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Cornelia Popescu a pornit de ieri, mai hotăritii ca oricind, asaltul noului record mondial la înălțime

® Cornelia Popescu a incercat la 1,93!
titluri de campioana
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S-au încheiat campionatele mondiale de lupte greco-romane

GHEORGHE STOICIU SI NICOLAE MARTINESCU-MEDALII DE ARGINT
ROMÂNIA - PE LOCUL V 

ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

pentru ocu- 
la categoriile 
68 kg) pro- 
de diminea- 
mondiali au

rență : 3—13, dar el a rămas să fi
gureze printre candidații la meda
lii. La aceeași categorie au urmat 
să-și apera șansele J. Donczes 
(Ungaria) și A. Mialik (Polon'»' 
Aceștia însă au primit cite 3 aver
tismente pentru pasivitate, fiind 
descalificați și astfel întrecerile la 
cat. 52 kg s-au încheiat definitiv : 
Kirov pe locul I, iar românul Stoi
ciu pe locul II. Tot în prima gală 
a zilei a fost stabilită ierarhia și la 
categoria următoare, 57 kg. Luptă
torul nostru Ion Baciu a evoluat 
excelent în partida cu D. Dase- 
winkel (S.U.A.), medaliat cu argint

(Continuare în pag. ă 4-a) GHEORGHE STOICA NICOLAE MARTINESCU

S-a încheiat primul turneu de sală al campionatului masculin de handbal compe-

atletele

de la parti- 
din reuniu- 
Stoiciu l-a 
(R.D.G.) Si-

SOFIA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). După 4 zile de 
întreceri, duminică seara s-a tras 
cortina peste mondialele de lupte 
greco-romane, ediția 1971. Ca și 
confruntările de la lupte libere — 
încheiate cu o săptămînă în urmă, 
tot la Sofia — și întrecerile de 
greco-romane se înscriu printre 
cele mai aprige ediții ale campio
natelor mondiale. Este suficient să 
menționăm. în acest sens, că doi 
dintre deținătorii titlurilor mondia
le, și totodată campioni olimpici, 
Janos Varga (Ungaria) și Roman 
Rurva (U.R.S.S.) au ieșit, chiar din 
semifinale, din lupta 
parea titlului suprem 
lor (57 și, respectiv, 
gramate în Reuniunea 
ță, iar alți campioni
fost detronați în partidele finale. 
Doi dintre luptătorii români au 
reușit în această companie valo
roasă să cucerească medalii : 
GHEORGHE STOICIU (cat. 52 kgl 
și NICOLAE MARTINESCU (100 
kg). Alți trei reprezentanți ai noș
tri și-au înscris numele pe tabelul 
primilor 6 din lume : Nicolae Ne- 
guț — locul IV la cat. 90 kg, Ion 
Baciu — V la 57 kg și Victor Do- 
lipschi — VI la +100 kg.

Iată cîteva amănunte 
dele luptătorilor noștri, 
nea semifinalelor. Gh. 
întîlnit pe H. Schmidt
gur și foarte decis, luptătorul ro
mân și-a fixat adversarul în par
ter în primele 15 secunde și ,,ple- 
cînd“ din această poziție a execu
tat două centurări laterale, înche
ind astfel repriza cu un apreciabil 
«. ’•antaj de puncte. Pînă la sfîrși- 
tul partidei, Stoiciu a mai obținut 
5 puncte tehnice, cîștigînd întîlni- 
rea la un scor categoric — la 
puncte (11—0). După numai o oră, 
Stoiciu a fost programat din nou 
în concurs, de data aceasta într-un 
meci deosebit de dificil, în compa
nia campionului olimpic și mon
dial Petar Kirov (Bulgaria). în fa
ța acestuia, Stoiciu avea șanse re
duse de succes. Important era ca 
el să nu piardă prin tuș, căci ar fi 
ajuns la 6 puncte de penalizare și 
ieșea din cursa pentru medalii. 
Dar reprezentantul nostru, deși a 
început confruntarea reținut, a fost 
deosebit de atent la atacurile ad
versarului, ripostînd cu mult curaj 
chiar și în pozițiile critice- în fi
nal, Stoiciu a fost întrecut la 
puncte, ce-i drept la mare dife-

CLUJ 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Prima rundă a campionatului 
masculin de handbal, divizia A, s-a 
încheiat ieri în sala sporturilor r<in 
localitate, cu o etapă mai liniștită, 
avînd veritabile atribute 
tactice. Am asistat la 
sportive interesante fără 
de duritate. După trei 
clasament conduce Dinamo Bucu-

tehnice și 
spectacole 

accente 
etape, in

rești cu 6 p, urmată de Steaua și 
Universitatea București — 6 p.

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 22—12 
(12—5). Victorie categorică facili
tată de absența din formația timi
șoreană a jucătorilor Guneș, Ivap 
și Comănescu.

„U“ CLUJ — TROTUȘUL 14—11 
(9—7). Tinerii handbaliști clujeni 
au realizat surpriza etapei supli-

nindu-și lipsa de experiență prin- 
tr-un plus de ambiție și atenție în 
apărare, precum și printr-o mai 
mare varietate în jocul de atac. 
Principalii realizatori : Stuparu (4), 
Schobel (3) și Capră (3) pentru 
„U“, respectiv Paraschiv (4) și 
Ghioc (3). Au condus P. Cîrligea- 
nu și M. Marin (Buc.).

Următorul turneu al campiona
tului începe în ziua de 12 septem
brie în sala Olimpia din Timi
șoara

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA GALAȚI 15—13 
(8—4). Deși mai puțin spectaculoa
să, din punct 
ței de scor, 
bucureșteni a 
deoarece ea
reazem un joc curat, rapid și efi
cient. Pe acesi temei ^învingătorii

Călin ANTONESCU

ZAGREB 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Duminică s-au încheiat întrece
rile ediției jubiliare, a XXX-a, a 
Jocurilor Balcanice de atletism. 
Așa cum se prevăzuse, reprezen
tativa feminină a României și-a 
adjudecat victoria în clasamentul 
general, în timp ce formația Iugo- 
s’aviei s-a clasat prima în 
tiția echipelor masculine.

La această Balcaniadă
noastre au cîștigat 8 din totalul 
de 14 titluri puse în joc (celelalte 
au revenit: 4 Iugoslaviei și 2 Bul
gariei). In schimb, băieții n-au 
reușit să se impună decît la 4 
probe (20 km marș, decatlon, înăl
țime, și triplu) ceea ce este extrem 
de .puțin, referindu-ne numai la e- 
diția precedentă a concursurilor.

O adevărată recordmană a fost 
alergătoarea noastră Valeria Bufa
nu care se va întoarce acasă cu 
patru medalii de campioană balca
nică. în ultima zi ea a cîștigat de
tașat cursa de 100 mg. și a contri
buit la succesul ștafetei de 4X100 
m : Rezultate 100 mg : 1 'Jufanu 
(R) 13,6, 2. Kosniciarska (B) 13.8 
3. Leskovak (I) 14,0, 4. Focici (I) 
14,0, 5. Nedelova (B) 14,7, 
leac (R) 14,8.

Ziua de duminică ne-a 
însă o seamă de emoții, 
de punctul de... fierbere, 
a trecut 
rîndu-și 
pescu a 
ștacheta 
puțin... 1,93 ml Pentru cîteva 
nute peste stadionul Dinamo 
așternut o tăcere deplină, privirile 
tuturor s-au îndreptat spre turnan
ta din stînga, acolo unde se desfă
șura înălțimea și a lipsit extrem 
de puțin pentru ca atleta noastră

6. Bidu-

să readucă României recordul mon
dial la această probă. Sîntem ab
solut convinși că dacă, în loc de 
1,93 m, ștacheta ar fi fost pusă la 
1.90 sau la 1,91 m, Cornelia ar fi 
trecut-o fără nici c discuție... Re
zultate : 1. Popescu (R) 
Hrepevnik (I) 1,82 m, 3.
(R) 1,79 m, 4. Blagoeva 
5. Lazova (B) 1,76 m, 
(I) 1,73 m.

1,85 m, 2. 
Bonci-Ioan 

(B) 1,76 m, 
6. Baboșek

In sfîrșit, al doilea dublu succes 
al atleților noștri. Ca și în prima 
zi, la înălțime, săritorii de triplu 
s-au impus net în fața adversarilor 
ocupind primele două locuri ale 
clasamentului: 1. Corbu (R) 16,57 
m, 2. Ciochină (R) 16,25 m, 3. Spa- 
soevici (I) 16,05 m, 4. Stoikovski 
(B) 15,81 ni. 5. Kaplniotis ((G) 15,80 
m, 6. Biserov (G) 15,59 m.

Sprinterul grec Papagheorgopou- 
tos, cîștigătorul cursei de 100 m, 
n-a avut nici un fel de probleme

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

I. GAMfA-cvadruplu-Șl SORANA PRELlPCtANU
la „3 m“ campioni la sărituri

Ieri la bazinul Dir»mo, în pe
nultima zi a finalelor de polo ale 
juniorilor mici, a avut loc confrun
tarea decisivă dintre Rapid și Pro
gresul. în urma victoriei cu 7—4 
(4—1, 1—1, 1—1, 1—1), rapidiștii 
devin vițuali campioni. Meciul a 
fost viu disputat. Principalii reali
zatori : Radian 2, Servan 2 pentru 
învingători, respectiv, Gaiță 3. A 
arbitrat dr. Ion Drăgan. Celelalte 
rezultate : Școlarul București —
Vagonul Arad 6—4, Rapid—C.S.M. 
Cluj 14—1, Progresul — Petrolul 
7—3, Dinamo — Șc. sp. Cluj 15—1, 
Școlarul — Crișul 4—4, Petrolul— 
Șc. sp. Cluj 7—1.

C. VIȘAN

teptat, dar merituos, al medaliei 
de bronz la platformă.

Rezultate. Seniori, platformă: 1. 
ION GANEA (Independența Sibiu) 
467 p—campion național ; 2. I.
Ilieș (Progresul Buc.) 388,56 p ; 3. 
Al. Bagiu (Crișul Oradea) 367,26 p;
4. D. Nedelcu (Școlarul Buc.) 319,41
p ; 5. T. Laszlo (C.S.M. Cluj) 210,77 
p; 6. V. Basta (Progresul) 206,55 p; 
combinată: 1. ION GANEA 1460.40 
p—campion național ; 2. I. Hies
1192,47 p; 3. D. Nedelcu 1094,10 
p ; senioare, trambulină de 3 m : 
1. Sorana Prelipceanu (Crișul Ora
dea) 417,35 p — campioană națio
nală ; 2. Melania Decuseară (Pro
gresul) 409,30 p ; 3. Ekaterina Du
mitru (Școlarul) 360,65 p ;. 4. Flo
rentina Socol (Școlarul) 305,20 p;
5. Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
301,75 p; 8. Mariana Voinea (Șco
larul) 295,65 p; combinată : 1. Me
lania Decuseară 1162,55 p; 2. Eca- 
terina Dumitru 1032.90 p; 3. An
gela Popescu 798,20 p.

Faptul că Sorana Prelipceanu 
a cucerit, ieri, titlul de campioană 
națională la săriturile de la tram
bulina de 3 m, nu a constituit o 
surpriză, deoarece tînăra sportivă 
orădeancă și-a mai impus superio
ritatea și în alte competiții de am
ploare. In schimb, nu ne-am aștep
tat ca Melania Decuseară, impre
sionant de sigură în zilele prece
dente, să rateze două sărituri toc
mai la „3 m“, care au costat-o nu 
mai puțin de două titluri (la aceas
tă probă și la combinată, unde se 
află pe locul întîi, dar nu i se de
cerne titlul, deoarece nu a cîștigat 
toate cele trei specialități). Gre
șind, însă, la 2‘/z înapoi și la .2^2 
răsturnat, ea a fost notată doar cu 
11,50 și, respectiv, 14 p. In rest, 
vom menționa din nou excelenta 
evoluție a maestrului sportului Ion 
Ganea, precum și salturile pline 
de promisiune ale micuțului A- 
lexandru Bagiu. cîștigătorul neaș-

Po- 
urce 
mai 
mi
s'a

de vedere al diferen- 
victoria studenților 
îneîntat mai mult, 
a avut ca principal

Dionisie Naghi și Gabriela Constantin au cîștigat

(Continuare în pag. a 2-a)

Năstase deschide scorul pentru Steaua

Foto :

farmec ieri după-amiază, ofe- 
temerarilor concurenți la „Tro- 
Ovidiu“ o apă perfect lină.
aceste condiții, învingătorilor 

cursele de vineri, D. Naghj și

„TROFEUL OVIDIU'
CONSTANȚA, 5 (prin telefon, de

Ia trimisul nostru)
Vîntul, care a suflat violent în ul-

Ieri s-au desfășurat meciurile etapei a IV-a a. campionatului feminin 
de handbal. Iată o fază din partida Confecția — Textila Buhuși

Citiți cronicile în pag. a 2-a.

IN DIVIZIA A DE RUGBY

Scoruri mari și surprize
® Steaua — Agronomia 52-3 !

O etapă a scorurilor mari și a 
surprizelor. Astfel poate fi caracte
rizată cea de a Il-a etapă a cam
pionatului diviziei A de rugvy. Re
cordul l-a realizat Steaua (52—3 cu 
Agronomia), urmată de „U“ Timi
șoara (34—14 cu Gloria). Cit pri
vește surprizele, autoarele sînt 
C.S.M. Sibiu, care a scos un nes
perat egal (9—9) în fața Griviței 
Roșii și „Poli“ Iași, învingătoare la 
Petroșani : 4—0.

DINAMO ȘI-A VALORIFICAT 
MAI BINE POSIBILITĂȚILE
CONSTANȚA 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Confruntarea, 
considerată cap de afiș al etapei, 
dintre Farul și Dinamo a corespuns 
într-o bună măsură așteptărilor. Și 
aceasta datorită, în special, oaspe
ților, care au știut să-și valorifice

timele zile pe litoral, a dispărut ca 
prin 
rind 
feul

In 
din
Gabriela Constantin» nu le-a fo6t greu 
»ă-și mențină avantajul acumulat. 
Mai mult, dovedind aceeași pregă
tire superioară, ei și-au distanțat 
din nou adversarii, obținind victorii 
categorice. Mureșeanul D. Naghi 
care cîștigă pentru a doua oară a- 
cest trofeu, a totalizat în cele două 
manșe 11144.T8. L-au urmat A. Hor
vath la 8:39, C. Păun la 8:58, F. Cră
ciun la 12:22, A. Ionescu la 14:58 și 
G. Săruleanu la 18:50. La fete, Ga
briela Constantin obține pentru pri
ma oară victoria în această cursă, în 
lh35:55. In urma ei, L. Covaci la 1:52, 
M. Vasiliade la 7:18, C. Boboc la 
8:16. Pe echipe : 1. Rapid, 2. Gaz 
metan Mediaș, 3. A.S. Marina Con
stanța.

(Continuare în pag. a 2-a)

Băltărețu (Steaua), în luptă cu nu mai puțin de patru jucători adl^rși, în qcțiuqea din care — pînă la urmă 
țr va marca cea de a Jl-a încercare, a țchipei sale,? 8» yASlMS

prilejuit 
aproape 

După ce 
1,85 m la înălțime, asigu- 
astfel titlul,. Cornelia 
cerut arbitrilor să-i 

la, nici mai mult, nici

DINAMO A OSTIGAT DEBBYUL ETAPEI LA FOTBAL
3 victorii ale oaspeților, 4 ale gazdelor ici etapa do ieri n-a făcut, 

după cum se vede, excep
ție de la regula instaurată 
odată cu începerea noului 

campionat. Echipele oaspe și-au 
continuat, ba chiar intensificat 
ofensiva, reușind să treacă de astă 
dată In activul lor nu mai puțin 
de șase puncte, ca urmare a ce
lor trei victorii (situație foarte 
rar întîlnită ' in fotbalul nostru) 
înregistrate la Iași, Cluj și Ora
dea. Cu puțină șansă, zestrea 
acumulată de echipele în depla
sare putea fi și mai substanțială, 
dacă avem în vedere că atit Fa
rul, dar mai ales F.C. Argeș 
și-au văzut spulberate visurile 
într-un rezultat egal destul de 
tîrziu, spre finalurile meciurilor. 

Evident, etapa de ieri — luind 
în considerație chiar și victoriile 
repurtate în deplasare —nu ne-a 
adus nici o mare surpriză. Suc
cesele realizate de Dinamo și 
U.T.A. erau incluse printre pro
nosticurile serioase. Poate doar 
eșecul feroviarilor clujeni se în
scrie ca un rezultat mai puțin 
așteptat, luind drept punct de re
ferință „egalul“ din săptămînă 
trecută, de la Craiova. însă cine 
ar fi putut concepe că ei se vor 
bate — de fapt — singuri, prin 
două autogoluri.

Dar ceea ce ni se pare mai in
teresant de remarcat după 
etapa a 3-a este că toate cele 
patru reprezentante ale fotbalului 
românesc în cupele europene au 
terminat în postura de învingă
toare. Și nu oricum, ci printr-un 
Joc de bună factură, care a mar
cat un progres vizibil față de eta
pele anterioare.

Ne; bucură, firește, această con- • 
statare, pe care o considerăm de 
bun augur, încurajatoare în per
spectiva apropiatelor evoluții in
ternaționale.

9 Steagul roșu, lider nedetronat ® A.S.A. la prima

victorie, Crișul la a doua

intrecută (din

REZULTATE TEHNICE

infrîngere 9 „ Lanterna"
MIOC
(S.C. Bacău)

nou) acasă
LUCESCU
(Dinamo)

CLASAMENTUL
STEAUA 
RAPID 
STEAGUL 
A.S. ARMATA 
POLITEHNICA 
C.F.R.
CRISUL 
S.C. BACAU

ROȘU

FARUL
PETROLUL 

F.C. ARGEȘ 
„U" CLUJ 
DINAMO

JIUL 
U.T.A. 

