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In campionatul de handbal feminin MARE INTERES PENTRU PARTIDA
Rezultatele-siirpriză, efectul direct STEAUA-F. C. HIBERNIANS PAOLA
al carențelor în pregătirea fizică

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Constrînse de pregătirile pentru 
finalele campionatului mondial, hand
balistele au pus — prematur — punct 
activității în aer liber. Din primul 
tur al campionatului diviziei A au 
mai rămas d« disputat trei etape, 
programate de F.R.H. în aprilie 1972. 
Urmează un turneu de sală (22, 23, 
24 septembrie) la București, după 
care divizionarele se vor reîntîlni 
în a doua parte a lunii ianuarie 
1972, tot în sală. Octombrie, noiem
brie și decembrie sînt luni rezervate 
pregătirilor lotului, evoluției echipei 
naționale în „Trofeul Carpați”, în 
meciurile cu R.F. a Germaniei, Ce
hoslovacia si — probabil — Japonia 
și — ca punct final, in fapt ca apo
geu — susținerii partidelor din ca
drul campionatului mondial din Olan
da. în competiția «upremă, repre
zentativa României va susține, în 
grupa preliminară, meciuri cu Nor
vegia (12 decembrie la Rotterdam) 
și Iugoslavia (13 decembrie la Gro
ningen). Apoi, urmează — sperăm 
meciurile din grupa semifinală 
din finală.

Ce ne-a relevat prima parte 
campionatului. în cadrul căreia 
fost programate 6 etape ? In primul 
Jind, o mare labilitate a formațiilor. 
După un început bun, în care nive
lul partidelor a fost deasupra ace
luia din sezonul trecut, divizionarele 
au intrat în criză, multe dintre ele 
manifestind serioase carențe în ceea 
ce privește pregătirea fizică. Nume
roasele surprize din ultimele etape 
au fost cauzate, îndeosebi, de fluctua
ția de formă a echipelor șl nu de o 
accentuată creștere a potențialului. 
Ce mai putem spune, de pildă, des
pre Textila Buhuși care a surclasat, 
la București, pe Confecția și a fă
cut, apoi, meci egal (acasă !) cu ul
tima clasată, Universitatea Cluj ? 
Exemple de acest fel sînt numeroase.

Este, deci, evident, că unele for
mații s-au prezentat cu o pregătire 
precară (U Cluj, Rulmentul Brașov, 
Rapid București) și că, în general, 
în cadrul preparativelor nu s-a ți
nut seama de faptul că echipele vor

LA VALETA, 13 (prin telefon). — 
Marți după-amiază, iubitorii de 
fotbal din capitala Maltei vor 
avea prilejul să vadă evoluînd o 
nouă formație de fotbal din Ro
mânia, 
tru că 
Valeta, 
Dinamo 
Bacău.
risit amabilele noastre gazde, iu
bitorii fotbalului din La Valeta 
își amintesc cu plăcere de jocul 
echipelor românești, care au lăsat 
aici o bună impresie. In 
Dinamo a învins în 
pionilor europeni 
Wanderers cu 2—0, 
Sport Club Bacău a 
pe terenul fotbaliștilor maltezi, cu 
1—0 pe FI or ian a.

Acum a venit rîndul echipei 
Steaua, care mîine (n. r. azi) 
după-amiază va întîlni în Cupa 
cupelor pe /F. C. Hibernians 
Paola.

Spunem acest lucru pen
siei, pe stadionul din La 
au jucat cu ani în urmă 
București și Sport Club 

După cum ne-au mărtu-

1965, 
Cupa ram

pe Sliema 
iar în 1969 
întrecut, tot

Jucătorii români au sosit în 
Malta duminică dimineață, după 
o călătorie de 2 ore și 35 de mi
nute făcută la bordul unui avion 
al companiei TAROM. Cînd avio
nul s-a apropiat de punctul de 
destinație, începînd să coboare, 
prin hublourile sale am avut pri
lejul să admirăm splendida pano
ramă a celor trei insule ce apar
țin Maltei, înconjurate de apele 
albastre ale Mării Mediterane.

Pe aeroportul din La Valeta, 
fotbaliștilor români li s-a făcut o 
primire caldă, 
președintele 
Hibernians 
comentatori 
bitori ai
seară, la ora

Tau întîmpinat 
și secretarul clubului 
Paola, fotoreporteri, 

de radio, numeroși iu- 
fotbalului. Dummică 

10, în cadrul unui

Constantin ALEXE

Secvență imediat următoare deschiderii scorului în meciul „V“ Cluj—Crișul. Autorul golului, Mihăilă, în 
imagine mascat de Adam (nr. 10).

-
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Foto : Călin N. CREȚU —Cluj

COMENTARIUL ETAPEI DE FOTBAL

UN RECORD CU
S-ar putea ca etapa a 4-a în care 

echipele în deplasare au obținut 
doar un punct, să fi constituit, ta
cit, etapa răzbunării gazdelor, față 
de tot ce-au pătimit în acest în
ceput de campionat. S-ar putea, 
pentru că în partida inaugurală a

• •• SLĂBICIUNI!
la Pi- 
scorul.

Printre tinerele 
impus în acest 
și Niculina Iordache (Universitatea 
București). Cu un șut necruțător, 
ea se anunță o viitoare compo

nentă a naționalei.

avea de susținut
6 partide în 19
adaugă lungile deplasări), neasigurin- 
du-se pregătirea fizică necesară. Abia 
la urmă se situează — în ierarhia...

(Continuare în pag, a 4-a)

cu o lună Înaintea finalei

etapei, cea de miercuri, de 
tești, tot oaspeții au deschis 
iar în meciul de la Arad, actualii 
lideri, jucătorii textiliști, au fost 
propulsați spre scorul categoric cu 
care au invins A.S.A. de golul tim
puriu al adversarului. Dar s-ar 
putea ca această etapă — care de
ține la ora actuală recordul efica
cității prezentei ediții, cu cele 28 
de goluri înscrise — să-și datoreze 
specificul nu unei asemenea cauze 
subiective (în orice caz, de loc ne
glijabilă !), ci alteia, obiective: 
randamentul deficitar al comparti
mentelor defensive.

Fără a diminua, deci, aportul im
portant al liniilor de atac, pofta 
de gol, plasamentul oportun și de
cizia în șut ale unor componenți 
ai acestor linii, considerăm că de
cisive in stabilirea scorurilor mari 
cu care s-au încheiat unele partide, 
ca și în înclinarea balanței victoriei 
în celelalte meciuri ale etapei, au 
fost gafele de apărare. Nu vrem să 
teoretizăm pe această temă și nici 
să eludăm adevărul elementar al 
jocului că golurile nu survin decît

în urma unor greșeli. Vrem să re
levăm, insă, un aspect definitoriu 
al etapei și deficitar, după cum s-a 
văzut, în stadiul actual de pregă
tire a echipelor. în cele mai multe 
partide („U“ Cluj — Crișul, Uni
versitatea Craiova — Politehnica, 
Jiul — Steaua, Rapid — Dinamo, 
Petrolul — Sport Club Bacău) go
lurile au constituit nu Încununa
rea unor faze de șah-mat create 
de Jucătorii aflați in ofensivă, ci 
a unor flagrante greșeli de plasa
ment, control al 
ganizare tactică 
torii adverși.

Acum cîteva 
antrenor, apreciat pentru consec
vența cu care iși urmărește ideile 
și le transpune în practică, împu
țind unor confrați neaderența la 
ideea sa de joc care promova mar
cajul om la om pe tot terenul, afir-

Paul SLAVESCU j

........ ........... ..... .. *—■< 
(Continuare în pag. a 3-a)

St VA DISPUTA

Hrisfache NAUM

talente care s-au 
campionat se află

pe stadionul 23 Au- 
ora 16. în deschidere, 

14,15, Dinamo (tineret- 
Dinamo Obor (div. C).

un mic maraton, 
zile (la care se

(Continuare in pag. a 3-a)

„23 AUGUST
Partida-tur din cadrul C.C.E. 

dintre echipele Dinamo și Spartak 
Trnava va avea loc miercuri 15 
septembrie, 
gust, de la 
de la ora 
rezerve) —

ION TIRIAC FACE CONFIDENTE

CHARLOTTE NU TREBUIE SA FIE CLEVELAND Țiri", luptînd pentru victo
rie, în fața publicului „pau- 
listas".Călător în universul tenisului, Ion 

Tiriac a revenit printre noi după 
drumuri în tret continente. Au trecut 
săptămini de la victoria obținută de 
reprezentativa noastră in meciul cu 
India, apoi cca care a urmat, pe pă- 
mint sud-american, în finala inter- 
zone de la Sao Paulo. Dar subiectele 
sînt încă la ordinea zilei, acum in 
așteptarea challange-roundului „Cu
pei Davis”, iar interlocutorul nostru, 
bineințeles, de preț.

Iată-1, deci, pe maestrul emerit al 
sportului Ion Tiriac. în fata temei 
inițiale a interviului nostru, rugat 
să facă o paralelă între prima cali
ficare a echipei României în marea 
finală — de acum doi ani — și cea 
prezentă.

— O comparație este foarte edifi
catoare — începe „Țiri” — pentru 
a cîntări cele două performanțe. In 
1969, formația Tiriac-Năstase era 
considerată încă printre out-siderii 
competiției. Fiecare pas făcut spre 
finală părea o realizare enormă și 
satisfacțiile cu atît mai mari. Ele au 
culminat cu calificarea în challenge
round, care a marcat o dată istorică 
în cronologia tenisului românesc. A- 
cum, însă, la actuala ediție, situația

Be prezenta cu totul altfel. Eram au
reolați de performanțele anterioare, 
îar — în plus — trebuia să ștergem 
impresia acelui „duș" nedorit, de 
anul trecut, eliminarea noastră de 
către iugoslavi. Aceasta ne crea obli
gații mari și toțj așteptau de la noi 
acea super-performanță care să în
treacă pe toate cele precedente. Cred 
că, în bună parte, am împlinit aces
te așteptări și sînt cu atît mai bucu
ros.

— Care a fost „cheia succesului” 
în meciul cu Brazilia ?

— Cred că. în primul rînd, faptul 
că am abordat finala inter-zone ca o 
„mare echipă". Prestanța cu care ara 
jucat, atît eu cit Si Năstase. chiar 
în situația în care eram conduși pe 
tabela de scor, ne-a creat avantajul 
psihologic decisiv pentru rezultat. A 
contribuit, apoi, din plin, perioada 
lungă de acomodare, Ia Sao Paulo, 
foarte eficientă. în fine, a fost și 
felul special în care am știut să com
batem efectele, altfel destructive, ale 
ambiantei specifice braziliene.

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN MECIUL FEMININ DE ȘAH ROMÂNIA-UNGARIA

CONTINUA SA CONDUCĂ
JUCĂTOARELE NOASTRE

în întreruptele din tururile II 
și III nu s-au înregistrat surprize. 
PInă la urmă au fost consemnate 
pe fișe rezultate dinainte prevă
zute : Veroci a cîștigat la Reicher, 
iar Karakas la Juncu. Restul re
mize : Makai—Karakas, Finta—Po
lihroniade, Porubszky—Nicolau.
Partida Ivanka—Makai s-a între
rupt a doua oară, cu un ușor a- 
vantaj pentru reprezentanta noas
tră.

In felul acesta, 
ghiare reduseseră 
avantajul echipei 
nînd doar de două 
în runda a IV-a ele au 
din nou să-l mărească. Gertrude

șahistele ma- 
din handicap, 
române rămî- 
puncte. Dar, 

reușit

Baumstarck a jucat excelent îm
potriva Evei Karakas, . încheind 
cu o combinație spectaculoasă o 
partidă dominată net.

Celelalte întîlniri ale zilei au 
fost remize : Polihroniade—Bilek, 
Makai—Veroci, Teodorescu—Porub- 
szky, Reicher—Finta. într-o pozi
ție foarte complicată, dar 
bil egală, s-a întrerupt 
Nicolau—Ivanka.

Astfel, după consumarea 
tru tururi, meciul de șah 
echipele feminine ale 
și Ungariei continuă să fie favo
rabil reprezentantelor noastre care 
condvțc cu 12>/s—9‘/j (2). .

proba- 
partida

a pa- 
dintre 

României

ATLEȚI DIN 20 DE ȚĂRI
LA STARTUL „INTERNAȚIONALELOR
• Din 
bauer ?

nou o mare confruntare a discobolelor <
• Tn perspectivă — recorduri, recorduri, recorduri ®

© Se va întîlni Cornelia Popescu cu Gusen- 
Gh. Zîmbreșteanu vă invită...

balonului, sau or- 
comise de apără-

zile, un cunoscut

Toamna. Cîte nu ne sugerează 
venirea ei ? Poeților imagini cro
matice, elevilor și studenților asal
tul spre noi cunoștințe, amatorilor 
de sport apropierea „internaționa
lelor". Pentru că, într-adevăr, în
tîlnirea atleților pe stadionul din 
Dealul Spirii a devenit o tradiție a 
toamnei. Acum, pentru a 20-a oară 
în acest ultim sfert de veac, ne 
vom prezenta 
atletic, ne vom. lua locurile în tri
bune pentru a-i susține și aplauda 
pe cei ce se vor întrece.

— Ce vom vedea, ce ne va pa
siona îndeosebi la această a XX-a 
ediție — jubiliară — a „internațio
nalelor" de atletism ? — iată în
trebarea cu care l-am întîmpinat 
pe vechiul și bunul nostru prieten 
Gh. Zîmbreșteanu cînd ne-a vi
zitat ieri la redacție.

— Multe lucruri merită să

la rendez-vouș-ul

fie urmărite. Din cele 20 de 
țări ce vor fi reprezentate la a- 
ecastă prietenească confruntare au 
sosit numeroși sportivi cu ilustre 
cărți de vizită. La disc fete, de pil
dă, trio-ul Menis — Mano'iu — Ca
taramă va intilni in sovietica Ta
mara Danilova o redutabilă con
curentă la medalia de aur. La 110 
m g, din cei 7 concurenți de peste 
hotare, se desprinde francezul Drut 
(13,4), dar nici Pisciulin (U.R.S.S.) 
13,9, Morales (Cuba) 14,1 sau Maki 
(Coasta de Fildeș) 14,2 nu vor a- 
părea în postura de out-sideri. La 
fete, în cazul în care va fi realiza
bilă, întîlnirea Gusenbauer — Cor
nelia Popescu va domina disputa 
tuturor performerilor.

— Fără discuție, spectatorul vine 
îndeosebi pentru marea performan
ță, pentru dramatismul întreceri
lor. Dar, nu poate fi omis, îl inte-

resează în aceeași măsură, șl ce 
vor face „ai lui". în această pri
vință ce ne poți spune ?

— Reprezentanții noștri au o 
bună ocazie de a se întrece pe ei 
înșiși. Băieții — cu prestigiul pu
țin șifonat după Jocurile Balcanice 
de la Zagreb — pot face lucruri 
mari, pot recuceri simpatia. Sprin
terii — vor prilejui cu siguranță o 
întrecere palpitantă, cei de la 800 m 
și 110 m g vor putea obține noi 
recorduri ale țării, în timp ce la 
5 000 m, 10 000 m și lungime (sti
mulați de Pani, recordmanul Fran
ței) vor putea înscrie recorduri 
personale. Fetele vor susține ul
tima verificare înaintea dificilu
lui meci cu reprezentativa Polo
niei. Sper că ele n-au uitat că 
anul trecut, la Pitești, au obținut 
o victorie îndelung aplaudată. Ori
cum, în afara discului și înălțimii,

Ileana Silai — de la care 
spectatorii (și nu numai ei) 
așteaptă un nou record al 

țării în proba de 800 m.

Jacques Pani — săritura re
cord 8,02 m (imagine reali
zată în iulie cu prilejul cam

pionatelor Franței).

►

aștept cu nerăbdare desfășurarea 
cursei de 800 m (poate că Silai iși 
va întrece recordul), disputa !a 
100 m g (și Valeria Bufanu are 
resurse pentru un nou record al 
tării), precum și desfășurarea pro
belor de sprint.

Generosul Gh. Zîmbreșteanu, la 
fel de entuziast ca și atunci cînd 
se dăruia probei celor 10 probe, 
ne-a înșirat încă multe puncte de 
atracție pentru care un amator de 
sport are obligația să urce sîmbătă 
și duminică în Dealul Spirii, de
oarece întîlnirea atletică de pe sta
dionul Republicii va oferi între
ceri pasionante și — poate — per
formanțe de neuitat.

H. N.

NOULUI AN AL ȘCOLILOR SPORTIVE
3»

© în timpul verii, nu toți elevii au avut vacantă © Prima secție de pentatlon mo
dern din țară la școala sportivă nr. 1 din București © Bazele sportive noi sau re- 

amenajate sînt gata să-și primească oaspeții
La 15 septembrie, odată cu primul clopoțel al noului an școlar, tși vor 

relua activitatea și școlile sportive. Unități bine ancorate in sistemul nos
tru do lnvătămînt, aceste școli și-au demonstrat, de-a lungul anilor, utili
tatea, devenind un adevărat izvor de cadre sportive necesare activității de 
performanță. In dorința de a afla noutăți, de a constata pregătirile ce se 
fac, redactorii noștri au Întreprins un raid prin mal multe orașe. In majo
ritatea școlilor sportive totul este gata pentru noul an, iar acolo unde s-au 
văzut întirzieri am fost asigurați că pină Ia 15 septembrie totul va fi gata...

