît mai bine repre
zentat, la nivelul cerințelor și al 
prestigiului cucerit pe plan Inter
național.
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