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ULTIMĂ VERIFICARE A LOTULUI REPREZENTATIV

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
J

PLOAIA»
Plouă! Plouă fără între

rupere de mai multe 
ore. Gazonul stadionu

lui Republicii mustește de 
apă, pista a devenit un lac 
circular, steagurile din înal
tul tribunelor și-au pierdut 
parcă culorile, iar de pe gra- 
dene se scurg pîrîidșe... Și 
plouă!

La intrări, controlorii, sub 
glugi uriașe, au rămas pe po
ziție. ca niște adevărate san
tinele. Prezența lor, azi, pe 
o vreme ca asta, ni s-a pă
rut cel puțin bizară. Dar ei 
își făceau datoria și verifi
cau bilețele. Da, da, biletele! 
Căci ieri, in ciuda timpului 
total neprielnic, în tribunele 
de la „Republicii" au fost și 
spectatori! N-au fost mulți, 
e drept, doar cîteva sute de 
oameni pentru care atletis
mul nu înseamnă doar un ca
priciu, o simplă modă, ci o 
dragoste statornică, pătima
șă ! Acestor spectatori, ca și 
arbitrilor concursului, ca și. 
mai ales, atleților partici
pant, felicitările noastre cele 
mai călduroase.

In activitatea noastră pro
fesională am asistat la multe 
competiții atletice desfășura
te sub ploaie, dar ca acum 
parcă n-a plouat niciodată 
Tocmai de aceea socotim că 
marea performanță a acestor 
participant la jubileul „in
ternaționalelor" a fost însăși 
japtul de a fi lepădat tre
ningul, chiar și pentru cî
teva minute, pentru a-și mă
sura forțele, cavalerește, sub 
picăturile reci de ploaie, ad
versar incomod pentru fie
care dintre ei.

Natura n-a vrut să fie dar
nică, ca in alți ani, tocmai cu 
acest jubileu al minunatelor 
noastre campionate interna
ționale. Au fost, în schimb, 
darnici competitorii care n-au 
făcut economie de . efort și 
care, dimpotrivă, s-au stră
duit să cinstească această e- 
diție cu rezultate dintre cele 
mai bune. Și faptul că acum, 
în aceste condiții, la 8 pro
be au fost înregistrate recor- 

■ duri ale campionatelor in- 
• ternaționale este, intr-un fel, 
poate cea mai bună dovadă ! 
Aceste recorduri, ca și mul
te alte rezultate, ca și... 
ploaia, ne vor aminti peste 
ani de jubileul celor două
zeci de ediții ale „internațio
nalelor".

Viorica Viscopoleanu, pentru a cincea oară consecutiv campioană interna
țională a României la săritura in lungime

ÎNTRE SNAGOV ȘI „FLOREASCA^
,> _ ■■ ■'     

VOLEIBALIȘTII TRICOLORI ÎN PREAJMA 
STARTULUI „EUROPENELOR"

Ploaia măruntă de toamnă, ba- 
coviană, a alungat din Snagov, 
acest paradis al sporturilor, frea
mătul aproape cotidian cu care 
componenții diverselor loturi na
ționale completează de obicei pei
sajul. Zgura terenurilor pustii se 
răzvrătește neputincioasă sub ră
păitul surd al picăturilor reci și 
pătrunzătoare.

Aceeași liniște atotstăpînitoare 
în vila pe care voleibaliștii repre
zentativei naționale au ales-o acum 
trei zile ca loc de popas înaintea 
europenelor, înaintea acelui „redde 
rationem" care îi așteaptă peste 
cîteva zile la Torino.

Cineva, zărindu-mă în apropierea

sportivii și spectatorii și-au făcut datoria!
Soarele n-a vrut să apară... Vremea a fost mai potrivnică decît sîm- 

bătă. Ploaia n-a contenit, frigul a devenit mai pătrunzător. Chiar și în 
aceste condiții total improprii, atleții și-au desfășurat majoritatea probe
lor, au luptat pentru rezultate bune. Remarcabilă a fost și pre
zența publicului. Cîteva sute de spectatori au înfruntat ploaia și frigul 
pentru a fi alături de atîeți, pentru a-i susține în eforturile lor. Această 
simpatie reciprocă rămîne faptul cel mai remarcabil al celei de a XX-a 
ediții a Campionatelor internaționale de atletism ale României.

CONFORM AȘTEPTĂRILOR

Valentin Jurcă și-a apropriat vic
toria la săritura în lungime, o 
victorie, de altfel, scontată, obți- 
nînd 7,53 m în a treia încercare, 
după două sărituri ratate. Rezulta- 

Francezul Meyer a realizat un rezultat bun la capătul unei curse specta
culoase pe 800 metri

tele probei sînt însă sub nivelul 
posibilităților competitorilor. Și 
este perfect explicabil.

REZULTATE: 1. Valentin Jureă 
(România) 7,53 m, 2. Vasile Săru- 
can (România) 7,42 m, 3. Milan 
Mato (Cuba) 7,22 m, 4. Miklos Ba- 
logh (Ungaria) 7,06 m, 5. St. Lăză- 
rescu (România) 7,00 m, 6. Al. 
Abagiu (România) 6,93 m.

MONTES LA A DOUA 
VICTORIE

Excepționalul sprinter cubanez 
Pablo Montes, a cărui statură și 
alură ni l-au reamintit pe campi
onul de la Tokio, Bob Hayes, a cîș

vilei și ghicind parcă motivul pre
zenței mele îmi dă — satisfăcut că 
o poate face — îndrumările ne
cesare, fără a omite vreun amă
nunt.

— li căutați pe băieți, pe volei
baliști, nu ?

— Mda...
— Au plecat în oraș, la sala 

Floreasca Aici nu mai au ce face. 
Pe ploaia asta., Se întorc tîrziu 
de la antrenament. Și continuă cu 
voluptate șirul informațiilor, pe 
care nici măcar nu i le cerusem.

După mai puțin de un ceas, la 
Floreasca, îi găsesc pe purtătorii 
tricourilor naționale în toiul unei 
partide de verificare în compania 

tigat și cursa de 200 m, impunîn- 
du-se, fără drept de apel, în fina
lul probei. El s-a desprins în în
vingător pe ultimii douăzeci de 
metri, după ce, pînă la 180 m, pe 
prim plan se aflase dinamovistul 
Gheorghe Dulgheru, victorios asupra 

celOrlalți doi alergători de peste 
Ocean.

REZULTATE: 1. Pablo Montes 
(Cuba) 21,4, 2. Gheorghe Dulgheru 
(România) 21,4, 3. Barbaro Bando- 
mo (Cuba) 21,5, 4. Jose Triana 
(Cuba) 21,6, 5. Gheorghe Zamfires- 
cu (România) 21,7, 6. Constantin 
Stan (România) 21,7.

O MARE SURPRIZA

Așa cum a pornit din start, Ma
riana Suman a lăsat impresia că 
este dornică nu numai să-și reedi
teze succesul de anul trecut de la 
„internaționale", ci să înregistreze 
și o-performanță cît mai bună, poa
te chiar un nou record. La jumă
tatea distanței celor 400 metri ea 
conducea cu un avans destul de 
mare, dar după felul în care se 
„mișcau" cîteva dintre adversarele 
sale era evident că aveau să o 
aștepte clipe grele pe ultima por
țiune a cursei. Și, într-adevăr, pe 
ultima linie dreaptă, austriaca Sy- 
kora și, surprinzător, belgianca Van 
Așche au sprintat irezistibil, deta- 
șîndu-se. Mariana Suman face cu 
greu față ultimilor metri, de-a lun
gul cărora este ajunsă și întrecută 
chiar pe linia de sosire de Doina 
Bădescu.

în mod cu totul surprinzător, re
petăm, succesul a aparținut tine
rei alergătoare belgiene, al cărui 
rezultat înseamnă un nou record 
al țării sale.

REZULTATE: 1. Van Asche (Bel
gia) 53,8, 2. Maria Sykora (Austria) 
54,1, 3. Doina Bădescu (România) 
54,3, 4. Mariana Suman (România) 
54,3, 5. Carmen Truste (Cuba) 55,3, 
6. Aurelia Penton (Cuba) 55,5.

VALOAREA
Șl-A SPUS CUVTNTUL

Și Ion Damaschin, pe 800 m, a 
pornit decis să joace o carte mare 
și, contrar obiceiului său, la jumă
tatea cursei l-am văzut conducînd 
plutonul (la 400 m a fost cronome
trat în 51,8 secunde). La 600 m a 
fost însă ajuns de reputatul semi- 
fondist francez Philippe Meyer (fi
nalist la campionatele europene de 
la Helsinki), care l-a depășit cu 
ușurință, împreună cu belgianul 
Smet. între aceștia s-a dat, în cele 
din urmă, lupta pentru cucerirea 
victoriei, francezul arătîndu-se su
perior adversarului său. Timpul 
realizat (1:48,0) ni se pare de o 

echipei campioane a țării, Steaua. 
Este ultimul lor meci înaintea ple
cării spre Italia. în tribune se 
află mulți dintre cei apropiați vo
leiului, dintre cei care îi vor în
soți cu inima pe băieți la Torino 
și vor aștepta, cu siguranță, sea
ra, la ceasuri tîrzii, o veste de la 
ei. O veste bună. Pe chipul acestor 
spectatori, pe care toamna posomo
rită și ploaia nu i-au împiedicat 
să bată drumul pînă la Floreasca, 
citesc expresia satisfacției și a plă
cutelor surprize oferite de jucătorii

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 2-a) 

bună valoare, în condițiile grele de 
concurs de ieri.

REZULTATE : 1. Philippe Meyer 
(Franța) 1:48,0, 2. Julien Smet (Bel
gia) 1:48,1, 3. Ion Damaschin (Ro
mânia) 1:49,7, 4. Dumitru Tit (Ro
mânia) 1:50,0, 5. Sandor Szatmari 
(Ungaria-Honved) 1:50,8, 6, Gheor
ghe Ungureanu (România) 1:52,9.

DOAR 20 DE CENTIMETRI

Greu, foarte greu concursul pen
tru aruncătoarele de suliță. Primele 
lor încercări, fără excepție, au fost 
foarte slabe, cele mai multe „de
pășite", nici una dintre atlete ne
izbutind că realizeze o rapidă aco
modare cu condițiile întrecerii. în 
a cincea aruncare, campioana noas
tră Marion Beker a reușit o per
formanță de 53,18 m, care părea 
a-i fi suficientă pentru cîștigarea 
concursului. în ultima aruncare 
însă sulițașa sovietică Ludmila Ho- 
îodilina a obținut exact cu 20 de 
centimetri mai mult. adjudeeîn- 
du-și astfel titlul de campioană in
ternațională. De notat că ea a mai 
avut o aruncare de 52,92 m, iar 
Becker una de 51,92 m, toate cele-

Cronici :
Romeo VILARA ți Hristache NAUM

Fotografii: Vasile BAGEAC

(Continuare tn pag. a 4-a)

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

ECHIPELE AU LUAT
UN START MODEST

SPADASINII DE LA OLIMPIA SATU MARE 
AU CÎȘTIGAT „CUPA MARTINENGO"

losif Șepeșiu pe locul I în clasamentul individual

întrecerile returului 
diviziei A de lupte li
bere pe echipe au fost 
inaugurate ieri la Bucu
rești, Brăila și Timi
șoara, unde au fost 
programate întrecerile 
etapei a 5-a. Iată cîte- 
va relatări de la aceste 
confruntări.

STEAUA A AVUT 
„PROBLEME" CU DU

NĂREA GALAȚI

în sala de sport a 
clubului Steaua din 
Calea Plevnei au avut 
loc partidele unui inte
resant triunghiular. Mai 
întîi s-au întîlnit for
mațiile Dunărea Galați 
și Tomistex Constanța. 
Luptătorii de pe malul 
Dunării au luat condu
cerea chiar de la prima 
categorie (48 kg) în 
urma victoriei înainte 
de limită obținută de 
Vasile Ignat în fața lui 
Reșat Săli. A urcat 
apoi pe saltea fratele 
lui Săli, Esan, cat. 52 
kg, care a reușit să se 
„răzbune"' pentru în
frângerea lui Reșat, 
dispunînd la puncte de 
gălățeanul Vasile Rusu. 
în continuare, însă, la 
următoarele două cate
gorii, învingători au ie
șit cei de la Dunărea 5 
Nicolae Presură cat. 57
trecut la puncte pe Musur Molo- 
gean, iar Constantin Neiciu l-a de
pășit categoric la puncte pe Ștefan 
Lotreanu, La categoriile 68 și 74 
kg, partidele au fost' amînate de
oarece Gh. Ciontu (Dunărea) și, 
respectiv, Tănase Pancă se aflau în 
Iugoslavia, unde au participat la 
Balcaniadă. Duelurile ultimelor 4 
categorii s-au încheiat înainte de 
limită. Rezultat final: 19,5—12.5 în 
favoarea echipei Dunărea Galați.