BACĂU: DEBUT CU ZECE 
ECHIPE DE FOTBAL

în preajma stadionului 23 August 
din localitate se află un alt teren, 
pe cît de simplu pe atît de cochet 
și bine întreținut, acela al liceului 
de fotbal. Cînd l-am vizitat, îm
preună cu profesorul Mihai Grigo- 
raș, președintele C J.E.F.S. Bacău și 
cu cronicarul de specialitate Radu 
Urziceanu — dornic să afle unde este 
și cum arată „1 
fotbaliști seniori, 
vor reprezenta 
internaționale — 
impresionați de _ _
Chiar în acele momente o mașină de 
tuns iarba se „plimba” de la un ca
păt la altul 
„Sîntem încă 
s-a adresat 
dar pregătim 
din prima zi 
cepe intens activitatea”.

Aflăm apoi de la reprezentantul 
liceului de fotbal și alte detalii. In

laboratorul" viitorilor 
. unii poate care ne 

țara în competiții 
- am rămas plăcut 

calitatea gazonului.

al suprafeței de joc, 
în plină vacantă — ni 
prof. Mihai Macri — 
terenul pentru ca încă 

de scoală să putem în-

noul an se va lucra cu zece echipe 
de fotbal, șase de juniori și 4 de 
copii, toate angrenate în activitate 
competițională. întregul corp de pro
fesori și antrenori ai școlii și-a în
ceput activitatea. Cu sprijinul Consi
liului municipal al organizației pio
nierilor s-a făcut un sever examen 
de selecție, existind garanția că au 
rămas, pentru a fi insțruiți. într-a
devăr, cei mai talentați copii.

Continuă însă să rămînă 
vată problema (sesizată și 
școlar trecut) mingilor și a 
adecvate micilor fotbaliști, 
că federația de specialitate, 
siguranță și direcția de resort din 
Ministerul învățămîntului ar trebui, 
In sfîrșit, să se ocupe și de această 
latură a instruirii, de loc de neglijat. 
PIATRA

MARE

nerezol- 
în anul 
ghetelor 
Credem 
dar cu

„VACANTA
FOARTE...'

NEAMȚ :
A FOST 

MICĂ"
cuvinte nu _______

adresa cuiva Aparținînd
Aceste

reproș la ___  ____ _ __ ,____
profesorului Constantin Savinescu di-

constituie un

din Piatra 
să ne pună

Vitrina cu- trofee a 
.Școlii sportive nr. 2 
din București va fi. 
fără îndoială, un pu
ternic îndemn pentru 
reprezentanții tutu
ror secțiilor, de a 
cuceri altele, în 
noul an de învăță- 
mînt, care începe 

mîine...

Foto: Șt. CIOTLOȘ

. ț H ■ *
< ■ - ' ■1^

... .... ......■
rectorul Școlii sportive
Neamț, ele au vrut doar _ _  „__
în temă cu faptul că, aproape toată 
vara, echipele de volei și handbal 
(băieți și fete), cele de baschet și 
chiar schiorii au făcut pregătiri în 
vederea reluării întrecerilor oficiale 
ce vor începe odată cu deschiderea 
noului an școlar.

în ziua vizitei noastre la Piatra 
Neamț terenurile și sala de sport

Raid realizat de :
Tiberiu STAMA, 

Petr. OLTEANU 
și Ion GAVRILESCU

(Continuare fa jxajț. ți l-ij '

Aceasta vizează îmbunătățirea bazei materiale, completarea si defi
nitivarea schemei cadrelor didactice, un interes sporit față de' selec
ția/ instruirea și educarea elevilor. Sînt elemente indispensabile pen
tru reușita acestor școli, pentru continua lor propășire.

Există, așadar, premisele necesare pentru o asista la un demarai 
cît mai spectaculos al școlilor sportive și liceelor cu program de edu
cație fizică. Un demaraj către calitate, care să ateste rostul acestor 
instituții de învățămînt și să demonstreze, în același timp, eficienta 
lor pe planul creșterii unor tineri cu reale virtuți sportive, dar și 
viitori cetățeni-model în contextul vieții sociale.



GHEORGHE STOICIU
S-a născut tn București, 

ta 4 septembrie 1943. A 
început să practice spor
tul luptelor greco-romane 
In I960, la clubul Metalul 
București, avtndu-1 an

trenor pa Gheorghe Ilie. 
In prezent, activează la 
clubul Steaua (antrenori 
— Gh. Suteu șl Vascul 
Popovlci). Înălțimea — 
1,57 m șl greutatea rea
lă 57 kg. El concurează 
Insă la categoria 52 kg. 
Pentru prima dată a fost 
selecționat in lotul națio
nal In 1962. A cucerit titlu
rile de campion republi
can de Juniori in anii 
1981 șl 1962, iar la se
niori, în anii 1967 și 1971. 
La 4 ediții ale naționale
lor de seniori a ocupat 
locul n. A participat la 
campionatele europene In 
anii 1967, 1963 șl 1970 dar 
nu s-a clasat intre primii 
șase. La campionatele 
mondiale de la Tampere 
(Finlanda), în 1965, a ocu
pat locul IV, iar la ur- 

a mon- 
Toledb 

revenit ace
la Ed- 

I s-a 
pe locul V, iar 

anul acesta, la Sofia, a 
cucerit medalia de argint. 
Stoiciu a participat Șl la 
alte mari turnee Interna
ționale. Este maestru al 
sportului.

niătoarea 
dialelor, 
(S.U.A.), 
lași loc. 
monton 
clasat

ediție 
1968, la 
i-a 
In 1970,

(Canada) 
locul 

la

De mulți ani. luptătorul Gheor
ghe Stoiciu bate la poarta marilor 
performanțe, fără să 1 se deschidă 
însă decit recent, la campionatele 
mondiale de la Sofia, unde a urcat 
pe treptele podiumului de premie
re, cucerind medalia de argint la 
categoria 52 kg, lăsînd în urma sa 
celebrități ale acestiii sport. La 
confruntările din capitala Bulga
riei au capotat nu mai puțin de 5 
campioni mondiali și 3 olimpici, 
unii dintre ei fiind chiar eliminați 
înaintea tururilor finale.

La categoria sa au început com
petiția mondială 21 de concurenți, 
dintre care 11 erau medaliați la 
Jocuri Olimpice, campionate mon
diale sau europene, in timp ce 
Stoiciu nu urcase niciodată pe 
vreun podium la astfel de între
ceri. Desigur, în asemenea împre
jurări. sarcina luptătorului nostru 
era extrem de dificilă. Ba mai 
mult, în primul tur, sorții au decis

‘să-1 întîlnească pe I. Bognani (Ita
lia), un adversar în fața căruia 
Stoiclu pierduse cu puțin timp în 
urmă, la mare diferență de puncte. 
Dar, depășind toate așteptările, 
Gheorghe Stoiclu s-a revanșat in 
aceeași manieră în partida cu Bo
gnani, iar în continuare a obținut 
alte victorii prețioase caro i-au 
netezit drumul spre partidele fi
nale. In ziua clnd Stoiciu împlinea 
28 de ani, el a susținut partida 
din turul IV. cu francezul O. Mo
reau, pe care a cîștigat-o la un 
scor sever : 16—2. în finală. însă, 
sportivul român a luptat cu cam
pionul olimpic și mondial Petar 
Kirov (Bulgaria), de care, cu toate 
eforturile făcute, nu a putut să 
treacă. De altfel, Kirov a fost sin
gurul dintre campionii olimpici 
prezenți la Sofia care a reușit 
să-și onoreze medalia și, totodată, 
să cucerească un nou titlu de cam
pion mondial. (C. Ch.)

sportul

ÎN ETAPA DE DUMINICĂGAZDE „ÎNȚELEGĂTOARE"
în cea de a treia etapă a cam

pionatului diviziei A de rugby, 
două dintre gazde n-au reușit 
să-și valorifice avantajul terenului 
propriu, 
să iasă 
se află 
mișoara 
al clasamentului. Pe de altă parte, 
Sportul studențesc a rămas la un 
punct de ...meciul egal pe care 
l-ar fi meritat. Doar Politehnica 
Iași a fost necruțătoare. Iată, pe 
scurt, comentariile coresponden
ților noștri...

• AGRONOMIA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 0—10 
(0—3). Meci de uzură, cu faze con
fuze. Localnicii nu și-au revenit 
după dușul din meciul cu Steaua. 
Oaspeții, mai robuștl, mai experi
mentați, au dominat grămezile. 
Putem spune, însă, că acțiunile 
lor au fost de multe ori încîlcite, 
fără cursivitate. După ce Duță 
(U) a ratat în min. 15 și 16 două 
lovituri de pedeapsă, iar Balint 
(A) a tras în bară o lovitură de 
pedeapsă de la 45 m, același 
Duță a transformat o lovitură de 
pedeapsă (min. 38). în min.

Agronomia Cluj n-a putut 
din pasa neagră în care 
față de Universitatea Ti
ce sprinta spre locul I

Iacob (U) reușește un drop, iar în 
min. 70 tot el realizează o încer
care. Excelent arbitrajul lui 
Dragomirescu (Ion MARCEA).

• SPORTUL STUDENȚESC 
ȘTIINȚA PETROȘANI 7—8 (0—4). 
Un meei frumos, disputat 
doare între două echipe 
de afirmare. Victoria a 
de partea studenților din 
șani, mai rutinați. 
Talpă și Moromete 
care) pentru oaspeți,, 
și Ionescu (Iov. ped) 
(Octavian GUȚU).

• POLITEHNICA IAȘI — CSM 
SIBIU 16—6 (7—3). Ieșenii au 
practicat în majoritatea timpului 
un joc deschis, cu combinații 
excelente. EI au cules multe ba
loane la grămezi și tușă. Oaspeții 
n-au avut continuitate dar, apre
ciem, ei s-au prezentat în pro
gres față de ediția trecută a cam
pionatului. Realizatorii Laszlo și 
Vărzaru (cîte o încerc.), Gheorghiu 
(2 iov. ped. și o trans.), respectiv 
Munteanu (2 Iov. ped). A arbitrat 
cu multe scăpări I. Grigorescu — 
București (D. DIACONESCU)

S.

cu ar- 
dornice 
înclinat 

Petro- 
Au înscris : 

(cîte o încer- 
Țone (încerc.) 
pentru gazde.

PROGRESUL
întîlnirea dintre Progresul — 

C.S.U. Construcții, contînd pentru 
campionatul divizionar, disputată 
pe terenurile Centrul <» Ge antrena
ment nr. 2, a consemnat o victo
rie a Progresului (15—9). mai ca
tegorică decît ne așteptam.

Campionii nu mai au puterea de 
luptă de anul trecut, par plicti
siți, mulțumindu-se probabil doar 
cu locul IV în clasament.

Toma Ovicl își continuă seria 
victoriilor, învlngînd net pe I. 
Sântei cu 6—4, 2—6, 6—2. Se pare 
că el va avea un cuvînt greu de 
spus la apropiatele campionate na-

PEPINIERA DE LA
Iubitorilor tenisului de la noi le 

este cunoscut, desigur, numele u- 
nuia dintre antrenorii cu cele mal 
vechi state de serviciu în slujba 
sportului alb : Gabriel Vaida. Este 
vorba, se înțelege, despre state de 
serviciu în înțelesul figurat al no
țiunii. Pentru că de aproape 20 
de ani de cînd descoperă și instru
iește tenismeni, Gabriel Vaida

ționale.

în finala campionatului
republican pe echipe

OMOGENITATEA ȘI-A SPUS - FIRESC - CUVÎNTUL

Nr. 6815

Campionatul pe echipe

S. U. CONSTRUCȚII 15-9
ționale. Elevii antrenorilor A. 
Schmidt și V. Serester concurează 
la titlul de campioni, cu șanse a- 
proape egale, alături de Dinamo. 
O remarcă pentru 
Leonte 
după o partidă foarte 
loasă a învins pe R. Bădin (Pro
gresul) cu 6—3, 2—6, 6—3.

în acest sezon Ecaterina Roșianu 
(Progresul) a demonstrat o formă 
deosebit de bună și o mare pu
tere de luptă, ea reușind șl în par
tida cu C.S.U. Construcții să fie 
jucătoare» de bază a echipei. Ro-

juniorul A.
(C.S.U. Construcții) cars 

spectacu-

CÎMPIA TURZII

Agneta Kun cușianu a dispus de 
6—2, 5—7, 6—1,

Alte rezultate:
I. Sântei 3—6, 4—6, T. Ovlci — 
A Siito 6—1, 6—0, Z. Nemeth — 
P.' Almăjan 6—3, 4—6, 3—6,_ Aneta 
Verone —
M. Robu 
4—6, 6—3, 
na Călina . .
weiller — Anca Floreșteanu 2—6, 
4—6, S, Mureșan — A. Siito 6—3, 
6—1, Aneta Verone — Agneta Kun 
0—6, 1—6, Ecaterina Roșianu — 
Florica Butoi 6—4, 6—0, R. Bă- 
din — R. Simlonescu 9—7, 6—2, 
Simona Nunwelller — Adriana Că
lina 6—3, 4—6, 3—6, Elena, Ta
kacs — Anca Floreșteanu 6—1, 
6—2

S. Mureșan

Flori ca Butoi 2—6, 4—6, 
— R. Simlonescu 6—4, 
Elena Takacs — Adrla- 

6—4, 6—2, Simona Nun-

Sandi IONESCUeste remunerat de pe urma acestei 
activități. Meseria sa — pe care o 
practică depunînd aceeași pasiune 
ca și pentru tenis — este aceea de 
tehnician la uzinele Industria sîr- 
mei din Cîmpia Turzii...

Am discutat, recent, cu antreno
rul Vaida. „Sînt cîțiva dintre cei 
7(1 de copii care mi-au spus că sînt 
dispuși să vină la antrenamente 
dimineața. Este bine și pentru mine 
deoarece pot lucra astfel cu mai 
mulți iubitori ai tenisului", 
canalizat apoi discuția 
rul din Cîmpia Turzii 
făgaș : ce alte „nume" 
ză să lanseze într-un 
piat ? Mai înainte de a relata des
pre aceasta trebuie amintite nu
mele cîtorva jucători plecați din 
pepiniera de tenis de la Cîmpia 
Turzii : Ion Sântei, Sever Mureșan, 
Virginia Ruzici, Dan Nemeș.

în secția de tenis a asociației 
sportive de la Industria sîrmei ac
tivează acum aproape 70 de copii. 
Dintre aceștia, după părerea antre
norului, cîțiva sînt foarte talentați: 
Gh. Giurgiu, Mihal Fetița, Lucian 
Mureșan, Silviu Mureșan și alții.

CLASAMENT®
Seria I

1

1. DINAMO • 7 1 0 15
2. Progresul 8 6 1 1 11
3. CSU Construcții 4 4 0 4 8
4. Steaua 6 2 0 4 4
5. Politehnica Cluj 6 0 15 1

6. steagul roșu Brașov 6 0 15 1

Seria a n-a »
1. Ind. strmet C. Turzii 14 13 0 1 26
2. Mureșul Tg. Mureș 14 10 1 3 21
3. U T Arad 14 7 4 3 18
4. Constr. Hunedoara 14 81 5 17
5. Electrica Timișoara 14 6 4 4 18
6. Dunărea Galați 14 3 2 9 8
7. Sănătatea Oradea 14 3 0 11 «
8. Șc. sp. nr. 2 București 14 0 0 14 0

Am 
cu antreno- 
spre un alt 
intenționea- 
Viitor apro-Baicu) 

513:42 ; 
583:33 ;
(11 e-

Chiurlea Ecaterina
450:27 ; 4. Clujeana - Cluj
5. Voința II București
6. Dumbrava 
chipe).

MASCULIN 
zi și una de 
Cluj (Șt. Lazăr, 
Enyedi) 657:53 ; 2. Clujeana Cluj 
(Z. Szekely, D. Ciobanu, C. Laszlo) 
674:08 ; 3. Voința București (I.
Sculy, C. Angheluță, Șt. Popescu) 
714:51 ;
721:39; 5.
6. I.T.B. I 
chipe).

ÎNCEPUT CAMPIONATUL!A
INDIVIDUAL (CATEG. A ll-A)
Pe terenurile din parcul Progresul • 

început luni campionatul național indi
vidual pentru Jucători de categoria a 
II-a. Participă 83 de jucători șl Jucătoare 
din București, Hunedoara, CImpina, 
Cluj, Cîmpia Turzii. Oradea, Timișoara 
etc. întrecerile se desfășoară zilnic 
(pînă In ziua de 20 septembrie) după ur
mătorul program : dimineață de la 8,30— 
12 și după amiază de la 14—18,30.

In ziua de 20 septembrie, tot pe tere
nurile Progresul, Începe campionatul na
țional individual pentru Jucători de ca
tegoria I.

Sibiu 633:20în 
talul 
nate 
țării, 
Liță 
de pe treapta următoare a podiu
mului de premiere, cu pleoapele pe 
jumătate deschise, ascunzînd — 
poate — sub ele mîhnirea că tena
citatea sa nu a mai fost încunu
nată de succes ca în primele șapte 
ediții ale campionatelor republi
cane pe echipe. Gestul pe care îl 
săvîrșeau, acum, adversarele sale 
consacra o realitate de fapt : vic
toria meritată a unei echipe foarte 
omogene. O comparație a timpuri
lor realizate de Piroska și Klara 
Szabo în ambele etape ale finalei 
ne arată o diferență de numai cca. 
20 minute.