UNIV. CRAIOVA

2—0
2—0
2—1
1—0
0—1
1—2
1—2
3—0

ETAPA VIITOARE (12 septembrie)

PETROLUL
JIUL
U.T.A.
F.C. ARGEȘ
UNIV. CRAIOVA 
RAPID
FARUL
„U" CLUJ

CLUB 
STEAUA 

A.S. ARMATA
C F R

POLITEHNICA 
DINAMO 

STEAGUL ROȘU 
CRIȘUL

SPORT

1. STEAGUL ROȘU
2. DINAMO
3. SPORT CLUB
4. STEAUA

U.T.A.
JIUL
A.S. ARMATA
„U" CLUJ
RAPID
POLITEHNICA

5-7.

8—9.

10.
11. FARUL
12. F.C. ARGEȘ
13. UNIV. CRAIOVA
14. PETROLUL
15. CRIȘUL
16. C.F.R,

ECHIPA ETAPEI
ANDREI
(Dinamo)

NUNWEILLER III
(Dinamo)

DINU
(Dinamo)

DEMBROVSCHI
(S.C. Bacău)

VLAD
(F.C. Argeș)

DOMIDE
(U.T.A.)

DOBRIN I
(F.C. Argeș)

DELEANU
(Dinamo)

FL. DUMITRESCU
(Dinorfto)

2
1
1
1
1
1
1

0 7—3
0 6—3 
1 8—4 
0 5—3 
0 5—4 
0 
0
1
1
1
1

2—1
1-0
6—5
4— 3
5— 6
2—4

1
0
nz
2
2
2
1
1

0 2 
0 2 
1 0 2 4—7 

3—6

5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1

3 2 1
3 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 0 2 1
3 10 2 1—5
3 0 12 1—3

v 3 0 1 2 1

GOLGETERI
4 GOLURI : Rugiubeî (S.C. Bacău).

3 GOLURI : Lucescu (Dinrmo) — toa
te din 11 m, Soo (CF.R. Cluj).

2 GOLURI : Dorn Popescu (Dinama), 
Florescu, Gherglieli (Steagul roșu). Jcr- 
can (F.C. Argeș), Adam, Lică (..U“ Citii), 
Neagu (Rapid), Dobrin (F.C. 
Domide (U.T.A.).

1 GOL : Dumitru, D. Ene «mpwj, 
Vigu, lordănescu, Pantea, Năstase, Ae- 
lenei (Steaua), Pescaru, Necula, Olteanu 
(Steagul roșu). Hajnal (A.S.A.). Kun II, 
Broșovschl, Both (U.T.A.), Comănescu, 
Băluță, Pană, S. Avram (S.C. Bacău), R. 
Nunweiller (Dinamo), Oblemenco, Neagu, 
PIrvu (Univ. Craiova), Munteanu I, An
ca („U“ Cluj), Cuperman, Lupulescu, 
Moldoveanu, Romilă I, Alecu (Politeh
nica), M. Bretan (C.F.R. Cluj), Moldo
van (Petrolul), Oprea, Caraman (Farul), 
Arnoțchi (Crișul),

Argeș),

(Rapid)
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20 000 DE SPECTATORI AU APLAUDATÎNTRECERILOR
UN CIȘTIGATOR MERITUOS

SERIA A II aSERIA I

Făgăraș

BistrițaPolitehnica

Politeh-

Corvi-

X. Poiana Cîm-

date, orașul Moreni 
20 000 de locuitor;, 

spectatori au venit
J. Kavan, 3. J. Egorov (U.R.S.S.), 
Cr. Dovids. 5. Șt. Chițu, 6. P.

SPORTIVII DE LA A.S.A. CLUJ

AU DOMINAT ULTIMA ZI

Zilele acestea a avut loc o competiție inedită pe stadionul Olimpia din Capitală — finalele campionatelor națio
nale de tir cu arcul. In imagine, concurenții aliniați la proba de arcuri speciale

Foto : V. BAGEAC

stadionul 
întrecerile 

a campionatelor na- 
cu arcul.
rezervată
a oferit 

destul de

^îeri s-au încheiat, pe 
(Olimpia din București, 
îediției a III-a 
iționale de tir 
ta competiției 
iși senioarelor 
Hor (în număr 
Hejul să urmărească o întrecere des- 
kul de dîrză a celor mai buni tră- 
Igători cu arcul din țară. Ultima 
Iprobă, arcuri standard, la clasica 
forobă dublu F.I.T.A., distanțe scurte 
1(2x50+30 m), a prilejuit afirmarea 
a noi arcași, ca de exemplu Ion 
|opriș, Ion Moldovan, Tatiana Cîm- 
Jpian (toți A.S.A. Cluj), Vasilica Ca- 
irarat (Olimpia București), Ecaterina 
Pop (Voința Satu Mare), Vasile Ta
maș (Paringul Petroșani).
i' Cele trei zile de întreceri ne-au 
convins de frumusețea acestei difi
cile discipline sportive, cu o fru
moasă tradiție în istoria poporului 
nostru, mai ales sub aspectul saltu
lui valoric obținut de majoritatea 
concurenților. în special Margareta 
Lazăr, prin rezultatul de 1 012 p la 
clasica probă simplu F.I.T.A. (70-f- 
60 + 50+30 m), a dovedit că a 
ia o valoare internațională, 
tînărul Z. Benedec.

Rezultate tehnice: arcuri 
dard 2X50 m, bărbați: 1. I. 
(A.S.A. Cluj) 443 p — campion re-

A treia zi 
seniorilor 

spectatori- 
mare) pri-

ajuns 
ca și

stan-
Opriș

publican, 2. I. Moldovan (A.S.A. 
Cluj) 425 p, 3. L. Kedei (Voința Tg. 
Mureș) 375 p, 4.
Tg. Mureș) 371 p, 
ringul Petroșani)
Tatiana Cîmpian (A.S.A. Cluj) 248 
p — campioană republicană, 2. E- 
caterina Pop (Voința Satu Mare) 
240 p, 3. Carmen Pădureanu (Olim
pia București) 238 p, 4. Eva Karpa- 
lesz (Mureșul Tg. Mureș) 218 p, 5. 
Vasilica Cararat (Olimpia Buc.) 210 
p. Distanța 2X30 m, bărbați: 1. I. 
Moldovan 593 p — campion repu
blican, 2. I. Opriș 564 p, 3. V. Ta
maș 548 p, 4. L. Kedei 548 p, * ~ 
Benedec (Mureșul Tg. Mureș) 
p; femei: 1. T. Cîmpian 498 
campioană republicană, 2. E. 
468 p, 3. E. Karpalesz 466 p, 
Pădureanu 446 p, 5. Ana Tatar (Mu
reșul Tg. Mureș) 431 
F.I.T.A. (2X50 + 30 m), 
I. Moldovan 1 018 p, 
1 007 p, 3. L. Kedei 923 .
maș 910 p, 5. E. Kovacs (Voința 
Tg. Mureș) 896 p; femei: 1. T. 
Cîmpian 746 p, 2. E. Pop 708 p, 3. 
C. Pădureanu 684 p, 4. E. Karpalesz 
684 p, 5. V. Cararat 615 p. Echipe 
bărbați: 1. A.S.A. Cluj 2 908 p. — 
campioană republicană, 2. Voința 
Tg. Mureș 2 682 p, 3. Mureșul Tg. 
Mureș 2 463 p, 4. Olimpia Buc.

I. Barath (Voința
5. V. Tamaș (Pa- 
362 p ; femei: 1.

2 267 p, 5. 
p ; femei :
1 899 p —
2. Olimpia 
Satu Mare

Parîngul Petroșani 2 203 
1. Mureșul T; 
campioană 
Buc. 1 865 

1 426 p.

"g. Mureș 
republicană, 

p, 3. Voința

După ultimele 
numără aproape 
Cam tot atîția 
duminică pe dealul Sîngeriș do lin
gă acest orășel din județul Dîmbo
vița, unde a avut loc concursul in
ternațional de motocros. Au partici
pat sportivi din Anglia. Cehoslova
cia, Ghana, Uniunea Sovietică și 
România. Iată dar, că sportul cu 
motor ocupă un loc de frunte in pre
ocupările publicului, căruia — să re
cunoaștem — în ultima vreme, i se 
oferă toarte puține reuniuni atrac
tive. De pe urma concursului de du
minică, foarte bine pus la punct de 
organele locale, a avut de cîștigat 
toată lumea : organizatorii au vîn- 
dut toate biletele, alergătorii români 
și-au îmbogățit experiența cu învă
țămintele unei noi confruntări inter
naționale, iar miile de spectatori iu 
asistat la un reușit concurs de mo
tocros.

Fără doar și poate că publicul ar 
fi fost pe depiin satisfăcut dacă spor
tivii români s-ar fi ridicat la va
loarea alergătorilor cehoslovaci, prin
cipalii animatori ai întrecerilor. Pa
vel Bartko (Dukla Praga), după ce 
în prima manșă a condus cu auto
ritate din primul pînă la ultimul tur, 
în cea de a doua evoluție a sa a 
cîștigat clar, secundat fiind de cole
gul său de club Jiri Kavan. Singurii 
motocicliști oare s-au 
valoarea laureaților au 
nii Ștefan Chițu, Aurel _____
Cristian Dovids, dar care, avînd ca
rențe în pregătire. n-au putut rezista 
ritmului infernal impus cursei de a- 
lergătorii cehoslovaci.

Rezultatele celor două manșe ale 
clasei 500 cmc — internaționale : 
(I) — 1. P. Bartko,. 2. J. Kavan, 3. 
Cr Dovids; (II) — 1. P. Bartko. 2. 
J. Kavan, 3. Șt. "Chițu.

Clasamentul general : 1. P. Bartko,

2.
4.
Lucaci, 7. P. Filipescu,.. 8. FI. Davi- 
descu, 9. J. Hoit (Anglia), 10. Ph. 
Bret (Ghana).

în program a figurat și o probă 
națională (clasa pînă la 500 cmc) 
dominată copios de brașoveanul Adam 
Crisbai. O comportare meritorie a 
avut și cîmpineanul C. Goran, care 
după o îndelungată absență din are
na competițională, revine la forma 
lui recunoscută, ocupind locul doi in 
clasament. Urmează, în ordine. Fr. 
Szinte (Steagul roșu Brașov). Gh. 
Voiau (SI. r. Bv.), I. Bartha (St. r. 
Bv.), Gh. Barbu (Locom. Ploiești).

Troian lOANIfESCU

Dunărea Giurgiu — Știința Bacău 
0—0

Metalul Tîrgoviște — Ș.N. Olte
nița 2—0 (1—0)

Portul Constanța
Galați 0—0

Progresul București — Ceahlăul 
P. Neamț 2—0 (0—0)

Chimia Rm. Vîlcea — Progresul 
Brăila 3—1 (1—0)

Sportul studențesc — Metalul 
București 1—1 (1—1) — disputat 
sîmbătă după-amiază.

F. C. Galați — Metalul Plopeni 
2—0 (0—0)

C.F.R. Pașcani 
pina 2—0 (1—0)

C.S.M. Sibiu — Olimpia Satu 
Mare 1—0 (0—0)

C.S.M. Reșița — Chimia
3—1 (1—1) 

Minerul Anina — Gloria
1—0 (0—0)

Metalurgistul Cugir — 
nica Timișoara 1—0 (0—0)

C.F.R. Timișoara — Olimpia Ora- 
rea 2—0 (1—0)

Electroputere Craiova — 
nul Hunedoara 1—1 (0—1)

Vulturii textila Lugoj — Minerul 
Baia Mare 0—0

C.F.R. Arad — Gaz metan Me
diaș 3—0 (2—0)

apropiat de 
fost româ- 
lonescu ți

neînvinsa In turneul de la sibiu
Orașul de pe Cibin a găzduit, 

timp de trei zile, un turneu inter
național de baschet masculin, or
ganizat in scopul verificării poten
țialului echipelor cu o lună 
tea începerii campionatului 
blican. La întreceri au luat 
Z.K.S. Lodz, Universitatea

5. Z.
541 

P — 
Pop 

4. C.

p. Dublu 
bărbați: 1. 
2. I. Opriș 
p, 4. V. Ta-

Campionatul feminin

„U" BUCUREȘTI A ÎNVINS - ÎN
Derbyul etapei a IV-a a campiona

tului feminin de handbal (divizia A) s-a 
incneiat feri cu victoria campioanei ță
rii, U București, care a Întrecut — 
in deplasare — pe Voința Odorhel. In 
rest, de semnalat scorurile astronomice 
la care au învins — tot in deplasare 1
— Țextiia Buhuși pe Confecția Bucu
rești Și U Timișoara pe U Cluj. In 
clasament, după patru etape, conduce 
II. invusOAWA, urmată de U. Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș, Textila Bu
huși și I.E.F.S. — toate cu 6 puncte.

VOLvȚA ODORHEI — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 8—10 (5—5). Un joc 
splendid, cu o pasionantă evoluție a 
scorului șl un final dramatic. Gazdele 
au condus pină in min 43 cu cite un 
gol sau doua avans, dar campioanele 
au egalat șl s-au impus in final, deși 
au avut in ultimele două minute două, 
jucătoare eliminate : Furcoi și lorda- 
cne. Au Înscris : Micloș 3, Magyari 3, 
Țeglaș 2 — pentru Voința și Arghir 
ÎS. Scorțescu 2, Furcoi, Iordache șl Dragoș
— pentru Universitatea. Au arbitrat : Gh. 
‘Lungu șl Al. Albu (Brașov), (A. P1A- 
LOGA — coresp).

UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 10—24 (9—11).
Doar 13 minute jocul a fost echilibrat 
(gazdele conduceau cu 6—4). Apoi, di
ferența de valoare și-a apus cuvintul 
ți timlșorencele au cucerit o victorie 
la scor. De la învingătoare, cele mai 
multe puncte au fost înscrise de Popa 

Is, Metzenrath 4 și Ibadula 4. Au ar- 
Ibitrat AI. Popescu și Gh. Matecscu 
j (Or. Gh. Gheorghiu-Dej). (N. D.).
I
sf MUREȘUL TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 11—6 (5—4). Peste 1 500 de 
spectatori au asistat la o partidă viu 

, disputată, echilibrată. Din nou, „prima 
' vioară" a localnicilor a fost Rozalia
Soț care a înscris 9 goluri ! Au ar
bitrat I. Crisnic șl A. Polii (Petroșani). 
(A. SZABO — coresp.)

DEPLASARE - VOINȚA ODORHEI
I.E.F.S. — RULMENTUL BRAȘOV 

11—9 (6—5). Victorie obținută cu difi
cultate. Lipsita de aportul Doinei Băi- 
colanu (accidentată în meciul — ” 
București) șl incă obosită uupă 
zanta partidă eu campioana
1. E.F.S. — performera etapei a
a făcut ieri un joc modest. Nu-i 
că și Ruimentul i-a opus o neaștep
tat de dîrză rezistență. Brașovenceie, 
mult schimbate in bine, au condus eu 
3—1 șl 5—3 și erau egalele bucureșten- 
celor in min 35 : 7—7. Apoi, cu un
final mai bun, speculind greșelile ad
versarelor, studentele au reușit să ob
țină victoria. Au înscris ; Bunea 8» 
uonstandache 2, Rublenco 2, Popescu
2, Bota, Frincu și Cula — lvlohauu — 
pentru I.E.F.S., Rrundaru 3, Nako 3, 
șerb, Șerban, Boyte și Oancea — pen
tru Rulmentul. Au condus; Ion Crețu 
și Al. Mileti (Petroșani).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — TEXTILA 
BUHUȘI 11—22 (4—14). Excelentă im
presie a lăsat ieri echipa textilistelor 
din Buhuși. cu o apărare mobilă, per
cutantă în atac și avind in portarul 
Lidla Stan șl jucătoarele de cimp 
Agoroale, Șerban Rada șl Vieru pioni 
de nădejde, Textila Buhuși poate as
pira la performanțe de pnm rang. In 
tilnlnd în Confecția o echipă in de
rută, oaspetele n-au... Iertat nimic in 
prima repriză și s'-au distanțat la 10 
goluri. In partea a doua a meciului 
— cînd Confecția și-a mal revenit — 
au făcut un joc de așteptare, și-au 
cruțat torțele. Trebuie spus că la Con
fecția Iile joacă bolnavă și că din această 
cauză randamentul „7“-lul de bază este e- 
vident scăzut. Au înscris ; Agoroale 8, 
Vieru 8, Munteanu 3, Simeria 2 și Sto- 
leru — pentru Textila, Bidiac 4, Ma- 
tache 3, Serediuc 2, Anghel și Adocbi- 
ței — pentru Confecția. Au condus : 
C. Căpățina și N. Curtcanu (Buzău).

Hristache NAUM

cu U 
epui
zării 
Hi-a 

vorbă

CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

s-au impus de-a lungul întregii par
tide, dominînd cu autoritate și do
vedind că pot juca bine și în limi
tele generale ale sportivității. De 
la Universitatea am remarcat for
ma bună a portarului Tale, care 
după o absență de doi ani din di
vizia A, realizează acum o specta
culoasă revenire. Principalii reali
zatori : Cosma (5), Cirlan (4) și An
ton (2) — Universitatea respectiv 
Pădure (5), Văduva, Hornea și Con-

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE- --------------- - ----------- LA CONCURSUL 

5ZULTATE EXACTE LA 
PRONOSPORT NR. 36, ETAPA 

SEPTEMBRIE 1971.