Steaua, multipla campioană la 
lupte libere, a început returul cu 
emoții. în meciul cu Dunărea a 
terminat cu un rezultat de egali
tate, 12—12, urmînd ca restanțele 
de la trei categorii să stabilească 
echipa învingătoare. De Tomistex, 
formația din Calea Plevnei a dispus 
cu ușurință, 23—1, meciurile înche- 
indu-se, în majoritate, prin victorii 
înainte de limită.

Costin CHIRIAC
armă liberă. La proba de pistol,

Lucian Giușcă (I.E.F.S) a ctștiaat în ultima zi a naționalelor de tir proba de pistol, calibru mare, 
Fntoi V. BAGEAC.

A FOST HOTĂRÎT „11-LE“ 
CARE VA ÎNCEPE MIERCURI

PARTIDA DE FOTBAL CU FINLANDA
BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Aici, în jurul Tîm- 
pei, plouă de cinci zile. Se oprește 
din cînd în cînd numai atît cît 
cerul are parcă nevoie să mai 
stringă nori grei și plini de apă de 
nu știu unde. Apoi reîncepe ace
eași ploaie metodică, mecanică, iar 
Pe deasupra e și frig și datorită a- 
cestui timp acru cîteva mii de 
brașoveni au renunțat să vină la 
stadion, fiindcă pe o astfel de vre
me chiar și pasiunile mor. Doar 
vreo mie de umbrele am văzut 
azi după-amiază (n.n. ieri), la ul
tima verificare a lotului național 
înainte de plecarea spre Helsinki.

în prima repriză, antrenorii An
gelo Niculescu și Titus Ozon au 
aliniat formația preconizată să în
ceapă (afară de cazul vreunor ac
cidente) partida cu Finlanda. For
mula are avantajul unei verificate 
coeziuni și este, cu excepția lui 
Dumitrache și Adamache, cea care 
a învins Cehoslovacia la Guadala
jara. La Brașov, fiecare dintre li
niile acestei echipe au demonstrat 
virtuți care depășesc lacunele. Fun
dașii au manifestat de cele mai 
multe ori spirit de organizare și

Ion Arapu (Steaua) a finalizat numeroase 
procedee tehnice în meciul său cu Vasile Rusu 
(Dunărea Galați) Foto: B VASILE

kg l-a în- DEȘI A OBȚINUT VICTORII,
DINAMO A DEZAMĂGIT

Triunghiularul Constructorul Hu
nedoara — Vulturii Lugoj — Di
namo București, disputat în sala 
din șos. Ștefan cel Mare, a dezamăgit 
așteptările suporterilor dinamoviști. 
Deși au cîștigat ambele partide, evo
luția sportivilor clubului Dinamo a 
fost „ștearsă". Luptătorii acestei 
echipe și-au considerat de la înce
put adversarii învinși, mulțumin- 
du-se cu realizarea unui număr de 
puncte tehnice necesare victoriilor 
la limită. Bunăoară, în partida cu 
Constructorul, 5 din cele 10 me
ciuri au luat sfîrșit la capătul unor 
dueluri confuze, lipsite de combati
vitate. Rezultat final : 22—10. în 
cea de a doua întîlnire, cu Vultu
rii Lugoj, Dinamo a învins greu

(Continuare tn pag. a 2-a) 

luciditate, blocînd culoarele, mar- 
cînd prompt și dublîndu-se corect 
la nevoie. Doar Sătmăreanu peri
clitează uneori etanșietatea compar
timentului, deoarece și-a consoli
dat greșitul obicei de a pleca îna
inte stereotip și atunci cînd nu 
trebuie. în asemenea momente, cî
teva contraatacuri l-au surprins pe 
poziții din care i-a fost imposibil 
să se replieze. La mijloc, Dumi
tru a dezvoltat același joc de cris
tal epurat de orice greșeală, iar 
Nunweiller VI și-a îndeplinit mi
siunea de constructor, cu singura

Romulus BALABAN

---------------\-------------------------  
(Gontinuare in pag. a 3-a)

PREGĂTIRILE IOTUL01 DL TINERET
Din cauza timpului nefavorabil, ultimul meci de verificare a lotului de tineret, 

preconizat să aibă loc ieri pe terenul Dinamo III, nu s-a mai disputat In aceste condiții 
antrenorii Gli. Ola și R. Cosmoc au efectuat cu elevii lor un antrenament intens, 
pe terenul de zgură de la Complexul 23 August. După cum se știe, echipa noastră 
de tineret va întîlnl miercuri formația similară a Finlandei, în cadrul Campionatul u 
european.

Vă prezentăm, în imaginea alăturată, Instantaneul surprins de fotoreporterul 
nostru, Vasile Bageac, de la această ședință de pregătire.

La Bratislava au avut loc recent 
întrecerile de spadă dotate cu 
„Cupa Martinengo", ediția a III-a. 
La întreceri au fost prezente 17 
echipe din Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Polonia, R. 
D. Germană, Pvomânia și Uniunea 
Sovietică. Țara noastră, reprezen
tată prin formația .Olimpia Satu 
Mare, a avut o comportare excelen
tă, ocupînd locul I și cîștigînd ast
fel trofeul. în finală, 4-ul sătmă- 
rean a învins selecționata Mosco
vei cu scorul de 9—7.. Realizatori i 
Șepeșiu 3 victorii, Haukler 4 vic
torii, Pruzinschi și Fekete cîte o 
victorie. Spadasinii moscoviți au 
punctat prin Sokolov (3), Gorolov 
(2), Petrosian și Solenko.

Clasamentul primelor echipe 
arată astfel : 1. Olimpia Satu Mare, 
2.Selecționata orașului Moscova, 3. 
K.G.S. Katowice, 4. Banik Praga.

A fost întocmit și un clasament 
general al primilor clasați, în ur
ma victoriilor obținute la echipe. 
Și în acest clasament reprezentan
ții țării noastre s-au situat în frun
te : 1. Șepeșiu — 19 v., 2. Haukler
— 17 v., 3. Sokolov (Moscova) — 
17 v., 4. Gorlov (Moscova) — 16 v„
5. Koleck (A.S.K. Leipzig) — 14 v„
6. Drozabowski (K.G.S. Katowice)
— 13 v.

Cu același prilej a avut loc și un 
concurs individual de floretă fete, 
la care ău fost prezente 25 de tră
gătoare. România a participat cu

Campionatele naționale de tir

PETRE ȘANDOR (Steaua) - 
campion absolut la proba de 300 m
• Lucian Giușcă — primul

• Dinamo a cucerit 13
Ieri, după patru zile de întreceri 

în condiții meteorologice vitrege 
(ploaie, frig, vînt, vizibilitate redu
să) s-au încheiat confruntările celei 
de a XXIII-a ediții a campionate
lor naționale de tir. în ultima zi a 
competiției s-au disputat dificilele 
probe de calibru mare, la pistol și

Astă-seară, la ora 18,
TRICOLORII PLEACĂ 

LA HELSINKI
Antrenorul Angelo Niculescu 

ne-a comunicat lotul celor 17 fot
baliști care vor face azi deplasarea 
(la ora 18, de la aeroportul Oto- 
peni) spre Helsinki, pentru meciul 
cu Finlanda. Iată componența lui t 
Răducanu, Adamache, SAținărea- 
nu, Lupescu, Dinu, Mocanu, Vlad, 
Dumitru, Nunweiller. VI, _ Anca, 
Vigu, Lucescu, Dembrovschi, Nea- 
gu, Iordănescu, Tătaru și Pantea. 
Delegația va fi condusă de tov. 
Ion Șiclovan, vicepreședinte al 
F.R.F., în componența ei intrînd 
și antrenorii Angelo Niculescu și 
Titus Ozon, medicul Dumitru To- 
mescu și masorul Andrei Tudose.

Pentru meciul de miercuri este 
anunțată următoarea formație 1 
rAducanu — sAtmAreanu 
LUPESCU, DINU, MOCANU, DU
MITRU, NUNWEILLER VI, LU
CESCU, DEMBROVSCHI, NEAGU, 
IORDĂNESCU.

echipa de junioare a Olimpiei Sat; 
Mare, cu care s-a clasat pe locu 
6 prin Elena Lazăn. Concursul . 
fost cîștigat de floretista ceho 
slovacă Katolikova de la Slavi 
Praga.

Succesul spadasinilor de la Olim 
pia Satu Mare, într-o compani 
de trăgători foarte valoroși, a celo 
sovietici mai ales, scoate în relie 
forma bună în care ei se află ș 
implicit perspectivele care le a 
în actuala ediție a campionatuh 
național. Iosif Șepeșiu, în specia 
promite să reintre în plutonul spc 
dasinilor noștri fruntași...

în pag. a ll-a:

• Steaua și Grivița Roșie 
la egalitate (4—4) în cam
pionatul de rugby • în 
meci internațional de 
hochei : Selecționata divi
zionară — Tu To (Finlan
da) 5—3 • Echipa Silea- 
gul roșu Brașov, virtuală 
campioană la motocros

la pistol calibru mare 

titluri
excepțional s-a comportat trăgăto 
rul Lucian Giușcă (I.E.F.S.), dețină 
torul recordului republican (290 p) 
care acum cu 585 p s-a clasat pri
mul, cîștigînd titlul de campion a 
țării. Pe locurile următoare, la di
ferență de trei, respectiv, patri 
puncte, s-au situat V. Atanasii 
(Steaua) și fostul campion al pro
bei, D. Iuga. Pe echipe locul I t 
revenit formației Steaua. REZUL
TATE : pistol calibru mare 30 f 3( 
focuri : 1. L. Giușcă (I.E.F.S.) 585 f 
(289 Ia precizie și 296 Ia viteză) — 
campion republican, 2. V. Atanasii 
(Steaua) 582 p (288—294), 3. D. lugr 
(Dinamo) 581 p (285—296), 4. M 
Dumitriu (Steaua) 578 p, 5. M. Cio- 
tloș (Steaua) 576 p, 6. G. Maghiai 
(Dinamo) 573 p. Pe echipe: 1
Steaua (V. Atanasiu, C. Fecioresct 
— 557 p, N, Ciotloș și M. Dumitriu) 
2293 p — campioană republicană. 
2. Dinamo 2292 p.

La armă liberă calibru mare, 
una dintre cele mai grele probe de 
tir (țintele fiind la 300 m distan
ță de linia de tragere), ca și în anii 
trecuți, laurii au revenit trăgăto
rului clubului Steaua, Petre Șan- 
dor, campion absolut la această ar
mă, cîștigînd toate cele patru ti-

Toma RA8ȘAN
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Echipa națională de hochei in faza conturării
STEAUA: MECI

Pe un teren impracticabil

EGAL (4-4) CU
„U" Timișoara a cîștigat la Dinamo (6-3) și a rămas

GR IVIțA ROȘIE
în fruntea clasamentului...

PLOAIE, VINT Șl FRIG LA ÎNTRECEREA

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - TU TO (Finlanda) 5-3
MIERCUREA CIUC, 19 (prin te

lefon, de ta trimisul nostru).
în ultimul joc susținut duminică 

dimineața la Miercurea Ciuc, echi
pa Tu To a avut drept adversară 
reprezentativa României, care se 
pregătește pentru participarea în 

3 a campionatului mondial 
de hochei. A fost o verificare utilă, 
u: reții a că.uind o echipă puter- 
n:..-a și ambițioasă, cu cîteva indi- 
vldv.aJ ăți remarcabile. Ambianța 
partidei a fost una de luptă (pe a- 
locuri chiar prea aspră), dar este 
bine că prima verificare publică a 
iotului național s-a făcut într-un 
asemenea context.