Acest echilibru de forțe a lipsit, 
Insă, în următoarele echipe clasate. 
Voința I - București și I.Ț.B. sau 
Clujeana au avut cîte un căpitan 
care și-a depășit secundul res
pectiv cu 69 pînă la 153 (!) minute. 
Dar dacă în cazul echipelor Clu
jeana și I.T.B. decalajul acesta nu 
a surprins, în ceea ce o privește 
Pe Alieta Cotițosu — secundul 
Georgetei Llță — am avut de-a 
face cu o concurentă care s-a pre
zentat într-o condiție fizică 
nivelul obișnuit.

Ca performanțe Individuale 
marcăm timpurile excelente 
Cristinei Friedmann-Simon (Clu
jeana).

întrecerea echipelor masculine a 
fost dominată tot de sportivii clu
jeni clasați pe primele două locuri. 
Deși a luat în prima etapă a fi
nalei un avans apreciabil (75 mi
nute), mai ales datorită meritelor 
lui Șt. Lazăr — în bună formă și 
cu un fuleu de autentic fondist — 
Voința Cluj a trecut prin emoții

timp ce surorile Szabo (Me- 
roșu Cluj) îmbrăcau emoțio- 
tricourile de campioane ale 
maestra sportului Georgeta 

(Voința București) le privea

de

în 
la 

M.

(trei etape : dou,ă de 
noapte) : 1. Voința 

P. Horvati, A.

In cursul etapei de noapte în care 
a pierdut 38 de minute față 
a 2-a clasată : Clujeana.

Un neașteptat sait au făcut 
etapa de noapte orientariștii de 
Penicilina Iași (M. Vieru și
Enache) care au reușit să urce, 
după acest excepțional finiș, de la 
locul XI pe al VI-lea.

Rezultate tehnice. FEMININ 
(două etape de zi) : 1. Metalul roșu- 
Cluj (Piroska și Klara Szabo) 
407:22 ; 2. Voința I București
(Georgeta Liță — Alieta Cotițosu) 
444:02; 3. I.T.B. - București (Paula

4. Voința 
Penicilina 
București

Timișoara 
lași 806:06 ; 

312:22 (20 e-

Sebastian BONIFACIU

comprimat, băieți t
343 p, 2. Dumitres-

fete : 1.

Eva Olah (Activul

ÎN INTÎLNIRE AMICALA Ștefan Laza (stingă) și Peter Horvati (dreapta), căpitanul și, respectiv, 
secundul echipei Voința Cluj studiază hărțile traseelor pe care vor porni 

peste citeva clipe in cadrul etapei a Il-a a campionatului.

ȚINTAȘII DINAMOVIȘTI

CONSTRUCTORUL GALAȚI (m), VOINȚA ORADEA Șl VOINȚA SIBIU (f) 
S-AU CALIFICAT PENTRU DIVIZIA A

Învingători în „criteriul juniorilor mici»
întrecerile de tir din cadrul 

„Criteriului juniorilor mici" (pînă 
la 17 ani) s-au bucurat de un fru
mos succes. Competiția a fost or
ganizată în condiții excelente de 

iar concurenții au 
Și

C.J.E.F.S. Iași, 
manifestat multă seriozitate 
disciplină. In plus, concursul a 
scos în evidență numeroase ele
mente valoroase. Au fost prezenți 
peste 60 de trăgătoare și trăgători 
din 17 secții. Cupa challenge a fost 
cîștigată de Dinamo, care a reedi
tat astfel performanța de anul 
trecut. în ordine s-au situat spor
tivii de la Olimpia, Activul Brașov, 
Petrolul Ploiești, Medicina Iași. 
Este de semnalat și apariția unor 
țintași de perspectivă de la Con
structorul Alexandria, Școlarul 
București, U.T.A. și Viitorul Foc
șani.

în schimb, nu poate fi explicată 
absența reprezentanților secțiilor 
de la Steaua, Metalul și Școala 
sportivă nr. 1.

Rezultate tehnice, armă standard 
60 f culcat, băieți: 1. Lucache (Me
dicina Iași) 580 p, 2. Cucu (Dina
mo) 576 p, 3. Adrian (Petrolul Plo
iești) 575 p, fete: 1. Anca Iuga 
(Dinamo) 584 p. 2. Angela Tudori- 
că (Dinamo) 578 p, 3. Vasilica 
Manca (Viitorul Focșani) 574 p.

Armă standard 3X20 f, băieți: 
1. Cucu 558 p, 2. Ilovici (Activul 
Brașov) 549 p, 3. Adrian 540 p, 

Anca Iuga 543 p, 2. An
gela ludorică 541 p, 3. Stela Ma- 
gearu (Olimpia) 530 p.

Armă cu aer comprimat, băieți: 
1. Ilovici 350 p, 2. Lucache 348 p, 
3. Lavnic (Dinamo) 347 p, fete: 1. 
Angela Tudorică_ 353_ p, 2. Anca 
Iuga 347 p, 3. ~ 
Brașov) 332 p.

Pistol cu aer
1. Csik (U.T.A.) 
cu (Olimpia) 336 p, 3. Seceleanu 
(Olimpia) 335 p.

Echipa divizionară de lupte libere 
Metalul Tirgoviște a susținut două 
partide amicale cu formația poloneză 
C.S. Budowlany din Lodz. în prima 
Intîlnire scorul a fost favorabil luptă
torilor polonezi cu 7—3, iar în cea 
de a doua tirgoviștenllor cu 5—4.

Metalul Tirgoviște — C. S. Budowlany Lodz 1-1
Foarte bine s-au comportat, obținînd 
cîte două victorii, I.
48 kg), T. Pătrașcu 
Metalul, respectiv, J. I 
kg) și T. Wasek (90

. Iatagan (cat. 
(57 kg) de la 
Stowrowski (82 
kg).

M. AVANU
corespondent

SE CUNOSC
de Ia

PRIMII CAMPIONI PE ROTILE

PREGĂTIRI FEBRILE
A

VEDEREA
NOULUI AN AL ȘCOLILOR SPORTIVE

înființarea unei secții de pentatlon 
modern. De noua secție se vor ocu
pa foștii pentationiști fruntași, pro
fesorii Dan Ionescu si Nicolae Ma
rinescu, împreună cu antrenorul de 
călărie Ion Birloiu. Pentru pregătirea 
ecvestră, noua secție va avea la dis
poziție baza hipică din calea Plev- 
nei, unde va beneficia de condiții 
excelente de antrenament.

Școala sportivă nr. 3 este cea mai 
tînără. Cu toate acestea ea cuprinde 
peste 1100 de elevi, încadrați in 61 
de grupe, în 6 secții : baschet, hand
bal, volei, gimnastică artistică, ci
clism șl tenis de cîmp. Directorul 
școlii, prof. Mihai Ncdelcu șl direc
toarea adjunctă, prof. Maria Trofin 
au precizat că au nevoie de un nou 
local, că închirierea terenurilor este 
condiționată, de unele cluburi spor
tive, de cedarea unor vlr- 
furi sportive din secțiile școlii 
etc. Cu toate aceste impedimente 
sperăm ca în noul an să înregistrăm 
noi succese, mal ales că 
tenis de clmp s-a mărit, 
sort activtnd din acest an 
pețll absolvenți I.E.FJS. 
Boagh0 st Florica Butoi, 
noul an este așteptat 1

(Urmare din pag. 1)

erau adevărate șantiere. Pe suprafe
țele de joc din aer liber se turna 
zgură pentru ca drenajul să fie cît 
mai bun ; sala era în stăpinirea 
meșterilor zugravi, vopsitori și tim- 
plari.

Aflăm că pentru noul an școlar 
bugetul a fost suplimentat cu 80 000 
de lei de către Inspectoratul munici
pal de învățămînt, ceea ce denotă 
interesul și seriozitatea cu care sînt 
privite nevoile acestei Instituții de în- 
vățămint. Așa că cei 450 de copii, 
împărțiți în 24 de grupe, au create 
cele mal tune condiții de pregătire.

de învățămînt ar fl avut, poate, cel 
mal bine dotat complex de baze din 
municipiu și județ.

„Nici o doleanță 1” Iată exprimată 
lapidar opinia prof. Nicolae Ham- 
zea. directorul Liceului cu program 
de educație fizică. „Totul este gata 
pentru noul an școlar". Așa cum, 
de altfel, am constatat și noi. In 
plus, un amănunt care atestă ihte- 
resul părinților pentru acest liceu : 
din noul an școlar clasa a V-a 
funcționa cu trei clase, A, B șl 
față de două, anul trecut...

va 
C,

BUCUREȘTI : ȘCOLILE SPOR
TIVE AȘTEAPTĂ STARTUL

Raidul Capitalei l-am început cu 
Școala sportivă nr. 2. Aceasta, una 
dintre cele mal mari, numără peste 
4 000 de elevi cuprinși în 21 de secții 
cu 178 grupe pregătite de 81 cadre 
didactice, dintre care 57 cu normă 
întreagă. Deci o activitate vastă, greu 
de acoperit. în care totuși rezultatele 
Înregistrate în anii trecuțl au fost 
printre cele mai bune. într-o discu
ție avută cu directorul școlii, prof. 
Constantin Popescu, am aflat că pre
gătirile în vederea noului an școlar 
au Început din timp, că acum înain
tea startului, totul este pus la punct. 
Baza materială, în continuă creștere, 
se va îmbogăți în acest an cu noi 
terenuri amenajate în Parcul Pante- 
llmon și care vor cuprinde : 2 de 
fotbal, citeva de handbal, baschet și 
volei. Toate acestea vor fi construite 
prin’ munca voluntară a elevilor și 
profesorilor noștri.

în ceea ce privește planurile de 
viitor conducerea școlii se axează 
pe consolidarea acumulărilor obținu
te’ pe îmbunătățirea rezultatelor rea
lizate, pe o instruire superioară din 
partea profesorilor și antrenorilor. în 
acest sens toate cadrele didactice 
au efectuat în aceste ultime zile 
un instructaj ce a cuprins, în prin
cipal, ridicarea pe o treaptă supe
rioară a metodelor de predare și 
instruire ce se preconizează în noul 
an școlar.

La nr. 1 totul este gata. Directo
rul adjunct, prof. Nicolae Oțeleanu, 
ne-a spus că s-a luat legătura cu 
toți factorii răspunzători pentru buna 
desfășurare a activității, că în noul 
an școlar are o „premieră" pe tară :

secția de 
ca profe
ți proas- 
Gheorgha 

. Deci...

BRAȘOV: SITUAȚIE OARECUM 
AMELIORATA...

Observația vizează, bineînțeles, 
baza materială a Școlii sportive din 
orașul de sub Tîmpa. Și cînd a for
mulat-o astfel, prof. Rosenberger din 
cadrul colectivului de volei, s-a gîn- 
dit, desigur, la faptul că gimnaștii 
vor avea acces. Ia ore poate mai 
convenabile (nu numai după ora 20) 
în sălile Liceului nr. 2 cu program 
de educație fizică, în timp ce volei
baliștii si baschetbaliștii vor benefi
cia de sălile de sport ale Școlii ge
nerale nr. 6 și Liceului nr. 1, pa
ralel cu „atelierele” care vor lucra 
și la Liceul nr. 2. în fine, ceva ore 
se vor putea obține și pentru sala 
„Voința”. Asta nu înseamnă că co
lectivul de elevi și profesori (aproa
pe 1 000 la un loc) nu jinduiește după 
baze sportive proprii, soluție posi
bilă cu înțelegerea tuturor factorilor 
interesați, șl 
sportivă din 
neajunsuri și 
chiriile. Un
cu banii plătiți pe chirii de Ia în
ființarea școlii — cu mai bine de 
13 ani în urmă — această Instituție

care ar degreva Școala 
Brașov de multiplele 
mai ales cheltuieli cu 
calcul foarte sumar:

SIBIU: SINGURA SECȚIE „DES
COPERITA" — CEA DE HAND

BAL
Vrednici gospodari, profesorii Șco

lii sportive din bătrinul Ciblnium 
(director prof. Traian Todoran) și-au 
asigurat, cu sprijinul organelor lo
cale, evident, condiții pentru a lucra 
în mod corespunzător cu toate cele 
81 de grupe (1 430 de elevi).

Deocamdată cu o singură excepție, 
handbalul. Dar șl aici există unele 
promisiuni pentru manejul din str. 
Lomonosov. Ar fl. desigur, o solu
ție. cel puțin de tranziție.

Bătălia conducerii școlii se desfă
șoară, în prezent, în direcția acope
ririi pistei de atletism. Aceasta ar 
însemna o realizate de care ar bene
ficia, bineînțeles, nu numai atlețil, 
ci și reprezentanții altor secții, în 
măsură să-și asigure pregătirea fizi
că generală pe timp de iarnă. Există 
unele promisiuni din partea Consi
liului popular municipal, totodată 
foarte multă stăruință din partea 
celor direct interesați. Se speră ca 
pînă la urmă toată lumea să fie 
mulțumită. Nu de alta, dar prea 
este nestăvilit entuziasmul copiilor 
sibieni pentru sport. Și ar fi păcat 
ca dintr-un motiv sau altul dorința 
tinerelor vlăstare de a se afirma să 
fie stopată. S-a văzut doar ce a pu
tut realiza prof. Todoran cu fotba
liștii. Și există o emulație la nive
lul TUTUROR celorlalți copii (hand- 
baliști, gimnaști, săritori în apă, 
voleibaliști, înotători etc.) de a re
peta exemplul îndrăgostiților de 
sportul-rege, de a deveni campioni 
republicani. Dați-ne voie să credem 
în ambiția ?i seriozitatea acestor co
pii care, fără a fi niște copii-minu- 
ne, fac totul pentru a se autodepăși. 
Ei și împreună cu ei toți cei 32 de 
profesori — foarte tineri — ai șco
lii... - ’

CLUJ, 13, (prin telefon, 
redactorul nostru).

Trecînd peste caracterul 
al întrecerilor de la Cluj, 
numărului mare de 
(206) care au abordat prima ediție 
a campionatului de patinaj pe ro
tile, reținem numeroasele recorduri 
și subliniem preocuparea pe care 
unele cadre o manifestă pentru 
promovarea acestui sport în rîn- 
durile copiilor. Menționăm, din 
suita acestora, pe antrenorii Carol 
Gall (Tg. Mureș), Ștefan Demeni 
(București), Anton Molnar (Miercu
rea Ciuc), C. Ungureanu (Galați) 
și D. Bucătură (Timișoara), cei 
care prin evoluția bună a concu- 
renților pe care i-au prezentat la 
Cluj, dovedesc interes și devota
ment. '

Cît privește întrecerile care de
cretează deținători de titluri la 
vîrstele 13—18 ani și seniori, atît 
la patine tip linie, cît șl „căruță", 
ele cunosc astăzi primii campioni. 
Iată-i pe cel de la rotile tip linie :

Cat. 13—14 ani: Carmen Drago
man (Metalul Sibiu), Ștefan Anton 
(C.S.M. Cluj) ; 15—16 ani; Liana 
Cardoș (Mureșul Tg. Mureș), Mir
cea Vrînceanu (Metalul Sibiu) ; 
17—18 ani : Enikă Glliga (Mureșul 
Tg. Mureș), Eugen Imecs (Agrono
mia Cluj) ; seniori: Marla Tașnadl

dificil 
datorat 

concurenți

(Dinamo Buc.), Horia Timiș (Agro
nomia Cluj).

La categoriile rezervate copiilor 
între 7—12 ani s-au desfășurat 
probe în cadrul unui concurs re
publican. Iată învingătorii : 7—8
ani: Carmen Gancev (Constructo
rul Buc.) ; 9—10 ani: Gyorgyi
Kiss (Mureșul Tg. Mureș) ; Dorin 
Badea (C.S.S. București) ; 11—12 
ani : Tereza Costache (Constructo
rul 
șui

Buc.), Zoltan Adorjan (Mure- 
Tg. Mureș).

Nușa DEMIAN

£ AZI,

MECIURI PENTRU 
„CUPA OLIMPIA"

Azi se dispută, pe terenul Olim
pia etapa a doua a „Cupei 
Olimpia" rezervată echipelor fe
minine din București. De la ora 
17 au loc meciurile Voința— 
I.E.F.S. II șl Politehnica—Olimpia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
Șl TELECOMUNICAȚIILOR

DIRECȚIA GENERALA A AVIAȚIEI CIVILE
anunță un concurs pentru admiterea in școala de

PILOȚI PROFESIONIȘTI DE AVIAȚIE
înscrierile sr primesc pînă la data de 20 septembrie a.c. la Aero

porturile : Baneasa (Serviciul personal TAROM), Arad, Bacău, Baia 
Mare, Cluj, Craiova, Constanta, M. Kogălniceanu, Deva, lași, Oradea, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tg. Mureș, Timișoara și Tulcea precum și 
la stațiile AVIASAN din localitățile Brașov, Galați, Pitești și Ploiești.

Candidații trebuie sâ îndeplinească următoarele condiții :
— să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
— să aibă vîrsta între Î8—23 ani (împliniți pînă la 31 decembrie 

1971);
— să cunoască o limbă străină de preferință engleza. 
Detalii privind actele necesare înscrierii,

locul și data examenului, precum și J__ __ ___ ____ ____ __
aeroporturile și stațiile AVIASAN unde se primesc înscrierile.

i înscrierii, disciplinei de examen, 
;i durata de școlarizare se dau la

La sfîrșitul săptămînli trecute au 
avut loc, la Ploiești și Brașov, în
trecerile de baraj pentru ocuparea 
a trei locuri în campionatul divi
ziei A, competiție care reunește 
cîte 10 echipe în două serii, atît 
la femei cît și la bărbați. Noile 
promovate sînt: Voința Oradea și 
Voința Sibiu — în seria Nord a 
campionatului feminin și Con
structorul Galați — în seria Sud 
a campionatului masculin.