I. Politehnica — Dinamo
II. Steaua — Farul

III. Crișul — U.T.A.
ț IV. S.C. Bacău — „U« Craiova
i v. A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj
* VI. Steagul roșu — F.C. Argeș 

VII. C.F.R. Cluj — Jiul
VIII. Metalul Tirg. — Ș.N. Oltenița

IX. Chimia Rm. V. — Progr. Br.
X. C.F.R. Pașcani — Poiana

XI. Metalurgistul — Politehnica Tlm. 
XII. Electroputere — Corvlnul

XIII. Vulturii Lugoj — Minerul B.M.
Fond de premii : 355.046 lei.
Plata premiilor va începe in Capitală 

de la 10 septembrie pînă ia 20 octom
brie, in țară, de ia 14 septembrie pină 
la 20 octombrie 1971 inclusiv.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 

5 SEPTEMBRIE 1971
I : 40 1 7 23 14 30 5 28 
a II-a : 23 32 45

DIN

2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1 

X 
X

a

a

a

28 29

38 3

IV-a : 32 1 13 36

15

41

11V-a : 9 41 39

provizoriu : 1.981.760

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

2 35 33
EXTRAGEREA

20 4 28
EXTRAGEREA

19 30 12
EXTRAGEREA 

n 14 îs.
Fond de ciștlguri

Iei.
Plata premiilor de la această tragere 

se va face astfel : in Capitală de la 14 
septembrie pînă la 20 octombrie 1971 
inclusiv ; în țară de la 18 septembrie 
pină la 20 octombrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPOKT.

drea cîte 2. Au arbitrat P. Radvany 
(Cluj) și M. Grebenisan (Tg. Mureș).

INDEPENDENȚA SIBIU — S. C. 
BACÂU 20—18 (10—8). în sfîrșit, 
valorosul lot din care este compusă 
echipa sibiană s-a comportat de a- 
ceastă dată la nivelul așteptărilor, 
pe deplin justificate. Cum de la în- 
ceputiÂ turneului sibienii au avut 
o evoluție în crescendo, avem im
presia că pregătirea echipei a lăsat 
mult de dorit și că de-a lungul 
campionatului ei de fapt... se și an
trenează 1 Scorul a evoluat la în
ceput în favoare? băcăuanilor (min. 
7 : 4—1), dar din min. 11 (4—4) el 
s-a menținut echilibrat pînă în fi
nalul primei reprize cînd Indepen
dența a luat un avans de două go
luri. în repriza secundă handba- 
liștii din Sibiu au condus tot tim
pul, obținînd o victorie pe deplin 
meritată. Vom nota că S.C. Bacău 
a ratat cinci din cele nouă arun
cări de la 7 m, de care a benefi
ciat 1 Cele mai multe puncte au în
scris : Schmidt (5), Petri (4) și Roth 
(4) pentru Independența, respectiv 
Constantinescu (7), Cervenca și 
Păcuraru cîte 3. Au condus T. Cu- 
relea și P. Țircu (București).

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
24—21 (10—9). După excelenta corn 
portare din ajun, campionii și-au 
dezamăgit suporterii. Jucătorii mili
tari au fost obligați de o neaștep 
tat de combativă echipă brașovea- 
nă, să facă eforturi prelungi pen
tru a-și vedea asigurată victoria. 
Semnificativ pentru slăbiciunile ma
nifestate în apărare de campioni 
este faptul că ei au primit 21 de 
goluri, ceea ce i-a făcut să piardă 
primul Ioc în clasament. După ce 
Steaua a condus la o diferență co
modă, brașovenii s-au apropiat ame
nințător, iar în primele 10 minute 
ale reprizei secunde au reușit să 
mențină de trei ori scorul egal 1 
10—10, 11—11 și 12—12. Principalii 
realizatori i Gruia (10), Kicsid (7) 
— Steaua, Messner (12), Kroner (4) 
—' Dinamo Brașov. Au condus R. 
lamandi și D. Ionescu (Buzău).

SSiSMli

P. GORETI

SCORURI MARi
(Urmare din pag. 1)

mai bine posibilitățile tehnico-tac- 
tice. Constănțenii au cedat ca ur
mare a unei tehnici precare, paselor 
greșite sau întîrziate, lipsei placa
jului hotărît, deschiderilor lente, 
care i-au pus deseori în poziții fa
vorabile pe adversari.

După primele 15 minute de tato
nare, în min. 17 o greșită circula
ție a balonului de către Farul pe 
„22“ a fost recuperată de Dinamo. 
Dărăban a intrat în posesia mingii, 
s-a infiltrat prinre jucătorii ad- 
verși, a pasat iui Constantin, care 
a înscris o încercare. în min. 29, 
după o grămadă deschisă în fața 
buturilor Farului, Florescu a trimis 
pînă la Nica și acesta, nestînjenit, 
a înscris printr-un „drop". Cu 8 
minute înainte de finalul reprizei, 
Farul a ratat o mare ocazie de a 
reduce din handicap. După pauză, 
echipa gazdă face eforturi pentru 
a recupera avantajul luat de rug- 
byștii bucureșteni. Ea s-a izbit însă 
de o apărare calmă, bine organiza
tă. în min. 60, cei care vor înscrie 
vor fi tot oaspeții, prin Nicolescu, 
printr-o încercare. în min. 68,, Fa
rul va. rața ,ppir opazy .de a marca, 
prin Borșarți, apoi, prin Caragea, 

să sta- 
scorul

prin Borșaru, apoi . prin i 
pentru ca în min. 78 Nica 
bilească printr-o încercare 
final: 15—0.

Arbitrului Al. Lemneanu. 
condus foarte bne, i s-au 
formațiile :

FARULSîrbu, Crăciun, 
Tănase, 
Pompiliu, 
man-Oprea, Tpmescu (Varga), Cara- 
gea, Constantinescu-Chiciu.

DINAMO : Baciu, Caraiman, Stoi- 
ca-Roman, Dărăban,-Țurlea, Iorgu- 
lescu, Iftimie-Florescu, Comănici 
(Petcu)-Hulă (Istudor), Nicolescu, 
Nica, Constantin-Dăiciulescu.

Em. FÂNTANEANU
O VICTORIE SUFERCOMODA 

PENTRU CAMPIONI
Pentru campioana țării, echipa 

Steaua, meciul cu Agronomia Cluj 
n-a constituit absolut nici o pro-, 
blemă. Numai primele cinci minu
te partida s-a menținut relativ e- 
chilibrată, după care Braga, în ma
re vervă, a înscris prima dintre 
cele patru încercări ale sale. De 
altfel, mai bine de 70 de minute 
n-a existat decît o direcție de joc 
a balonului, către buturile Agrono
miei. Echipa campioană a acționat 
permanent cu baloane la mînă, 
printr-o colaborare perfectă între 
compartimente. Spiritul ofensiv al 
echipei lui P. Cosmănescu este con
firmat și de cele 11 încercări rea
lizate, 8 datorîndu-se jucătorilor 
din linia de treisferturi (Braga 4, 
Durbac 2, R. Ionescu și Suciu), iar 
trei înaintașilor (în ordine i Cior
nei, Postolache și Băltărețu). Restul 
punctelor echipei Steaua se dato- 
resc transformărilor (4) realizate de 
Durbac. Agronomia a evoluat mo
dest, ca și în prima etapă, acasă,

care a 
aliniat

Dobre-
Celea-Stanciu (Borșaru), 

Cristea-Olteanu, Carai-

CUPA SPERANȚELOR» A REVENIT

TINERILOR

/.«'Se.'.

După trei zile de întreceri pasio
nante, ieri s-a încheiat competiția re
zervată tinerilor trăgători — „Cupa 
speranțelor". Trofeul a revenit țin- 
tașilor de la clubul Steaua, care au 
cîștigat șase probe. Foarte bine s-a 
comportat și în ultima zi a con
cursului Ilie Codreanu (Steaua), ca
re acum s-a impus la dificila probă 
de armă . liberă 120 de focuri, e a- 
devărat cu un rezultat modest, to
tuși promițător pentru un tînăr. 

;6-au mai remarcat în această între
cere a tinerei generații și trăgătorii 
de la Dinamo, care au ocupat locul 
I în patru probe, obținînd și un 
nou record de juniori la pușcă cu 
aer comprimat. Dintre concurenții 
din provincie o notă bună merită 
cei din Arad, Focșani și Oradea 
care au ocupat cîteva locuri frun
tașe.

Iată rezultatele ultimei zile: armă 
liberă calibru redus 3X40 f: 1. I. 
Codreanu (Steaua) 1123 p, 2. C. Ma- 
nole (Steaua) 1115 p, 3. Gh. Vlădan 
(Metalul) 1114 p. Pistol sport 60 f 
— FETE: 1. Gabriela Manoliu
(I.E.F.S.) 539 p (272—267), 2. Silvia 
Bușdei (U.T. Arad) 538 p (270—268), 
3. Dana Teodorescu (I.E.F.S.) 523 p 
(256—267). BĂIEȚI : 1. I Stanciu 
(Steaua) 561 p (230—231), 2. G. Ca-

Și SURPRIZE
ratînd numeroase lovituri de 
deapsâ. Doar una, aceea a lui 
lint, a putut fi transformată.

A condus excelent Gh. Pîrcălă- 
bescu.

pe- 
Ba-

înain- 
repu- 
parte 
Timi

șoara, Olimpia Sibiu și, în absența 
Științei Petroșani (care inițial ac
ceptase invitația, dar...), formația 
secundă a Universității Timișoara. 
Met superiori, componenții primei 
echipe timișorene au terminat neîn
vinși turneul, dispunînd de Olimpia 
Sibiu (70—32), Z.K.S. (80—66) și 
Universitatea II (66—58). Pe locul 
secund s-a clasat Z.K.S. (72—60 cu 
Universitatea II și 77—65 cu Olim
pia), pe locul al treilea Universita
tea II (65—54 cu Olimpia) și pe 
locul patru Olimpia.

ETAPA VIITOARE (12 septem
brie) : Ș.N.O. — F.C. Galați, Du
nărea— Progresul București, Știința 
— Poiana, Sportul studențesc — 
Portul, Metalul Plopeni — C.F.R., 
Politehnica — Progresul Brăila, 
Ceahlăul — Metalul Tîrgoviște, 
Chimia — Metalul București.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (12 septem
brie) : Olimpia Oradea — Minerul 
Anina. Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Sibiu, Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Arad, Gloria — C.F.R. Timișoara, 
Politehnica — Gaz metan, C.S.M. 
Reșița — Metalurgistul, Corvinul — 
Chimia, Vulturii textila 
troputere.

CLASAMENTUL

Elec-

teatru : in

ILIE IONESCU, coresp.

m stingă, Miroslav 
și George Negoescu

Cîteva clipe înaintea startului
Prymus (Slovacia) și antrenorul 

(Steaua) cu

T. STAMA
CSM SIRIU, —. GRIVIȚA ROȘIE 9—9 

(6—3). N-a lipsit mult ca la Sibiu să se 
înregistreze o lovitură de .......  ...
min. 70 gazdele conduceau cu 9—3. 2000 
de spectatori nu mai credeau în răstur
narea scorului. Numai rutina formației 
oaspete a contribuit la modificarea re
zultatului. Realizatori : Muntcanu (2 
Iov. ped.) și Țopa (drop), resp. Țibuleac 
(cîte o încerc., o transf. și o Iov. ped. 
Foarte bun arbitrajul lui Șt. Constan
tin eseu. (i. Boțocan, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — POLITEHNI
CA IAȘI 0—4 (0—0). Disputat la... Lonca, 
meciul a fost de un nivel tehnic me
diocru, dominat de rugbyștii Ieșeni, su
periori pe treisferturi. A înscris Popa 
(încercare). A arbitrat R. Chirîac( (T. 
Cornea, coresp.).

„U" TIMIȘOARA — GLORIA BUCU
REȘTI 33—14 (17—4). Victorie pe deplin 
meritată a gazdelor, datorită unei mai 
evidente omogenități șl a acțiunilor li
niei de treisferturi. Au marcat : Tătucu, 
Pop, Arsenic, Peter, loniță, Enc, Iacob — 
cîte o încercare și Ghețu (drop și 
transf.), resp. Luncan și Necula — cite 
o încerc., Soare și Gavriș — cite o Iov. 
ped. A arbitrat D. Manoileanu (P. Ar
can. coresp.).

RULMENTUL BIRLAD - SPORTUL 
STUDENȚESC 12—0 (4-0). Joc deschis, 
cu acțiuni-spectacol dc ambele părți. 
Realizatori : Bogoș, Brăescu și Rainea 
— cite o încercare. Bun arbitrajul lui 
p. Niculescu (E. Solomon, coresp.).

ETAPA VIITOARE (12.IX) s Sportul 
studențesc — Știința Petroșani, Gloria — 
Rulmentul Biriad, Agronomia Cluj — U 
Timișoara, Dinamo — Steaua, Gri vița 
Roșie — Farul C-ța, Poli Iași — CSM 
Sibiu.

LOCUL I: PUIU AUREL

Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV
Brașovul a trăit din nou febra curse

lor automobilistice, aici dlsputindu-se 
ieri — pe șoseaua spre Poiana — cea de 
a treia etapă a campionatului național 
de viteză in coastă. Cursa a deoutat 
spectaculos încă de simbătă cu prilejui 
antrenamentului oficial. Celei mal puter
nice mașini din concurs — B.M.W.-ul 
lui Horst — i-a cedat un amortizor și 
mașina s-a răsturnat, fără ~ ----------
nici un necaz pilotului. Un alt 
care trebuie consemnat este 
venii — atit individual cit și 
— au dominat această etapă.

Clasament general avansați 

tea-Ionescu (Dacia), .. _____ ____
(St. r. Bv.), 4. Zoltan Tomai (St. r. Bv.), 
5. Doru Stanciu (Danubiana), 6. Darie 
Gologan (Politehnica Bv.) ; clasa a V-a:
1. Puiu Aurel, 2. Eugen Crlstea-Ionescu,
3. Florin Popescu, Clasa a IV-a : 1.
Darie Gologan, 2. Gh. Taflet, 3 .Gh. Mo
țase; Clasa a II-a : 1. Eugen Cristea-Io- 
nescu, 2. Ștefan Hass, 3. Gh. Taflet. Clasa
ment pe echipe : 1. Steagul roșu Brașov,
2. Politehnica Brașov, 3. Dacia. înce
pători, clasa a IV-a : 1. Horațiu Popa 
(Politehnica 
Bella Mozes. 
jan, 2. Atlla

a pricinui 
eveniment 
că brașo- 
pe echipe

Clasament general avansați : 1. Puiu
Aurel (St. î, Bv.) 7:31,1, 2. Eugen Crls-

3. Florin Ropescu

Bv.), 2. Anton Scurtu, 3. 
Clasa a II-a : 1. Florin Be- 
Bernat, 3. Andrei Degi.

Modesto FERRARINI

ȚINTAȘI DE LA STEAUA
Iotă. (I.E.F.S.) 559 p (273—286), 3. M. 
Catona (U.T.A.) 548 p (266—282). Ta
lere aruncate din șanț (100 buc.) t
1. A. Petrescu (C.S. Școlarul) 721,
2. D. Ispașiu (Școlarul) 70 t. 3. Tr. 
Zaharescu (Centrul de tineret al 
F.R.T.) 67 t. (t.r.)

I

Măsurile disciplinare dictate de 
către arbitrii alergărilor împotriva 
a nu mai puțin de 11 driveri, care 
s-au abătut duminica trecută de la 
conduita sportivă, au dat o vie sa- 

. tisfacție tuturor celor ce frecven
tează cîmpul de curse ploieștean 
Dar ele n-au adus efectul salutar 
scontat pentru a instaura echilibrul 
normal în alergările reuniunii de 
ieri.

Prima abatere am semnalat-o în 
premiul Marghita în care, după 
o luptă strînsă, între Masca, Va- 
rius și Orizont, a învins cu un cap, 
ultimul, pentru că Mircea Ștefă- 
nescu a susținut fără convingere 
șansa calului său — Varius — lă- 
sînd impresia că este interesat mai 
de grabă să nu ocupe cumva lo-

14—:

12-

1. F.C. GALAȚI 4 3 0 1 S— 3 6 1. C.S.M. REȘIȚA 4 3 1 0 11— 2 7
2. Poli tehui ea 4 2 2 0 7—- 2 6 2. C.F.R. Tini. 4 2 2 0 5— 2 6
3. Progresul Buc. 4 3 0 1 6— 2 6 3. C.S.M. Sibiu 4 3 0 1 4— 6 6
4. Metalul Tirg. 4 3 0 1 8— 5 6 4. Corvinul 4 2 ! 1 8— 4 5
5. S.N.O 4 3 0 1 6— 4 6 5. Gloria 4 2 0 2 7— 3 4
6. știința 4 2 1 1 6— 5 5 6. Politehnica 4 1 2 1 7— 3 4
7. Metalul Buc. 4 1 2 1 6— 3 4 7. Minerul Baia Mare 4 1 2 1 6— 3 4
8. Sportul studențesc 4 1 2 1 6— 'î 4 8. C.F.R. Arad 4 1 2 1 8— 7 4
9. C.F.R. 4 1 1 2 3— 4 3 9. Metalurgistul 4 2 0 2 2— 4 4

10. Portul 4 0 3 1 4— 5 3 10. Minerul Anina 4 2 0 2 4— 7 4
11. Dunărea 4 1 1 2 4— 6 3 11. Chimia 4 1 1 2 9— 8 3

•13. Poiana 4 1 1 2 4— 3 12. Olimpia S. M. 4 1 1 2 3— 4 3
Chimia 4 1 1 2 3— 6 3 13. Electroputere 4 1 1 2 5— 8 3
Metalul Plopeni 4 1 0 3 5—• 7 2 14. Gaz metan 4 1 1 2 3— 7 3

-15. Progr. Brăila 4 1 0 3 4— 6 2 15. Vulturii textila 4 1 1 2 2—11 3
16. Ceahlăul 4 1 0 3 2—10 2 16. Olimpia Oradea 4 0 1 3 4— 9 1

IN „CUPA STEAUA44,

PISTARZII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN

în proba de viteză: 
său Dușan Skvarenina 
antrenorul Ion Vasile

în reuniunea de ieri, din cadrul
„Cupei Steaua", cicliștii români au 
obținut patru victorii clare în con
fruntarea cu selecționata de pis- 
tarzi a Slovaciei. Trebuie să ară
tăm că aceste victorii nu sînt to
tuși prea concludente datorită va-

lorii modeste a 
tilor noștri. De 
aspecte : dinamismul , __ ,
întrecerilor și un public ceva mai 
numeros ca de obicei.