Selecționata a cîștigat, pe merit, 
cu scorul de 5—3 (0—1, 2—1, 3—1). 
Au înscris Fodorea, Calamar, FI. 
.Sgîncă, Bașa. Varga, respectiv — 
Vainio, Vihanto și Kokkonen.

Partida cu Tu To a purtat, din 
păcate, amprenta unui angajament 
fizic exagerat. S-a jucat mult timp 
în forță, ceea ce a influențat, bine- 
■înțeles, partea estetică a meciului, 
Iipsindu-1 de subtilitățile specifice 
hocheiului. N-au fost puține mo
mentele în care aveam impresia că 
în joc se află o miză uriașă. Dar, 
poate, nu este rău ca un meci de 
verificare să se desfășoare sub acest 
semn.

bucură, fără îndoială, 
echipei nu a avut

Victoria ne 
Dar, evoluția 
darul să ne mulțumească. Tricolo
rii s-au comportat inegal, am putea 
spune chiar contradictoriu. Perioa
dele de joc bun au alternat cu 
altele, în care formația noastră a 
bîjbîit pe gheață, nu s-a regăsit, 
nu s-a înțeles, comportîndu-se de
zordonat și fără coeziune.

Structura echipei este încă de
parte de a fi conturată. Antrenorul 
Flamaropol a încercat un lot nu
meros pentru a-și preciza perechile 
de apărare și liniile de atac. Deo
camdată, sînt foarte puține 
tudini. Au corespuns parțial Făgă
raș, Tureanu, Varga, Ioniță, 
lamar, Gheorghiu, Fodorea, 
nov, Pană și Huțanu. FI Sgîncă a 
excelat printr-o splendidă șarjă 
personală, din care a și înscris go
lul 4, după ce a driblat toată echi
pa finlandeză. Noua tripletă Ban- 
daș—Axinte—Costea a evoluat ti
mid și neconcludent.

Pentru perioada actuală lotul se 
prezintă corespunzător doar la ca
pitolul pregătirii fizice, omogenita
tea lui, schemele tactice, legătura 
între compartimente rămîn însă 
probleme deficitare, asupra cărora 
va trebui lucrat serios.

certi-

Ca-
Ștefa-

Vaieriu CHIOSE

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1) Co-

tluri, pe poziții și la totalul celor ' 
120 de focuri. O remarcă pentru tî- 
nărul țintaș al clubului Steaua, I. 
Codreanu, care la pozițiile culcat, 
în picioare și 3x40 s-a clasat pe 
locul secund. REZULTATE : armă 
liberă calibru mare 40 f. poziția 
culcat : 1. P. Șandor (Steaua) 393 
P — campion republican, 2. I. Co- 
dreanu (Steaua) 383 p, 3. T. Codlea 
(Steaua) 380 p, 4. T. Ciulu (Steaua) 
379 p, 5. L. Cristescu (Steaua) 578 
p, 6. I. Olărescu (I.E.F.S.) 377 p; 
40 f. poz. in picioare : 1. P. Șandor 
349 p — campion republican, 2. T. 
Ciulu 348 p, 3. T. Coldea 348 p, 4. 
I. Codreanu 341 p, 5. I. Olărescu 
336 p, 6. L. Cristescu 330 p ; 40 f. 
poz. in genunchi : 1. P. Șandor 387 
P, — campion republican, 2. I. Co
dreanu 377 p, 3. T. Ciulu 367 p, 4.

: I. Olărescu 365 p, 5. C. Manole 
(Steaua) 361 p. 6. L. Cristescu 360 
p; 3X40 f. : 1. p. Șandor) 1129 p,

— campion republican, 2. I. __ 
dreanu 1101 p, 3. T, Ciulu 1094 p, 
4. T. Coldea 1080 p, 5. I. OSârescu 
1078 p, 6. L. Cristescu 1068 p.

La această ediție a competiției o 
comportare foarte bună au avuț 
trăgătorii dinamoviști , care din 
cele 30 de titluri de campioni na
ționali au cucerit nu mai 
13, șase la individual și 
echipe. Ei s-au comportat 
în special, la probele de 
beră calibru redus, armă 
și pistoale. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Steaua 
echipe și tot atîtea 
I.E.F.S. (4 titluri 
talul (3 titluri) 
tluri).

Cupa oferită „„ 
Olimpia București, 
bună performanță la o probă olim
pică, a fost cucerită de dinamovis- 
tul Ștefan Caban, câștigătorul con
cursului de armă liberă caMbru re
dus 3X40 focuri cu 1156 p.

puțin de 
șapte pe 
excelent, 
armă li- 
standard

la
Și

de

8 tittluri (4 pe 
la ’individual), 

individual). Me- 
Olimpia (2 ti-

clubul sportiv 
pentru cea mai

I

1

(19—14) șl puțin' a (lipsit ca lugo
jenii să nu realizeze' o surpriză. în 
schimb, disputa celor două formații 
oaspete ne-a oferitjpartide spectacu
loase, echilibrate 
bun nivel tehnic./’jDe altfel, la ca
pătul celor 10 mepiuri a fost con
semnat un echitabil rezultat de e- 
galitate : 20—2O.,«Remarcăm îndeo
sebi întîlnirile Nichita (Cons
tructorul) — L.f ÎNicoară (Vulturii), 
cat. 52 kg, I. Peter (Vulturii) — M. 
Oprișan (Conj'Strn.ctorul), la cat. 57 
kg și V. Zanier (Vulturii) — N. 
Gîlcă (Constructorul), la -cat. 62 kg, 
primii învirAgătqri înainte de limi
tă', după dAeluiĂ, deosebit de dispu
tate. /

y Ion FERNE

RAPIDFHtiCT REȘTr A OBȚINUT 
, f VICTORII CLARE

Prog/ramate Inițial în sala , din 
Giulejțti, confruntările triunghiula
rului'Metalul Tîrgoviște — Mureșul 
Tg. (Mureș — Rapid București s-au 
desfășurat în sala clubului Progre
sul (în sala clubului Rapid se fac 
renovări). întîlnirile au fost urmă- 
i-ite de un numeros public, dar, re
gretabil, ele nu s-au ridicat la un 
nivel tehnic corespunzător. Luptă
torii din Tg. Mureș au avut serioa
se minusuri la capitolul pregătire 
fizică, fiind, și unii și alți), între- 
cuți cu ușurință de rapidiști.

itipartide spectacu- 
Jși unele de un 
qDe altfel, la ca-

CURS INTERNAȚIONAL DE MEDICINĂ 
SPORTIVĂ LA IZMIR

PRINTRE CONFERENȚIARI — 
DOCTORUL N. STANESCU

Medicina sportivă din România are un 
bogat palmares, ca să nc exprimăm 
în termeni uzuali în domeniul sportului, 
palmares care i-a atras aprecieri din 
cele mai măgulitoare în cercurile de 
specialitate de peste hotare. Lucrările 
șl comunicările prezentate cu prilejul 
diferitelor simpozioane ale medicilor 
sportivi s-au bucurat de un larg ecou 
și de prețuire.

O dovadă in plus o - constituie invita
rea doctorului Nicolae Stănescu, direc
tor-adjunct al Centrului de Medicină 
Sportivă din București, printre confe
rențiarii unui curs internațional pe care-1 
organizează Federația Internațională de 
Medicină Sportivă .Cursul se va desfă
șura intre 21 și 30 septembrie in orașul 
Izmir din Turcia și are printre țelurile 
sale acordarea titlului de specialist 
unor medici sportivi din Europa și din 
alte continente.

Doctorul N. Stănescu va susține patru 
subiecte și anume : 1) Probleme ale
patologiei jucătorului de fotbal (5 teme): 
2) Traumatismele toracice abdominale și 
renale ce survin fc’. practicarea sportu
lui ; 3) Afecțiuni de suprasolicitare ale 
aparatului locomotor la sportivi șl 4) 
consumul de energie în jocul de fotbal.

> -
1?

ii

Principalul meci al etapei a IV-a 
a campionatului diviziei A de rugby 
a avut loc in Capitală. Protagoniste, 
Steaua și Grivița Roșie, Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de 
4—4 (0—0), lăsînd astfel 
disputa pentru întîietate, în 
le două formații fruntașe 
byului nostru, una campioană a ță- 

ciștigătoare a 
autohtone, sint

egalitate: 
deschisă 
care ce- 

alg rug-

te- 
ac- 

. lui 
con-

care XV-le 
reușit să i 
avea să Încerce

rii, cealaltă multiplă 
principalei competiții 
direct angajate.

De bună seamă că 
care s-a desfășurat 
stadionul Ghencea, 
detaliat aproape că apare inutil. Pe 
un spațiu de joc îmbibat cu apă și 
cu porțiuni in care balonul plutea, 
pur și simplu, cele două echipe,' în 
pofida eforturilor supraomenești pe 
care le-au depus, nu puteau oferi

în condițiile în 
partida de pe 

un comentariu

rugbyștii de la Grivița Roșie in 
renul Stelei. Au fost mai mult 
țiuni de tatonare în 
Viorel Moraru n-a 
cretizeze. Oblemenco
un drop de la 25 de metri (min. 14), 
dintr-o poziție foarte incomodă, iar 
în continuare. înaintarea ' aceleiași 
echipe, mai grea, mai compactă, ce
va mai organizată, se va apropia tot 
mai amenințător de ,.22”-ul advers. 
Steaua se va apăra calm, cu întrea
ga echipă, suportînd handicapul ac
țiunilor din margine, unde Demian și 
Atanasiu au fost mai rapizi decit 
Șerban și Posiolache.

După pauză. Steaua va acționa 
ceva mai decis, va prelua treptat 
inițiativa și se va muta în jumătatea 
de teren gt’ivițeană. Adversara ei și-a 
îngăduit un oarecare respiro. Totuși.

cind a tranformat o lovitură de pe
deapsă. Același Duță va transforma, 
în min. 54, o nouă lovitură de pe
deapsă. în min. 65, Dinamo va re
duce din handicap prin Niea, auto
rul unei lovituri de pedeapsă. Cu 
toate eforturile ambelor formații, 
scorul n-a mai putut fi modificat. 
De notat că în prima repriză, echipa 
gazdă a ratat alte două lovituri de 
pedeapsă. A oondus excelent Ștefan 
Conștantinescu

C. CREȚU, corespondent

La Birlad Rulmentul a dispus — 
cum era și deașteptat — de Agro
nomia Cluj la un scor net: 20—3 
(12—3). în ciuda terenului alunecos, 
echipa locală a practicat un joc de 
un bun nivel tehnic, orientat pe fo-

murați
A. PÂNDELE

pînă la piele, urmăresc pe... oceanul de noroi o ieșire din gră-
Foto : ’ ------- -----

I.a derbyul bucureștean, spectatorii, 
madă de toa'ă frumusețea
ceea ce spectatorii au așteptat de 
la ele, un meci-spectacol. A fost 
mai degrabă o goană surdă după ba
lon. tentative de o parte și de alta 
de a împinge mingea, cu piciorul, cu 
corpul, cu mina, în spațiul advers, 
de a realiza oricum un beneficiu, de 
a se apropia de buturi pentru a pro
voca panică și a spera într-un avan
taj. Dar rugby, așa cum înțelegem 
în accepțiunea jocului, n-a existat. 
Poate unele sclipiri, ale unor jucă
tori ca Țîbuleac, Mateescu, Achim, 
Damian, Durbac, Oblemenco, carș 
au încercat — in condițiile aspre 
ale terenului — să facă uz de pro
cedee tehnice, dar numai pe jumă
tate. ..

începutul partidei îi găsește pe

51, cea care a atacat a fost 
Roșie. Atacul acesteia s-a

z

A ÎNCEPUT returul diviziei a
în meciul Rapid — Metalul, re

zultatul de 27,5—8,15 ne scutește de 
comentarii. Menționăm doar com
portarea bună a luptătorilor Ște
fan Gheorghe (Rapid), un junior 
care a etalat numeroase procedee 
tehnice, și a lui Petre Tartă (Me
talul). un talent autentic. Cea de 
a doua partidă a Rapidului, cu Mu
reșul, s-a încheiat cu rezultatul, de 
24—16. De la oaspeți, singurii care 
s-au detașat au fiost Iosif Coloșvary 
și Arpad Kiss

Ultima confruntare, ’ cea dintre 
Metalul și Mureșul, a luat sfîrșit 
cu victoria, formației din Tîrgoviș- 
te : 16,5—15,5. Disputele au fost 
echilibrate, rezultatul final fiind 
cunoscut țțbia după terminarea ul
timei partide, aceea de la categoria 
grea.