Iată desfășurarea barajelor i
PLOIEȘTI — Pe arena cu patru 

piste a A.S. Rafinăria Teleajen 
s-au întrecut 9 echipe masculine 
pentru ocuparea unui sirgur loc 
în divizia A. Pe primul loc s-a cla
sat, detașat, formația gălățeană 
Constructorul, avînd în componența 
sa numai jucători care înainte au 
activat în echipe de A, ca de pil
dă reșițenii I. Băiaș și I. Tismă- 
naru, ploieșteanul V. Ivan, medie- 
șeanul A. Chirilă ș.a. Constructorul 
Galați a totalizat 4907 p d, cel mai 
precis jucător fiind Iile Băiaș cu 
862 p d. Iată rezultatele obținute 
de ceilalți popicari gălățeni : I. 
Tismănaru 856 p d, V. Ivan 833 p d, 
I. Biciușcă 819 pd. A. Chirilă 
772 p d și P. Enache 762 p d. Res
tul echipelor au realizat următoa
rele punctaje : Jiul Petroșani 4729, 
Gloria Baia Mare 4682, Laromet 
București 4672, Voința Craiova 
4668, Dunărea Giurgiu 4630, Danu
biana Roman 4554, Nicotină Iași 
4527 și Someșul Satu Mare 4511.

M. SIMA — coresp.

BRAȘOV — Cinci formații fe
minine s-au întîlnit pe arena Fla
căra din localitate pentru desem
narea celor două noi divizionare. 
Pe cele două piste de bună cali
tate ale arenei, majoritatea jucă
toarelor au obținut rezultate 
apropiate de 400 p d, unele dintre 
ele depășind chiar această cifră.

Orădencele au condus 
primul schimb, menținindu-se tot 
timpul în frunte. în schimb, lupta 
pentru locul doi a fost deosebit 
de disputată între jucătoarele din 
Sibiu și Galați. După trei schim
buri, situația Pe tabela de marcaj 
arăta astfel : Voința Oradea 1151 p d, 
Voința Galați 1113 p d. Voința Si
biu 1085 p d, Voința Blaj 1039 p d, 
Dacia Ploiești 990 p d. După schim
bul cinci, situația celor trei for
mații pretendente la locurile 1—2 
era aproape neschimbată, adică : 
1. Oradea 1895 p d, 2. Galați 
1816 pd și 3. Sibiu 1807 p d. în 
ultimul schimb, sțbianca Ana 
Felszegi și-a surclasat adversara și 
astfel echipa ei a trecut pe lo
cul II, calificîndu-se pentru între
cerile diviziei A, alături de Voința 
Oradea. Iată clasamentul final: 
1. Voința Oradea 2267 pd (cu 31 
de bile in gol), 2, Voipța Sibiu

41km.D.N.67 QB^LLCEa

după

£5^3 PtTEStVO..,

P d (63), 3. Voința Galati
pd, 4. Voința Blaj 2075 pd,

2215 
2156
5. Dacia Ploiești 2066 pd. Jucă
toarele celor două noi divizionare 
au realizat următoarele rezultate : 
Oradea — Ecaterina Solymosan 
433 p d, Irina Szabo 397 p d, Mag
dalena Csizser (162) și Ecaterina 
Varga (159) 321 p d, Elisabeta Le- 
vay 354 p d, Gyorgyi Szucs 390 p d, 
Elisabeta Mitrik 372 p d. Sibiu: 
Aurelia Hendenwold 371 p d, Ma
ria Balta 381 p d, 
333 p d, Ecaterina 
Liselotte Scherer 
Felszegi 408 p d1. 
toarele evidențiate 
Rodica Sevastian, 
Blaj, care a doborît 406 popice.

Tr. I.

Aurelia Stoica 
Kiss 351 p d, 
371 p d, Ana 

Printre jucă- 
se numără și 
de la Voința

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII LA NAVOMODELE

CU VELE
în frumoasa stațiune Jupiter, de 

pe litoralul Mării Negre, s-a dispu
tat, timp de trei zile, campionatul 
național de navomodele cu vele, 
la care au participat concurenți 
(seniori și juniori) din aproape 20 
de asociații sportive. Au avut loc 
întreceri la șase clase. In afară de 
concurs, la finalele de la Jupiter, 
au fost prezenți trei sportivi din 
Kolin (Cehoslovacia), invitați de 
Federația română de modelism. 
Oaspeții au prezentat o serie de 
modele de ambarcațiuni originale 
și au efectuat demonstrații de 
înaltă clasă.

CÎȘTIGĂTORII COMPETIȚIEI : 
clasa A — seniori : V.Șerbănescu 
(Voința Ploiești) 76,6 p, juniori : 
Fr. Incze (Voința Reghin) 96,2 p ; 
cl. M — seniori : P. Rădulescu 
(Voința Ploiești) 80,6 p, juniori • 
A. Țăruș (Voința Deva) 93,8 p ; 
cl. X — seniori : V. Ionescu (Voin
ța Ploiești) 87,5 p, juniori : C. Po
len (Voința Reghin) 99 p ; ci. 10 — 
seniori : _ ~
Ploiești) 
(Avîntui 
juniori : 
77 p ; cl. J 
zan (Avîntui Reghin) 71,4 p. Cla
sament general — seniori : 1. Aero
nautica București 1845 p, 2. Jiul 
Petroșani 1030 p, 3. Politehnica 
Galați 964 p. Juniori : 1. Voința 
Reghin 640 p, 2. Tehnic-club (pio
nieri) București 605 p, 3. Voința 
Deva 564 p.

C. POPA — coresp.

C. Danielenco (Voința 
88,8 p. juniori : Gh. Six 
Reghin) 69,7 p ; cl. K — 
I. Ignat (Voința Reghin) 

Juniori : T. Cucer-

BUCTBESTI
PITEȘTI 

OILCEA

BUCUREȘTI O

în drumul dv. de la București spre Rm. Vilcea uniiâjile coope
rației de consum i

— Restaurantul și campingul Vlâsia
— Braseria și campingul Mătâsaru
— Hanul turistic Valea Ursului
— Hanul turistic Horezu

vă asigură excelente condifii de recreare, cadru natural plăcut, inti
mitate, serviciu ireproșabil.

(RECOOP)

*

*
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[VOIUJSA TRICOLORILOR IN DIVIZIA B

Antrenorul U.T.A.-ei, N. Dumitrescu, a văzut-o la lucru pe Austria Salzburg
bine, „sco- 
în primele 
dovedească 

hotărîre 
la nu- 
vinova- 
primit.

și

GAZDELE AU FRUCTIFICAT DIN PUF

PENTRU iNTlLNIREA REVANȘĂ"
»

— Ați fost, ați văzut, 
nit. Sîntețl liniștit 7

Ml ve_

— Liniștit doar pentru că 
făcut datoria vfizînd-o pe 
Salzburg cum se comportă 
dițil de deplasare.

ml-am 
Austria 

în con

ticft un fotbal modem, posedă o serie 
d© jucători valoroși, dintre care voi 
remarca. în mod special, pe mijlocașii 
Libuda, Grasser si Hirnschrodt.

— Rezultatul 11 știm, 1—2 cu 
LASK Linz, spuneti-ne, pentru 
început, ce impresie v-a lăsat 
adversarul de miercuri ?

— Spunet!-mt, vă rog, „H"-Ie 
care a evoluat ta Linz.

— Notati. vi-1 dau cu numerele 
! pe tricouri : Puchegger (1) —

(2). Kibler (3). Winkel- 
Larionows (5) — Uirn-

— Ați sesizat șl ceva slăbi
ciuni ?

— Sint și dintre acestea, dar vă 
rog să nu mi-o luati în nume de 
rău dacă le 
dată, numai

voi dezvălui, deocam- 
lucătorilor mei.

— Una deosebită față de ceea ce 
cunoșteam eu pînă acum despre ni
velul fotbalului austriac. Echipa prac-

de
Filzmoser 
bauer (4), 
schrodt (7). Libuda (6). Grasser (10) 
— Hala (8). Ritter (9). Weidinger (11).

— Cu 
declarați 
rea revanșă, de 
brie ?

cîte 
liniștit

goluri avans vă 
intîlni- 

septem-
nenfru
la 29

MARE INTERES
PENTRU PARTIDA STEAUA
F.C. HIBERNIANS PAOLA

(Urmare din pag. 1)

program de actualități, pe micul 
ecran au fost prezentate Imagini 
de la sosirea fotbaliștilor români 
Jucător'’!
modernul hotel Salina Bay. 
nord-estul 
clădire din piatră 
majoritatea construcțiilor de aici 
— situată pe malul Mediteranei. 
la cîțiva kilometri de centrul o- 
rașului. într-o zonă nou construită.

Aici vremea este frumoasă, iar 
temperatura acceptabilă. Nu este 
prea cald, faot îmbucurător, pen
tru că meciul se va Juca la ora 
16 (ora locală).

Pentru acest Joc, antrenorii 
V. Stănescu șl G. Constantin pre
conizează următoarea 
Coman—Sătmăreanu, 
che. Negrea, Crîstache, 
Vigu, Pantea, 
Năstase. Deci, formația standard. 
Rezerve sînt Haidu, Hălmăgeanu, 
Ciugarin, Savu, Aelenei, Ștefănescu. 
Meciul va fi arbitrat de o 
gadă din Maroc.

Jucătorii români au efectuat 
la prînz un antrenament 
modare, de o oră, pe 
unde va avea loc meciuL

Cit privește 
F. C. Hibernians, 
• mare simpatie 
mea speră într-o 
deși gazdele se 
pronosticuri, 
spună că va fi o partidă 
pentru formația lor.

noștri sînt cazați In 
din 

insulei, o splendidă 
ca de altfel

formație i 
Smaranda- 

i, Naom, 
Tătaru, Iordănescu,

brl-

luni
aco-de 

stadionul

locală,echipa
ea se bucură de 
aici șl toată îu- 
comportare bună, 
feresc să

mulțumîndu-ss
tacă

8â 
grea

SERIA I
I.T.A.Viitorul P.T.T.R. Botoșani

Pașcani 1—3 (0—0).
Fulgerul Dorohol — Penicilina Iași 1—0 

(0-0).
Foresta Fălticeni — A.S.A. Ctmpulung 

2—0 (0—0).
Nicollna laș! — Minerul Gura Humo

rului 1—1 (1—1).
Mlnobrodul Vatra Domel — Chimia Su

ceava 2—3 (0—1).
Constructorul Iași — Textila Botoșani 

0—4 (0—1).
Avîntul Frasin — Victoria Roman fr-1 

(1—1).
(corespondenți > T. Ungureanu, C. A- 

zoltel. D. Crăciun, D. Dumitru, P. Spae, 
V. Diaconescu. I. Bodnar).

1—2. CMmîa
1— 2, Avîntu!

3. T.T.A PascâT)’
4. Victoria B-
5. Forests 

fi— 7. Minerul 
6— 7. Textila

R. Nlcollfia
9. Fulgerul

m. penicilina
11. A.9.A.
12. Minobradul
13. Constructorul
14. Viitorul B.

3
3
3
3
3
3
3

i 1
1
2
2
2
2

0 0 3

1 
o 
o
1

o— 5
2— 3
2— 3
5— 7
4—11 
0— 8
3— 11

0
0
4
4
4
3
3
3
3
2
2
l 
t
0

septembrie : Chl- 
Pașcan! — Con- 
Fulgerul, Textila

Etapa viitoare — 19 
mia — Minerul, I.T.A. 
struetorul. Victoria — 
_  Foresta, Nicollna — Penicilina, Avtn- 
tul — Viitorul. A.S.A. Clmpulung — Ml- 
nobradul.

SERIA A ll-a
Gloria Tecuci — Viitorul Vasfful 1—4 

(0—0).
Danubiana Roman — Letea Bacău 2—1 

(0—0).
Textila Buhușl — Minerul Comăneștt 

1—0 (1—0).
Luceafărul Focșani — Rulmentul Btrfad 

t—1 (0-0).
Oltuz Tg. Ocna — Automobilul Focșani 

1—0 (1—0).
Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej — Cimen

tul Bieaz 2—3 (1—1).
Petrolul Moineștl — A.S.M. Tecuci 8—0 

(1—0).

(Corespondenți : 
Vleru, V. Manollu, 
P. Rarabagîu).

C. FUlț&, I. Ionj E 
A .Avei, Gh. Grunzu,

- Cum se așează în teren ? 
Cum acționează ?

— Pierind de la formula 1-1-3-3-3, 
Austria Salzburg se desfășoară elas
tic. cînd e cazul 

atacînd deseori
Ca particularități 
retinut că fundașul 
exercită o supraveghe- 
.vîrful” advers cel mai

. - Cu 3 
- E 

voastră 
Austria

goluri ! 
posibil ?
ati spus

1. Rulmentul
2. Ottuz
3. Textila
4. Danubiana
5. Gloria

6— 7. Minerul
6— 7. Cimentul

8. Viitorul
9. Petrolul

10—12. A.S.M.
10—12, Letca
10—12. Automobilul

13. Luceafărul
14. Trotușul

3 3 0 6 8—3 6
3 2 1 0 8—2 5 
.3 2 1 0 4—1 5
3 2 0 1 7—5 4
3 12 0 1—0 4 

1
1
1
1
1
1
1
0
o

3
3
3
5
3
3
3
3
3

1 1 1—1 
1 1 6—6 
0
0
0
o
o
1
1

2 3—4
2 5-7
2 3—5
2 4—6
2 3—5
2 1—3
2 3—9

Rulmentul Trotu-Etapa viitoare t 
sul. Automobilul — Petrolul, Letea — 
Gloria, Viitorul — Luceafărul. Cimentul 
— Textila. A.S.M. Tecuci — Oltuz, Mi
nerul — Danubiana.

SERIA A lll-a
Galațl-Constructorul Galați o-l

Galațl-Dunărea Tulcea 0-0
Oțelul

(0-0)
Ancora —---------  ------- - -
S. N. Constanța-Granltul Babadag

1 Marina Mangalia-Cimentul Medgidia 
0-0

I.M.U. Medgldla-Electrlc* Constanța 
8-0 (2-0)

AVANTAJUL TERENULUI
Răducanu — 7. Deși a în

ceput partida foarte 
țînd’’ o minge grea 
minute, avea să 
lipsă de siguranță
în intervențiile (puține 
măr) de mal tîrziu. E 
tul principal la golul ,

Adamache — 9. Solicitat la 
maximum, el a făcut o parti
dă excelentă, 
ieșirile sale oportune, sigure, 
au impresionat asistența, rele- 
vînd forma foarte bună în care 
se află.

Sătmăreanu — 6. Evoluție
foarte slabă la Petroșani. Mul
te pase greșite, lipsă de inspi
rație la intercepție.

Boo — 7. S-a pus greu pe 
picioare, avînd „pe conștiință" 
două gafe mari rămase, din 
fericire pentru echipa sa. fără 
urmări. în renriza secundă a 
făcut un joc bun.

Lupescu — 94-. Imbatabil,
lucid, neobosit. Cel mai bun 
fundaș central al etapei.

Mocanu — 7. Decis, dar a 
avut si ezitări. Dnm'nică. la 
Petrolul, a fost... fundaș cen
tral.

Vlad — 6. Evoluție slabă. 
A greșit la eolul înscris de 
Petre Gheorghe. Nesigur si 
nehotărît în duelurile cu ata- 
canfli clujeni.

Dinu — ,8. A avut o evolu
ție bună în prima repriză. Mai 
șters în cea de a doua.

Tanui — 8. A acoperit 
reul. dar nefiind susținut 
coechipieri în duelurile 
Oblemenco, a greșit cîteva 
terventii.

N. Tonesen — 7. Tenace, 
gu’ncios.

Dumitru 
constructor, 
atu-uri ale 
Timp de 70 
un ioc

Anca 
însă nu 
special 
scris în 
celente.

Radu

Plasamentul șl

SERIA I
DUNĂREA GIURGIU — 

BUCUREȘTI 1—0
PROGRESUL
(1-0)

13), Sportul stud' 
scorul. In min. 
lovituri libere, 1

nichi (min. 24) și Nițu (min. 35). 
La reluare, oaspeții preiau iniția
tiva și n-o mai cedează pînă la 
sfîrșitul partidei. F.C. Galați re
duce din handicap în min. 63, prin 
Iancu. După acest gol. partida se 
îndîrjește. Oaspeții atacă furibund, 
forțînd egalarea, iar echipa gazdă 
se apără la disperare, întrebuințînd 
diferite mijloace nesportive (simu
lări, trageri de timp, faulturi), pen
tru a menține acest rezultat. în 
ultimul minut al partidei, 
care a fost ținta nr. 1 a 
terilor echipei gazdă (oprit 
numărate ori prin faulturi 
geri de tricou), trimite 
„un cap", care îngheață 
nele dar 
transversală

I
slab

Mustafa (min. 
țese a deschis 
în urma unei
Ionul respins de portarul Const: 
tin a ajuns la Pană și 
capul, l-a introdus în 
cui continuă într-un 
vals, ritm ce convine 
In min. 35, înaintașul 
luat o acțiune pe 
terminată cu egalarea 
1—1. După pauză, jocul »-a men 
nut mult timp echilibrat. Spre »f 
șit studenții au forțat nota 
Mățăoanu (min. 80) a marcat pur 
tul victoriei. A condus foarte bi 
N. Cursaru — Ploiești. (P. v.).

acesta, 
plasă. < 
ritm d 
oaspeții 

Mustafa 
cont propr 

scornit

Bucureștenli au primit lovitura 
în primul minut de joc. Golul a 
fost înscris, în urma unei lovituri 
libere' laterale și a unei centrări 
în careu unde capul lui Crist.ache 
deviază mingea în 
reacționează tîrziu 
printr-un „șpagat", 
plasă.