în cursa de viteză-turneu, Flo
rian Negoescu (Steaua) s-a clasat

adversarilor cicliș- 
reținut totuși, două 

majorității

TOATE PROBELE
nou pe primul loc (cu 3 vic-din . . , -

torii) urmat de fratele său George, 
tot de la Steaua (2 v), Jan Petro- 
vici (Slovacia) — 1 v și Miroslav 
Prymus (Slovacia) — 0 v. După un 
duel de-a dreptul pasionant, echirHi’' 
Ct.__(FI. Negoescu, Dolofan,

cursa italiană 
1:22,9, smulgîndu-i în 
sale Dinamo (T. Va- 
Roșu) o zecime de 

locul 3 Slovacia — 
4 Metalul Plopeni

Steaua
Gonțea) a cîștigat 
cu timpul de 
finală rivalei 
sile, Laibner, 
secundă. Pe 
1:24,4, iar pe 
1:29,0.

De un dinamism deosebit a fost 
proba cu adițiune de puncte în 
care, de-a lungul celor o sută de 
ture, s-au succedat o serie de faze, 
unele mai interesante decît altele. 
Clasament: 1. M. Ferfelea (Steaua) 
22 p 3 ture avans, 2. N. Ciumeli 
(Dinamo) 41 p 2 t. av., 3. G. Ne
goescu (Steaua) 31 p, 4. M. Ion iță 
(Dinamo) 26 p, 5. V. Iordache (Șc. 
sp. 1) 26 p, 6. Igor Toth (Slovacia) 
18 p — toți cu cîte 2 ture av?ns.

Cursa de urmărire individuală 
(4 000 m) a revenit clar lui M. Io- 
niță (Dinamo) 5:15,8, urmat de P. 
Dolofan (Steaua) 5:16,4, T. Puterity 
(Met. Plopeni) 5:20,4 și C. Gonțea 
(Steaua) 5:32.3.

Probele complementare rezervate 
juniorilor au fost cîștigate de M. 
Ferfelea (eliminare), Gh. Șchiopu 
(Șc. sp. 1) adițiune de puncte și 
echipa Olimpia (proba italiană).

— Em. I. —

VICTORII
COMBINATA METALUL + RAPID
BUCUREȘTI — U.M. TIMIȘOARA

16—6
în potcoava „Giuleștiului", cîte- 

va sute de pasionați ai sportului 
cu mănuși au fost prezenți la o 
întîlnire al cărei dezechilibru de 
forțe dintre echipele participante 
(combinata Metalul+Rapid — U. 
M. Timișoara) nu anunța un spec
tacol de calitate, superioritatea 
combinatei bucureștene fiind evi
dentă. De altfel, în ciuda unui re
zultat general de 16—6, care nu 
este chiar atît de sever, așa s-au 
și petrecut fantele. în afara lui C. 
Pop, care l-a învins prin k.o. pe 
L. Constantin și Șt. Molnar care a 
cedat discutabil în fața lui I. Lun- 
gu, oaspeții au fost o „pradă ușoa
ră" în fața bucureștenilor. Cele
lalte 4 puncte ale timișorenilor au 
fost obținute de I. Chivu (decizie 
eronată în meciul cu V. Tecucea- 
nu) și C. Bălănescu (cîștigător prin 
descalificarea lui M. Constantines- 
cu), care a trecut prin situație de 
out și o lovitură neregulamentară 
recepționată l-a transformat, 
învins sigur, în învingător.

In celelalte meciuri: Gh. 
cîștigă fără adversar. M. 
b.p. C. Slvcovlcl, I. Mageri 
V. Așteleanu, N. Paraschlv ..... 
Ispas, I. Hodoșan b.ab. 2, I. Stoica, 
T. Nicolae b.ab. 1, L. Mera, P. Co
jocarii cîștigă prin neprezentare.

din

Cristea 
Neagoe 
b.ab, 3, 
b.p. N.

CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE

CATEGORICE Șl MULTE NEPREZENTĂRI ÎN PRIMA ETAPĂ
Tn pofida diferenței evidente de 

valoare, oaspeții au meritul de a fi 
dat o replică dîrză adversarilor, 
nerecunoscîndu-se dinainte învinși. 
(M. Tr.)
MUSCELUL CÎMPULUNG MUS

CEL — VOINȚA + C.S.M. 
CLUJ 17—5

într-o vervă remarcabilă, elevii 
maestrului Cristian Panaitescu 
n-au pierdut pe ring nici un meci. 
Punctele cedate adversarilor au 
fost la categoriile 48 kg și 51 kg. 
(unde gazdele n-au avut reprezen
tanți) și meciul egal dintre ~ 
cu clujeanul Al. Murg.

Celelalte rezultate: N. 
b.p. O. Anderco, I. Mareș 
Otvijși, A. Siinion b.ab. 3 
renț, Gh. Vlad b.ab. 3 Gh. Peteanu, 
A. Pițigoi, b.ab. 2 I. Farcaș, Gh. 
Manea b.p. I. Moldovan, V. Petcu 
b.ab. 2 Șt. Laslofy, A. Iancu b.ab. 2 
T. Burada.

D. RADULESCU—coresp. 
CONSTRUCTORUL GALAȚI — 

A.S.A. BACAU 18—4
întîlnirea celor două echipe a 

fost de un slab nivel tehnic, replica 
oaspeților fiind lipsită de vigoare. 
Băcăuanii au realizat o victorie 
prin neprezentare (D. Țigănuș) și 
două meciuri egale.

Iată rezultatele în ordinea cate
goriilor : A. Cojan b.ab. 2 C. Gol
die, P. Juga b.p. C. Bodolan, O.

C. Dia

Manea
b.p. I. 

V. Fe

MĂSURI DRASTICE...
cui prim I Manevra s-a desfășurat 
în fața tuturor — public și arbitri
— ceea ce constituie o veritabilă 
sfidare, nedemnă de titlul de cam
pion. A urmat o altă cursă și mai 
boacănă I A cîștigat Haltera, care, 
de la performanțele de 1:45,5 și 
1:47,8, a cîștigat dezinvolt cu 1:38,0. 
în aceste condiții, este cert că To- 
duța a confundat cursele de ob
stacole —- de unde s-a reprofilat
— cu cele de trap. Pentru binele 
alergărilor de trap socotim că este 
normal să i se acorde licență nu
mai pentru cursele... cu obstacole 1 
El are deja o interdicție de a con
duce pe 6 reuniuni și este, după 
opinia noastră, — foarte firesc să 
i se permanentizeze suspendarea li
cenței.

EFECT MODEST I
în rest, foarte spectaculoase 

cursele adjudecate de către Nico
lae Gheorghe cu Venera și Senior, 
ambii în cert progres — ca și Ri
gla și Torino, în mare ascendent 
de formă. Rezultate tehnice: 1. 
Venera (N. Gheorghe), Papanaș, 
Colecția 38,5 ; 2. Florid (I. Florea), 
Delfin, Ibia 30,4; 3. Orizont (S. 
Onache), Varius, Masca 34,61 4. 
Haltera (D. Toduță), Eliza, Sora 38; 
5. Rigla (I. Toderaș), Iuta, Flori
cica 29,8 ; 6. Torino (Gh. Tănase), 
Heroina, Izomer 35,9 ; 7. Senior (N. 
Gheorghe), Renta, Sonda 28,7; 8. 
Fruntea (Ion Nicolae), Sabaru, Rita 
41,1.

Amăzăroaie b.ab. 3 D. Ciurea,. N. 
Boșcu m.n. I. Radu, G. Gutui b.p. 
E. Samson, D. Moraru m.n. I. Vlad, 
V. Bute b.ab. 1 N. Blaj, C. Cojo- 
caru — fără adversar D. Bucur — 
fără adversar, I. Sănătescu b.ab. 1 
V. Androș.

Gh. ARSENTE-coresp.
A.S.A. CLUJ — C.S.O. BAIA 

MARE 14—8
Cu două-trel excepții, meciurile 

din - prima etapă a campionatului 
disputată Ia Cluj, s-au situat la un 
nivel modest. Dintre elevii antre
norului Mihalic s-au evidențiat Șt. 
Puiu și N. Solosi. Aiți doi pugi- 
liști clujeni, Al. Coroianu și I. Mu- 
reșan nu și-au putut dovedit cali
tățile, adversarii lor abandonînd 
în prima repriză.

Rezultate mai importante: Gr. 
Decebal (A.S.A.) p. k.o. 1 I. Hei.iuc 
(CjS.O.), V. Morea (A.S.A.) m.n. Al. 
Rusneac, N. Solosi (A.S.A.) b.p. AI. 
Toth, Șt. Puiu b.p. I. Kiss.

P. RADVANI — coresp.
PROGRESUL BRAILA — 

METALUL PLOPENI 16—6
în prima etapă, spectatorii brăi- 

leni au urmărit o partidă cu me
ciuri viu disputate, în care oaspe
ții au opus o rezistență dîrză. Me
talul Plopeni a prezentat echipă 
incompletă, la categoriile 48 și 75 
kg neavînd reprezentanți. Rezulta
te i N. Butlșagă (B) b.ab. 2 T. To
ma, S. Moldovan (B) m.n. V. Ră- 
dulescu, I. Robitu (B) m.n. M. Ni
colae, S. Cuțov (B) b.ab. 3 N. Con
stantin, N. Iile (P) b.p. C. Zlodea, 
A. Zeibel (B) b.ab. 1 I. Militaru, 
P. Popazu (B) m.n. C. Mihai, I. 
Petre (B) b. ab. 1 M. Nastov, Gh. 
Bunea (B) m.n. Gh. Dumitrescu.

G. RIZU — coresp.
DINAMO BRAȘOV — C.S.M. 

SIBIU 17—3
Brașovenii au debutat în cam

pionatul pe echipe cu o victorie 
categorică în dauna fragilei echi
pe sibiene. Cu In Iot întinerit, di- 
namoviștii brașoveni au șanse se- 
_i----- -* ocupe primul loc în

GRUIA — coresp.)
‘ > și

(
Niddv DUMITRESCU

rioase să
serie. (C. ------r.,

Echipele Voința Satu Mare și 
I.M.U. Medgidia au cîștigat întîl- 
nirea prin neprezentarea adversa
relor. Motorul Arad și, respectiv, 
Nicolina Iași. Alte cîteva partide 
nu s-au disputat.
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Petrolul 2—2 (2-1).Rapid

I

RAPID

PETROLUL

ratate, care 
cea mai ne

„vioara a II-a“ (în 
aștepta testul mult 
din etapa viîtoa- 
Dinamo — pentru 
potențe actuale ale

Moeanu 7, N. Ionescu
5 (min. 46 Cozarek 5). Moldovan 6, Țaporea

★ ajutat la linie de E. Martin și R.

Stadion „23 August", timp frumos, teren bun. spectatori, aproximativ 
35 000. Au marcat ENE DANIEL (min. 47) șl NEAGU (min. 48). Raportul șu
turilor la poartă 22—11 (pe spațiul porții 8 — 6). Raport de corncre 12—6.

RAPID : Kâducanu 7 — Pop 7. Boc 7. Lupescu 7. Mnșat 7. Angelescu 7, 
Dumitru 8. Năsturescu 7, Ene Daniei 7. Neagu 8. Codreanu 6 (min. 46 Dinu 7).

PETROLUL : Mărculescu 6 — Gruber 6. Bâdln 7.
7, Dlncuță 5. Mlerluț 5. Harapu
5 (min. 63 Clupitu), Grozea 3.

A arbitrat V. DUMITRESCU
Stincan (toți din București). 

„Trofeul Petschovschi“ : 10.
La Uneret-rezerve

OASPEȚII

partidei cu Pe-

CAMPIONII COBOARĂ

RAPID ACCELEREAZĂ-

COPOUL CiNTIND

REPREZENTANTELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE, 
ÎNVINGĂTOARE ÎN ETAPA A lll-a

STEAGUL tO$U â(0)

F.C. ARGEȘ 1(0)

Atac purtat de Neagu și Ene Daniel, golgeterii de ieri ai Rapidului
Foto 1 DRAGOȘ NEAGU

După două partide 
o recomandau drept 
pregătită „ambasadoare de toamnă 
a fotbalului nostru11, echipa giuleș- 
teană a reușit să obțină prima vic
torie în campionat, la capătul unei 
evoluții promițătoare. Fără să dea 
impresia că a dobîndit forța sa de 
șoc din zilele — rare — „cînd nu 
iartă pe nimeni11, Rapidul s-a pre
zentat în vedeta cuplajului din 
București cu o disciplină vizibilă 
de joc, repetind stăruitor, cu răb
dare, scheme constructive, cu o re
gularitate sigură de accelerat cu 
locuri rezervate... Nu prea s-au 
văzut scintei — cu excepția celor 
două momente de gol, cînd atacul 
rapidist a ..scăpărat1 și și-a asi
gurat victoria. în schimb, echipa 
feroviară ni s-a părut pornită pe 
un drum de acumulări. Nu ne vom 
hazarda în aprecieri mai nete în 
privința Ripidului din cauz.a... oas
peților. care s-au resemnat foarte 
ușor cu rolul de 
surdină) și vom 
mai edificator 
re — meciul cu 
a judeca realele 
giulestenilor.

Reluind firul 
trolul — desfășurată sub semnul 
dominării aproape continue a gaz
delor, rareori întreruptă de cite 
un contraatac ploieștean — vom 
remarca faptul că după o fază pe
riculoasă, născută din lovitura li
beră executată de Neagu în min. 13. 
cînd portarul Mărculescu a scăpat 
mingea, care a căzut pe bară, a re-

venit în teren, fiind in extremis 
aruncată de un fundaș ploieștean 
in corner, cei care se află de două 
ori la un pas de gol sînt oaspeții, 
dar Moldovan (min. 14) și Harapu 
(min. 16) ratează din apropiere.

Dar acest „foc11 ploieștean se do
vedește — în pofida... profilului 
autorilor — de -paie, veleitățile o- 
fensive ale oaspeților dispar pro
gresiv, 9—10 jucători rețrăgîndu-se 
în apărare, într-o aglomerare — 
redută aparent inexpugnabilă. 
Transformed prea iute mijlocul în 
scop, ploieștenii sînt doborî li în 
numai două minute de două faze 
rapide și necruțătoare ca două

croșeuri care „prind bărbia11. Ene 
Daniel (min. 47) și Neagu (min. 
48) — ultimul in vizibilă revenire 
de formă — punctează hotărît, lă
murind totodată, definitiv soarta 
partidei. Spunem definitiv, deoa
rece oaspeții, deși conduși ,cu două 
goluri, vor rămîne — spre mirarea 
spectatorilor — pe pozițiile ..re
dutei11, alegînd calea înfrîngerii 
onorabile în tocul riscului presu
pus de ieșirea curajoasă la atac, 
care, firește, presupunea degajarea 
sistemului defensiv...

Atacuri peste atacuri rapidiste, 
respinse stereotip de o apărare 
grupată, monotonie zdruncinată 
doar de pasionantele transmisii 
radiofonice de la Iași, Brașov și 
Oradea.

In final, conducătorul jocului în
chide ochii în fata unui penalty 
flagrant la Neagu (domnia-sa a 
apreciat că. oricum Rapidul avea 
la 2—0 victoria asigurată), dar noi 
nu-i putem închide și-i ștergem 
de pe .diresă11 o stea. O fi fotbalul 
acesta un joc, dar arbitrii n-au 
voie să se joace eu penalty-urile...

Marius POPESCU

care gaz- 
șansă, nu 
lor de 11- 
dat oaspe- 
mulțl. dar 

jucătorii

SI-AU ViNDUT SCUMP PIELEA >
BRAȘOV, 5 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
în această partidă în 

dele porneau cu prima 
numai pe baza poziției 
deri. tonul jocului l-au 
ții, surprinzător pentru 
în primul rînd pentru 
Steagului roșu.

Surpriza a început curînd dună 
fluierul arbitrului cînd argeșenii, 
beneficiind de un compartiment 
median (Prepurgel—Marian Popes
cu — Dobrin) în vervă de joc și net 
superior ca randament și claviziu- 
ne trio-ului advers, s-au instalat în 
jumătatea de teren a formației 
Steagul roșu, obligînd-o să accente 
rolul de echipă care se apără. Do
minați prin pasele executate în 
cruciș, la mare distanță, de către 
mijlocașii argeșeni, jucătorii brașo
veni fac eforturi disperate să echi
libreze partida. Totuși, ei nu re i-

șese să lege vreo acțiune pericu
loasă în prima repriză din care am 
notat ca fază de poartă șutul exce
lent al Iui Dobrin, de la aproximativ 
25 m, aplaudat de public (min. _20), 
ratarea lui Ghergheli la o pasă a 
lui Ivan (min. 25) și voleul peste 
poartă, de la 10 m. al lui Marian 
Popescu, care în min. 44 a ratat 
cea mai mare ocazie în prima par
te a jocului.