OLIMPIA SATU MARE 
VICTORIOASA LA TIMIȘOARA

m min.
Grivița 
oprit aproximativ la 30 de metri de 
buturile Stelei, loc din care echipa 
militară a inițiat un contraatac. 
Mingea a fost purtată mai mult cu 
piciorul, in dribling, către spațiul 
de țintă advers, fixată la un mo
ment dat- de Ppstolache, care ul
terior a și înscris o încercare. Dur
bac n-a reușit să transforme.. Tre
zită de perspectiva unei înfrîngeri, 
Grivița Roșie s-a regrupat, printr-un 
act de mare voință, a schimbat sen
sul de joc, către buturile Stelei. Și 
în min. 74, a survenit egalarea. Du
pă o grămadă ordonată în apropie
rea spațiului de țintă militar, min
gea a ajuns la jucătorul de linie a 
IlI-a, Dumitrescu, care a înscris, 
prin plonjon, o incontestabilă încer
care. Țibuleac —> imitihdu-1 pe Dur- 
bae — va rata și el transformarea...

A condus bine, P. Niculescu, un 
meci dificil, care i-a solicitat perma
nent atenția și. datorită condițiilor 
oferite de ' teren, 
să lase jocul mai

a liniei de 
a realizat 
(min. 17), 

Mâței 
echipei

losirea in principal 
sferturi. Rulmentul 
încercări prin Fiiip 
ricj (min. 69) și 1 
Restul punctelor 
•se datoresc lui Ciorici — 
și o lovitură de pedeapsă 
uri drop. Agronomia care

trei- 
trei 

Cio-
71).(min. 

birlădene 
o încercare 
și Feiu — 
s-a apărat 

cu disperare, a reușit să înscrie o 
singură dată prin Balint, din'.r-o lo
vitură de pedeapsă. Foarte bun, ar
bitrajul lui Dragoș Grlgorescu.

S. ELIADE, corespondent

La Constanța, meciul s-a oprit în 
min. 47, cind Farul a înscris o în
cercare Politehnicii Iași. Nemulțu
miți, rugbyștii ieșeni l-au bruscat pe 
arbitrul D. Manoileanu, care a che
mat echipele la centru, fluierînd 
sfirșitul meciului.

E. PEȚRE, corespondent

CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR ORAȘELOR BUCUREȘTI Șl SO. J
Timp de două zile, caiaciștii și 

canoiștii reprezentativelor orașe
lor Sofia și București s-au întrecut 
în condiții deosebit de grele (frig, 
ploaie, vînt) pe lacul Snagov, care 
în atîtea rînduri s-a dovedit o 
gazdă excelentă. De data aceasta,> 
oglinda frumosului lac a fost „ciu
ruită” în permanență de stropi de 
ploaie care au influențat evident 
performanțele înregistrate. Cu toa
te acestea, sportivii care au repre
zentat cele două Capitale au arun
cat în luptă toată puterea lor, iar 
disputele au fost, în unele momen
te, de o rară frumusețe șj specta
culozitate. Mai bine pregătiți și cu 
o mai mare experiență, caiaciștii și 
canoiștii români au realizat o fru
moasă victorie, care atestă, dacă 
mai era nevoie, valoarea sportului 
cu padela și pagaia din România. 
Sportivii din țara vecină și priete
nă au fost adversari redutabili, 
reușind ca în 4 probe să treacă 
primii linia de sosire, ceea ce pen
tru ei reprezintă un adevărat suc
ces. Iată cîștigătorii probelor : K 1 
— 500 m (b) G. Ivan (București)

2:03,3, C 1 — 500 m V. ȘeigL i 
(București) 2:13,5, K 1 — 500 m o) 
Nasțasia Sadovnic (București) 2: i. ,u, 
K 2 — 500 rn (b) Terzinschi — Ș.e- 
fanov (Sofia) J:50,0. C. 2 — 500 ni 
V. Serghei — M. Dincă'(Bucureșo) 
1:58,5, K 2 — 500 ni (f) Nasțasia 
Sadovnic—Dumitra Tiniofte (Bucu- 
reșli) 2:05.0, K 4 — 500 m (b) G. 
Ivan — M. Matei — M. Marin — 
D. Păunescu (București) 1:39,0, 
K 4 — 500 m (f) Nasțasia Sadovnic 
— Dumitra Timofte — Marioara 
Cîrlacu — Marioara Ilioiu (Bucu
rești) 2:03,5, K 1 — 1000 m (b) Șt. 
Stefanov (Sofia) 4:34,0, CI — 4000 
m V. Serghei (București) 5:07,1, 
K 2 — 1Q00 m Șt. Ștefanov — C. 
Terzinschi (Sofia) 4:15,2, C 2 — 
1000 ni Stavrev —> Hrisov (Sofia) 
4:45,5, K 4 — 1000 m G. Ivan — 
M. Matei — M. Marin — D. Pău
nescu (București).

După două zile 
sportivii bucureșteni 
89 de puncte, față de 
registrat oaspeții.

de întreceri, 
au acumulat

46 cîte au în-

P. O.

ECHIPA STEAGUL ROȘU BRAȘOV VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA M0T0CR0S

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 
Cu toate că s-au înregistrat nu mai 
puțin de 19 tușuri, partidele au fost 
de nivel tehnic modest. Olimpia 
Satu Mare a obținut victorii atît în 
confruntarea cu Progresul Buc. 
(16,5—15,5) cît și în cea cu C.F.R. 
Timișoara (31,5—8,5). Progresul — 
C.F.R. 19—17.

Ștefan MARTON — coresp.

BRAlLA, 19 (prin telefon). For
mația gazdă Progresul și-a impus 
superioritatea : 26,5—13,5 cu I.M.U, 
Medgidia și 23—9 cu Nicotină Iași. 
Nicotină — I.M.U. 19,5—12,5.

Octavian GUȚU Gr. RIZU
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“x TRICOLORII ÎN PREAJMA

STARTULUI „EUROPENELOR”
(Urmare din pag. 1)

din teren. Udișteanu, Schreiber, 
Codoi, Dumănoiu, Bartha stîrnesc 
admirație prin smeciurile parcă mai 
puternice ca de obicei, Stamate și 
Oros șe fac remarcați prin fine
țea cu care pasează „tunarilor". 
Spectatorii simt că e ceva nou în 
jocul echipei, acel ceva pe care-1 
numesc formă sportivă și pentru 
care se bucură cu toții. Dar ju
cătorilor nu li se pare nimic din 
cale afară. Totul este firesc pentru 
ei. Vorbesc în șoaptă la fiecare fa
ză, o comentează laconic.

Undeva în tribună, antrenorul 
dinamovist George Eremia își no
tează cite ceva în carnetul de în
semnări. Mă apropii de el.

— Cum îți pare acum echipa ?
— Valoroasă Are atac puternic, 

Udișteanu, Codoi și Dumănoiu pot 
oricînd să tragă peste blocaje, 
Schreiber și Bartha sint jucători 
compleți, Stamate dirijează foarte 
bine (cind nu e prea nervos), Oros 
la fel. Văd că acum echipa poate 
pune în funcțiune și „moriștile". 
Excelentă mi se pare insă apăra
rea la fileu: mobilă, promptă și 
înaltă. Dacă „blocul" merge, greșe
lile din linia a doua devin nesem
nificative.

Din cealaltă tribună, secretarul 
federației, Aurel Dobincă, ne ză
rește și vine lingă noi. Așteaptă 
parcă să i se spună că echipa este

mă

valoroasă, că are șanse la „euro
pene11, că jucătorul cutare sau cu
tare este formidabil. Și, neprimind 
asemenea aprecieri, caută să le 
provoace.

— Ei, nu vi se pare că Mircea a 
„crescut" mult 1 Și, urmărind un 
atac al lui Codoi, care sparge blo
cajul Stelei, adaugă îneîntat t 
Nu-i rezistă nimeni.

— Mi se pare totuși că sub acest 
calm imperturbabil pe care-1 afi
șează, sălășluiește o oarecare ner
vozitate — spun într-o doară.

— Așa-i înaintea plecării, 
liniștește prompt.

Aș fi vrut să-i mai spun, în re
plică, ceea ce declară italienii în 
ultimele numere ale cotidienelor 
sportive ajunse la București, dar 
mă rezum la o simplă afirmație 
de ordin general.

— Timeo... Torino.
— De ce ? Dacă băieții „pun 

mingea in pămînt", așa cum știu 
ei să o facă, nici publicul, nici 
arbitrii și nici „squadra azzurra" 
nu mai au ce să le facă. Schreiber, 
Bartha și Enescu sint acum apți 
de joc Deci, „vom fi în complet" 
in seara de 23 septembrie, la To
rino. Și, pe 26 septembrie, sperăm 
să batem victorioși la porțile Mi- 
lanului...

Intre timp meciul s-a terminat. 
Tricolorii au luat apoi drumul 
Snagovului, de care urmează să 
se despartă însă curînd...

l-a obligat uneori 
larg.
Tiberiu STAMA

La Timișoara, în cel de-al doilea 
derby al etapei, Universitatea a ter
minat în avantaj, pe merit, meciul 
cu Dinamo București; 6—3 (3—0).
Spectatorii au asistat la un joc plă
cut, cu acțiuni la mină. Scorul l-a 
deschis „U“ prin Duță, în min. 2,
......... ■■■------------- ,x- „

meciul de pe
Sportul studen- 
egalitate: 7—7

în deschidere la 
„Ghencea”. Gloria și 
țese au terminat la ___.
(7—3). Au marcat Soare (Iov. ped). 
și Tănase (încercare) pentru Gloria, 
Ianeu (iov. ped.) Și Pandea (încer
care) pentru Sportul studențesc. Re
zultatul este echitabil. Corect arbi
trajul

La
Sibiu;

lui Pellegrino d’Ecclessis.
★

Petroșani, Știința
3-0 (0—0).

C.S.M.

• La probele individuale de seniori, lupta continuă
BRAȘOV, 19 (prin telefon). — 

Cea de a 7-a etapă a campionatu
lui național de motocros s-a des
fășurat duminică pe traseul de pe 
Valea Răcădăului, pe un timp cu 
ploaie intensă, supunîndu-i pe con- 
curenți la grele încercări. Puținii 
spectatori care au îndrăznit să în
frunte vremea rece și ploioasă, au 
avut, totuși, satisfacția să urmă
rească întreceri atractive.

Din cauza timpului nefavorabil, 
organizatorii au stabilit să se des
fășoare doar o singură manșă la 
toate probele, în care au ieșit în
vingători alergătorii care au știut 
să-și pregătească mașinile pentru 
un asemenea concurs. Datorită di
ficultăților impuse pe terenul des
fundat s-au produs multe abando
nuri. Iată rezultatele etapei :

Clasa 70 cmc : 1. A. Miriță (Tor
pedo Zărnești), rămas pînă la ur
mă singur pe traseu; juniori: 1. 
Gh. Voicu (Steagul roșu Brașov), 2. 
Iosif Bartha (Steagul roșu Brașov); 
250 cmc: 1. Ștefan Chițu '~ 
Cîmpina), 2. Adam Crisbai (Steagul 
roșu Brașov); 500 cmc : 1. 
fani (Steagul roșu Brașov), 
tian Dovids (Metalul București), 3. 
Traian Moașa (Steagul roșu Bra
șov).

CLASAMENTELE GENERALE 
DUPĂ 7 ETAPE : clasa 70 cmc : 
1. P. Oprea (Steagul roșu Brașov) 
30 p, 2 D. Surdoiu (I.R.A. Tg. Jiu) 
20 p, 3. A. Miriță (Torpedo Zăr
nești) 17 p ; juniori : 1. Gh. Voicu 
(Steagul rpș.)i Brașov) 48 p, 2. I. 
Bartha (Steagul roșu Brașov) 32 
p, 3. Gh. Banu (Metalul Buc.) 20 
p ; 250 cmc : 1. A. Ionescu (Metalul 
Buc.) 41 p, 2. Ștefan Chițu (Po
iana Cîmpina) 37 p, 3. M. Banu 
(Poiana Cîmpina 22 p; 500 cmc :

1. O. Ștefani (Steagul roșu Brașov) 
40 p, 2. C. Dovids (Metalul Buc.) 
39 p, 3—4. Tr. Moașa și P. Ltțcaci 
(ambii de la Steagul roșu Brașov) 
19 p ; echipe : 1. Steagul roșu Bra
șov 233 p, 2. Mețalpl Buc. 137 p, 
3. Poiana Cîmpina 78 p, 4. Torpedo 
Zărnești 44 p, 5. I.R.A. Tg. Jiu- 36 
p, 6. Victoria Moreni 30 p, 7. Lo
comotiva Ploiești 27 p.