Iată-i deci, foarte 
peți în postură de 
cu! este însă nervos, precipitat, iar 
timpul nu va face altceva decît 
să accentueze această caracteristi
că. Beldeanu trimite pase și cînd 
trebuie și cînd nu trebuie. D. Geor
gescu și Cassai se complică prea 
mult, în vreme ce echipa gazdă 
se apără excelent, bătăios și atacă 
— rar, dar periculos — cu mult 
elan. Avantajul obținut în primele

„6 m“. Manta 
și C. Sandu, 
o împinge în

repede, pe oas- 
ur măritori. Jo-

silescu 
foarte

Iancu, 
apără- 
de ne- 
și tra- 

splendid 
care îngheață tribu- 
balonul lovește bara 

i și iese în aut. Gh. Va- 
(București) a condus 
această partidă.

Aurel PĂPĂDIE
După încheierea partidei

SERIA A II-a
OLIMPIA ORADEA — MINERUL 

ANINA 2—0 (1—0)
Meciul s-a disputat la Arad, d 

oarece terenul Olimpiei este su 
pendat. Golurile au fost realiza 
de Harșanl (min. 19) și Kallo (mi

dumnea
ta I.inz, 

Salzburg v-a lăsat o im
presie deosebită. Aooi. echipa po
sedă șl o bună exnerientă com
pot îtionnlă. ea evolnînd în nu 
mai puțin de cinci fronturi : in 
campionatul și Cupa Austriei, 
Clina Inter-Toto, Cupa Europei 
Centrale si Cupa ti.E.F.A.

— Nici noi — după isprava cu 
Feiienoord — nu mai sîntem niște 
necunoscut! în arena europeană. Vom 
face totul pentru a nu dezminți ce 
stă scris pe cartea noastră de vizită. 
Ne-am pregătit cu toată atenția. 
Dacă nu vom reuși, înseamnă, apre
ciez eu, că acestea sînt posibilitățile 
fotbalului nostru la ora actuală, Ia 
nivelul echipelor de club. Doar nu 
trebuie omis că de duminică. U.T.A. 
e lideră în campionatul nostru.

G. NiCOLAESCU

Doar 
că. P.S.

s-au petrecut cîteva lucruri regre
tabile : unii spectatori l-au admo
nestat pe antrenorul gălățenilor, Va-

CU 
în 

ale
cu

apărîndu-se
7—8 jucători
6—7 oameni, 
jocului ei. am 
nr. 3, Kibler, 
re atentă Ia , 
avansat, în timp ce Winkelbauer apă
rea in postură de libero.

si

— Care sînt punctele forte ale 
Austrie! Salzburg ?

— Cum am mal spus, mijlocașii 
șl. Ia modul general vorbind, forța 
ofensivă a formației, care ocupă, cu 
cele 13 goluri înscrise, primul loc 
în clasamentul eficacității.

— 9+. Excelent
unul . din marile 
echipei rapidiste.

de minute a făcut 
de marc clasă.
— 7. A muncit mult, 
s-a remarcat orin ceva 
în afara unui eol în- 
urma unei lansări ex-

(Urmare din pag. I)

ma că nu se așteaptă cu răbdare 
roadele, că Jucătorii ap(i să aplice 
corect un asemenea sistem de apă
rare nu se fac peste noapte. Ne-am 
reamintit discuția și argumentele 
pro ale reputatului tehnician în 
minutele cînd pe stadionul „23 
August" din Capitală rapidistul 
Neagu găsea teren prielnic de miș
care nestingherită în careul dina- 
movist. Și Neagu a finalizat de 
două ori, mingea parvenindu-i, de 
pildă, la golul doi, de la Ene Da
niel, și el lăsat nesunravegheat de 
fundașul advers... Și atunci ne-am 
pus întrebarea: sistemul este în 
funcție de Jucătorii aflați la dispo
ziția antrenorului, sau invers ?

Compartimentul defensiv al di- 
namoviștilor a lăsat sîmbătă im
presia că se afla într-un pat al luî 
Procust. Dar nu putem blama sis
temul, ca atare, atîta timp cît unii 
dintre Jucătorii chemați să-l aplice 
nu dovedesc aptitudinile necesare 
(vezi și cazul echipei A.S.A., care 
Ia Arad a pierdut net mizînd pe 
tactica Ia ofsaid). Hai să spunem, 
însă, că în cazul echipei campioa

ne este vorba de o chestiune com
plexă Cum rămîne, atunci, cu ga
fele de apărare ce au abundrt în 
meciurile „U“ Cluj — Crîsul și 
Universitatea Craiova — Politeh
nica ? în prima partidă, portarul 
Bologan a scăpat, pur și simplu, 
mingea din mină, de două ori (se 

“ ~ i „case mari",
ÎS golul dinamovis- 
Craiova, trei penal- 
patru acordate au 
unor inabil ităti (ca

măi întîmpiă șl la 
vezi Răducănti 
tilor...), iar la 
tyuri din cele 
fost consecința 
să nu spunem deficiențe) de tehni
că individuală. Am mai putea a- 
dăuga aci — simptomatice pentru 
diagnosticul nostru — autogolul 
lui Dodu (echipa sa, Jiul, se află 
în plutonul fruntaș cu 5 puncte 
obținute, de fapt, cu un singur gol 
înscris de propriii .jucători !) și fap
tul că actualul golgeter, Oblemen- 
co, conduce cu 5 goluri din care 
3 se datoresc executării lovituri
lor de Ia 11 metri.

Așa îneît să ne bucurăm cu mă
sură pentru recordul celor 28 de 
goluri ale acestei etape, întrucît el 
vorbește mai mult de slăbiciunii» 
apărărilor deeft de eficacitatea ata- 
canților. Și nu-i bine eă punem 
căruța înaintea cailor—

5. S-a
este încă refă'iut 
vedere fizic. Sîm- 
slab, departe de

NiinwriHer
văzut că nu 
din punct, de 
bâtă a jucat 
va^area sa.

Vign — 6.
dur în prima repriză, 
pauză st-a mal revenit, fiind 
util echipei.

Panica — 6. Destul de na- 
Iid. nefărindu-și cursele obiș
nuite.

Dembrovscbl — 9. Subtil și 
muncitor, prima personalitate 
a jocului de la Ploiești. A tea- 
lizat cîteva faze de mare spec
tacol si un gol splendid, dar 
a obosit spre sfîrșlt.

Tătarp — 6. A jucat reți
nut. a căutat să forțeze nota, 
dar nu a putut.

Neagu — 
Giuiestiului 
venire de 
impresionat 
tie si simt .. ...

Iordănescu — 7. Intimidat 
de jocul foarte tare al adver
sarului. n-a reușit prea multe 
în prima repriză. După pauză 
a fost mai bun, dar s-a do
vedit neinspirat la poartă.

Lucescu — 9. A dovedit ți 
sîmbătă că se află în aceeași 
formă foarte bună.

Fl. Dumitrescu — 7. La în
ceputul fiecărei reprize. a 
erupt în atac. Dar au fost sim
ple , focuri de artificii.. .

Media notelor KelectiOnabili- 
lor — 7,28. (în etapa trecută 
— 7,73).

Foarte crispat sl 
Dună

fază de joc surprinsă deO partidei de la Oltenița dintre9. Omul de gol al 
e în vizibilă re

formă. Sîmbătă a 
prin calm, intui- 
al porții.

7.

de secunde de Dunărea

ÎN ETAPA A la A DIVIZIEI C

Delta Tulcea-Unlrea Tricolor Brăila
4-0 (2-0)

Viitorul Brălla-Dunărea Brăila 2-0 (0-0)

(Corespondenți : V. Ștefănescu. Gh.
Arsenie, N. Teodorescu, I. Cioboată, R- 
Avram, I. Turșle șl D. Crlstarbe).

- * 0 “
0 
1
9
2
1
3
0
0
o 
o
1
1

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
R.
9.

10.
11.
12.
18. Dunărea T.
14. Unirea Tricolor

Constructorul 
Viitorul

S. N. Constanța 
Delta
T. M. U. Medgidia 
Cimentul
Marina
Oțelul 
Electrica 
Dunărea B. 
Granitul 
Ancora

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 0 11

T.

colaboratorul nostru N. TOKACEKl în timpul
S.N.O. ji F.C. Galați

a trăit 
minute.

„ochi"

40
nestingherit timp de 00 de

Excelent, bine plasat, cu 
bun, arbitrul băcăuan Adrian Ma- 
covei.

leriu Neagu, iar cîțiva huligani au 
spart cauciucurile autobuzului e- 
chipei F.C. Galati.

D. GRAVII

— F.C. GALAȚI
(2-0)

Oltenița, dintre

S.N. OLTENIȚA
2—1

Partida de la 
echipa locală Ș.N.O. și F.C. Galați, 
a avut două aspecte diametral o- 
puse. în prima parte echipa gaz
dă a avut inițiativa, a dominat 
mal mult, creîndu-și 
faze de gol și reușind să concre
tizeze de două ori prin Stama-

ȘTIINTA BACĂU — POIANA 
C1MPINA 2—1 (1—0)

Studenții au ratat multe ocazii. 
Au marcat: Codreanu (min. 19), 
Peiea (min. 73 din 11 m), respectiv 
Goran (min. 80). A arbitrat bine 
T. Leca — Brăila. (FI. Ene, co
resp.).

numeroase
METALUL PLOPENI — C.F.R. 

PAȘCANI 2—1 0—0)
putea termina la ega- 
portarul Șerban (Me
ii avut o intervenție 
min, 88, cînd scorul 
în favoarea gazdelor. 
Spiridon (min. 30), 
73), respectiv Udroaica

Meciul se 
Titrate dacă 
talul) n-ar 
inspirata în 
era de 2—1 
Au înscris : 
Florea (min. 
(min. 47). Corect arbitrajul lui A. 
Grigorescu — București, (I. Tănă- 
sescu, coresp.).

fost realizat de Fîlip, în 
care a transformat un 
A condus bine T. Cîm- 
Blstrița. (A. Verba, co-

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

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

10-1 6
5-0 6
0-1 5
9-2 4
5- 2 4
6- 3 3
0-0 3
5-0 2
3-6 2
3-8 2
3-9 2
1-4 1
1- 5 1

2- 12 1

— MarinaiEtapa viitoare ! Dunărea
Electrica — Otelul. Dunărea B. — T.M.U. 
Medgidia, Granitul — Delta, Cimentul 
— 8. N. Constanta, Constructorul — 
Viitorul, Unirea Tricolor — Ancora,

SEPIA A IV-a
Flacăra roșie București — Olimpia Gi

urgiu 3—1 (2—0).
Unirea Tricolor București — Tehnome- 

ta’ București 2—0 (1—0).
Victoria Lehllu — Autobuzul 

restl 9—1 (0—1).
T. M. București — Mașini Unelte 

restl 3—1 (0—0).
Laromet București — Electronica 

restl 1—1 (9—0).
Dlnamo Obor București — Celuloza Că

lărași 0—2 (0—0).
Voința București — Sirena București 

2—1 (1-1).

Bucu-

Bucu-

Bucu-

(Corespondenți t C. Toader, G. Rosier, 
B. Mlschle, G. Octav, D. 
eoneacu, O. Guțu).

1. Autobuzul 
fr— 3. Electronica 
fr- 3. Voința

4. TTnlrea Tricolor 
B. Celuloza

B— 7. Dlnamo Obor 
B— 7. Flacăra roșie

8. T M București 
fr—19. Tehnometal 
fr—10. victoria

11. Laromet
12—13. Olimpia
12—13. Sirena

14. Mașini unelte

Negrea, D. Dla-

3 2 16 T—3 5 
3*104—18
3 2 10 4—2 5
3 2 6 1 6—3 4
3 2 6 1 5— 3 4
3 2 0 1 3—3 4
3 2 0 1 6—6 4
3 111 7—6 3

2
2
2
1
1
0

3 10 2 2—3 
3 t 0 2 1—2 
3 0 2 1 1—3

0 1
0 1
0 0

3
3
3

2 3—6
2 1—4
3 3—7

Etapa viitoare i Autobuzul
Tricolor, Celuloza — Flacăra 
rena — T.M. București, Olimpia — Vic
toria, 
unelte 
namo

— Unirea 
roșie, SI-

Tehnometal — Voința, Mașini 
— Laromet, Electronica — Dl- 

Obor.

SERIA A V-a
Sinaia — Gloria Buzău 

(1-0).
Chimia Buzău

1—0 (0—0).
Caraimanul Bușteni — Azotul 

2—2 (l—1).
Prahova Ploiești — Victoria

1-1 (1—1).
Șoimii Buzău — Petrol 

(1-0). *
Aurora Urzieenl — Viitorul 

(0—0).
I.R.A. Clmplna — Olimpia

2—0 (2—0).

Carpați 
(1—0)

Petrolistul

1—0

Boldești

Slobozia

Floreștl

Berea 3—0

SlSnlc 2—1

Rm. Sărat

(Corespondenți : V. Feldman, D. Marin* 
V. Zbârcea, Șt. lonescu, M. Dutnitm M. 
Tabarcea, E. Strole).

1. șoimii
2. Caraimanul
3. Carpați

3 2 10 6—1 5
3 2 1 0 6—3 5
3 2 1 0 4—2 5

4. T R A Cîmplna
5. Aurora
6. Chimia
7. Gloria

8— 9. Prahova
8— 9. Azotul

10. Victoria
11. Petrolistul
12. Olimpia
13. Viitorul
14. Petrolul

4
4
4
3
3
3

SERIA A Vlll-a

Etapa vlltoațe ; Petrolul — I.R.A. Clm- 
plna, Viitorul — Prahova, Chimia — 
Gloria, Petrolistul — Caraimanul, Olim
pia — Carpați. Victoria — Șoimii, Azotul 
— Aurora.

Minerul Bocșa-Vagonul Arad 1-2 (0-0) 
Progresul Tlmlșoara-Metalul Oțelul 

Roșu 6-2 (3-0)
Minerul Moldova Nouă-U. M. Timișoa

ra 1-1 (1-0) .
C.F.R. Caransebeș-Electromotor Timi

șoara 3-0 (2-0)
Mureșul Deva-Aurul Brad 5-0 (2-0)
Gloria Arad-Victorla Caransebeș 

(0-0)
Minerul Ghelar-Furnlrul Deta 
(Corespondenți : I. Sanfiroiu, 

P. Sumandan, M. Mutașcu, " 
N. Gheorghe șl El. Oprița).

3-0

I.

(2-0) 
Ene,

SERIA A Vl-a
Lotrul Brezolu 5—0Dacia Pitești 

(1-0).
Muscelul Cfmpulung — Flacăra Morenl 

1—2 (0—0).
Metalul Mija — Unirea Drăgășanl 

(0—0).
Rapid Piatra Olt — Oltul Slatina 

(0-1).
C.hfmla Tr. Măgurele — Oltul Rm. 

een 4—o (0—o>.
Snorting Roșiori — Comerțul Alexan

dria 0—2 (0—0).
Petrolul Ttrgovlșta — Petrolul Videle 

l—o (0—0).

2—0

0-1

vn-

1. Mureșul
2. Vagonul
3. Minerul B.
4. Gloria
5. Minerul G.
6. Progresul
7. Minerul MN.
R. U M Timișoara
9. Metalul

10-11. CFR C-sebeș
10-11. Furnirul
12. Electromotor
13. Victoria
14. Aurul

2-0 
I.
Slmlou,

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

1 0 
1 0 
0 1 
0
0
1
3
1 
1
0 
0
0

1
1
1
o
1
1
2
2
2

3 0 12
3 0 12

7 
5 
«
4
5
8
2
4
7
4
3
3 
0
2

0 5
3 5

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

2
1
4
5
2
5
9
4
3
7
5
8

(Corespondenți ! Al. Momete. D. Rădu- 
lescu, C. Cosma. I Dlaconu, D. Gruia, 
C. Negulescu, M. Avanu).

Rapid — Dacia, Petrolul T. — Muscelul, 
Oltul Rm. V. — Metalul, Unirea — Spor
ting, Petrolul V. — Oltul 8., Lotrul — 
Chimia.

1— 2. Oltul S. 3 3 0 0 5—1 0
1— 2. Comerțul 3 3 0 0 5—1 0

3. Chimia 3 2 1 0 7—0 5
4. Metalul 3 2 0 1 5—3 4
5. Flacăra 3 2 0 1 6—8 4
6. Petrolul V. 3 111 8—4 3
7. Petrolul T. 3 111 3—3 3
0. Lotrul 3 111 4—8 3
9. Dada 3 1 0 2 8—3 2

10. Muscelul 3 10 3 3-52
11. Unirea 3 1 0 2 2—5 2
12. Rapid P. O. 3 0 11 3—7 1
13. Sporting 3 1111-41
14. Oltul Rm. V. 3 0 0 3 1—3 0

Etapa viitoare 1 Flacăra — Comerțul,

SERIA A Vll-a

(Corespondenți : 
Manafu, Gh. Donciu, 
Vllceanu).