După pauză, jocul s-a îndîriit. 
dinamismul partidei a crescut, an
gajarea jucătorilor s-a făcut la ceă 
mai mare tensiune, aceasta, din pă
cate. scurt-circuitînd nervii jucăto
rilor pe măsură ce timpul se 
scurgea. îndeosebi, după ce Dobrin 
a deschis scorul (min. 58 : Prepur-

(0)

FARUL 0(0)
Finalul a înclinat balanța

de partea gazdelor
Aproape trei sferturi clin timp, 

partida a fost relativ egală, deși 
Steaua a dominat teritorial, ata- 
canții ei afiîndu-se de mai multe 
ori în poziții favorabile — Iordă- 
nescu (min. 11 și 14), Tătaru (min. 
30 și 26) — bară) —, la un pas de 
deschiderea scorului. S-a jucat mai 
mult în terenul Farului — echipă 
conștiincioasă și prudentă care, 
trădîndu-și patima pentru contra
atacurile sclipitoare de altă dată, 
s-a mulțumit cu un fotbal econo
mic și lucid, considerînd, probabil, 
că un punct în deplasare valorea
ză cît două acasă —, dar momen
tele de panică la poarta lui Ștefă
nescu au lipsit, căci derutantul 
Pantea n-a putut — de unul sin
gur — să învioreze o linie de îna
intare parcă amețită de căldură.

Astfel — atac static și ineficace 
al gazdelor, apărare (cu I. Cons
tantinescu Ia „mijloc" și Mareș o- 
bligat la responsabilități de „libe
ro11) compactă a constănțenilor — 
s-a consumat prima repriză de fot
bal cuminte, pe alocuri neintere
sant.

Singura mare — cu majuscule— 
ocazie a acestui interval a fost iro
sită de lordănescu — șut peste 
bară, singur, de la 6 metri (min.

-, dar, trimițînd balonul în 
spațiului porții, lordănescu, 
jucător de mare abilitate 

în marginea careului. n-a 
altceva decît un act de jus- 
căci poziția sa merita sanc-

Stadion „23 August" ; timp călduros : teren bun : spectatori — aproxima
tiv 35.000. Au marcat : NĂSTASE (min. 77) și AELENEI (min. 82). Raportul 
șuturilor la poartă : 26—11 (pe spațiul porții : 12—5). Raport de cornere: 7—3.

STEAUA : Cotnari 7 — Sătmăreanu 6. Ciugarin (min. 25 Smarandache 4 
— penlru faulturi repetate). Negrea 8, Cristache 7, Naom 8, Vigu 
7, Tătaru 7 (min. 63 Aelenei 3), lordănescu 6, Năstase 7.

FARUL : Ștefănescu 7 — Stoica 6. Mareș 7, Bălosu 7. Ghicea
6. Tttfan 8 (min. 80 Turcu), I. Constantinescu 7 (min. 66 Mustață 
6, Caraman 6, Ologu 6.

A arbitrat VASILE TOPAN 
de A. Pop șl Gli. Vereș (toți din Ciuj).

„Trofeul Petscliovsclii" : 9.
La tineret-rezerve : Steaua — Farul 4—0

la 
a 

ce

ajutat la linie — cu

8, Pantea

6, Tănase
6), oprea 

greșeli —

(4-0).

de atacuri, Naom s-a strecurat

11) - 
afara 
acest 
pînă 
făcut 
tiție, 
ționată pentru ofsaid.

La reluare. ..bara11 aceluiași lor
dănescu (min. 50) a părut să anun
țe un iureș stelist. clar Farul ..s-a

strîns11 ca o armonică. închizînd 
toate drumurile de acces, făcînd 
un joc de tatonare, cu ochii 
ceas. Tătaru, încă 'nerestabilit, 
ieșit de pe gazon, în vreme
seînteia din bocancul lui Pantea 
— care întreținuse, timp de o re
priză, focul speranței în mijlocul 
galeriei de la tribuna a II-a — s-a 
stins definitiv, făcîndu-ne să in
tuim „egalul11 visat de Cosmoc. Au 
urmat cîteva minute de joc 
în care Farul a demonstrat că 
tica ei este mai degrabă un 
al neputinței (un singur șut 
spațiul porții lui Coman în 
mele 45 de minute ii).

Cu 13 minute înainte de final, 
Aelenei — adevărat „pitic11 (17 ani, 
58 kg 1) în țara guliverilor, talent 
de 18 carate, modest și ambițios— 
a executat un șir de driblinguri, 
i-a pasat lui Sătmăreanu, a urmat 
o centrare și Năstase — șters pînă 
atunci, parcă șchiop pe postul de 
extremă — a reluat, cu capul, la 
colț : 1—0 pentru Steaua.

Năstase. trecut pe „centru11. Vigu. 
Naom și Aelenei și-aw reluat val.u-

rile
pe dreapta, a centrat și Aelenei a 
reluat, necruțător, sub bară i 2—0 1

Meciul era jucat, Steaua cîștiga 
— pe merit — o 
care n-a conceput 
ar putea-a pierde, 
fără circumstanțe
partidă pe care n-a crezut nici o 
clipă că ar putea-o cîștiga...

Uneori, fotbalul plătește după 
veleitățile fiecăruia.

confruntare pe 
nici o clipă că 
Farul pierdea — 
atenuante — o

lent, 
tac- 
scut 

pe 
ulti- Ovidiu IOANIȚOAIA

IAȘI, 5 (prin telefon, de la trimi
sul nostru).

Derby-ul duminicii a urcat parcă 
toată suflarea sportivă a lașului în 
dealul Copoului. Lumea venise să 
vadă un meci de zile mari, așa 
cum o învățase echipa lui Gil în 
campionatul trecut ; și, spre feri
cirea asistenței (obiectivă 1), derby- 
ul n-a fost ratat.

Dinamo și-a argumentat mai bine 
pretențiile și chiar de la bun în
ceput, atunci cînd apărarea a do
vedit că e un mecanism în stare să 
macine în caruselul său orice ofen
sivă adversă. Cu Nunweiller cel 
Mare în zi excelentă, adus .libero11 
după necesități, cu Dinu metronom 
distins, retras printre fundași, și 
cu două extreme irezistibile, cam
pionii au anunțat imediat intenții
le cu care au urcat colinele lașului. 
Iar .cînd a mai venit și bara lui 
Florian Dumitrescu, în min. 12, mai 
toți au înțeles că Dinamo a sosit 
la Iași decisă să se apere și ata
cînd. Pali va restabili peste un mi
nut balanța speranțelor, ochind cu 
dibăcie bara în colțul de sus din 
stingă lui Andrei, dar „cavaleria 
ușoară11 a lui Gil nu prea dovedește 
forță în gîndire și în șut și așa 
greu mai trece timpul pentru gazde 
pînă la .pauză. Va fi, totuși, o re- 
priiă dtbă. Și asta, deoarece Costaș ’ 
e singurul care mai poate rămîne 
în picioare în fața unui tandem 
dezlănțuit (Florian Dumitrescu pa
sează ideal, în careu, lui Lucescu, 
șut puternic, 
rezistă i min. 
lei“ . semnată 
min.. 37.

Desigur, și 
Stoicescu (min. 
că au salvat reduta, desigur atacan- 
ții moldoveni pot vorbi de uimi
toarea putere de luptă și sincroni
zarea Iui Nunweiller III și Dinu 
ca despre marea cauză a reprizei 
albe. Dar marele adevăr este că în 
primele 45 de minute și Fortuna a 
întors spatele unui consacrat (Flo
rian Dumitrescu, lansat excelent în

clar portarul ieșean' 
18) și în fața „ghiule- 
de Doru Popescu în

Marica (min 25), și
30) se pot mîndri

AS. A.

DIN NOU FAVORABILE ARĂDENILOR

Stadion „23 August": teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 15 000. 
A marcat HAJNAL (mtn. 71). Rapor
tul șuturilor la poartă : 13—5 (pe
spațiul porții : 6—2). Raportul de 
cornere : 6—2.

A.S.A. : Nagel 8 — Soldsi 7, Toth 
5 (scăzut 3 p, pentru durități), Ispir 
7, Czako 7, Naghi 6, B<516nl 8. Varadi 
7, Mureșan 7, Fazecaș 7, Haina) 9.

„U" CLUJ : ștefan 8 — Crețu 7. 
Pexa 7, Solomon 7. Mihăilă 7, Sudl 
7 (min. 37 Cîmpeanu 7), Uifăleanu 6, 
Iordache 7. Anca 7, Adam 6, Lică 
7 (min. 25 D. Moeanu 6).

A arbitrat A. BENTU 
ajutat la linie de G. Dragomir și A). 
Grigorescu (toți din București).

„Trofeul Petschovschi" : 8.
La tineret-rezerve : A S A. — „U" 

Cluj 0—3 (0-1).
ORADEA, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
U.T.A. Întoarce Iar soarta 

meci cînd totul 
min. 86. Both 
pleacă acasă cu 
țioase, lăsînd în 
gire, clipe grele

părea 
înscrie 
două 
urma 

pentru

unui 
terminat. în 
și arădenii, 

puncte pre
tor dezamă- 
Crișul. care

Crișul . 
spectatori

; teren bun ; timp
18 000. AU

Stadion
excelent *_ _______
marcat :’arnoțchi (min. 18), DO
MIDE (min. 25) și BOTH (min. 86). 
Raportul șuturilor Ia poartă : 13—18 
(pe spațiu) porții : 6—8). Raport de 
cornere : 4—4.

CRIȘUL : Bologan 6 — P. Nlcolae
6, Lucaci 6, Neșu 7, Balogh 6, Mol
dovan 6, Dărăban 6 (min. 80 Șhiopu), 
Suciu 7. N. Alexandru 6. Arnoțchi 5, 
Coctș 5 (min. 78 Cefan).

U.T.A. : Vidac 7 — Bl rău 7, Lere- 
ter 8, Pojoni 8, Popovlcl 7, Petescu
7, Domide 8, Sima 5 (min. 66 Calinln 
6) Kun II 7, Broșovschi 8, Both 7.

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
->r-Ă.+-Jr+, ajutat foarte bine Ia li
nie de C. Dlnulescu șl D. Ghețu (toți 
din București).

„Trofei’I Petschovschl" : 8. 
La tineret-rezerve :

2—0 (1—0).
Crișul - U.T.A.

divizia A viața 
în acest joc.

își dă seama că în
e... aspră. Cel puțin _ .
orădenii se pot socoti oarecum ne
dreptățiți, pentru că un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil.

In această duminică tribunele sta
dionului orădean au fost arhipline, 
atmosfera destul de încinsă. Nici nu 
era greu de imaginat acest lucru, de 
vreme ce Kun II și Popovici au ve
nit să lupte azi împotriva echipei 
în care s-au consacrat. în orașul 
unde au crescut. Dar ce să-i faci, 
vine și vremea ca puii să-și ia zbo
rul... Insă starea de spirit din tribu
ne s-a transmis mai puțin In teren, 
meciul, cu unele excepții, disputîndu- 
se bărbătește. dar în limitele spor
tivității.

U.T.A. nu s-a lăsat copleșită de

nimeni șl de nimic, a trecut la un 
joc ofensiv de la primul fluier al 
arbitrului. în primele 4 minute, am 
consemnat 4 șuturi (Both. Sima. Bro- 
șovscsi și Domide) și marea ocazie 
a lui Sima, din minutul 1, la cen
trarea lui Both. U.T.A. s-a dovedit 
activă pe tot parcursul primei repri
ze. Și. totuși. în min. 18, a primit 
gol ; la un corner, mingea a ajuns la 
Suciu, care a driblat și a trimis spre 
poartă. Arnoțchi a urmărit, a pro
fitat de ezitarea fundașilor centrali 
arădeni, și a înscris de la 6 m. Dar 
gazdele aveau să guste doar 7 minute 
bucuria golului marcat. în min. 25. 
o combinație Kun II — Broșovschi 
îi creează lui Domide o poziție ex
celentă de șut și acesta din urmă 
trimite balonul, de la 18 m sub bară 
înscriind un gol

în continuare 
aceleași calități 
tem : o tehnică 
o organizare și 
exemplară. în atrasa penuaua, ia
tacurile localnicilor se sting Ia 16 m. 
pentru că se combină prea mult. De 
fapt, raportul șuturilor la poartă este 
elocvent în această privință, el fiind 
o oglindă fidelă a perioadelor de do
minare : U.T.A. — în prima repri
ză, Crișul — după pauză pînă în 
min. 80. cînd a cedat nasul si a pier
dut meciul. în min. 75, localnicii au 
fost la un pas de gol. dar șutul lui 
N. Alexandru a nimerit bara. $i cînd 
toată lumea se resemnase cu gîndul 
la remiză, jocul ia o întorsătură ne
așteptată. în min. 86. Broșovschi 
combină cu Kun II și apoi pasează 
lui Both, „uitat" de apărătorii ad- 
verși. prin preajma careului. La pa
sa lui Broșovschi. Both nu stă pe 
gînduri și, direct, cu ristul exterior, 
înscrie pe lîngă Bologan. devenit 
și el spectator ca și colegii din apă
rare.

Așa a plecat U.T.A. de la Cradea 
cu două puncte, lăsînd Crișului gus
tul amar al Infringed.

Constantin ALEXE

excelent.
U.T.A. demonstrează 
pe care le cunoaș- 
bună. dar mai ales 
o disciplină de joc 

această perioadă, a-

după pauză pînă în

TG. MUREȘ, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

S-a ju.at mai mult în zona neu
tră a terenului, acțiunile de poar
tă fiind puține Ia număr și nein
teresante. Jucătorii ambelor echi
pe (în special ai echipei gazdă) au 
făcut proba unei nervozități exce
sive, s-au lovit, au simulat, au 
protestat la deciziile arbitrului. 
Aurel Bentu a avut o misiune di
ficilă, de care s-a achitat, în ge
neral, bine. I-am scăzut totuși o 
stea, pentru că nu l-a eliminat de 
pe teren — în prima repriză — pe 
Toth, vinovat de comiterea a nu 
mai puțin de 4 faulturi violente unul 
dintre ele — soldat cu accidenta
rea lui Lică, nevoit să părăseas
că terenul în min. 25. Accidentarea 
Iul Lică a pus parcă pale pe foc. 
Lupta din teren a devenit aspră. 
Duritățile au atins apogeul în min. 
37 cînd Czaco l-a lovit pe Uifă- 
leanu, Anca pe Hajnal. Toth pe 
Adam... Arbitrul a oprit partida, 
a chemat căpitanii celor două e- 
chipe și le-a 
ben, semnul 
tiv. Singura 
ceste 45 de 
în ultimele 
vrînd parcă 
tate de meci ceva mai bună", mai 
frumoasă, mai dinamică, mai 
rată. în aceste ultime secunde 
reprizei, clujeanul Iordache a 
tat senzațional, cu stîngul, 
marginea careului și Nagel a șters 
mingea — ce se îndrepta spre pă
ianjen — cu vîrful degetelor, de- 
viind-o în corner...

In remiza secundă jocul a fost

cum spuneam. ceva mai aerisit, 
numărul faulturilor s-a înjumă
tățit, gradul de violență de aseme
nea, A.S.A. a trecut decisă la atac, 
cu gîndul Ja victorie. „U“ Cluj a 
intuit pericolul și s-a aglomerat în 
apărare. Mai întîi a fost șutul 
„bombă11 al lui Fazekaș (Ștefan a 
boxat in extremis în min. 63), apoi 
ratarea lui Varadi (în poziție a- 
vantajoasă, la cîțiva metri de 
poartă, a trimis pe lîngă în min. 
68). Singurul gol al meciului și pri
mul al echipei A.S.A. în actualul 
campionat s-a înscris în min. 71. 
Solosi, în poziție de extrem dreap
ta. a centrat la setniînălțime și 
Hajnal a plonjat curajos, trimi- 
țînd mingea cu capul în plasă. în 
tribune și pe teren atmosferă in
cendiară. Autorul golului, urmărit 
de coechipieri, aleargă pe pistă, 
bătînd aerul cu pumnul...

A.S.A. joacă din ce în ce mai 
bine. Fazekaș, Varadi și Hajnal 
(șut în bara transversală în min. 
90), au ocazia șă mărească scorul, 
dar ratează din poziții prielnice.

Dumitru VIȘAN

arătat cartonașul gal- 
avertisrr.entului colec- 
fază de fotbal în a- 
minute s-a petrecut 
secunde ale reprizei 

să vestească o jumă-

cu- 
ale 
șu- 
din

Stadion „23 August"1 ; teren bun ; timp frumos : spectatori — 24 000. șu
turi la poartă : 14—24 (pe spațiul porții : 7—10). Raport de cornere : 12—5. A 
înscris : RADU NUNWEILLER (min. 70).

POLITEHNICA : Costaș 9 — Romilă 6, lanul 9, Stoicescu 7, Pali 6, Mar- 
dărescu II 4, Simionaș 7, Incze 6, Cuperman 5, Marica. 7 (min. 46 Lupulescu 
6), Moidoveanu 5.

DINAMO : Andrei 9 — Cheran 8, Nunweiller III 9-t-, Sătmăreanu II 8, 
Deleanu 8, Dinu 10, MustSțea 6 (min. 46 Radu Nunweiller 8), Lucescu 10, 
Sălceanu 7. Doru Popescu 6. Florian Dumitrescu 10.

A arbitrat IOAN RUS (Tg. Mureș),
și Z. Szecszey din Tg. Mureș.

„Trofeul Petschovschi“ : 9.
La tineret-rezerve : Politehnica lași

Stadionul Tinerelului, treme exce
lentă, teren bun. spectatori aproxi
mativ 10 600. Au înscris : DOBRIN 
(min 58) oentru F.C. Argeș, respec
tiv. NECULA (min. 82). OLTEANU 
(min. 87). Șuturi la poartă 7—7 (pe 
spațiul porții 4-3). raport de cornerc 
°STEAGUL ROȘU : Adamache 8 - 
Ivăncescu 6. Jenei 4 (pentru faulturi 
grosolane). Olteanu 8. Rusu (min. 12 
Cojocarii 6). Pescaru 6. Cadar 6. Ne- 
cuta 6. Florescu 6 (min. 72 Drăgol), 
Ghergheli 5. Gyfirfi 6.