După cum reiese din clasamentul 
general, înaintea ultimei etape care 
urmează să aibă loc la Moreni în 
ziua de 17 octombrie, Steagul roșu 
Brașov este cîștigătoare virtuală a 
campionatului național pe echipe.

Gh. CORCODEL — coresp.

(Poiana

CX Ște-
2. Cris-

Campionatul national pe echipe

SCORURI STRÎNSE Șl VICTORII ÎN DEPLASARE, ÎN ETAPA A ll-A

Campionaiul național de box pe 
echipe a continuat cu partidele din 
etapa a doua. Iată amănunte de la 
unele dintre meciuri, relatate de 
redactori și corespondenți ai ziaru
lui nostru :
MUSCELUL C. LUNG — DINAMO 

BRAȘOV 12—10

Sala de sport din Cîmpulung Mus
cel este mult prea mică pentru 
iubitorii sportului cu mănuși din lo
calitatea în care, nu cu prea mulți 
ani în urmă, antrenorul emerit Cris
tian Panaitescu preda primele cu
noștințe despre box cîtorva oopii 
curioși. Azi, orășelul de pe colinele 
Muscelului este un centru pugilistic 
binecunoscut în România cu foarte 
mulți simpatizanji (uneori, excesiv 
de pasionați suporteri ai echipei lo
cale).

Meciul din cadrul campionatului 
pe echipe dintre 
leană și Dipamo 
foarte interesantă 
tul final al seriei 
fi urmărit decît 
dintre cei ce ar dorit să-i vadă evo- 
luînd pe boxerii localnici, datorită 
dimensiunilor modeste ale sălii care 
a găzduit întrecerile. Disputele au 
fost foarte echilibrate, victoria echi
pei locale conturîndu-se greu, așa 
cum o arată și scorul (12—10), și 
acesta stabilit ca urmare a unor 
erori de arbitraj., asupra cărora vom 
mai reveni. Cele două formații au 
fost foarte bine pregătite, comba
tanții aruneînd în luptă toate re
sursele pentru a-și adjudeca victo
ria, fapt care a contribuit la creș
terea nivelului spectacular al reu
niunii.

Echipa din Brașov are în compo
nența sa elemente tinere, de va
loare, (mplți dintre boxerii brașo
veni sînt componenți ai lotului de 
tineret) care au făcut multe clipe 
grele pugiliștilor localnici. Chiar 
dacă decizia din meciul Al. Turei 
(Brașov) — M. Toma (Muscelul) a 
fost viciată de arbitrajul din ring, 
totuși înfrîngerea campionului de 
juniori (Turei) este o surpriză. O

formația musce- 
Brașov, partidă 
pentru clasamen- 
a IlI-a, n-a putut 
de o mică parte

reală surpriză o constituie și eșecul 
lui A. Ianeu în fața tînărului I. 
Ruicu. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor : M. Toma (M.) b.p. Al. 
Turei, V. Budulici (B.) b.ab. 3. L. Io- 
neseu, N. Manea (M.) b. p. Fr. Mol
nar, I. Mareș (M.) b.p. N. Toma, 
A. Simion (M.) b.p. C. Dumitrescu. 
A. Guțu (B.) b. dese. 2 C. Dia, Gh. 
Vlad (M.) b.ab. 3 I. Popescu, D. 
Staicu (B.) b.p. A. Pițigoi, I. Petrea 
(B.) b.p. Gh. Manea, V. Petcu (M.) 
b. dese. 3 I. Chil'u (decizie eronată 
de arbitrul de ring (I. Gorgan — 
care a luat o hotărîre în contradicție 
totală cu cele ce se petreceau pe 
ring), I. Ruicu (B.) b.p. A. Ianeu (!).

Mihai TRANCA
METALUL BOCȘA

TIMIȘOARA
completă 
localnicii 
clar partida cu U.M. 

scorul (16—6) .scutindu-

— U. M,
16—6
și mai bine 
au cîștigat

Cu echipa 
pregătită, 
destul de 
Timișoara, 
ne de prea multe comentarii- Din 
rîndul boxerilor de la Bocșa se cu
vine să evidențiem pe I. Slobod- 
niciuc, S. Stoica, I, Streche și I. 
Mocanu, ale căror evoluții au fost 
aplaudate de spectatori. '

I. SANFIROIU coresp.
RĂSĂRITUL CARACAL — 

METALUL + RAPID BUCUREȘTI 
8—14

Deși combinata bucureșteană 
pornea net favorită în fața tinerei 
formații locale, pugiliștii din Ca
racal au opus o serioasă rezistență 
bucureștenilor, unii dintre ei 
lizfrid 
H—8, 
fi și 
locală 
tul la 
xerii caracaleni s-au evidențiat I. 
Cealapu, V. Grigore și I. Purtan, 
sportivi eare au realizat partide 
frumoase.

Gh. DONCIU — coresp.
C.S.M. + VOINȚA CLUJ — 

C.SM. SIBIU 16—6
Întîlnirea dintre combinata clu

jeană și C.S.M. Sibiu ș.-a termi
nat foarte repede. Aceasta, deoa-

rece s-au disputat numai 8 me
ciuri (oaspeții n-au avut reprezen
tanți la două categorii, iar gazde
le, la una) dintre care patru s-au 
încheiat înainte de gongul final. în 
cele din urmă, formația locală a 
obținut o victorie clară (16—6), 
replica pugiliștilor sibieni fiind 
foarte slabă Singurii dintre pugi- 
liștii oaspeți care au obținut vic
torii au fost AI. Prohor și M. 
Schneider. Din formația locală 
s-au remarcat: O. Anderco, I. 
Boancă, Gh. Roșea, St. Marton și 
St. Lăszloffi.

P RADVANI — coresp. 
CIMENTUL MEDGIDIA + POR

TUL CONSTANȚA — CONS
TRUCTORUL GALAȚI 7—15

Numărul mare de iubitori ai 
sportului cu mănuși din Medgidia, 
prezenți la întîlnirea dintre com
binata
Portul Constanța și Constructorul 
Galați, au
«upe-rioritatea formației găîățene, 
care a cîștigat, în deplasare, 
scorul de 15—7, Singurii dintre 
calnici care au obținut victoria 
fost F. lbraim, f' ___
Pisică. Cel mai frumos meci al 
uniunii a fost

Cimentul din localitate cu

trebuit să recunoască

M Moșescu și

PRIMELE ECHIPE CALIFICATE
ÎN FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL

Campionatul național de oină pe 
anul 1971 a ajuns în faza de zonă. 
Echipele care și-au cucerit dreptul 
de participare la acest stadiu supe
rior al competiției au fost împăr
țite, după criterii geografice, în 5 
zone. La Baia Mare s-au întîlnit 
formațiile- Izvorul Chiuești (jud. 
Cluj), Victoria Cristeștii Ciceului 
(jud Bistrița-Năsăud), Avîntul Fra
sin (jud. Suceava) și Tricolorul Baia 
Mare. S-a jucat sistem turneu tur- 
retur, oiniștii din Frasin și Baia 
Mare dovedindu-se superiori ad
versarilor atît Ia „bătaie11 cît și la 
„prinderea11 mingii. Mai omogenă și 
cu un plus de tehnică în pasarea 
mingii, formația Avîntul Frasin 
(antrenată de maestrul sportului 
Ion Munteanu) a reușit să ocupe 
primul loc în clasamentul final, to
talized 17 p. Vin, în ordine, Tri
colorul Baia Mare 15 p, Izvorul 
Chiuești 10 p, Victoria Cristeștii 
Ciceului 5 p.

Primele două echipe s-au califi
cat în finala pe țară, programată 
la începutul lunii viitoare pe sta
dionul din Botoșani.

GIND RAMINE

ȘEF DE GENERAȚIE
defavorabilă, ca și

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
• DACIA 1300, •DACIA 1100 ;

PETRECEREA REVELIONULUI LA BRASOV (excursii a cite 2 locuri);
CiSTIGURÎ DE VALOARE VARIABILĂ IN NUMERAR; ClȘTIGURI FIXE IN BANI

Cu variantele de 15 lei participați la toate extragerile cu șanse mari de ciștig

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
-w

rea- 
victorii. Scorul final de 
favorabil oaspeților, putea 

mai strîns dacă din echipa 
n-ar fi lipsit reprezentan- 
eategoria muscă. Dintre bo-

cu
10- 
au 
N. 

re
ce! dintre I, Cer- 

thia și A Cojan, care s-a terminat 
la egalitate.

R. AVRAM — coresp. 
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 
— METALUL MEVA TR. SEVE

RIN 10—IU
La sfîrșitul unor 

disputate, dar de un 
mediocru, întrecerea 
formații s-a terminat la egalitate 
10—10, deoarece la categoria semi- 
muscă ambele echipe n-au avut 
reprezentant.

M. IOAN1D — coresp.
MOTORUL ARAD — C.S.O. BAIA 

MARE 9—13
VOINȚA SATU MARE 

CLUJ 9—13
Partida dintre Electroputere Cra

iova și C.S.M. Reșița s-a amînat, 
iar Metalul Plopeni a pierdut cu 
0—22 (prin neprezentarea formației 
complete) cu Farul Constanța.

meciuri viu 
nivel tehnic 

celor două

A.S.A.

Vremea complet _
sarea pistei, înmuiată de ploile din ulti
mele zile, au avizat de la bun început 
pe spectatori că n-au de așteptat nici 
satisfacția unor ameliorări de recorduri 
și nici spectacole atractive. La toate 
acestea, s-a adăugat — cum era și fi
resc — și semnul de întrebare privitor 
la regularitatea probelor. Amatorilor de 
pariuri mutuale, poate că le-a lipsit doar 
la intrare avertismentul din infernul lui 
Dante : „lăsați orice speranță, voi ce 
intrați aici“...

Oamenii au venit, totuși... In fond, 
lucrurile n-au fost chiar atit de neplă
cute. Au fost înregistrate oarecari sur
prize, dar asupra lor a planat, acoperi
tor, starea vremii. După opinia noastră, 
cea mai valoroasă performanță, a rea- 
llzat-o din nou Gînd, care fără să fie 
condus de antrenorul său — absent din 
motive... motivate ! a fost încredințat 
lui G. Avram — și a realizat un exce
lent 1:28,1 pe km. De ce însă n-a fost 
condus de l’așcă ? Orice formațiune are 
un driver — în afara antrenorului — 
și ca atare nu este nevoie de fortificări 
din afară. Astfel, cum sînt încurajate 
elementele așa-zise de perspectivă ? In 
rest, cîștigătorii au fost oarecum previzi
bili în afară de Sanda, apărută din 
senin cîștigătoare. In fața celorlalte re
zultate n-avem insă mari obiecții de 
ridicat, pentru că arbitrii s-au mai im
pus prin unele decizii și asta n-a fost 
deloc rău...

Rezultate tehnice : 1. Minunea (M. Ște- 
fănescu), Hebe, Zarva» 38,8 ; 2. Masca 
(I. Moldoveanul, Orizont, Hanon, 42.4 ; 
3. Sianda (N. Ion), Cunupănel, Hiparion, 
37,7 ; 4. Măcie? (Gh. Tănase), Odiseu, 
Somnoroasa, 37,6 ; 5. Evtadat (S. Onache), 
Tantal, tolecția 37,9 ; 6, Habar (I. Oană), 
Gind, Mira, 31,9 ; 7. Semeț (I. Ivan). Me- 
rișan, Torpedo, 34,4 ; 8. Rapsod (Gb. 
Avram), Tutănel, Veronal, 40,4.