1.
2.

3-4.
3-4.

5.
6.
7.
8,
9

10-12. Minerul M.
10-12. Metalul
10-12. F. C. Caracal

13. Mlnerui B.

— Minerul G.(Etapa viitoare : Metalul
Aurul Minerul B., Progresul — Electro
motor. Mureșul — Gloria, Vagonul — 
Minerul M. N., U. M. Timișoara — 
Furnirul, C.F.R., Caransebeș — Victoria

SERIA A IX-a
Textila Sebeș-Unlrea Alba lulls 1-0 

(0-0)
U.P.A. Slblu-Mlnerul Tellue 2-1 (0-0)
Mlnaur Zlatnâ-C.F.R. Sighișoara ' " 

(0-0)
Independența Slblu-Constructorul 

nedoara 8-0 (1-0)
Victoria Călan-Metalul Copșa

8-0 (2-0)
Vltrometan Medlaș-C.F.R.

8-2 (3-1)
Chimia Oraș V!ctorla-A.S.A. 

(0-1)

1-1
Hu-

Mlcl
Blmeria

Sibiu l-«

Gli. Matei).

3-1

1-1

(Corespondenți i D. Lădaru, 
can, N. BAlșan, Gh. Toptrceanu, A. Gun
ther, Z. Rlșnoveanu șt - — ■

Progresul Strehala-Mlnerul Motru 2-1 
(1-1)

Meva Tr. Severln-Stltnta Petroșani 0-0 
Steagul roșu Plentța-Progresul Cora

bia (nu s-a dlsputatț
F. C. Caraeal-Metalul Tr. Severin 

(jocul s-a Întrerupt în min. 56).
Minerul Lupeni-Panduril Tg. Jtu 0-0
Minerul Rovlnart-bunărea Calafat 

(0-1).

t Boțo-

1. Independenta 3 3 0 0 S-l 8
2. UPA Sibiu 3 2 0 1 9-5 4
3. Victoria 3 2 0 1 4-1 4
4. Textila 3 2 0 1 4-3 4
5. ASA Sibiu 3 111 9-6 3

6-7. Vltrometan 3 111 8-8 3
6-7. Mlnaur 3 111 3-3 3

8-10. Metalul 3 111 1-2 3
8-10. CFR Sighișoara 3 111 5-6 3
8-10. Chimia 31113-4 3

11. Unirea 3 10 2 2-3 2
12. CFR Slmerla 3 10 2 6-10 2
13. Minerul 3 0 12 2-4 1
14. Constructorul 3 0 12 0-6 1

Etapa viitoare î Minerul — Victoria.
C.F.R. SlgHișoara — C.F.R. Slmerla,
Constructorul — U.P.A. Sibiu. Unirea — 
Chimia, Independența — A.S.A. Sibiu, 
Textila — Mlnaur, Metalul — Vltrome- 
tan.

Gh. Dobreanu,
CotescuI.

Gh. 
și o.

Știința 
Metalul T. S. 
Progresul 
Minerul L.
Dunărea
Steagul 
Pandurii 
Meva Tr. S. 
Progresul

3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3

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

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

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

T. S. — Pan«Etapa viitoare i Metalul
durii. Metalul T. — Minerul R., Steagul 
— F. C. Caracal, Dunărea — Minerul 
€., Minerul M. — Meva, Progresul C.

Progresul S.

SERIA A X-a
Carei-Bradul Vlșeu 2-0 (1-0) 
Zalău-Constructorul Bala Mare

Voința
Unirea

1-1 (1-1)
Minerul Cavnlc-C.I.L. Slghetul Marma- 

țlel 3-0 (2-0)
Măgura Șlmleul Sllvanlel-Someșul Satu 

Mare 5-0 (2-0)
Topltorul Bala Mare- Recolta Salonta 

3-1 (2-1)
Minerul Bata Sprle-Bihoreana Harghi

ta 2-0 (2-0)
Gloria Bala Mare-Vlctoria Caret 0-3 

(Gloria fiind suspendată)

(Corespondenți î Șt. Vida, M. Bonțoliv 
Z. Debrețenl, T. Topan, V. Săsăranu șl 
Al. Domuța).

Victoria — Minerul C„ Topltorul — 
Constructorul, Bihoreana — Voința. Bra
dul — Gloria. C.I.L. Sighet — Unirea, 
Măgura — Minerul B. S.

1. Victoria 3 3 0 0 10-1 6
2. Minerul B.S. 3 3 0 0 8-0 fi
3. Unirea 3 2 1 0 8-2 5
4. Minerul C. 3 2 0 1 9-4 4

5-6. Topltorul -3 2 0 1 6-4 4
5-6. Bradul 3 2 n 1 5-3 4

7. Constructorul 3 1 1 1 5-4 3
R. Voința 3 1 1 1 3-6 3

9-10. CTL Sighet 3 1 0 2 5-6 2
9-10. Măgura 3 1 0 2 6-7 2

11. Bihoreana 3 1 0 2 4-7 2
12. Recolta 3 0 1 2 2-10 1
13. Someșul 3 0 0 3 1-9 0
14. Gloria 3 0 0 3 0-9 0

Etapa viitoare : Someșul — ■Recolta,

POLITEHNICA GALATI — 
PROGRESUL BRĂILA 0—0

Cei 8000 de spectatori au asistat 
Ia un meci care n-a avut nimic 
comun cu fotbalul. Patru jucători 
(Traian, Gheorghiță — Progresul, 
Ungureanu, Lehăduș — Politehnica) 
au fost avertizați pentru faulturi 
repetate. A condus bine R. Stîn- 
can — București, (T. Siriopol, co
resp.).

SERIA A Xl-a
Tlrnăvenl-Progresu! NăsăudChimica

IM (2-0)
Viitorul

(1-1)
Tehnofrig Cluj-Dermata Cluj 2-0 (0-6)
Arieșul Turda-TTnirea Dej 0-0

Minerul Rodna-C.T.L. Gherla 2-2 (2-1)
Arieșul Cîmpia Turzii-Industria sîrmei 

Cfmnia Turzlt C-2 (0-1)
Someșul Beclean-Soda Ocna Mureș 1-1 

(1-1)

Tg. Mureș-Metalul Alud 1-1

A.
E.
I-

(Corespondenți : T. Ducan. 8. Albu, 
Fehervarl, P. T.azllr, 
Danclu și I. Pintea).

Croitoru,

1. Chimica 3306 11-1 6
2. Arieșul T. 3210 6-1 5
8. Tnd. slrmel 3201 6-1 4
4. Tehnofrlg 3201 5-2 4
5. Unirea 3120 2-1 4
8. Metalul 3111 5-3 3

7-8. CTL Gherla 3111 5-6 3
T-8. Viitorul 3111 5-6 3

9. Arieșul C.T. 3102 2-3 5
10. Dermata 3 1 0 * 2-4 9
11. Someșul 3021 1-4 *
12. Progresul 3 1 0 * 2-8 *
13. Soda MU 1-4 1
14. Minerul 3 0 1 * 3-1* 1

— Ind. slrmd.Etapa viitoare i Metalul
Unirea — Dermata, Arieșul C.T. — So
meșul, Tehnofrlg — Ariesuț T„ Soda 
— Viitorul, Progresul — Minerul, C.I.t, 
Gheria — Chimica.

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov-Mlnerul Bălan 4-1 

(0-0)
Textila Odorhelul Secuiesc-Carpați Bra

șov 5-1 (1-1)
Politehnica Brașov-Colorom Codle* 

3-0 (1-0)
Torpedo

1-3 (1-2)
Minerul

(0-1)
Carpați

1-1 (1-1)
'Unirea

Tg .Secuiesc 1-1 (1-0)

Zărnești-Oltut Sf. Gheorghe

M. Cluc-Metrom Brașov 0-2
Covasna-VHtorul Gheorghlenî

Cristuru Seculesc-Forestlerul

(Corespondenți î V. Secăreanu, A. Plft- 
loera, G. Lorac, C. Chiriae, Z. Morval, Fr. 
Gazdag L. Ventzel).

Z. Mor val, Fr.

1. Politehnica
2. Tractorul
3. Metrom

m o
3 2 10
3 2 10

8-2 6
10-2 5
5-1 5

4-5. Textila 3 2 0 1 0-6 4
4-5. Oltul 3 2 0 1 8-5 4

6. Viitorul 3 111 5-4 3
7. Unirea 3 111 3-3 3
8. Torpedo 3 111 3-4 3
9. Carpați C. 3 111 3-5 3

10. Forestierul 3 0 2 1 2-4 2
11-12. Carpați B. 3 10 2 4-8 2
11-12. Minerul B. 3 10 2 3-7 2

13. Minerul M. C. 3 0 0 3 2-7 0
14. Colorom 8 0 0 3 0-7 0

Etapa viitoare t Carps# 
Viitorul - ” ‘ “
nerul M. 
Unirea - 
Oltul, Coțorom

B. — Metrom, 
. Torpedo, Forestierul — MI
CI.. Politehnica — Tractorul, 
Carpați C„ Minerul B. — 

Textila.:

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — METALUL 
TIRGOVIȘTE D-O

Dominare sterilă a gazdelor. A 
arbitrat bine Maximilian Popescu— 
București. (C. Nemțeauu, coresp.). 

t
CHIMIA RM. VTLCEA — METALUL 

BUCUREȘTI 1-0 (0-0)
Gazdele au fost mai Insistente 

în acțiunile ofensive șl au înscris 
unicul gol prin H. Popcscu — min, 
49. în min. 85 jucătorii H, Popes
cu (Chimia) și Apostol (Metalul) 
au fost eliminați pentru lovire re
ciprocă. Bun arbitrajul lui N. Mo- 
goroașe — Craiova (D. Roșianu, 
coresp).

SPORTUL STUDENȚESC — PORTUL 
CONSTANȚA 2—1 (1—1)

Bucureștenll au dat multe emo
ții suporterilor, deoarece și de astă 
dată el n-au strălucit. Au arătat 
în joc multe carențe, atît la capi
tolul rezistenței fizice cit șl la cel 
tehnlco-tactic. Riposta constfințeni- 
lor a fost neașteptat de bună. El 
au jucat degehis șl dacă înaintașii 
Paraschlvescu șl Mustafa ar fi 
fost mal incisivi, rezultatul parti
de! putea fi altul.

în prima repriză, după ce con- 
«tănțenii au ratat o ocazie, prin

90). A arbitrat bine I. Cimpcanu— 
Cluj. (Gh. Nicolăiță, coresp.).
MINERUL BAIA MARE — C.S.M. 

SIBIU 2—0 (2—0)
Băimărenii au desfășurat un joe 

frumos, mal ales în prima repri
ză. cînd au înscris cele două go
luri. Autorul golurilor : RosznaF 
(min. 27 și 31). După pauză, si- 
bienil au jucat mai deschis, au 
avut cîteva ocazii. Competent, ar
bitrajul Iui T. Vas — Oradea. (T. 
Tohfifan, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — C.F.R. 
ARAD 1—0 (0-0)

Dominare netă a gazdelor. Uni
cul gol a 
min. 74, 
penalty.
pen nu — 
resp).

GIORIA BISTRIȚA — C.F.R. ’ 
TIMIȘOARA 2—1 (0—1)

Ambele echipe și-au adus contri
buția Ia realizarea unui spectacol 
fotbalistic agreabil. Golurile au 
fost marcate de Ciocan (min. 61 
din II m), Muresan (min. 66). res
pectiv Nestorovici (min. 441. Bun. 
arbitrajul lui C. Braun — Brașov. 
(I. Toma, coresp.).
POUTFHNICA TIMISOARA — GAZ 

METAN MEDIAȘ 3—0 (2—0)
Studenții au dominat. însă ac

țiunile lor. în multe cazuri, nu au 
fost bine concepute Scorul a fost 
stabilit de Petrică (min. 22. autn- 
gol). Ardeleanu (min. 35. autogol) 

A arbitrat 
bine. S. Patkoș — Oradea. (I. Stan, 
coresp.).
CORVINin HUNEDOARA — CHIMIA 

FĂGĂRAȘ 1—0 (1—0)
înaintașii hiinedorenf au ratat cu 

seninătate multe ocazii. Unicul sol 
a fost înscris de Munteann, în min.' 
7. Corect, arbitrajul lut I. Barbu —, 
Aiud. (V. Albu. coresp.). ,?

VUITURI! TEXTILA LUGOJ — 
ELECTROPUTFBE CRAIOVA 

1-1 (1—0)
După numeroase ratări.' localni

cii au deschis scorul prin Vraja,’ 
în min. 15. După pauză, gazdele 
au continuat să domine. Spre sfîr
șitul partidei. în min. 85. la un 
contraatac, craioveanul Bărbnț a 
egalat. A condus corect A. Crișan— 
Arad. (C. Olani, coresp.).
C.S.M. REȘIȚA — METALURGISTUL’ 

CUGIR 1—0 (1-0)
Reșițeniî au dominat, dar ei au 

putut desface cu greu apărarea 
supraaglomerată a Metalurgistului.' 
Unicul gol a fost realizat de V. 
Grîgorescu — Craiova. (I. Plăvlțu, 
coresp.).

sl Bungău (min, 75).

21 SEPTEMBRIE - TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
De ieri, a început vînzarea la 

tragerea excepțională LOTO din 
21 septembrie 1971.

Această tragere excepțională 
prezintă cu o bogată listă de cîști
guri în 
bani.

Se vor 
MITAT : 
și DACIA 1100, excursii (a cîte 2 
locuri) cu petrecerea Revelionului 
ia Brașov șl 
în numerar de 
rlabilă.

PRONOEXPRES

se

autoturisme, excursii și

atribui în număr NELT- 
autoturisme DACIA 1300

numeroase cîștiguri 
valoare fixă și va-

autoturismelor de• Clștigătoril
la tragerea excepțională Pronoex- 
pres din 5 septembrie a.c. sînt ur
mătorii : Categoria 2 (6 autoturis
me SKODA S 100) i 1. Frățllă Pe
tre Brașov; 2. Dragomir Gheorghe 
— Brăila: 3. Caranică Steriu — 
Călărași; 4. Antal Gabriela — Tg. 
Mureș ; 5. Ivan Gheorghe —Plo
iești ; 6. Tudor Gheorghe — Bucu
rești.

CÎȘTTGURTLE CONCTÎRSUI.UT Nr. 38 
DIN 8 SEPTEMBRIE 1971 :

Extragerea T: Categ. 1: 1 variantă
3 variante 
9.20 a 6.528 

5-a:
40 lei.

10% a 100.000 lei; a 2-a:
10% a 20.014 lei; a 3-a: 
lei: a 4-a: 29.45 a 2.039 lei; a 
88,45 a 679 Iei; a 6-a: 3.433,30 a

report CATEG. 1: 1.138.942 It
Extrajorea a II-a: Categ. A: 2 

riante 10% n 100.000 Iei; B: 7,70 
9.743 lei: C: 30.40 a 2.468 lei: 
1.384,70 a 60 lei; E: 80,75 a 200 
F: 2.044,95 a 40 lei

REPORT CATEG. A: 148.779 lei.
Cîțtigul de categ. I a revenit Iul 

RADUCU AUREL din Brașov, iar cele 
de categoria A, au revenit Iul ILIA 
TRAIAN din Galati șl LUNGU CON
STANTIN, din Moldova-Nouă, care 
cîștigă cîte 100.000 lei.

I Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



TINERII N0ȘTRIPOIOIȘIIFLEJI ROMANI PE PISTELE EUROPENE
ADRID: CORNELIA POPESCU 

ÎNVINGĂTOARE
ADRID, 13 (Agerpres). — La 
irid s-a încheiat concursul atle- 
studențesc organizat de Fede- 
a internațională a sportului u- 
srsitar. Tn cea de-a doua zi de 
curs, culorile românești au fost 
e reprezentate de Cornelia Po- 
cu, frivingătoare în proba de 
itură în înălțime, că rezultatul
1,85 m. Pe locurile următoare 

j clasat în ordine 1 Sara Sime-
(Ttalia) 1,80 m ; Adelaida 
(U.R.S.S.) 1,78 m ; Breda 

;ek (Iugoslavia) 1,78 m. 
Jasat pe locul doi la triplu 
rol Corbu a participat și la ’să- 
Ji*a în lungime, ocupînd, de ase- 
nea, locul secund, cu 7,55 m. 
rtoria în această probă a reve- 

englezului Geoffrey Hignett — 
3 m.
iată cîștigătorii celorlalte probe i 
tsculi.n 200 m 1 Mennea (italia) 
5; 110 m g; Liani (Italia) 13.7; 
0 m : Ortiz (Spania) 1:48,3 ; pră- 
iă : Tananika (U.R.S.S.) 5,15 m i 
100 m t Korita (iugoslavia) 14:03,0: 
>00 m : Arese (Italia) 3:42.2 ; 400

50,7 ;
82,32 m ; 

Cistiakova 
Bufanu a 

m i 
(Elisa-

Her-
Ba-

saJt,

su-1 Stukalov (U.R.S.S.) 
ă : Cramerotti (Italia) 
minin : 100 m :
.R.S.S.) 11,5 (Valeria 

■upat locul 6 cu 12,0); 800 
urhraaf (Olanda) 2:05,7 ; 
ita Baciu s-a situat pe locul 5 cu 
08,0). Organizatorii au alcătuit și 
i clasament pe țări, în care pri- 
,ul loc este ocupat de U.R.S.S., 
rmată de italia, România, Cuba, 
pania, Anglia, Olanda, S.U.A., Iu-, 
aslavia și Franța.
IOSCOVA : ARGENTINA MENIS 

PE LOCUL III
13 (Agerpres). —MOSCOVA,

oaie probele desfășurate în cea

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

de-a doua zi a concursului atletic 
„Memorialul fraților Znamenski” 
au revenit sportivilor sovietici 
masculin : 800 m : Gulevatîh 1:49,2 
3000 m obșt. 1 Gherlan 831,8 
5 000 mi Bitte 13:45,4; 400 mg

I
1
>

_ » 
Gavrilenko 50,6; lungime i Pono
marenko 7,87 m ; cioeart i Gamski 
71,28 m ; prăjină : Isakov 5,00 m. 
In proba feminină de aruncarea 
discului, pe primo1 loc s-a clasat 
recordmana mondială Faina Melnik 
cu 61,36 m, urmată de Ludmila 
Muravlieva și românca Argentina 
Menis — 58,78 m. La 200 m plat, 
prima a trecut linia de sosire Ni
kiforova — 23,7 ; secundată de Ma
riana Goth (România) 23,8.

sportivi din Bul- 
Grecia ți Turcia 
categoric de re- 

gazdă. Iată cîști-

MUNCHEN : V. BOGDAN — 
LOCUL III ÎN DECATLONUL 

„OPEN"

Concursul internațional de pen
tatlon de la Miinchen a fost cîști
gat de atleta vest-germană Heide 
Rosendahl, care a totalizat 5 228 

Valentina Tihomirovapuncte.
(U.R.S.S.) a ocupat locul doi cu
5 033 p, fiind urmată de Karen 
Mack (R.F.G.) cu 4 913 p.