F.C. ARGEȘ : Stan 7 — Pigulea 7. 
Olteanu 7 (penalizat pentru nervozi
tate). Vlad 8. Ivan 7. Prepurgel 7. 
M. Popescu 8, Dobrescu 7. Radu « 
(min. 62 Ciornoavft 6), Dobrin 9. 
Jerean 6.

A arbitrat Z. DRAGfflCI (Constan
ța) ^^-4r. ajutat ta linie de T. Leca 
(Brăila) șt A. Plloslan (Constanta).

„Trofeul Fetschovgcbt" : 9.
La tineret rezerve t Steagul roșu — 

F.C. Argeș 2—0 (1—0).

ajutat la linie de I. Soos

— Dinamo : 0—3 (0—1).

careu, pe dreapta, trage în plasa 
laterală de la 3—4 metri, în min. 
31) pentru a îmbrățișa un copilan
dru talentat (e vorba de Costaș) ce 
s-a opus cu dîrzenie și intuiție la 
nu mai puțin de cinci mingi grele.

Mijlocașii ieșeni (mai corect mij
locașul, pentru că Simionaș a tre
buit să alerge cît doi, și pentru 
Mărdărescu II) dovediseră în prima 
repriză slăbiciuni vizibile. Dinamo 
jucase dezinvolt și inteligent, așa 
îneît nimeni nu s-a mirat că echipa 

. campioană a început repriza secun
dă atacînd. Insă în zece minute nici 
un jucător din Șoseaua Ștefan cel 
Mare ntt forează ofensiva și așa 
ieșenii scapă de cîteva " ori spre 
careul lui Nunweiller. Bravul că
pitan de echipă comite singura gre
șeală clin meci în min. 58, ratînd 
intercepția în careu și Incze se 
duce singur ca fulgerul spre gol. 
Iese, însă, Andrei, miraculos, și res
pinge pînă la Lupulescu, care comi
te henț în atac. Partida are nerv, 
place, se joacă alert. Dinu încearcă 
și ei pe Costaș (min. 60), ambele 
tabere luptă să-și apropie șansa și 
aceasta îi va ajuta pe cei cuteză-

tori. Pentru că în minutul 70 Flo
rian Dumitrescu șutează spre poar
tă, mingea lasă impresia că va pă
răsi spațiul de joc, așa au crezut 
și fundașii ieșeni, dar Lucescu cu
noștea prea bine „teoria traiectorii
lor11 și prinde mingea la limita te
renului, Ia cîțiva metri de steagul 
din colț. Pasă excelentă la Nun
weiller VI, lăsat liber, șut precis de 
la circa 14 m și... în dulce tîrg al 
Ieșilor e numai amărăciune 1 La 
0—i jocul se „aprinde11 (Moldovga- 
nu va depăși chiar limita sporti
vității), ieșenii caută disperați ega- 
larea. au trei ocazii (min. 78, 84 și 
87), dar acea mașină defensivă con
dusă de Nunweiller respinge totul t 
șuturi, asalturi, iluzii. Și în ultimele 
două minute campionii mai sînt la 
cîțiva pași de a marca un nou gol. 
Costaș va ieși la 25 m să respingă 
cu mîinile contraatacul lui Florian 
Dumitrescu, iar Lucescu și Radu 
Nunweiller trec ușor pe lîngă ma
jorarea scorului. Simionaș irosește 
ultima speranță în ultimele secun
de și Dinamo coboară Copoul cîn- 
tînd...

Mircea M. IONESCU

gel pasă în diagonală, Dobrin preia 
batonul în aer. fentă și șut la col
tul lung, executat, eu stîngul. de 
la aproximativ 12 m). In min. 62. o 
centrare a lui Ghergheli îl găsește 
pe Necula nemarcat în colțul ca
reului mic și atacantul de „buzu
nar" brașovean înscrie, așa cum a 
făcut-o foarte rar în cariera lui. cu 
capul t 1—1. In această parte a jo
cului, Pescaru, Necula, Dobrescu si 
Olteanu (F. C. Argeș) sînt puși pe 
arțag. Arbitrul Zaharia Drăghicî 
— care a condus ezitant șl cu a- 
precieri greșite la faulturi întreaga 
partidă — nu curmă gilceava din 
teren, mulțumindu-se să parlamen
teze cu jucătorii și, astfel, într-un 
final de meci nervos, peste măsu
ră, echipa Steagul roșu obține go
lul victoriei, în min. 87. în urma 
Unei lovituri libere executate de 
Tvăncescu și fructificată, printr-o 
lovitură de cap de fundașul cen
tral brașovean Olteanu. F. C. Argeș 
protestează vehement (Olteanu 
fiind vioara întîi) pentru că au 
pierdut aci, la Brașov, cel puțin un 
punct pe care, după desfășurarea 
partidei, l-ar fi meritat cu priso
sință, dar pe care nu l-au d”*-h 
obține din cauza lipsei de lucidi
tate și calm din acest final confuz 
de partidă.

Paul SLAVESCU

S. G BACĂU 3(1)

0(0) 9 <• LUI DEMBROVSCHI
Stadion „23 August" ; timp ideal de Joc ; teren bun : spectatori — circa 

9 000. Au înscris SORIN AVRAM (min. 24) și RUGIUBEI (min. 50 șl 85). Su
turi Ia poartă : 23—14 (pe spațiul porții : 10—6). Raport de cornerc : 10—3.

S.C. BACAU : Ghiță 8 — Mioc 8. Catargiu 8, Velicu 6, Kiss 6, Vătafu 8. 
Duțan 7 (min. 48 Hrlțcu 7), Pană 6, Dembrovschi 9+, Rugiubei 8, S. Avram 
6 (min. 78 Băluță).

UNIVERSITATEA : Pilcă 8 — Niculescu 6, Deselnicu 6. Tacci 8, Bîtlan 6, 
Donose 8, Ivan 7 (min. 46 Martinovici 4), Niță 6, Pîrvu 8, Boșoteanu 6. Țară- 
lungă 7.

A arbitrat NICOLAE RAINEA (Bîrlad), ++"^-4r> neajutat la linie de 
ieșenii I. Ciolan și V. Popa.

„Trofeul Pctschovschi" : 9.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău Universitatea Craiova 1—0 (1—0).

BACĂU, 5 (prin telefon, de Io tri
misul nostru).

Iubitorii fotbalului din localitate 
au părăsit duminică stadionul cu 
chipurile strălucind de bucurie. Și 
aceasta nu atît pentru cele două 
puncte — de altfel scontate — cu
cerite de echipa lor favorită, cît 
pentru maniera în care ea a obți
nut victoria, pentru jocul pe care 
l-a practicat sub bagheta măiastră 
a lui Dembrovschi.

După ce, în primele două etape 
de campionat, el fusese notat cu 
nota 5 (1), de către propriii lui an
trenori, astăzi, Dembrovschi, în • e- 
vident progres cu pregătirea fizică, 
dar încă avînd hiatusuri la acest 
capitol, și-a luat o strălucită re
vanșă în fața dascălilor săi, dar, 
în primul rînd, asupra sa. El a 
evoluat în stilul său caracteristic,

grațios, elegant, subtil, punîndu-și, 
coechipierii în mișcare, aducîndu-i 
în situații favorabile de joc și de 
șut. El a ținut, firește, să adauge 
rolului său de conducător de joc 
și pe acela de realizator, însă a 
eșuat în această încercare. Nu-i 
mai puțin adevărat că în cîteva 
rînduri Dembrovschi a fost pe 
punctul de a-și încheia recitalul 
său fotbalistic cu mult doritul 
acord final al golului, dar șuturile 
sale au trecut de puțin pe lîngă 
poarta lui Pilcă, sau au fost reți
nute de acesta.

In general, partida a fost de un 
bun nivel tehnic, la reușita ei con
tribuind și oaspeții, în ciuda faptu
lui că le-a lipsit „inginerul 
Strîmbeanu, și puncherul din 
de atac, Oblemenco.

După un început echilibrat,

șef", 
linia

gaz-

dele forțează ritmul JocuIhî și, în 
min. 24, deschid scorul, în urma 
unei mingi „aruncate" de Dem
brovschi, peste apărarea adversă, 
lui Sorin Avram. Cralovenii s-au 
oprit,"avînd senzația că băcăuanul, 
care țîșnise, se afla în ofsaid. Dar, 
după părerea noastră, faza și golul 
care a urmat din șutul — formali
tate— al lui S, Avram, au fost re
gulamentare.

După pauză, lupta sportivă e și 
mai frumoasă, producînd situații 
de gol atît la poarta lui Pilcă (mai 
multe), dar și la aceea apărată de 
Ghiță. In min. 50, gazdele majo
rează scorul, prin Rugiubei, dar 
dintr-un ofsaid indiscutabil, lăsat 
totuși nesancționat de tușierul Cio
lan. Cu 5 minute înainte de fluie
rul final, meciul ne oferă cea mal 
frumoasă fază a sa, pornită de la 
Dembrovschi, continuată de fun
dașul lateral dreapta Mioc și în
cheiată printr-o lovitură cu capul, 
din întoarcere, a lui Rugiubei: 
3—0...

O victorie realizată la an scor 
categoric, care confirmă tradiția 
echipei băcăuane de specialistă a 
Jocurilor disputate pe teren pra- 
Priu. « ... .

Jack BERARIU

CLUJENII
S-AU BĂTUT SINGURI

CLUJ, 5 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Sorin și Marius Bretan se aflau 
în min. 2 și, respectiv, 26 singuri 
cu portarul Suciu în față, dar n-au 
reușit să înscrie. Dornic parcă să 
le dea o lecție de eficacitate, cole
gul tor de echipă, „libero“-ul Cojo- 
caru, le-a arătat el cum se înscrie 
un gol în ultimul minut al primei 
reprize 1 Naidin de la Jiul a trimis 
o minge neutră, pe sus, de la a- 
proape jumătatea terenului, porta
rul Totoianu s-a precipitat s-o prin
dă, dar Cojocaru a fost mai iute 
și a trimis-o cu capul în plasă, lă- 
sînd întreg stadionul încremenit. 
Pînă în acel moment, clujenii se 
dovediseră mai insistent!, încheeînd 
numeroase șarje, dar aceste „explo-

• ••
zii" în lanț nu reușeau să disloce 
„stînca" minerilor.

Oșpeții, intrați în vestiare cu a- 
cest neașteptat cadou oferit de Co
jocaru, au știut apoi să tragă ma
ximum de profit. Ei au reluat jo
cul deconectați și s-au avîntat spre 
poarta ceferiștilor, care n-au mai 
fost în stare minute întregi să-și 
revină din șoc. Dar culmea. Cal
varul clujenilor nu se terminase, 
în min. 65 avea să se dezlănțuie 
a doua tragedie la poarta neferici
tului Totoianu. Cojocaru, care a- 
vansase prea mult înainte, îl scapă 
de sub supraveghere pe Naidin și 
apoi caută să-l obstrucționeze. Ari
pa Jiului se descotorosește de el, 
pătrunde în careu, mingea se loveș
te de bara transversală și, culmea,

Stadion Municipal ; teren bun ; timp răcoros ; spectatori — 8 000 Au 
marcat COJOCARU (min. 44 - autogol), dragomir (min. «5 - autogol) si 
SOO (min. 70). Raportul șuturilor la poartă t 23-28 (pe spațiul porții : 11-12). 
Raport de cornere : 6—5.

C.F.R. : Totoianu 7 — Cojocaru 5, Șoptereanu -7, Dragomir 5, Visan «. 
Roman 6, Marius Bretan 7, soo 7, Strat 9 (min. 70 Penzes), sorin Bretan 5 
(min. 46 Petre Gheorghe 7). Țegean 6.

JIUL : Sudu 8 — Georgescu 6, Georgeviel 7, Stocker 7. Popescu 5 Gri- 
gore 6, Dodu 8. Peronescu 7, Stoian 7, Libardi 7. Naidin 8.

A arbitrat QHEORGHE POPOVICI.................................
A. Mtlnlch și Lazăr ștefan (toți din

^Trofeul Petschovschl" : 7.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj —

ajutat bine la linie de
București).

Jiul 1—1 (0—1).

revine pe fruntea lui Dragomir, 
care, parcă gelos pe isprava coechi
pierului său, trimite mingea în pro- 
pria-i plasă, comițînd al doilea au
togol. Deruta în tabăra clujeană ia 
proporții. Nu trec nici cinci minu
te și Peronescu, scăpînd de tatona
rea lui Roman, se precipită în ca
reu, dar de la 8 metri trage peste 
bară.

Și iată, în min. 70, o speranță în 
tabăra clujeană. O centrare de pe 
partea dreaptă îl întîinșște pe Șop- 
tereanu, care trimite batonul cu ca
pul spre poarta lui Suciu Acesta 
respinge Ia Soo, care, venind din 
urmă, reia cu capul, trimițînd ba
lonul in plasă.

Golul acesta aprinde focul pe te
ren. Jucătorii ambelor echipe se lo
vesc și arbitrul e nevoit să-i che
me pe Libardi și Cojocaru, căpita
nii echipelor, Ia ordine. Cu un ul
tim efort, feroviarii forțează ega- 
larea, dar echipierii Jiului, mai ex
perimentați, rezistă, inițiind contra
atacuri periculoase. In min. 88 ei 
sînt gata să majoreze scerul. Li
bardi șutează din marginea careu
lui, Totoianu plonjează și respinge 
la Peronescu. dar acesta se fîstîceș- 
te și de la numai 4 m trage afară. 
Partida e jucată. Ea a fost decisă 
de autogolurile clujene...

Georqe MIHALACHE



„CUPA MĂRII NEGRE“ LA BASCHET

ROMÂNA - BULGARIA 70-59
Șl LOGOI I IM CLASAMENT!

CONSTANȚA, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Excepțional 
s-a comportat reprezentativa femi
nină a României în partida susți
nută duminică seara în compania 
echipei Bulgariei, în cadrul celei 
de a X-a ediții a „Cupei Mării 
Negre". Evoluînd la un înalt nivel 
tehnic, dovedind o putere de lup
tă exemplară, tinerele noastre 
sportive au izbutit să învingă cate
goric — 70—59 (33—36) — puter
nica selecționată bulgară, cotată 
printre fruntașele Europei.

Baschetbalistele, pregătite de an
trenorul emerit Sigismund Ferencz, 
au suplinit handicapul de expe
riență (majoritatea dintre ele nu 
au nici 10 întîlniri internaționale) 
printr-o combativitate admirabilă, 
concretizată într-o apărare foarte 
strînsă. Alternarea sistemelor zonă 
și om la om a fost atît de bine 
aplicată. îneît adversarele nici nu 
și-au dat seama uneori ce defen
sivă au în față. In ceea ce privește 
atacul, el a fost deosebit de vioi și 
a căutat permanent punctele slabe 
ale apărării adverse.

Prima repriză a fost dominată 
de echipa Bulgariei care a punctat 
deseori, în special prin Nestorova 
și Stoianova, jucătoare de clasă 
continentală. Tabela de scor a in
dicat 15—12, 27—21, 34—29 și 36—33 
la pauză, dar în următoarele 20 de 
minute jucătoarele noastre au rea
lizat acțiuni pe cît de spectaculoa
se, pe atît de eficace. In ciuda fap
tului că cele mai bune componente 
ale lotului au părăsit pe rînd te

ULTIMELE ÎNTRECERI 
ALE ATLETILOR 
LA MUNCHEN

La Miinchen au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul concursului 
memorial ,.Hans Braun“, important 
test preclimpic, la care au parti
cipat aproape 600 de atleți și atlete 
diți peste 40 de țări ale lumii.

Unul din capetele de afiș tale 
ultimei zile de concurs l-a con
stituit proba masculină de săritu
ră în înălțime. Ca și la campio
natele europene de la Helsinki, 
victoria a revenit săritorului so
vietic K. Sapka ; rezultatul său : 
2,22 m. Pe locul secund s-a clasat 
recordmanul maghiar I. Major cu 
2.20 m, iar locul trei a fost ocupat 
de atletul român C. Dosa cu o 
performanță de 2,15 m. Celălalt 
reprezentant al nostru, S. loan s-a 
clasat al cincelea cu 2,12 m.

Alte rezultate din ultima zi : 
100 m (b) — G. Wucherer (R.F.G.) 
10,2 ; 1 500 m — K. Keino (Kenia) 
3:37.2 ; ciocaț) — A. Bondarciuk 
(U.R.S.S.) 74 60 m ; 200 m (f) — 
Irena Szewinska (Polonia) 22,8; 
100 mg — Danuta Straszinska (Po
lonia) 13,3.

După ce sîmbătă, sportiva sovie
tică Faina Melnik și-a îmbunătățit 
propriul record mondial la arunca
rea discului, obținînd 64,88 m, ea 
a făcut următoarea declarație : „Cu 
toate că sezonul sportiv se apro
pie de sfîrșit, cred că voi fi capa
bilă să depășesc performanța de 
65 m. Sînt convinsă că la Jocurile 
Olimpice de anul viitor voi obține 
un rezultat de valoare".

W. SCHMIDT - 76,40 m
RECORD MONDIAL

LA CIOCAN
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Lahr (R. F. a Ger
maniei), sportivul vest-german 
Walter Schmidt (22 ani) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de aruncarea ciocanului cu exce
lenta performanță de 76,40 m. 
Vechiul record mondial era de 
74,90 m și aparținea din luna iulie 
a acestui an compatriotului său 
Uve Beyer.