Niddy DUMITRESCU

“5*
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IN DIVIZIA B LIDERII Șl AU PĂSTRAT POZIȚIILE
sfRiAi: SPORTUL STUDENȚESC CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINSĂ

PROGRESUL BRĂILA — C.F.R. 
PAȘCANI 2—0 (1-0)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 2—3 (0—2)

P. NEAMȚ, 1» (prin telefon, de 
la trimisul austru).

3 000 de spectatori au ținut să 
vadă la lucru, pe cochetul stadion 
ai Ceahtâulujiț <?ei ..doi n©ți“ ai cta- 
samentițlui — Sportul, venit în pos
tura de lider, gazdele chinuindu-se 
pe -ultimul loc — într-un meci soco
tit al ambiției, cu profunde impli
cații în stabilirea ierarhiei.

Ceahlăul începe vijelios — șui 
al lui Stefănescu peste bara porții 
lui Constantin (min. 1) — jar stu
denții calmează jocul și răspund 
cu contraatacuri purtate de cele 
două „vîrfuii de lance" Nuțu și 
Sandu Mircea. La o asemenea „zvîc- 
nire", Pană pasează în adîncime lui 
Sandu Mircea, fostul internațional 
de juniori intră singur în careu, și 
trimite pe sub Mupțeanu t 1—0 în 
min. 10 ! Reacția gazdelor este fi
ravă și tribuna începe să înțeleagă 
că oaspeții sînt mai maturi și mai 
lucizi, contraatacurile lor, susținute 
de numai 2—3 jucători, prinzînd pe 
picior greșit o întreagă apărare. 
După ce Sandu Mircea ratează — 
singur cu poarta goală ! — o oca
zie unică (min. 29), Jaipaischi ri
dică scorul la 2—0 (mini 36), fruc- 
tificînd o lovitură liberă de la 18 m.

La reluare. Ceahlăul joacă la fel 
de prost, ’în , vreme ce studenții — 
oporîndu-și pretențiile’ de lider — 
opun... degringoladei pietrene un 
fotbal modern și elastic, 'care le 
aduce, după V minute, golul trei: 
centrare Nuțu, „bară" Sandu Mir
cea, șut Pană și Munteanu scapă 
mingea ce se prelinge în plasă. Trei 
minute mai tîrziu. gazdele reduc 
din handicap — înscrie Contardo, 
la o pasă a iui Baicu — și jocul își 
schimbă complet fața, ponsemnînd 
valuri de atacuri spre pogrțg llli 
Constantin. Apoi partida se echili
brează și conturile par încheiate, 
cînd — la o fază care nu anunța 
nimic amenințător — Baicu reia, 
cu capul, în gol o minge venită de 
la Contardo : 2—3. Din acest mo
ment, gazdele încep să spere, me
ciul „se aprinde". Se joacă dur și 
arbitrul N. Rainea — excelent pe 
tot parcursul îrțtîlnirii — se vede 
obligat să fluture cartonașul gal
ben de cinci ori în... 100 de se
cunde !

Pînă în final, o singură mare o- 
cazie de gol — irosită de Bujor 
(min. 90), — cu care ia sfîrșit o par
tidă zbuciumată. încheiată cu victo
ria indiscutabilă a liderului.

Ceahlăul: Munteanu (min. 55 
Ocea) — Mihalache, Ianpsi, Gheor- 
glie, Zaharia, C'ontardo, An- 
drioaie (min. 52 Niță), Cioroparu, 
Dragu, Baicu. Ștefănescu.

Sportul: Constantin — Jurcă, 
Mățăoanu, Dumitru Nicolae, Ră- 
dulescu. Jamaischi, Culda, Pană 
(min. 77 Damian), Nutu (min. 64 
Bujor), Sandu Mircea, Kraus.

Ovidiu IOANIȚOAIA
STIINTA BACĂU — CHIMIA RM. 

' VÎLCEA 2-1 (0—0)

BACĂU, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Băcăuanii iubesc 
fotbalul. Dovadă cei 5000 de spec
tatori inimoși prezenți la un meci 
din divizia secundă, pe un timp 
care te îmbia mai de grabă să stai 
la gura sobei și să asculți dorr,oale 
povești moldovenești. Echipele — 
probabil și prin prisma, fără prea 
mare motiv de neliniște, a situației 
■în clasament •— nu au părut nici 
ele, din start, convinse de necesi
tatea angajării nete în joc. A. ur
mat, în concluzie, un meci liniștit, 
„pe clasament", în care chiar și mi
cile „altercații" nu au izbutit să 
șteargă certitudinea de sportivitate 
a meciulfti, Terenul moale i-a îm
piedicat, însă, pe „actori" — și așa 
poseșpri ai unor mijloace specifice 
destul de reduse — să practice un 
joc de calitate. Momentele care au 
încălzit cît de cît „tribunele" au 
fost rare, cîteva șuturi sănătoase, 
două, trei ratări mari (în soecial 
gazdele) și cam atît...

După o primă repriză „albă", e- 
chipele intră mai decise pe teren și, 
ca urmare, în numai 13 minute, se 
stabilește scorul final. După golul 
lui Stroie (min. 46) — „potrivire" 
liniștită a balonului în careu și 
șut imparabil la colțul de sus —■ 
au urmat două goluri consecutive, 
înscrise de doi fundași centrali, 
ambele cu capul, în urma execută
rii unor lovituri libere. Egalarea o 
aduce vîlceanul Sîrbu (min. 52), 
iar Ciocoiu (min. 59), din plonjon, 
își aduce din nou — îmeritat — 
echipa în avantaj. Suceveanul P. 
Brătănescu a condus corect echi
pele :

Știința: Mîniosu — Boiangiu, 
Tană, Cioooiu, Măflgășoiu,; Nemeș. 
Cernat, Codreanu, Stroie, Belea 
(min. 46 S. Stănescu), Diciatnu (min. 
46 Banu).

Chimia : Bumbescu — (Buțlacu, 
Pintilie, Sîrbu, Dumbravă. Ionescu, 
Gbeorghe, Țifirel (min. 70 Sima), 
D. Popescu, Lovin, Decu (mjn. 85 
Orovitz).

Dumitru GRiAUR
POIANA CÎMPINA — METALUL 

PLOPENI 0—1 (0—0)

Din cauza suspendării terentului 
din Cîmpina, partida dintre cele 
două formații prahovene s-a dispu
tat pe stadionul Politehnica din 
r'apitală. Sfidind ploaia și terenul 
desfundat si făcînd o adevărat# 
echilibristică pe apă. echipele s-au 
angajat, înoă de la început, într-o 
înotă fără menajamente. In această 
situație, condiția fizică a dat tonul 
ierului, iar cei care au fost mai 
buni la acest capitol au învins.

După o repriză albă, la reluarea 
jocului ambele echipe forțează vic
toria. Zeița Fortuna va surîde în 
cele din urmă metahirgiștilor din 
Plopenî, care în min. 60 vor înscrie 
unicul g.ol al partidei. La o lovitură 
de colț, portarul Opanscbti (Poiana) 
a calculat greșit traiectoria balonu
lui, care a ajuns la Spiridon^ si 
acesta, cu o splendidă lovitură de 
cap, a înscris plasat.

A condus bine Anton Miinich 
(București).

Aurel PĂPĂDIE
METALUL BUCUREȘTI — Ș.N. 

OLTENIȚA 1-1 (1—0)

Desfășurată sub imperiul vremii 
nefavorabile și al terenului desfun
dat, partida a furnizat i*n reușit 
spectacol de... polo cu piciorul. Pe 
absolut toată întinderea gazonului, 
stratul de apă depășea râma bo
cancului, iar atunci cînd loveai 

mingea, iți împroșcai și adversarul 
cu jerbe de apă. Jocul a început 
într-un perfect echilibru. Ambele 
formații încearcă să combine, dar 
mingea se oprește în băltoacele 
presărate pe teren. Abia în minu
tul 12, asistăm la o fază mai clară. 
Țroi primește. o pasă în adîncime, 
trece printre doi apărători, dar 
prelungindu-și mingea permite por
tarului oaspete să rețină. Urmează 
o perioadă calmă, după care nțieta- 
lurgiștii insistă mai mult în atac, 
forțînd deschiderea scorului. In 
min. 28, lancu înscrie, dar arbitrul 
V. Liga anulează, pe bună- drepta
te, golul (ofsaid). în minutele 30 
și 31, Roman are posibilitatea să 
aducă avantaj echipei sale. Ime
diat „cade" și golul (min. 32). Troi 
centrează, mingea se îndreaptă 
spre poartă și fundașul Baltag, 
vrînd să salveze, o împinge mai 
bine în plasă.

Repriza secundă debutează cu 
un joc nervos, dur. în min. 53 se 
produce egalarea : Nițu execută o 
lovitură liberă, de la 25 m lateral 
de poartă, învălmășeală în careu și 
Cîmpeanu marchează. Pînă Ia sfîr
șit, mai notăm două bare ale echi
pei Metalul (min. 82 și 88). A ar
bitrat bine . în prima, repriză și slab 
într-a doua-, V. Liga — Galați.

Metalul: Iorgulescu — Matees-
cu, Moraru, Cojocaru, Mihalache 
(Minculescu, min. 50), Nedelcu, 
Stan, Troi, Georgescu, lancu (Ră- 
doi mip. 46), Roman.

Ș.N. Oltenița : Grădișteanu — Bal
tag, Rateu, Dima, Viciu, Cîmpeanu, 
Vasilescu (Păunescu, min. 55), Nițu 
Constantin, Eftimescu (Răducanu 
min. 46), Stamanichi.

Dumitru NEGREA

PORTUL CONSTANTA — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 0—2 (0—0)

Constănțenii au evoluat foarte slab. 
Metalurgiștii au stăpînit mijlocul 
terenului și au avut o înaintare 
mai ineisivă. Autorii golurilor: 
Stanciu (min. 55) și Manea (min. 
83). A arbitrat foarte bine Ștefan 
Lazăr — București.

P. ENACHE —. coresp.
PROGRESUL BUCUREȘTI - POLIr 

TEHNICA GALAȚI 1-0 (1—0)

Ieri dimineață, cu toate că a 
plouat în permanență, suporterii ce
lor două echipe și-au dovedit din 
nou atașamentul, ocupînd aproape 
în întregime tribunele stadionului 
din str. Dr. Staicovici. Terenul alu
necos, pe alocuri acoperit de apă, a 
îngreuiat controlul balonului. In a- 
semenea condiții de joc, derby-ul se
riei I n-a putut să se ridice la un nivel 
spectacular mai înalt. în schimb, 
am asistat l'a o luptă dîrză pentru 
fiecare minge, uneori purtată cu 
mijloace ce, au depășit prevederile 
regulamentului, fapt pentru care 
arbitrul a fost nevoit să elimine 
doi jucători (Grama și Bucur)- și să

SERIAAII-a: „POLI“ TIMIȘOARA
CHIMIA FĂGĂRAȘ — POUTEHNICA 

TIMIȘOARA' 6-2 (3-1)

FAGĂRAȘ, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Firesc, gazdsje 
au ris și au cintat sub ploaie. 031/, 
vai, ce potop de lacrimi peste stu- 
denți ! Scorul pare incredibil. Adică 
o recent promovată în divizia B e 
în stare să înscrie nu mai puțin de 
6 goluri (nemaisocotind alte patru 
ocazii de aur), unei echipe ce tot 
promite de cîțiva ani promovarea 
în prima divizie. Desigur, terenul 
reprezintă prima explicație a sco
rului. Teren imposibil, calvar pen
tru apărători. Dar nu numai tere
nul a fost de vină... La 1—0, cînd 
a înscris Ciutac, din lovitură li
beră indirectă executată scurt de 
Boanță, am crezut că abia s-a de
clanșat lupta. Era doar minutul doi. 
Peste alte nouă minute. însă, cînd 
loniță s-a dus de la 30 de m cu 
Mafa în spate și l-a „executat" din 
careu pe Filip, am început să an
ticipăm o victorie a gazdelor. A ve
nit, însă, repede, peste un minut, 
golul lui... Torz, care n-a plonjat la 
picioarele timișoreanului Hergan, 
Kun I a înscris de aproape și rne- 
ciul a părut relansat. Poli nu joacă 
rău. Dar terenul-patinoar nti-i fă
cut pentru combinații subtile. Te
renul acesta își are legile sale, tac
tica sa : joc simplu și decis, fără 
înflorituri. Așa au jucat făgărășe- 
nii. Cu un atac în care Boantă n-a 
avut egal în teren în prima repri
ză și cu loniță vîrf viclean și a- 
tent, Chimia mai reușește un gol 
pînă la pauză. în min. 33, porta
rul Filip ezită, se dezechilibrează 
și apoi scapă balonul la circa 11 ni, 
iar loniță se duce pînă în.., barele 
albe după minge șj înscrie. Și așa, 
jocul simplu, calculat, viguros al 
localnicilor, duce scorul la propor
ții nebănuite. înscrie Feher de la 
14 m (min. 55), înscrie Loncer (min. 
60) cel mai frumos gol al meciu
lui, după o combinație cu Feher și 
Boantg, înscrie și Boantă din pe
nalty (loniță a fost trîntit în ca
reu, gadarnice proteste !). Și _ așa, 
în min. 65, scorul este uimitor : 
6—1. Ce mai poate face „Poli" a- 
cum, cînd gazonu-i zdrențuit ? în
scrie un singur gol (Hergan, de la 
marginea careului mare, în min. 
83), ratează cîteva ocazii, dar totul 
este inutil, chiar dacă gazdele ce
dează fizic terenul.