Concursul de decatlpn „open" a 
fost dominat de suedezul Lennart 
Hedmark cu 8 057 p. Rick Wanne- 
maker (S.U.A.) s-a clasat pe locul 
doi cu 7 694 p, iar atletul român 
Vasile Bogdan a ocupat locul trei 
cu 7 547 p, urmat de Rudolf Hun- 
ner (R.F.G.) cu 7 444 p. în meciul 
de decatlon U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei, victoria a revenit oaspe
ților cu 88,087—67,979 p. Con
cursul de pentatlon a revenit atle
telor sovietice, care au învins cu 
24,334 p — 24,225 p, echipa R. F. 
a Germaniei.

Protagonistele intilnirii de pentatlon R.F. a Germaniei — U R.S.S desfă
șurată la Miinchen: Heide Rosendahl (stingă) și Valentina 1 ihomirova 

(dreapta), clasate pe locurile I și, respectiv, 11.
Telefoto I A.P. — AGERPRES

• V

V tn campionatul masculin de
< ----- —----------------- —----

TIMIȘOARA 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Jocuri interesante, echilibrate, și 
disputate intr-un spijrit de deplină 
sportivitate — sînt caracteristicile 
celei de a 5-a etape a campionatu
lui masculin de handbal desfășu
rată luni în sala Olimpia din orașul 
de pe Bega.

POLITEHNICA GALAȚI—S. C. 
BACAU 15—16 (8—11). Cu un efec
tiv ceva mai complet (astăzi a ju
cat și Văduva), studenții gălățeni 
au putut să facă față cu un ran
dament sporit, experimentatei for
mații băcăuane. Aceasta 
mă, beneficiind de verva 
a lui Constantinescu, s-a

din ar
de șut 
detașat

(Urmare din pag. 1)

RBlUItLt-SORPRIW 
L
cauzelor - echilibrul mai mare de 
țor,ta care există între .6-7 dintre 
fpr’matiile divizionare si care contri
buie, mai mult decît în anii prece- 
denti, la realizarea unor meciuri 
steinse. încheiate uneori cu rezultate 
nescontate.

, Dintre formațiile participante. Uni
versitatea Timișoara a avut drumul 
<țel mai neted. Plerzind doar un meci 
'0—10 cu Mureșul la Tg. Mureș) șl 
dlspunînd la #cor de celelalte forma
ții, timișorenceie si-au asigurat pri
mul loe în clasament șl un golaveraj 
<ie rivniti 109-61. Și în această for
mați* se fac, însă, remarcate unele 
neajunsuri. în general, ele vizează 

■l®»a de »eriozitate cu care handba
listele prof. C. Lache abordează me
ciurile cu echipele mai slabe. Nu este 
exclus ca — mergindu-se pe această 
linte — Universitatea Timișoara să 
ajbă parte de surprize... neplăcute. 
Campioana țării — Universitatea 
București — a avut, in general, o 

’comportare constant bună. Păcat că 
îh două partide (cu I.E.F.S. și cu 
Mureșul) a ratat finalurile. Revela
țiile acestui campionat sînt — fără 
doar și poate — echipele I.E.F.S. ți 
Mureșul Tg. Mureș. Aceste două for
mații asaltează cu îndreptățite șanse 
primul loc în campionat. Ele au ți 
meritul de a fi cele mai entuziaste 
dintre participante, neafectate încă 
da blazarea unor îndelungi stagii !.n 
plutonul fruntaș. Așteptăm, cu plă
cere, evoluția tuturor acestor team- 
uri in turneul de sală.

în finalul primei reprize, cînd 
scorul a evoluat de la 7—5 (min. 
22) la 10—7 (min. 28). în repriza 
secundă, gălățenii au avut o pu
ternică revenire, jucînd mai atent 
în apărare și cu mai mult calm în 
atac. Consecința a fost că ei 
au. reușit să egaleze (12—121 
min. 40) și chiar să preia con
ducerea (13—12 i min. 42). în con
tinuare, se părea că vom asista 
la o surpriză, scorul ajungînd 
15—13 în favoarea Politehnicii.

Lipsită însă de o pregătire fizică 
corespunzătoare, formația gălă- 
țeană a fost depășită în final, 
tind experiența și calmul hand- 
baliștilor din Bacău au făcut ca 
scorul să le fie favorabil la o dife
rență minimă. Principalii realiza
tori i Constantinescu (8) și Cer- 
venca (3) pentru S. C. Bacău, res
pectiv, Hornea (5), Pădure (5) și 
Neagu (4). Au arbitrat I. Ionescu 
și C. Burcă (București).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ 18—14 
(9—9). o întîlnire frumoasă, aprig 
disputată, între două echipe stu
dențești cuprinzînd multe ele- 
mente tinere. Partida a fost mai 
echilibrată în prima repriză, cînd 
rezerva de pregătire fizică gene
rală a clujenilor le-a permis, nu 
numai să țină piept rapidei for
mații bueureștene, ci chiar să ® 
conducă I 6—3 (min. 14), 8—6 (min. 
20). In partea a doua a Jocului 
Universitatea București a continuat 
să apese pe accelerator, în timp 
ce clujenii s-au stins încet, încett 
Cele mai multe puncte au înscriși 
'Anton (5), Cîrlan (4), Voinea (3) 
ți Cosma (3) pentru Universitatea 
București, respectiv, Capră, Oros, 
Saigo, și Schobel — toți cîte 3.

La Atena continuă să se desfă
șoare întrecerile Balcaniadei de 
juniori la natație. Probele de înot, 
la care participă 
garia, Iugoslavia, 
au fost dominate 
prezentanții țării
gătorii lor i 200 m liber (f) i Lou- 
katou (Grecia) 2:24,6; 200 m 
(b) i Bertianos (Grecia) 2:07,6 ; 200 
m delfin (b) i Daras (Grecia) 2:23,6; 
200 m delfin (f) i Majnarici (Iugo- 

i (f)i 
200 m 

P. Miloș (Iugoslavia)

liber

slavia) 2:36,5 ; 200 m spate 
Bertianou (Grecia) 2:40,9; : 
spate (b) i
2:19,3 ; 200 m bras (b) i Panteleev 
(Bulgaria) 2:41,0; 200 m bras (f) 1 
Pajdar (Iugoslavia) 3:00,8.

în turneul de polo, echipa Româ
niei a învins pe cea a Iugoslaviei 
cu 5—4, iar Grecia a întrecu! Bul
garia cu 6—3. In clasament conduc 
formațiile Greciei și României 
(neînvinse) care au totalizat cîte 
4 puncte.

ESSEN, 13 (prin telefon). De la 
bun început este necesar să preci
zăm că frumoasa comportare, de 
pînă acum, a echipei naționale a 
României, la a XVII-a ediție a cam
pionatului european de baschet, se 
datorează in mare măsură discipli
nei perfecte a tuturor jucătorilor, ca 
și faptului că ei au izbutit să se 
mobilizeze, să luote cu hotărîre și 
mare luciditate. In felul acesta, au 
fost realizate acțiuni bine chibzuite 
și minunat pregătite, care au dere
glat mecanismul adversarilor. Esle 
vorba, bineînțeles, de meciurile cu 
Franța și R.F. a Germaniei. în care 
baschetbaliștii români au evoluat la 
adevărata lor valoare. Referitor la 
partida cu formația tării gazde, tre
buie specificat că handicapul sub 
panouri (sportivii vest-germani au 
recuperat mai mult) a fost suplinit 
prin 
ne : 
nouă 
trei, 
cinci 
buie 
team-ul român a dominat net. mani- 
festind o clarviziune admirabilă 

aceste două succese, selecțio- 
României are, teoretic, asigu- 

o poziție în primele opt locuri, 
ce constituie deja un rezultat 
bun decît la ediția trecută a

precizia aruncărilor din acțiu- 
Albu a înscris șapte din cele 
aruncări. Diaconescu două d'n 

Tarâu patru din patru. Oczelak 
din șase. în mod deosebit tre- 
amintit finalul tocului, în care

Prin 
nata 
rată 
ceea 
mai
„europenelor”, cind s-a clasat ne lo
cul nouă. Meciurile cu Polona 
(marți) și Spania (miercuri) vor de
cide dacă sportivii români vor mai 
păși o treaptă (sau mai multe) în 
ierarhia europeană.

In rest, în ceea ce privește grupa 
de la Essen se cuvine să subliniem

— în ce a constat această meto
dă. .. specială ?

— Anume, ne-am adaptat perfect 
condițiilor de ioc de la Sao Paulo. 
Este greu de înțeles, de aci. de la 
mii de kilometri, ce se poate netrece 
pe un teren de sport aflat în Ame
rica Latină. Publicul este fanatic, 
sau mai mult decît atît. Am înțeles 
aceasta încă din zilele premergătoa
re intîlnirii noastre, asistînd la două 
meciuri de fotbal. 30 de mii de „pau- 
listas” făceau de trei ori mai mult 
zgomot decît o sută de mii de. spec
tatori bucureșteni, în ziua unui meci 
mare. Trompete, petarde, focuri de 
artificii și tot 
ultra-pasionate 
— iată ce ne 
diat, am tras 
împreună cu

arsenalul unor tribune 
pentru oropria echipă 
stătea în fată... Ime- 
concluziile de rigoare. 

....._____ __ căpitanul de echipă.
Ștefan Georgescu — cu care. în pa
ranteză fie spus am colaborat per
fect — am făcut un plan „în trei”, 
hotărînd să jucăm făcînd abstracție 
totală de public, arbitri și orice alt
ceva, ce se petrece în afara liniilor 
albe ale terenului. Doar asa se putea 
juca la Sao Paulo. Si doar așa. Ibe 
Năstase a putut să-l învingă pe Man- 
darino în numai două ore de la 
debutul intîlnirii — deși au fost 
mingi extrem de disputate și în acest 
meci — și doar așa am putut eu să 
înscriu punctul victorios în ultima zi.

citl-
• ul-

— Ar fi Interesantă, pentru < 
(orii noștri, o descriere a acestor

handbal

ETAPA A ll-a
Duminică s-« disputat cea de a doua 

etapă din cadrul campionatului de hand
bal, divizia B, masculin șl feminin. Re
zultatele, în general scontate, au arătat 
că lupta pentru promovarea în primul 
eșalon al țării a început chiar din pri
mele runde ale campionatului șl că toa
te formațiile încearcă să ocupe încă de 
acum o poziție bun# în „pluton", iată 
rezultatele înregistrate :

FEMININ : Seria I : Chimia Buzău — 
Voința București 7—7 (4—4), Politehnica 
Galați — Chimia Făgăraș 11—10 (5—4), 
Spartac Ploiești — Progresul București 
9—6 (4—2). Constructorul București — 
I.S.E.M. 10—« (8—4) ; seria a n-a i Spar
ta Mediaș — Textila Sebeț 15—# (7—3) ; 
Constructorul Timișoara — Universita
tea n Timișoara 11—9 (2—2), C.S.M. Si
biu — Constructorul Bala Mara 11—7 
(3—4), Dermagant Tg. Mureș — Voința

n
I

I
I

veritabilă catastrofă : 
dublu. Putini dintre 
meci, chiar observa

ție mai dădeau șanse 
1—2. Aci, a trebu.t 
în mod deosebit, la

time secvențe din meciul Brazilia — 
România ?

— Am intrat, in a treia zi a me
ciului. după o 
înfrîngerea la 
cei prezenți la 
tori imparțiali, 
de victorie, la 
să facem apel
acea metodă specială „antl-paullstas" 
a noastră, și ea a funcționat per
fect. Ilie l-a învins ne Koch. jucind 
excelent, și a restabilit egalitatea pe 
tabela de scor. Urmam eu. în fata 
lui Edson Mandarino, învingătorul 
lui Kodes în precedentul meci al 
brazilienilor. Mi-arti spus : „Dacă am 
o șansă, n-o scap.. .” Și m-am con
centrat exclusiv la ioc. După o ju
mătate de oră aveam 6—0 și 4—0, 
iar după încă una. conduceam cu 
3—0 în al treilea set ! A urmat o 
revenire a lui Mandarino și emoții 
extreme. La 4—2. îmi pierd servi
ciul : 4—3. . . Schimbăm terenul. în 
fața unor tribune care scandau asur
zitor : „Brazii ! Brazii !...” Era un 
moment greu. Mandarino egalează 
cu serviciul (4—4), mi-1 ciștig și eu 
Pe al meu : 5—4. Am înțeles că în 
ghemul următor, ca să ciștig. trebuie 
să joc repede și decisiv. Am 15—0. 
La mingea următoare, Mandarino 
trimite un ..stop” în afara liniei. Ar
bitrul brazilian anunță „aut", apoi 
— sub presiunea tribunelor — revi
ne asupra deciziei. Aci. arbitrul 
principal, englezul Hardwick, are o 
intervenție exemplară, restabilind 

scorul real : 30—0 pentru mine. A 
urmat 30—15, 40—15 și victoria.

— Acum, despre challcngc-round...
— Mai e ceva mai puțin de o lună 

pînă atunci. Am venit în țară, pen
tru o scurtă odihnă, pe care o so
cotesc absolut necesară. Deși parti
ciparea noastră la Forest Hills nu 
ne-a solicitat în mod deosebit. Gazo
nul american a fost parcă mai rapid 
pentru noi în acest an și drumurile

Au arbitrat C. Căpățînă și 
(Buzău).

independenta sibiu 
NAMO BRAȘOV 
Partida a început 
dentă dominare a 
care a condus cu 
7—4 (min. 22) și 
Abordînd partea a doua a întîlni- 
rîi cu o prea mare încredere în 
forțele proprii, jueătorii de la Si
biu au comis o cascadă de gre
șeli în atac, ca și în apărare, de 
care au profitat brașovenii 1 10—10 
(min. 42). De aici înainte dinamo- 
viștii, deconectați, s-au mișcat mai 
în voie și au obținut o victorie la 
care nu mai sperau. în final me
ciul a căpătat unele accente dure, 
sancționate cu promptitudine de 
cei doi arbitri. Principalii marca
tori i Messmer (5), Lechner (5) și 
Hotnog (3) pentru Dinamo Brașov, 
respectiv. Petri (5), Schmidt (5) și 
Schuman (2). Au condus V. Pelen- 
ghian și T. Curelea (București).

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 21—15 (11—5). A fost 
întîlnirea care întrunea atributele 
de derby al etapei și care a cores
puns în foarte mare parte așteptă
rilor noastre. Bucnreștenii au con
firmat valoarea lor, cîștigînd acest 
meci în care adversarii s-au dove
dit foarte ambițioși ți în cert pro
gres. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Popescu (6), Chicid 
(5) — Steaua ți Gunesch (11) — Po
litehnica Timișoara.

DINAMO BUCUREȘTI — TRO- 
TUȘUb ORAȘUL GH. GHEOR- 
GH1U-DEJ 27—15 (12—6).

GRUPA

GRUPA

evoluție prea 
lotul R.F. a 
plăcută sur-

au avut o 
in schimb 
constituie o

după pri-

evidenta superioritate a reprezenta
tivei U.R.S.S., impresionantă prin 
înalta tehnicitate a jucătorilor, prin 
rapiditatea cu care ei iși construiesc 
contraatacurile. Polonia se anunță 
ca a doua formație a grupei. Com- 
ponenții lotului polonez sint tineri, 
înalti și voinici, practică un baschet 
plăcut și eficace și îl au în rîndul 
lor pe Jurkiewicz, care posedă o 
mare precizie la aruncări (înscrie de 
regulă in jur de 30 de puncte). Spa
niolii nu 
strălucită. 
Germaniei 
priză și cu o conducere tehnică mai 
inspirată ar putea realiza perfor
manțe mai bune. Francezii au consti
tuit o deziluzie. Au citiva baschet- 
baliști de valoare, dar ei nu for
mează o echipă. Insuficienta pregă
tirii

Si 
mele trei

...............- ' . »*•*»

w*
•Wk

comune este vădită, 
acum, clasamentele 

zile :

1. u R.S.S.
2. Polonia
3. România
4. Spania
5. Franța
6. R.F.G.