Walter Schmidt s-a clasat la 
campionatele europene de la Hel
sinki pe locul cinci, cu rezultatul 
de 70,54 m.

GHEORHGE STOICIU Șl NICOLAE MARTINESCU - MEDALII DE ARGINT
(Urmare din pag. 1)

la C.M. — 1970. In numai 30 de 
secunde Baciu, în urma unui ful
gerător salt, obține tușul. Pentru 
a ajunge însă în finală, I. Baciu 
mai trebuie să susțină o partidă cu 
R. Kazakov (U.R.S-S.) campion 
mondial în 1969. Luptătorul sovie
tic, văzînd tușul rapid al lui Ba
ciu din meciul anterior, a trecut 
primul la atac pentru a nu fi sur
prins. Baciu a contraatacat, dar fă
ră să obțină puncte tehnice și ast
fel inițiativa a aparținut tot timpul 
lui Kazakov, care la sfîrșitul re
prizei secunde conducea deja cu 
13—6. în ultimul rund, Baciu a 
riscat, vrînd să întoarcă rezul
tatul în favoarea sa, executînd un 
salt dar a fost contrat și... făcut 
tuș (min. 7,24). Astfel I. Baciu a 
trebuit să se mulțumească, ca și Ia 
ediția precedentă a „mondialelor", 
cu locul V.

A urmat un meci deosebit de in

renul (Nicola s-a accidentat, a re
intrat și a fost eliminată pentru 5 
faulturi, Gugiu a fost brutal lovi
tă de Stoianova, Balai, L. Radu
lescu, Deak și Popov au comis 
cîte 5 faulturi), echipa țării noas
tre nu s-a descurajat, ba dimpotri
vă a luptat cu puteri’ sporite. A 
egalat în min. 24 (39—39), apoi a 
luat conducerea și s-a distanțat 
treptat : 48—43, 55—49, 62—53,
66—53), izbutind în final un succes 
cu totul deosebit. Merite în obțif 
nerea acestei victorii au absolut 
toate jucătoarele, dar în mod deo
sebit trebuie să le remarcăm pe 
Nicola și Tita. în sfîrșit, nu putem 
să nu amintim de arbitrajul exce
siv de sever practicat de T. Ren- 
dan (Turcia) și W- Mladkowski 
(Polonia) care au dictat 40 (!) de 
greșeli personale împotriva forma
ției române și 28 contră celei bul
gare. Au înscris Popov 7, Nicola 
22, Gugiu 7, Iftimie 8, Szabo 2, Ti
ta 13, Balai 4, Deak 2, L. Rădules- 
cu 5 (a mai jucat Opriciu) pentru 
România, respectiv, Nestorova 20, 
Stoianova 20, Labova 11, Krasta- 
nova 2, Anghelova 4, Iankova 2.

In celălalt meci, Polonia—Româ
nia B 82—36 (42—21),

Clasament final : 1. ROMANIA 
A 6 p, 2. Polonia 5 p, 3. Bulgaria 
4 p, 4. România B 3 p.

i
Adrian VASILIU

JOCURILE BALCANICE DE

(Urmare din pag. 1)

pentru a cîștiga și al doilea titlu 
de campion balcanic, la 200 metri. 
Avînd un start foarte rapid, încă 
la jumătatea turnantei el deținea 
un avantaj substanțial pe care l-a 
mărit la ieșirea în linia dreaptă, 
ceea ce i-a permis să reziste fini
șului viguros al celor doi viteziști 
iugoslavi. Reprezentanții noștri au 
avut o evoluție modestă. Rezulta
te : 1. Papaghcorgopoulos (G) 21,3,
2. Krizan (I) 21,3, 3. Karasi (I)
21,4, 4 .Dulgheru (R) 21,5, 5. Zam- 
fircscu (R) 21,8, G. Mikelidis (G) 
21,8.

După trei starturi greșite în fi
nala cursei de 110 mg, toți concu- 
renții s-au arătat extrem de ner
voși. Nici al patrulea start n-a fost 
mai corect, dar starterul n-a mai 
considerat necesar să-i reîntoarcă 
pe alergători și iugoslavul Stojce- 
vici (care, în caz de oprire, ar fi 
fost descalificat 1) a cîștigat între
cerea. Rezultate : I. Stojcevici (I) 
14,2, 2. Vasiliou (G) 14,3, 3. Perța 
(R) 14,4, 4. Suciu (R) 14,5, 5. Bir- 
bilis (G) 14,6, 6. Hajanovici (I) 14,6.

Un nou succes iugoslav, la fel 
de neașteptat ca cel de la cursa 
precedentă, a fost înregistrat în 
proba de 400 m plat, în care Sus- 
naj a alergat foarte bine, dozîn- 
du-și judicios eforturile. Ordinea 
următoarelor două locuri a fost 
decisă de fotografia sosirii. Aler
gătorii români au concurat slab, 
sub nivelul lor obișnuit. Rezultate:
1. Susnaj (I) 46,8, 2. Onisiforu (G) 

47,0. 3. Koțuvan (I) 47,0, 4. Tziort- 

teresant între Nicolae Martinescu 
și V. Merkulov (U.R.S.S.) în limi
tele cat- 100 kg. După un studiu 
prelungit, de aproape o repriză, 
ambii sportivi au inițiat atacuri și 
Merkulov obține un avantaj de 4 
puncte. în ultima repriză, cînd fie
care avea cîte două avertismente, 
Merkulov, știindu-se în avantaj, a 
evitat lupta, dar arbitrii au fost 
exigenți și i-au dat cel de-al trei
lea avertisment, astfel că Martines
cu a cîștigat prin descalificarea 
adversarului. Nicolae Neguț și J. 
Corac (Iugoslavia) — 90 kg — s-au 
angrenat într-o luptă confuză și 
ambii au primit cîte trei avertis
mente și au fost descalificați cu 
30 de secunde înaintea gongului 
final. N. Neguț a ocupaț astfel 'po
ziția a IV-a în clasamentul cate
goriei. Un loc valoros.

în reuniunea finală o dispută 
interesantă a avut loc la categoria 
100 kg unde trei sportivi au rămas

POLOISTII JUNIORI>

DIN NOU VICTORIOȘI
LA C E.: 84 CU ITALIA

BARCELONA, 5 (prin telefon). în 
primul meci din turneul final pen
tru locurile 1—6 al campionatului 
european de polo pentru juniori, 
eehipa României a întîlnit reprezen
tativa Italiei. Comportîndu-se foarte 
bine, sportivii români au obținut o 
victorie clară — 8—4 (2—1, 1—1, 2—1.
3—1) — la a cărei obținere cele mai 
mari merite le au Huber (portar) și 
Frîncu (a marcat 4 goluri). Cele
lalte goluri ale echipei noastre au 
fost realizate de V. Rus (3) și Manea. 
Pentru italieni au înscris Crescendo 
(2), D’Angello și Fiore. Alte rezultate 
din turneul pentru primele locuri : 
Spania—Olanda 7—2 (2—0, 0—1, 3—1,
2—0), Ungaria—U.R.S.S. 6—2 (1—0,
2—0. 1—2, 2—0), Spania—Italia 6—4 
(0—2. 2—0. 3—0' 1-2), Ungaria—
Olanda 5—2 (2—0, 0—0, 3—2, 0—0).

în clasament conduce echipa Un
gariei cu 6 puncte (19—6), urmată de 
Spania 6 p (22—14) România 4 p 
(17—12), U.R.S.S. 4 p (12—13).

In ultimele partide pe care le mai 
au de susținut, juniorii români vor 
întilni reprezentativele Ungariei și 
Uniunii Sovietice.

EDDY MERCKX 

CÎȘTIGĂ LA SPRINT
La Mendrisio (Elveția), în ultima 

zi a campionatelor mondiale de ci
clism, s-a disputat proba de fond 
rezervată rutierilor profesioniști. A 
cîștigat marele as belgian Eddy 
Merckx, care a dispus la sprint de 
rivalul său italian Felice Gimondi — 
ambii fiind cronometrați pe 268,800 km 
în 6h39:06. La 1:13 au urmat, în or
dine : Guimard (Franța), Polidori 
(Italia), Pintes (Belgia), Mortensen 
(Danemarca).

zis (G) 47,4, 5. Puiu (R) 47,7, 6. Ka- 
sov (B) 48,4, 7. Nicolae (K) 48,4.

In calculele specialiștilor prezenți 
la Zagreb, aruncarea discului era 
considerată o probă... românească, 
Iosif Naghi întrunind majoritatea 
sufragiilor, mai ales că era singu
rul dintre competitori cu un rezul
tat de peste 60 de metri la activ. 
Dar, în concurs el nu și-a mai pu
tut reedita cele mai bune perfor
manțe din acest sezon, în timp ce 
Zdravko Peciar și-a înregistrat cel 
mai bun rezultat al său, un nou 
record iugoslav. Rezultate : 1. Pe
ciar (I) 59,00 m — record, 2. Na
ghi (R) 58,02 m, 3. Artarschi (B) 
56,14 m, 4. Zelev (B) 55.80 m, 5. 
Kambițis (G) 55,20 m, 6. Grcdelj 
(I) 55,00 m, 7. Sălăgean (R) 54,08 ni.

Clasica cursă a maratonului a 
consfințit superioritatea alergători
lor turci care, de mai mulți ani, 
domină întrecerea balcanică. Re
zultate : 1. Acsay (T) 2.25:35,2, 2.
Aktas (T) 2.29:06,0, 3. Mitsikas (G) 
2.35:22,0, 4. Milas G) 2.36:05,8, 5.
Păduraru (R) 2.38:52,0, 6. Hatos
(R) 2.45:36,6.

Femei Bărbați

CLASAMENTELE GENERALE PE ECHIPE

1. ROMANIA 126 P 1. IUGOSLAVIA 149
2. Bulgaria <)8 P 2. România 135
3. Iugoslavia 83 P 3. Grecia 115
4. Grecia 11 P 4. Bulgaria 100
5. Turcia 4 P 5. Turcia 22

In clasamentul mixt (neoficial) : 1. ROMANIA 261 p, 2. Iugoslavia 232 P, 
3. Bulgaria 198 p, 4. Grecia 126 p, 5. Turcia 26 p.

în cursa pentru locurile 1—3 : P. 
Svensson (Suedia), Nicolae Marti- 
nescu (România) și M. Kolev (Bul
garia). în primul meci N. Marti
nescu a fost învins la puncte (3—4) 
de către Kolev, iar în cea de a 
doua partidă, Svensson l-a între
cut, la puncte, pe Kolev. Seara 
tîrziu, înaintea festivității de în
chidere a „mondialelor", românul 
Martinescu l-a învins, la puncte, 
(5—3), într-un meci spectaculos, pe 
Svensson. Cu toate acestea N. Mar
tinescu s-a clasat pe locul 2, în 
urma lui Svensson, întrucît suede
zul avea puncte de penalizare mai 
puține decît concurentul nostru.

IATĂ PRIMII TREI CLASAȚI I 
cat. 48 kg s 1. V. ZUPKOV 
(U.R.S.S.), 2. S. Nazir (Turcia), 3. 
B. Anghelov (Bulgaria) ; 52 kg : 1. 
P. KIROV (Bulgaria), 2. GHEOlt- 
GHE STOICIU (ROMANIA), 3. J. 
Donczes (Ungaria); 57 kg: 1. P. 
KAZAKOV (U.R.S.S.), 2. H. Traikov 
(Bulgaria), 3. J. Varga (Ungaria)...

BOXERII ROMÂNI AU ÎNVINS CU 6-5
SELECȚIONATA S.U.A.

• Competența arbitrilor pusă la grea încercare

• Ion Monea a decis punctul victoriei

O Următorul meci, la Albany

LAKE GENEVA, 5 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Sîmbătă seara, în frumoasa sală 
Convention Center din localitate, 
pugilismul românesc și-a demon
strat din nou clasa, boxerii noștri 
învingînd, pe teren propriu, repre
zentativa S.U.A. La capătul unor 
partide echilibrate, care au pus la 
grea încercare competența arbitri
lor, selecționata României a obți
nut victoria cu scorul de 6—5. Deși 
în primul meci Aurel Mihai fusese 
învins de Tim Dement, după pri
mele 6 partide disputate se părea 
că reprezentativa noastră va r.eâli- 
za o victorie facilă, toți ceilalți 
cinci pugiliști români obținînd vic
torii. Dar, pe măsură ce categoriile 
creșteau, gazdele echilibrau situa
ția, lui Monea revenindu-i meritul 
de a fi marcat punctul victoriei e- 
chipei noastre naționale.

Aurel Mihai a avut în Tim De
ment, un adversar cu o vitalitate 
excepțională, foarte rapid în execu
ția seriilor de lovituri, arme cărora 
Mihai nu le-a putut face față, pier- 
zînd la puncte. Constantin Gruies- 
cu s-a impus prin tehnică și frec
vența croșeelor de stingă, în fața 
pugilistului american Gregory Le
wis, în fața căruia a obținut o vic
torie categorică. Adrian Moraru 
și-a făcut un debut promițător. în 
echipa națională, realizînd o munci
tă, dar meritată, victorie la puncte 
în fața lui Bobby Vascocu. Cu 30 
de secunde înainte de finalul par
tidei cu Earl Winson, Gabriel Po- 
metcu și-a scos adversarul din lup
tă (abandon dictat de arbitru) în 
urma unor serii necruțătoare de lo-' 
vituri. Antoniu Vasile a încheiat 
socotelile cu Norman Goins înainte 
de gongul primei reprize : o dreap
tă fulgerătoare în bărbie l-a ex
pediat pe pugilistul american la 
podea, de unde a ascultat numără
toarea pînă la 10. Calistrat Cuțov

ATLETISM
Dane Korița a cîștigat. conform 

așteptărilor, și cursa de 5 000 m 
impunîndu-se prin finișul său de
bordant. Cu 300 de metri înaintea 
sosirii, fondistul român Nicolae 
Mustață a declanșat un finiș pu
ternic dar n-a mai avut resurse 
pînă Ia sfîrșit, astfel că pe ulti
ma linie dreaptă a fost întrecut de 
patru adversari. Rezultate : 1. Ko
rița (I) 14:09,6, 2. Kondotoris (G) 
1’4:10,6, 3. Jelev (B) 14:10,8, 4. Ti- 
hov (B) 14:10,8, 5. Mustață (R)
14:12,6, 6. Virvilis (G) 14:13,2, 9. 
Cioca (R) 14:50,4.

Cursa de 400 m femei, desfășu
rată sîmbătă seara, a stabilit ur
mătorul clasament : 1. Iordanova
(B) 54,9, 2 .Bădescu (R) 55.2, 3.
Zințeva (B) 55,5, 4. Tabori (I) 55,6, 
5. Suman (R) 56,3. 6. Kockig (I) 61,0.

La aruncarea suliței am urmărit 
o întrecere interesantă, la un nivel 
destul de ridicat (în orice caz cel 
mai ridicat la această competiție). 
Victoria a revenit sportivei iugo
slave Natașa Urbaneici dar se cu
vine a sublinia evoluția reprezen
tantei noastre Marion Beker, care 
multă vreme a fost accidentată. 
Rezultate : 1. Urbaneici (I) 58,34
m, 2. Beker (R) 57,62 m, 3. Volova 
(B) 56,52 m, 4. Jeleaskova (B) 53,26 
m, 5. Stancu (R) 51.16 m, 6. Mini- 
hard (I) 50,82 m.

Cele două curse feminine de șta
fetă s-au încheiat cu succesul echi
pelor României, dintre care cea 
de la 4x100 m a înregistrat și un 
nou record național: 4X100 m: 1. 
România (Monorânu, Goth, Mără- 
șescu, Bufanu) 45,7—record, 2. Bul
garia 46,2, 3. Iugoslavia 46,3, 4.
Grecia 48,3. 5. Turcia 48,3 ; 4x400 
m : 1. România (Suman, Fița, Silai, 
Bădescu) 3:38.0, 2. Bulgaria 3:43,1,
3. Iugoslavia 3:43,9.

Recordmanul mondial al săritori
lor cu prăjină. Christos Papanikolau 
a cîștigat întrecerea cu ușurință, 
ștergînd din amintirea susținători
lor săi insuccesul necalificării 
pentru concurs la Helsinki. Rezul
tate : 1. Fapanikolau (G) 5,35 m, 2. 
Piștalu (R) 5,00 m, 3. Tomgas (G.) 
4,90 m, 4. Anton (R) 4,70 tn, 5. Hle- 
barov (B) 4,60 m, 6. Leșek (I) 
4,60 m. ,

4X400 m : Iugoslavia 3:09,5, 2. 
Grecia 3:10,6, 3. România 3:10.8, 4. 
Bulgaria 3:15,7.

5. Ion Baciu (România) ; 62 kg : 1. 
G. MARKOV (Bulgaria), 2. A. Li- 
pien (Polonia), 3. H. Fugimoto (Ja
ponia) ; 68 kg : 1. S. DAMIANO- 
VICI (Iugoslavia), 2. H. Gopferd 
(R.D G.), 3. Y. Tanuie (Japonia) ; 
74 kg: 1. V. IGUMENOV (U.R.S.S.),
2. M. Kechman (Iugoslavia), 3. P. 
Galaktopoulos (Grecia) ; 82 kg : 1. 
CS. HEGEDUȘ (Ungaria), 2. A. Na
zarenko (U.R.S.S.), 3. V. Dimitrov 
(Bulgaria) ; 90 kg : 1. V. REZAN- 
ȚEV (U.R.S.S.), 2. Nicolov (Bul
garia), 3. L. Metz (R.D.G.), 4. Ni
colae Neguț (România) ; 100 kg :
1. P. SVENSSON (Suedia), 2. NI
COLAE MARTINESCU (ROMA
NIA), 3. M. Kolev (Bulgaria) ; 
+ 100 kg : 1. AL. TOMQV (BUL
GARIA), 2. A. Roscin (U-R.S.S.), 3. 
P. Kment (Cehoslovacia)... 6. Vic
tor Dolipschi (România).