A arbitrat foarte bine Gh. Mi- 
cloș (București).

Chimia: Torz — Armeanu,
Nacu (min. 81 Vărzaru), Hodrea. 
Stoica, Dumitrescu, Cihtac, Feher, 
Boantă (min. 81 Nițu), loniță, Lon- 
cer.

Politehnica: Filip — Rota
ru, Mafa, Arnăut. Popa, Petrovici. 
Bungău, Dima, Hergan, Kun 1. 
Bojin.

Mircea M. IONESCU
C.FJt. TIMISOARA - C.F.R. ARAD 

2—0 (2—0)

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După o primă 
repriză în care arădenii păreau că 
■s-au predat fără condiții, aveam 
'•'ertitndinea că vom consemna, în 
titlul acestei cronici, „scorul etapei". 
Din păcate, nu a fost așa. După o 
repriză de> bună calitate și o mică 
zvîcnire a localnicilor, la reluare 

arate cartonașul galben la alții. 
Starea de nervozitate s-a manifestat 
mai pregnant la ștudenți, în special, 
după ce portarul Gheorghiu a greșit 
decisiv în min. 17 și, ca urmare a 
acestei greșeli, s-a marcat unicul 
gol al partidei.

Gălățenii au început „tare" și, în 
primele 5 minute, au beneficiat de 
două lovituri de colț, ca apoi, Dudu 
Georgescu (min. 7> să încerce pentru 
primai oară vigilența portarului Po
litehnicii. Bucureșteniî au forțat nota 
jocului și, în min. 17, Raksi a cen
trat în careul mic, portarul Gheor
ghiu a plonjat defectuos și nu a 
reținut balonul, iar Dudu Georgescu, 
pe fază, l-a introdus în plasă : 1—0 
pentru Progresul. Minutele s-au 
scurs fără să se petreacă ceva mai 
deosebit pînă în min. 35, cînd Cas- 
șai și Ungureanu au privit cartona
șul galben. Cu cinci minute înainte 
de pauză, o acțiune a oaspeților a 
dat emoții suporterilor Progresului : 
Popanică a trecut de Grama și, de 
la 16 m, a expediat puternic mingea 
în bară !

în primul minut al reprizei se
cunde, gălățeanul Diaconu, fiind la 
cîțiva metri de poartă, a greșit de 
puțin ținta. Studenții au aruncat în 
luptă toate resursele pentru a mo
difica tabela, dar, în min. 53, la un 
duel dintre Grama și Bucur, ambii 
cad și apoi se lovesc. Prompt, arbi
trul a făcut apel la cartonașul roșu. 
Se părea că măsura conducătorului 
jocului va potoli spiritele. Dimpo
trivă, pînă la j sfîrșîtul partidei, au 

Cassai (Progresul București) a șutat spre poartă, dar balonul este deviat de un apărător gălățean

partida a intrat Tn anonimat, iar jo
cul a lîncezit pur și simplu. Timișo
renii, mulțumiți de avantaj, nu au 
mai vrut, probabil, să-l deranjeze 
pe băiatul de la tabela de marcaj, 
iar oaspeții, profitînd de această 
surprinzătoare lîncezeală, au echili
brat jocul, fiind gata să egaleze.

...Timișorenii atacă în trombă din 
primele minute și. după o lovitură 
liberă extrem de puternică a lui 
Pîrvu. respinsă în ultimă instanță 
de Veser, Panici pune primele pro
bleme apărării oaspeților cu două 
centrări impecabile, pe care însă 
Floareș (min. 9 și 12) Ie ratează cu 
seninătate. Jocul devine mai dur. 
arbitrul arată patru cartonașe gal
bene (cam multe), iar portarul Veser 
se remarcă prin cîteva intervenții 
salvatoare. El nu va putea împiedica 
deschiderea scorului în min. 26 
Același percutant Pîrvu execută cu 
o deosebită forță o lovitură liberă 
de la 25 de metri, Veser respinge 
eu dificultate în picioarele lui Nesto- 
rovici care, dintr-un unghi aproape 
imposibil, trimite balonul în plasă. 
Gazdele accentuează presiunea și în 
min. 33 își măresc avantajul : Panici 
pătrunde irezistibil pe stinsa, cen
trează și Nestorovici reia direct în 
plasă : 2—0. în min. 39 arădeanul 
Kukla II este obstrucționat în careu, 
dar arbitru] nu sancționează.

După reluare, gazdele ratează în 
decurs de trei minute nu mai puțin 
de cinci ocazii de gol (Floareș de 
două ori, Volaru, Nestorovici și Pa
nici), înlocuirile efectuate în echipa 
gazdă (Panici si Cotec) îi taie și mai 
mult aripile; iar arădenii, prinzînd 
curaj, trec , la atac. Schwartz va rata 
cea mai bură ocazie de gol în min. 
83, cînd șutul său, de la numai 
8 m. îi prilejuiește o splendidei in
tervenție portarului Tatar.

C.F.R. Timișoara : — Tatar. Pîr
vu. Erdei, Danca, Bocșa, Cotec 
(Chimiuc), Volaru, Floareș.. Nestoro- 
viei, Seceleanu, Panici (Giulvezan).

C.F.R. Arad : Veser — Cotarcă, 
Bermoser, Kukla, Cociuban, Babău, 
Kukla II, Vlad (Butaș). Damian. 
Schwartz, Korossy (Gyonge).

Cu excepția greșelii din min. 39, 
satisfăcător arbitrajul lui M. Bio- 
lan (Tr. Severin).

G. MIHALACHE
MINERUL BAIA MARE — C.S.M. 

REȘIȚA 1-1 (T—0)

BAIA MARE, 19 (prin telefon, 
de ia trimisul nostru). — Localnicii 
spun că stadionul nu a mai fost 
atît de populat ca azi (n.r. ieri), 
de mult, de pe vremea cînd Mine
rul juca în divizia A. Afluența 
spectatorilor — cam 8-9 000 — are 
o dublă explicație : 1). se întîlneau 
două echipe cu pretenții, declarate 
sau nu, de promovare în divizia A 
și confruntarea lor era socotită, pe 
bună dreptate, derbyul etapei a 
Vl-a. 2). în echipa localnicilor fu
sese anunțată prezența fostului in
ternațional Mircea Sasu. Acesta nu 
a jucat însă, deoarece litigiul cu 
fosta lui echipă, Fenerbahce Is
tambul, nu a fost încă rezolvat. Și 
publicul a avut, la anunțarea for
mațiilor, o primă dezamăgire

Scorul de 1-1, cu care s-a in- 
rheit partida, este echitabil. Mine
rul a dominat, a controlat jocu’ 
80 din cele 90 de minute, dar nu 
a știut și nu a avut puterea de a 
depăși o echipă care s-a apărat 

mai fost avertizați Lehăduș, Tudosie 
și Popanică. în această perioadă, 
am notat penaltyul ratat de Dudu 
Georgescu (min. 70), precum și po
sibilitatea de a egala a Politehni
cii, însă Diaconu (min. 77) a trimis 
mingea pe lingă bară.

A arbitrat bine G. Pop, ajutat de 
C. Braun și M. Roman (toți din 
Brașov).

Progresul: Marian. — Tănă- 
sescu, Măndoiu, Grama, Constanti- 
nescu, . C. Dumitriu, Beldeanu, I. 
Sandu, Dudu Georgescu, Cassai, 
Raksi (min. 80, R. Ionescu).

Politehnica: Gheorghiu — Un
gureanu, Tudosie, Dinu, Rizea, 
Toma, Lehăduș, Marinescu, Diaconu, 
Popanică, Bucur.

Pompiliu VINTILĂ

F.C. GALAȚI — DUNĂREA GIURGIU
5-1 (3—1)

Cu toate că au pierdut la scor, 
giurgiuvenii au dat localnicilor o 
replică dîrză, dar înaintașii n-au 
șutat prea mult la poartă. Linia de 
înaintare a lui F. C. Galați a 
speculat toate greșelile apărători
lor adverși. Golurile au fost mar
cate de lancu (min. 30 și 60),. Io
nică (min. 3), Chihaia (min. 8), 
Nicoară (min. 54), respectiv, Popa 
(min. 27). A condus bine M, Bu- 
zea — București.

Gh. ARSENIE — coresp.

SURCLASATĂ
supraaglomerat. C.S.M. Reșița și-a 
grupat foarte bine forțele în fața 
propriului careu, unde a ridicat a- 
devărate „diguri" în fața ofensivei 
băimărene. Contraatacurile oaspeți
lor nu prea au mers ele în prima 
repriză, dar într-a doua, și-au ară
tat, în 3-4 situații, „colții".

Prima repriză s-a consumat în 
nota de dominare, uneori autori
tară, a gazdelor. Scorul a fost des
chis in min. 25, cînd Rozsnay, lan
sat de Stîncel, a profitat de ezita
rea fundașilor reșițeni — care au 
reclamat fără motiv ofsaid — si 
a înscris cu un șut puternic și 
bine plasat: 1-0. Golul egalizator 
a fost marcat în min. 56 de Puș
caș, direct dintr-o lovitură liberă 
de la 16 m. (Popa l-a faultat pe 
Atodiresel, scăpat singur spre poar
ta lui, Moritz). Pînă la terminarea 
meciului băimărenii au continuat, 
să domine, dar atacurile lor au fost 
purtate la întîmplare. Mingile au 
fost „aruncate" sus în centrul ca
reului reșițean, acolo unde densi
tatea era de 2-3 jucători pe metru 
pătrat.

Arbitrul loan Rus (Tg. Mureș) 
a condus foarte bine formațiile:

Minerul : Moritz — IVIiculaș, Po
pa, Necula, Condruc, Stîncel, Radu, 
Szilaghi (min. 75 Rang). Rozsnay, 
Trifu, Cornan.

C.S.M. Reșița : Ilieș — Rednic, 
Kiss, Kafka, Grozăvescu, Pîrvan, 
Sfîrlogea (min. 69 Stoia), Dumitru 
(min. 46 Pușcaș), Varga, Szilaghj, 
Atodiresei.

DlimRrți VIȘAN

GLORIA BISTRIȚA — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 1-0 (0-0)

Localnicii au dominat aproape 
tot timpul. Unicul gol a fost reali
zat de Ciocan (min. 51). A condus 
foarte bine I. Soos — Tg. Mureș.

I. TOMA — coresp.
C.S.M. SIBIU — MINERUL ANINA 

2-0 (1-0)

Cei peste 3000 de spectatori au 
asistat la un joc bun al echipei fa
vorite — C.S.M. Sibienii au des
fășurat un joc foarte dinamic, au 
dominat mai mult și au fructificat 
două ocazii, prin Țurlea (min. 43 
și 52). Oaspeții au contraatacat rar. 
Bun arbitrajul lui O. Calugherovici 
— Brașov.

Gh. TOPlRCEANU — coresp.
METALURGISTUL CUGIR - OLIMPIA 

ORADEA 1-0 (1-0)

Jocul a fost, în general, echili
brat. în prima parte; gazdele au 
dominat, iar după pauză inițiativa 
a aparținut orădenilor, care au fost 
la un... pas de a egala, în min 86 
cînd Kalo a ratat de la 4 m ! Uni
cul gol a fost realizat de Dinea. 
în min. 4. Foarte bun arbitrajul lui 
S. Marian — Sighișoara.