1. Italia
2 Iugoslavia
3 Bulgaria
4. Cehoslovacia
5. Turcia
6. Israel

la Essen.

239—197

întllnirileMarți au loc
România — Polonia. U.R.S.S. — Fran
ța și Spania — R-F. a Germaniei.

a avut o importantă contribuție la obținerea victoriei in partidaPopa
cu Franța. Iată-l in imagine aruneînd la coș, in ciuda celor patru jucă

tori francezi din jurul lui.
Foto : Dragoș NEAGU

l-am văzut 
pierdută la 
pot să fac 

joc. Eu con-
făcut o treabă 
Tom Gorman, 

ceea

închise spre finale. Nu 
pe Năstase în 
Carmichael, așa 
aprecieri asupra 
sider, totuși, că 
bună eliminînd 
în fața publicului new-yorkez, 
ce creează dificultăți in plus selec
ționerilor echipei S.U.A. pentru 
challenge-round.

partida 
că nu 

acestui 
am 
Pe

TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
— Cum se conturează această e- 

chipă americană ?
— Părerea mea este că Stan Smith 

și Cliff Richey vor fi preferați, la 
simplu, lui Clark Graebner și Frank 
Froehling. cu toate rezultatele bune 
ale acestora din urmă.. Și cu toate 
că Richey a declarat că nu vrea să 
joace pe zgură, la Charlotte. La du
blu. voi» fi introduși alții, poate to
tuși Gorman, sau Van Dillen.

Numeroșl spectatori au urmărit la G6- 
teborg a doua întîlnire internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele Suediei 
și Cehoslovaciei. Hocbeiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu 3—2 (0—0, 1—1, 
2-1).

Maratonul internațional desfășurat la 
Miinchen a revenit japonezului Akio 
Usami. care a parcurs clasica distanță 
de 42.195 km în 2h 15:52. Colegul său 
de echipă Kanji Kimihara a ocupat locul 
doi cu 2h 17:00,6, fiind urmat de ceho
slovacul Mladek 2h 19:04,2.

„manșe") s-au tntîlnlt echipele Olandei 
șl Italiei. Sportivii olandezi au obținut 
victoria cu scorul de 4-2 șl, respectiv, 
7—3, intrînd In posesia trofeului.

Tradiționalul maraton nautic de 'a 
Riccione a revenit înotătorului iugoslav 
Veliko Rogosicl. cronometrat pe distan
ta de 6 km cu lh 24:51, Următoarele două 
locuri au fost ocupate de Italienii Clau
dio Clccrria lh 39:21 și Alfredo Paduano 
lh 42:39, Francezul Jacky Boursault s-a 
clasat pe locul patru în lh 42:41.

— Știu că nu este oportun de a 
solicita, de pe acum, un pronostic. 
Totuși__

— Aparent, acceptînd să joace fi
nala pe un teren cu zgură, ameri
canii ne-ar fi cedat jumătate din 
șanse. Numai aparent, însă. Fiindcă, 
în realitate, zgura americană este cu 
totul altceva decît cea europeană. Di
feră total compoziția ei și felul cum 
este pregătit terenul. In plus, mingile 
„Wilson”, alese pentru meci, anunță 
că se va juca un tenis foarte rapid, 
Totuși, zgura nu e ciment sau ga
zon, iar Charlotte nu trebuie să fie 
Cleveland... Dar. să nu uităm, în 
istoria semicentenară a „Cupei Da- 

_vis“, numai patru reprezentative de 
țări au reușit să obțină trofeul și 
numai alte șapte au ajuns pînă în 
challenge-round. Faptul că România 
se numără printre acestea este, de 
pe acum, o performantă de presti
giu. Aceasta nu înseamnă că nu vom 
lupta și pentru mai mult. Pentru 
supra-performantă !

„Marele premiu ciclist" al orașului Dort
mund a fost cîștigat de sportivul bel
gian Van Springel, care a acoperit dis
tanța de 150 km în 3h 47:49. Pe locul 
doi, la 1:10 de învingător, s-a clasat 
compatriotul său Stevens. Campionul 
mondial Eddy Merckx a ocupat locul 
trei la 1:17, urmat de belgianul Roger de 
Vlaeminck și francezul Poulidor ambii 
la 1:45.
■
Concursul Internațional de călărie de 
la Budapesta a programat o nouă pro
bă de obstacole, cîștigată de sportivul 
vest-german S. Sonkssen pe calul „Tai- 
Pan" In 1:21,9. Pe locul secund s-a cla
sat italianul Bertero pe „Paragua" 
1:25,2, urmat de vestgermanul Kuwertz 
pe „Douglas" 1:27,2 și polonezul Ko- 
walczik pe „Desant" 1:27,5»
M
Pentru a doua oară In decurs de 48 de 
ore, au fost aminate din cauza ploii, 
întrecerile concursului international 
tenis de la Forest Hills. Dacă timpul 
permite, organizatorii au anunțat 
jocurile se vor încheia marți seara.

La Pola s-au disputat partidele tntrerup- 
te din runda a treia a uneia din semifi
nalele campionatului european de șah. E- 
chipa Iugoslaviei a învins cu 8-0 formația 
Turciei, iar reprezentativa Ungariei a 
întrecut cu 7—1 selecționata Greciei 
(Lengyel a remizat cu Makropoulos). 
In clasament conduce Iugoslavia cu 18',1, 
urmată de Ungaria 177a, Grecia 9’/a Si 
Turcia 2'/a P.

Competiția automobilistică disputată pe 
circuitul de la Hockenheim, contînd 
pentru „Premiul Națiunilor" a revenit 
australianului Frank Gardner, care a 
pilotat un „Lola"-Chevrolett-300. Frank: 
Gardner a cîștigat cele două „manșe"; 
realizînd timpul de lb 00:33,8 (medie * 
rară 201,800 km).

o-

de 
va 
că

La Parma a luat sflrșit complonatul 
european de baseball. In finală (două

In localitatea Iugoslavă Portoroz 
desfășoară competiția internațională 
parașutism dotată cu .. .
cil". La saltul In grup de la 1 500 m. 
In concursul masculin, pe primul loc 
s-a clasat echipa R. D. Germane, ur
mată de formațiile Olandei și Un
gariei .In competiția feminină, victo
ria a revenit echipei U.R.S.S,, secun
dată de R. D. Germană.

RC 
de 

,Cupa Adriati-

13—15 
în nota 
echipei
5—1 (min. 12),

10—5 (min. 30).

T. Ene

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATEI
Young Boys-Win-

(10-5). 
de evi- 
sibiene

Zeleznicear Sara-I
I

Călin ANTONESCU
. 9

A DIVIZIEI B
6—8 (4-4), JIui Petroșani

Sighișoara 8—3 (3—2).

••1
Oradea 
Voința

MASCULIN, seria I s Institutul Peda
gogic Bacău — Rafinăria Teleajen 11—11 
(3—4), Tractorul Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș 15—15 (8—6)» Agronomia Iași — 
Chimia Tr. Măgurele 23—16 (15—5), Chi
mia Făgăraș — Comerțul Constanța 20—15 
(14—7), Reion Săvlneșt! — Voința Bucu
rești 19—18 (19—8) ; seria a II-a : C.S.M. 
Reșița — Banatul Timișoara 17—5 (6—2), 
Gloria Arad — Știința Petroșani 16—15 
(10—8), Textila Cisnădie — Metalul Copșa 
Mică 17—15 (6—10), Minaur Bala Mar* — 
A.S.A. Sibiu 15—11 (8-4), Știința Lovrln— 
Timișul Lugoj 18—14 (8—6).

(Corespondenți ; Livlu Brlot*, T, To- 
hătan, Gh. Topîrceanu, I. Păuș, B. Ne- 
ni(ă,-P. Arcan, V .Lazăr, T. Sirlopol, Gh. 
Nicolae, F. Manfred, T. Andrei, D. Dia
conescu, z. Rîșnoveanu, D. Negrea).

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kiidi Muller (dreapta) va 
înscrie, peste citeva clipe, cel 
de al doilea gol al echipei 
sale Grasshoppers in meciul 
cu Serve tie din cadrul eta
pei de duminică a campio
natului elvețian In stingă. 
Guyot (Servette) încearcă za
darnic să-l împiedice.

Telefoto : A. P. — Agerpres

PROGRAMUL SĂPTÂMÎNII

128 DE ECHIPE
LA START!

IUGOSLAVIA : O etapă (a IV-a) 
calmă. Liderii, 
jevo si Partizan Belgrad, au cîștigat 
comod, cu 2—0 * ", . ‘ ?
susținute pe teren propriu cu Rad- 
nicikl Niț și, respectiv, Sloboda Tuz
la. îngrijorătoare forma campioanei 
Hajduk Split, acum, Înaintea startu
lui în C.C.E. (0—1 cu Olimpija la 
Ljubljana). în revenire de formă, 
Dinamo Zagreb, care a învins in 
deplasare pe Sutjeska cu 3—0. Der- 
b.vul etapei, O.F.K. — Steaua roșie, 
s-a terminat nedecis, 0—0. Alte re
zultate ; Borat — Vardâr 2—1, Ve- 
lej — Sarajevo 1—1, 
Celik 1—0, Radniciki 
Maribor 1—2. Primele- - - • 4

4
4
4 
4

a 6-a) :

și 3—0, partidele

Vojvodina 
Kraguevaț 
clasate : 
3
3
2
2
2

1
1
2
1
1

Aue 4—0 ; Dynamo Dresden — D 
namo Berlin 2—2 ; Union Berlin 
Stahl Riesa 1—0 ; F.G. Magdeburg 
— F.C. Karl Marx-Stadt 4—2 ; Vor- 
wârts Frankfurt/Oder -r- Vorwarts 

Lokomotive Leipzig 
Primele cla-

1. Zeleznicear
2. Partizan
3. Vojvodina “
4. Steaua roșie
5. O.F.K. Beograd

FRANȚA (etapa
— Red Star 6-0 ; Rennes
deaux 2—0 ; St. Germain 
Nice - - -
5-2;
Lyon
2—0 ; _
— Ajaccio 3—1. Partida dintre echi
pele Sochaux ji Nîmes a fost amt- 
nată. în clasament conduce Mar
seille cu 10 p, urmată de Nantes și 
Rennes — cu cîte 9 p etc.

R.D. GERMANA (etapa a IV-a) : 
F.C. Zwickau — F.C. Carl Zeiss Jena 
1—2 ; F.C. Hansa Rostock — Wismut

7
7
6
5
5

o 
o 
o 
1
1
Marseille
— Bor- 
Paris —

1—1 ; Nantes — Angouleme 
St. Etienne — Metz 4—0;

— Nancy 3—2 ; Bastia — Reims 
Monaco — Lille 1—1 ; Angers

wărts
Stralsund 3—0;
— Chemie Halde 
sate:
1. Jena
2. Frankfurt/Oder
3. Halle 
4 Zwkfcau
5. Aue
6. Leipzig

BELGIA (atapa 
White — St. ~ 
leeht
Beerschot 2—0 ; F.C. Bruges — Diest 
5—0 ; Antwerp — F.C. Malines 2—0 ; 
Standard Li&ge —• C.S. Bruges 1—0 ; 
Beveren — F.C. Liege 2—0; St. Gilles
— Schaerbeck 1—0. . în clasament 
conduc F.C. Bruges si Racing White 
cu cîte 4 p.

SUEDIA (etapa a 16-a) : Malmoe
— Norrkoeping 0—0 ; Aatvidaberg — 
Luleaa 1—1 ; Oester — Oerebro 0—1 ; 
Oergryte — Elfsborg 2—2 ; Djurgaarden
— Hammarby 3—1. Pe primul Ioc 
în clasament se află Maimoe cu 22 p, 
secundată de Aatvidaberg ți Norrkoe
ping — cu cîte 20 p etc.

SPANIA (etapa a 2-a) : Atletico 
Madrid — Sabadell 5—0 ; Gijon — 
Atletico Bilbao 3—2 ; Malaga — De- 
portivo Coruna 2—0 ; Real Madrid
— Burgos 2—1 ; Real Sociedad —

1-1.
3
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1 1
1 1

•
1
1
1

S—2
5— 3
6— 4
8-3
7— 7
4—4

7
5
S
5
S
5

4
4
4
4
4
4

a 2-a) : Racing 
Trond 1—0; Ander- 

Waregem 2—1 ; Lierse —

Granada 3—1 ; Las Palmas 
lencia 1—1 ; Betis — Celta Vigo
1— 1. în clasament conduce Real Ma
drid cu 4 p. urmată da Gijon. 4 p 
etc.

ELVEȚIA (etapa a 5-a): Bienne- 
Granges 2—2; Chaux de Fonds-Lu- 
cerna 3—2; Grasshoppers Ziirich-Ser- 
vette Geneva 3—1; Lausanne-F.C. 
Ziirich 2—0; Lugano-St. Gali 3—3; 
Sion-Basel 3—3; 
terthur 3—1.
1. Grasshoppers
2. Chaux de Fonds
3. F.C. ZilriOh

OLANDA (etapa a 5-a): Feijenoord- 
Go Ahead 1—0; DWS Amsterdarri-F.C. 
Uțrecht 2—0; NEC Nijmegen-Telstăr
2— 1; PVS Eindhoven-Voelndam 4—0; 
NAC Breda-F.C. Den Bosch 1—0; F.C. 
Groningen-Ajax 0—0; Sparta Rotter- 
dam-F.C. Den Haga 5—2; Excelsior 
Rotterdam-F.C. Twente 0—0.1. Feijenoord - - --
2. Ajax
3. Sparta Rotterdam

CEHOSLOVACIA
SKLO Teplice-Spartak Trnava 1—3; 
V.S.S. Kosice-Tatran Preșov 1—0; Du- 
kla Praga-Lokomotiv Kosice 5—2; 
Zbrojovka Brno-Sparta Praga 3—0; 
Banik Ostrava-Slovan Bratislava 0—0; 
Zilina-T.Z. Trinec 1—0; Inter Brati- 
șlava-A.C. Nitra 4—0.
1. V.S.S. Kosice 8 6 2 0 II— 8 14
2. Slovan 8 5 2 1 18— 8 12
3. Dukla Praga 8 5 3 1 22—11 12

Spartak Trnava ocupă locul 10 cu 7 p.
UNGARIA (etapa a 5-a): Tataba- 

nya-Ferencvaros 1—2; Ujpesti Dozsa- 
Videoton 3—0; Szombathely-Vasa# 
2—2; Egytertes-Honved 1—2; Pecs-Sal- 
gotarjan 0—0; DiosgySr-M.T.K. 4—1; 
Raba Eto-Komlo 1—1.
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvaros t * •
3. Salgotarjan

Activitatea 
echipelor de 
intensă în această săptămînă." Nu 
mai puțin de 128 de formații din 
toate colțurile continentului se 
vor întrece în cupele europene. 
Acesta este motivul pentru care, 
în această săptămînă, lipsesc întîl- 
nîrile inter-țări din campionatul 
european sau din preliminariile 
olimpice, deoarece jucătorii sînt 
angajați în partidele pe care le 
susțin echipele lor de club.

în primul tur există cîteva în- 
tîlniri care atrag în mod deosebit 
atenția iubitorilor de fotbal. Fi
rește, din punctul nostru de ve
dere, pe prim plan se situează 
meciurile pe care le vor susține

internațională a 
club este deosebit de

5 4 0 1 11—4 8 
«401 11-5 «
5 4 0 1 11—4 8

5 5 0 #
5 3 2 0
5 3 11

(etapa a

H 0 0 17—3 10 
«>11 13—7 7 
5 2 2 1 «-« 6

14, 15 ți
, Meci în . ......  ,,

Cupa campionilor europeni. 
Cupa cupelor (16-imi) și 
Cupa U.E.F.A. (32-imi).

14 septembrie : Strassbourg 
—Mexic (meci amical).

16 septembrie i 
primul tur și

formațiile românești i Dinamo în 
C.C.E., Steaua în Cupa cupelor, 
Rapid și U.T.A. în Cupa U.E.F.A.

Cercetînd programul Jocurilor 
primului tur din Cupele europene, 
vom observa că nu lipsesc cîteva 
derbyuri i Valencia — Hajduk 
Split, Olympique Marseille — Gor- 
nik Zabrze, Intemazionale — 
A-E.K. Atena (în C.C.E.), Rennes 
— Glasgow Rangers, Levski Spar
tak — Sparta Rotterdam (în Cupa 
cupelor) și St Etienne — F. C. 
Koln, Bologna—Anderlecht, Fener-

— Ferencvarosbahce —
U.E.F.A.). 

Inițial, U.E.F.A.
date fixe __ _ ____
primului tur15 ți 29 septembrie. 
Deoarece în unele orașe sau țări 
sînt programate cîte două Jocuri 
fi pentru a se evita concurența, 
cluburile interesate au cerut (și 
U.E.F.A. a aprobat) ca meciurile 
în cauză să se dispute la alte 
date decît cele fixate. ,■

a
pentru
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(în Cupa

fixat două 
desfășurarea