Clasamentul pe națiuni : 1. BUL
GARIA 46 p, 2. U.R.S.S. 39,5 p,
3. Ungaria 23 p, 4. Iugoslavia 18 p, 
5. România 16 p, 6, Polonia 14,5 p. 

a demonstrat din nou că este un 
mare boxer. în meciul său cu Ja
vier Muniz, pugilist bine cotat în 
boxul amator american, reprezen
tantul nostru a făcut o adevărată 
demonstrație de scrimă pugilistică, 
victoria sa fiind aplaudată la „sce
nă deschisă". Victor Zilberman a 
pierdut clar la puncte (3—0) întîl- 
nirea cu Freddie Washington, iar 
Ion Gybrffi a cedat tot cu 3—0 în 
fața lui Samuel Nesmith. Partida 
dintre Alee Năstac și Marwin John
son a fost extrem de disputată și 
echilibrată, de Ia primul pînă la 
ultimul sunet de gong. Juriul l-a 
preferat însă cu 2—1 pe boxerul 
american.

Căpitanul echipei, Ion Monea, a

ULTIMELE PARTIDE DIN TURUL DOI 
LA FOREST HILLS

• Țiriac, Franulovici, Fairlie — eliminați

Jan Nodes (dreapta), cu al doilea 
său învins, francezul Pierre Bar
thes, pozind după partida lor de 

la Forest Hills

NEW YORK. 5 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de te
nis ale S.U.A. au continuat la Fo
rest Hills cu desfășurarea ultime
lor partide din cadrul turului doi 
ai probei de simplu bărbați. Ju
cătorul român Ion Țiriac, care în 
orimul tur îl eliminase pe ameri
canul Tom Gorman, l-a întîlnit pe 
sud-africanul Ray Moorc, în fața 
căruia a pierdut cu 3—6. 2—6, 4—6. 
Tînărul tenisman american Tom Leo-

ȘAHISTELE NOASTRE ÎN POLONIA
VARȘOVIA, 5- — în cadrul tur

neului internațional feminin de 
șah, care se desfășoară în prezent 
în localitatea poloneză Piotrkov 
Tr.ybunalski, Heemskerk (Olanda) 
a învins-o pe Asenova (Bulgaria), 
iar Rybarsekaia (Polonia) a cîști
gat la Henzlein (R. D. Germană).

CAMPIONATE... CAMPIONATE
ANGLIA : Sheffield se distanțează

După șapte etape, campionatul en
glez. ele fotbal are un lider pe cit de 
neașteptat, înainte de debut, pe at.ît 
de autoritar. Noua promovată, Shef
field United, nu a cunoscut încă în- 
frîngerea, avînd la activ șase victorii 
și un meci egal. Echipa din Shefficl 1 
a cîștigat ambele meciuri din cursul 
săptămînii trecute și are acum trei 
puncte avans față de Leeds — care 
a început mai slab campionatul dar 
a revenit — și Manchester United.

Rezultate mai importante din eta
pa a 7-a : Chelsea—Coventry 3—3 ; 
Everton—Derby County 0—2 ; Leeds 
—Crystal Palace 2—0 ; Leicester- 
Manchester City 0—0; Manchester 
United—Ipwich 1—0 ; Newcastle — 
West Ham 2—2; Nottingham—Shef
field 2—3West. Bromwich—Arsenal 
0—1.

Clasament : 1. Sheffield 13 p; Le
eds și Manchester United 10 p etc.

U.R.S.S. : Dinamo Kiev conduce 
detașat

Tn campionatul unional, Dinamo 
Kiev domină categoric scena._ avînd 
un copios avans de 10 p fată de a 
doua clasată, Dinamo Moscova. For
mația moscovită a întrecut pe teren 
propriu pe Dinamo Minsk cu 3—0. 
Ararat Erevan, după neta înfrînge'e 
din cursul săptămînii (1—4 cu Di
namo Minsk) a reușit să cîștige în 
fața lui SKA Rostov pe Don cu 1—0. 
De reținut, de asemenea, eșecul lui 
ȚSKA Moscova în deplasare — în 
meciul cu Șahtior Donețk : 1—2. Al
te rezultate : Dinamo Tbilissi—Kar- 
patî Lvov 0—0 ț Neftci Baku—Tor
pedo Moscova 1—1.

1. Dinamo Kiev
2. Dinamo Moscova
3. Ararat
4. Zaria

R.F.G.: Schalke la

24 15 8 1 34—12 38
24 9 10 5 32—15 28
23 10 8 5 28—23 28
21 9 7 5 24—15 25

prima înfrîngere

Etapa a 5-a a campionatului vest- 
german n-a fost favorabilă liderului 
— Schalke 04 — care a suferit (în 
deplasare) prima înfrîngere : 0—2 în 
confruntarea cu Eintrach Frankfurt. 
Totuși Schalke continuă să conducă 
în clasament avînd un golaveraj mai 
bun decît Bayern Miinchen care, în 
această etapă, a dispus de Borussia 
Moenchengladbach cu 2—0. Baeyern 
ca și VfB Stuttgart — care în etapa 
a 5-a a întrecut pe FC Kairserlautern 
cu 3—1 — sînt singurele două for
mații care mai păstrează imaculată 
rubrica înfrîngerilor. Iată celelalte 
rezultate ale etapei : Werder Bre
men — Borussia Dortmund 5—1 ; FC 
Kdln — Fortuna Dusseldorf 1—2 ; Ha
nover 96— Rotweiss Oberhausen 1—0 
MSV Duisburg—Eintracht Braunsch- 

avut o misiune foarte dificilă, căci 
de deczia meciului său cu Louis 
Slaughter depindea victoria repre
zentativei noastre, în această con
fruntare. Pugilistul român s-a mo
bilizat la maximum, a apelat la ex
periența sa competițională și la toa
te resursele fizice, a punctat mai 
precis și mai mult decît adversa
rul, convingînd juriul să-i acorde 
victoria. Duane Bobick, speranța 
boxului amator american pentru 
J.O. de la Miinchen, l-a întrecut 
mai ușor decît ne așteptam (3—0) 
pe ex-campionul european. Ion 
Alexe, care a evoluat mult sub for
ma în care a obținut în 1969 titlul 
de campion continental.

Următorul meci din cadrul tur
neului pe care echipa României îl 
întreprinde în Statele Unite se va 
disputa la 10 septembrie, la Albany, 
capitala statului New York. In ziua 
de 8 septembrie, pugiliștii, români 
vor face o demonstrație la Was
hington.

Victor BANCIULESCU

nard a obținut o victorie surprin
zătoare cu 4—6, 6—7, 6—3, 7—5, 
7—6 la iugoslavul Zeliko Franulo- 
vici, iar olandezul Tom Okker a 
dispus cu 6—4, 6—3, 6—3 de aus
tralianul Phil Dent. Capul de serie 
nr. 2,. americanul Stan Smith I-a 
învins cu 6—2, 7—5, 6—2 pe neo
zeelandezul Brian Fairlie.

Alte rezultate : Graebner (S.U.A.) 
— Curtis (Anglia) 6—1, 6—4, 6—1 ; 
Taylor (Anglia)—Vasquez (Argen
tina) 6—2, 6—1 6—1 ; Bowrey 
(Australia) — Brent (Australia) 

7—5, 6—4, 6—1 ; Leschly (Dane
marca) — Van Dillen (S.U.A.) 6—3,
3— 6, 6—3 ; 6—4 ; Dibley (Austra
lia)—Connors (S.U.A.) 6—4, 6—3, 
6—4 ; Filoll (Chile)—Gardner (Aus
tralia) 6—3, 6—2, 6—1 ; Sakai (Ja
ponia)—Case (Australia) 6—4, 6—3, 
6—4 ; Gonzales (S.U.A.)—Matthews 
(Anglia) 7—6, 7—6, 6—3 ; Holmes 
(S.U.A.)—Sharpe (Canada) 6—0 
6—4, 6—3.

în turneul feminin, revelația ac
tualei ediții a concursului este tî- 
năra tenismană americană (în vîr- 
stă de 16 ani) Chris Evert. Ea s-a 
calificat în optimile de finală ale 
probei de simplu învingînd-o cu
4— 6, 7—6, 6—1 pe compatrioata
sa Mary Ann Eisel, cotată a patra 
jucătoare din S.U.A. în celelalte 
partide disputate s-au înregistrat 
rezultate scontate : Billie Jean King 
(S.U.A)—Helen Gourlay (Austra
lia) 6—1, 6—2 ; Franțois Durr
(Franța)—Lita Liem (Indonezia) 
6—0, 6—2 ; Nancy Richey (S.U.A.) 
—Elena Subirats (Mexic) 6—3. 
6—1 ; Lesley Hunt (Australia)— 
Barbara Downs (S.U.A.) 6—1. 6—2; 
Laura Dupont (S.U.A.)—Christine 
Sandberg (Suedia) 6—4, 6—1.

Una din cele două reprezentante 
ale României la acest turneu, 
maestra Maria Pogorevici, a remi
zat cu șahista poloneză Helwig. 
Celelalte participante, printre care 
și Margareta Perevoznic, și-au în
trerup!. partidele.

Fotbalistele reprezentativei Mexicului, antrenîndu-se sîmbătă, înaintea 
finalei lor cu echipa Danemarcei

Teiefoto: A.P. — AGERPRES
weig 0—0 ; Hamburger SV — Herta 
BSC 1—2; Vfls Bochum — Arminia 
Bielefeld 2—1.

Situația primelor locuri din clasa
ment :

UNGARIA : Conduce Ujpesti Dozsa

1. Schalke 04 5 4 0 1 14-5 8
2. Bayern Miinchen 5 3 2 0 12—5 8
3. VfB Stuttgart 5 2 3 0 8—3 7
4. Werder Bremen 5 3 0 2 11—7 6

In etapa a patra a campionatului 
maghiar cele două fruntașe Ujpesti 
Dozsa și Honved Budapesta au profi
tat de avantajul terenului cîștigînd 
cite 2 puncte : prima, la Vasas cu
2—0 (2—0), iar cea de a doua la Fe- 
rencvăros cu 2—1 (1—1). Iată și ce
lelalte rezultate : Csepel—Szombathely
1—0 ; M.T.K.—Eger 2—0 ; Komlo — 
Diosgyor 3—1 ; Tatabânya — Pecsi 
Dozsa 1—0 : Videoton — Egyetertes 
1—1 ; Gyori Răba—Salgotarjăn 2—0. 
In clasament conduce Ujpesti Dozsa 
cu 6 p, urmată de Honved cu 4 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• In campionatul eehoslovao de 

fotbal s-au disputat trei partide res
tante încheiate cu următoarele rezul
tate tehnice : Zbroiovka Brno—Ta- 
tran Presov 1—1 ; Zvl Zilina—Ak

. Jota 3—1 ; Slavia Praga—Sparta
Praga 2—1.

• Selecționata de fotbal a Mexi
cului susține un turneu în Europa, 
în cursul acestei luni. S-a stabilit că 
fotbaliștii mexicani să joace șapte 
partide, după cum urmează i Cu

REGATA MONCHEN
LA CAIAC-CANOE

în cadrul regatei preolimpice de 
caiac-canoe de la Miinchen, sporti
vii români Ivan Patzaichin și Ser- 
ghei Covaliov au ocupat locul II 
în pitoba de C 2 — 1 000 m cu 
timpul de 4:09,18, după cuplul ma
ghiar Wichman—Petrikowics — 
4:08,41 și înaintea canoiștilor so
vietici Prokopets—Vinogradov — 
4:13,08.

Alte rezultate 1 C 1 — 1000 m : 
1. Iurcenko (U.R.S.S.) 4:36,16... 5. 
Varabiev (România) 4:43,66 ; K 1 
— 500 m (f) : 1. Ludmila Pinaeva 
(U.RS.S.) 2:12,23... 5. Maria Nichi- 
forov (România) 2:16,99.

TELEX
La Ludwigshafen (R.F.G.) au continuat 
campionatele mondiale de judo. La ca
tegoria mijlocie titlul a revenit japo
nezului Shozo Fuji, iar la categoria se- 
mimijlocie a cîștigat compatriotul său 
Hisashi Tsuzawa.■
Cu scorul de 221—123 a cîștigat echipa 
de natație a S.U.A. meciul cu echipa 
R D. Germane, desfășurat timp de trei 
zile la Leipzig. In ultima zi de con
curs, echipa S.U.A. a stabilit un nou 
record mondial in proba de ștafetă 
4 x 100 m mixt masculin cu timpul de 
3 :50,4 Echipa R. D. Germane cronome
trată in 3 :53,8 a corectat recordul 
european al probei.

Roland Matthes (R.D.G.) a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 100 m 
spate cu timpul de 56,7. Alte rezultate 
în probele feminine : 100 m liber —
Linda Johnson (S.U.A.) 1 :00,8 ; 100 m 
fluture — Ellie Daniel (S.U.A.) 1 : 04.7) 
100 m spate Susan Atwood (S.U.A.) 
1 : 07,5.■
La Varna în cadrul unui concurs in
ternațional de înot, proba feminină de 
100 m bras a revenit Petrei Hinze (R.D.G.) 
în 1 : 23,8. La 400 m liber, prima s-a cla
sat Olga Kudascova (U.R.S.S.) — 4 : 56.8 
Alte rezultate : feminin : 100 m fluture 
Brigitte Loos (R.D.G.) 1 : 11,6 : 200 m
spate — Krlstel Lauter (R.D.G.) 2 : 40,7 : 
100 m liber — Nina Sohovceva (U.R.S.S )

1 : 04.2 ; masculin : 200 m spate Petrov 
(U.R.S.S.) 2 :18,9 ; 400 m mixt — Buzgo 
(Ungaria) 5 : 08,0.■

La Praga s-a disputat înlîlnirea in
ternațională amicală de hochei pe ghea
ță dintre reprezentativele Poloniei șl 
selecționata secundă a Cehoslovaciei. La 
capătul unui joc echilibrat, victoria a 
revenit /.zdelor cu scorul de 5—4 (2—3, 
2—1, 1—0).

înainte de a susține tntîinirea amicală 
cu Mac Foster, programată în noiem
brie la Tokio, fostul campion mondial 
de box la categoria grea, Cassius Clay, 
va evolua la 17 septembrie la Sao Paulo, 
într-o partidă demonstrativă. El îl va 
intilni pe greul brazilian Willy de la 
Cruz.■
Camoionul mondial de șah Boris Spas
ski (U.R.S.S.) a cîștigat turneul inter
național de la Vancouver totallzind 9'Za 
puncte. Pe locul doi s-a clasat olande
zul Hans Ree tot cu 9'/î puncte (un 
coeficient Soneborn inferior lui Spasșki). 
în ultima rundă, Spasski a cîștigat la 
canadianul Kuprianov iar Ree l-a învins 
pe australianul Browne.
■
Au luat sfîrșit întrecerile grupelor pre
liminarii din cadrul campionatului eu
ropean de volei pentru juniori. Pentru 
faza finală a competiției s-au calificat 
echipele U.R.S.S.. Bulgariei, R. D. Ger
mane, Italiei, Iugoslaviei și Poloniei, 
în turneul de consolare vor evolua se
lecționatele Danemarcei, Spaniei, Ce
hoslovaciei, Olandei, Franței, R. F. a 
Germaniei și Greciei. în ultimul meci 
din preliminarii, teprezentativa Italiei 
a întrecut cu scorul de 3—0 (15—9, 15—1, 
15—6) formația Danemarcei.
El
Concursul internațional de călărie de la 
Rotterdam a debutat cu o probă de ob
stacole. în care victoria a revenit cu
noscutului campion englez David Bro
ome. învingătorul care a concurat pe 
calul „Sportsman", a parcurs traseu! 
în 80.8 și o puncte penalizare. Pe locu
rile următoare s-au clasat Allison 
Dawes (Anglia) pe ..Maverick" — 85.3 
și 0 p.p., Anton Ebben (Olanda) pe 
..Kairouan- — 85,4 și 0 p.p. etc.
■
La Brcssanone, în apropiere de- Bolzano, 
s-a disputat meciul internațional de 
tenis dintre echipele de tineret ale Ita
liei și R. F. a Germaniei. Tinerii te- 
nismeni italieni au obținut victoria cu 
scorul de 12—9.

în C. M. feminin

ITALIA-PE LOCUL III
CIUDAD DE MEXICO, 5 (Ager- 

pres). — Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit la Guadalajara meciul 
dintre echipele Italiei și Argenti
nei, contînd pentru locul trei în 
campionatul mondial feminin. Vic
toria a revenit italiencelor cu 4—0 
(2—0) prin golurile înscrise de Ele
na Vignotto (min. 4 și 69). Maurizia 
Ciceri (min. 32) și Elena Schiavo 
(min. 64).

Finala dintre echipele Mexicului 
și Danemarcei s-a disputat dumini
că după amiază dar din cauza de
calajului de fus orar rezultatul nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției.

R.F. a Germaniei (la 8 septembrie, 
la Hanovra); cu Marocul (11 septem
brie, la Casablanca) i cu R.C. Stras
bourg (14 septembrie, la Strasbourg); 
cu R.D. Germană (18 septembrie, la 
Leipzig) ; cu Iugoslavia (21 septem
brie, la Sarajevo) ; cu Italia (25 
septembriee, la Genova) și eu Grecia 
(30 septembrie, la Salonic). Din se
lecționata mexicană fao parte, prin
tre alții, Pena, Calderon. Ramos. Me
dina, Borja eto.
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