M. VÎLCEANU — coresp.

OLIMPIA SATU MARE — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 0—0

Meci anost. Sătmărenii, cu o li
nie de înaintare ineficace, nu au 
putut trece de apărarea bine orga
nizată a oaspeților Olimpia a do 
minat categoric, fapt relevat și de

Localnicii s-au descurcat mai 
bine pe terenul alunecos, deoarece 
au avut o pregătire fizică superioa
ră. Feroviarii au lăsat o impresie 
neplăcută, fiindcă au vociferat de 
multe ori și din această cauză Ru- 
su și Panait au fost avertizați. Go
lurile au fost înscrise de Panait 
(min. 25, autogol) și Cotigă (min. 
76). I. Doncu (Buc.) a condus bine.

D. CRISTACHE — coresp.
CLASAMENTUL

1. SP. STUDENȚESC 6 4 2 0 13—7 10
2—3. S. N. Oltenița 6 411 9—6 9

Știința 6 4 11 10—7 9
4. F. C. Galați 6 4 0 2 14—6 8
5. Progresul Buc. 6 402 7—3 8
6. Politehnica 6 231 7—3 7
7. Metalul Tîrg. 6 312 7—7 7
8. Metalul Plopeni 6 303 8—8 6
9. Metalul Buc. 6 132 7—5 5

10. Progresul Brăila 6 213 6—6 5
11. Chimia 6 21 3 5—8 5
12. Dunărea < 6 2 13 6—11 5
13. C.F.R. 6 1 1 4 4—8 3
14. Portul 6 033 5—9 3
15. Poiana 6 1 1 4 5—10 3
16. Ceahlăul 6 1 1 4 4—13 3

ETAPA VIITOARE (26 septem
brie) : Metalul Plopeni — Metalul 
București, Portul—Ceahlăul, C.F.R.
— Progresul București, Metalul 
Tîrgoviște — Chimia, Progresul 
Brăila — F.C. Galați, Ș.N.O. — Du
nărea Giurgiu, Sportul studențesc
— Poiana, Politehnica — Știința.

LA FĂGĂRAȘ!
raportul de corners favorabil : 
11—1. A arbitrat foarte bine Z, Si- 
laghi — Oradea. -

V. GOJDA — coresp.

GAZ METAN MEDIAS — CORVINUL 
HUNEDOARA 2-0 (1-0)

Peste 2 000 de spectatori au asis
tat la un joc bun și la o victorie 
meritată a gazdelor. în prima re
priză, medieșenii au deschis sco
rul prin Filip (min. 28). Cu trei 
minute înaintea fluierului final, 
Jiga a majorat avantajul echipei 
sale. A condus bine I. Constanti- 
nescu — Cluj.

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.

CLASAMENTUL
1. C.S.M. REȘIȚA 6 4 2 0 13—3 10
2. Gloria 6 4 0 2 10—4 8
3. C.F.R. Tim. 6 3 2 1 8—4 8
4. C.S.M. Sibiu 6 4 0 2 6—8 8
5. Minerul Baia Mare 6 2 3 1 9-4 7
6. Corvinul 6 3 1 2 9—8 7
7. Politehnica 6 2 2 2 12—9 6
8. Olimpia Satu Mare 6 2 2 2 1—4 6
9. Metalurgistul 6 3 0 3 3—5 6

IQi Chimia 6 2 1 3 15—11 5
11. Gaz metan 6 2 1 3 5—10 5
12. Vulturii textila 6 1 3 2 3—12 5
13. C.F.R. Arad 6 1 2 3 3*-10 4
14. Electroputere 6 1 2 3 6—10 4
15. Minerul Anina 6 2 0 4 4—11 4
16. Olimpia Oradea 6 1. 1 4 6—10 3

ETAPA VIITOARE (26 septem
brie) t Electroputere — Olimpia Sa- 
tu Mare, Minerul Anina — Meta
lurgistul, Vulturii textila — C.F.R. 
Timișoara, C.F.R. Arad — Minerul 
Baia Mare, Chimia — C.S.M. Sibiu, 
Corvinul — Olimpia Oradea, Poli
tehnica — Gloria, Gaz metan — 
C.S.M. Reșița.

MECIURI
U,T.A, — CRIȘUL 4—0 (2—0)
Arad, 19 (prin telefon). — Ară

denii au jucat foarte bine, între- 
cînd detașat echipa orădeană, 
cele- patru goluri fiind înscrise de 
către Sima (2), Domide și Both. 
Ultimii doi au fost cei mai buni 
jucători de pe teren. U.T.A, a ali
niat următoarea formație : Vidac— 
Birău, Lereter (Rodrojan), Bodro- 
jan (Pojoni), Popovici, Petescu, Do
mide, Dumbreanu, Sima, Calinin, 
Both,

Gh. Nicolăiță, — coresp.
SELECȚIONATA TG. MUREȘ — 

FERENCVAROS BUDAPESTA 
3—1 (0—1)

Tg, Mureș. 19 (prin, telefon, de 
la corespondentul nostru). — Pe 
stadionul „23 August" din locali
tate, în fața a 3000 de spectatori, 
a avut loc un meci interesant în
tre fostele glorii ale fotbalului din 
Tg. Mureș (Boroș, frații Vacarci, 
Iozsy, Incze II, Boite, Fr. Ciki. 
Sekely, Katona) și cele ale clubu
lui budapestan Ferencvaros, în 
rîndul căruia au evoluat, printre 
alții, Gulyas. Horvath, Rudas, Co
cis, Szabo. Borșoș, Simon, Gya 
dras, Gerendas, Lan.v. După un joc 
viu disputat, eu multe faze frumoa
se de poartă, ait cîștigat gaz.dele 
prin golurile înscrise de Vegh 
(min. 57), lozsv (min. 61) și Peterfy 
(min. 74). respectiv L. Szabo (min 
31), care a și ratat, în min. 72. o 
lovitură .de la 11 m.

C. Albu

Ultima verificare
a lotului reprezentativ

(Urmare din pag. 1)

observație că intră uneori tîrziu în 
dispozitivul defensiv pe care are 
obligația să-l întregească de cîte 
ori este nevoie. înaintașii și cei 
care îi susțin din spate au reușit 
în prima repriză să creeze situații 
dificile pentru adversar. Lucescu 

LOTUL REPREZENTATIV — STEAGUL ROȘU 2—3 (2—0)
Stadionul Tineretului : timp ploios : teren alunecos ; spectatori — circa 

1 000. Au înscris LUCESCU (min. 22 — din 11 m). NEAGU (min. 31). respectiv 
FLORESCU (min. 53 și 70) și DRAGOI (min. 57).

LOTUL : Kăducanu (min. 4G Adamache) — Sătmăreanu (min. 65 lanul), 
Lupescu (min. 65 Vlad), Dinu, Mocanu (min, 60 N. Ionescu), Dumitru (min. 
60 Anca), Nunweiller VI (min. 46 Vigu), Lucescu (min. 46 Pantca), Dem- 
brovschi (min. 46 Tâtaru), Neagu (min. 60 lordănescu), Iord&nescu (min. 60 
Fl. Dumitrescu).

STEAGUL ROȘU : Adamache (min. 46 Răducanu — niln. 60 Albu) — Ivăn- 
cescu. Jenei, Pescaru, Cojocaru, Balint, Cadar, Furnică, Florescu, Șerbă- 
noiu (min. 46 Necula), Drăgoi.

A arbitrat bine C. GUIȚA, ajutat 
Brașov).

și-a păstrat verva și centrările sale 
sînt deseori invitații de gol. Dem- 
brovschi a evoluat inteligent și 
elegant, făcîndu-ne să-1 apreciem 
printre altele și pentru viteza cu 
care găsește soluțiile optime. Nea
gu a perforat de cîteva ori apăra
rea adversă, a marcat un gol din
tr-o lovitură de cap. din centrarea 
lui Lucescu, operă de atenție, pla
sament și incisivitate, dar a si ra
tat vreo două situații tentante și 
greu repetabile. lordănescu s-a stră
duit să fie extremă stingă și a 
reușit în măsura în care integrarea 
a depins de el. Rafinat ca de obi
cei, mai dibaci decît la ultimele a- 
pariții, jucătorul de la Steaua a 
inițiat faze interesante, circulînd 
mult și centrînd periculos. Dar a- 
propo de el și de jocul întregii e- 
chipe în fazele de atac, antrena
mentul de ieri a scos în evidență 
o chestiune imposibil de ignorat.

partea dreaptă evoluează Dumi
tri. Dembrovschi, Lucescu. Ju
cători excelenți, care se cunosc 
bine și care au darul să concen
treze înaintarea echipei doar prin 
acest sector. Datorită acestui nu
cleu cu proprietăți magnetice, tot 
Pe partea dreaptă e atras să con
struiască faze și Nunweiller VI. 
Se ajunge astfel în situația de a 
încerca să dezvoltăm majoritatea 
acțiunilor ofensive numai printr-un 
singur culoar, situație care trezeș
te atenția adversarului prin carac
terul ei previzibil și monoton.

în schimb, pe cealaltă parte, 
mingile ajung rar și greu, iar Ior- 
dănescu, amenințat să șomeze, se 
vede obligat^ să-și caute singur ba
loane sau să plece în aventură în 
alte zone. Pentru toate acestea, 
forța de atac a echipei este uni
laterală și deci mai ușor de con
tracarat, frontul de percuție e de-

DINAMO BUCUREȘTI - DUNAV RUSE 2-0 (1-0)
Vreo cîteva sute de suporteri ai 

dinamoviștilor bucureșteni au în
fruntat. ieri dimineață, ploaia rece, 
sîcîițoare. în dorința de a urmări 
„amicalul" în care formația favorită 
avea să înfrunte, pe terenul II din 
incinta Parcului Dinamo, echipa 
bulgară de divizie A, Dunav Ruse.

Atașamentul față de propriii „idoli", 
față de fotbal, în orice condiții, 
a fost în cete din urmă răsplătit, 
în bună măsură, atît de scorul final
— favorabil gazdelor, cu 2—0 (1—0)
— cît și de dinamismul disputei, 
de nivelul de ansamblu al meciului, 
in pofida condițiilor dificile.

Jocul a fost „controlat" majori
tatea timpului de elevii lui Nicușor 
care .au folosit din plin cete 90 de 
minute, alergînd mult, impunînd 
adversarului ritmul dorit, creînd, 
deseori, faze critice la poarta lui 
Mladenov. întreaga formație dina- 
movistă a dat satisfacție, îndeosebi 
sub aspectul risipei de energie, dar, 
trebuie spus, că „pigmentul", culoa
rea în joc, în acțiunile ofensive au 
fost aduse de combinațiile în supra
fața adversă declanșate de Dumitriu 
II, se pare, în curînd, un dinam.ovi.st 
cu acte în regulă. Parcă de cînd 
lumea în „ll“-le din șos. Ștefan cel 
Mare, Nichi s-a înțeles bine cu 
coechipierii săi, în special (ați ghi
cit!) eu Dumitrache, care parcă, pe 
el îl aștepta, ca să găsească, iar-, 
mai simplu, drumul spre poartă. Și 
dacă ieri Dumitrache n-a înscris 
nici un gol, faptul se datorește și 
„cîmpului arat" din careul oaspe-

AMICALE
S.C. BACĂU — PETROLUL 

PLOIEȘTI 6—2 (1—0)

La o săptămînă după confrunta
rea din campionat, în amicalul de 
ieri, băcăuanii au surclasat pe pe
troliști nu numai ca scor, cît mai 
ales ca manieră de joc. Spiritului 
ofensiv al gazdelor, susținut de în
treaga echipă (cu mențiuni specia
le pentru Catargiu și Rugiubei), 
oaspeții nu le-au putut opune decît 
o apărare aglomerată și rare „zvîc- 
niri" în atac. Autorii golurilor 
Pruteanu (min. 35 și 84), Florea 
(min. 50 și 71), Băluță (min. 60), 
Rugiubei (min. 78) pentru S.C. Ba
cău. respectiv, Dobre (min, 53) si 
Moldovan (min 81).

Gh. Dalban—coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
JIUL PETROȘANI 0-1 (0-1)

Craiova, 19 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Pe stadio
nul Tineretului, în prezența a 8 000 
de spectatori și pe un timp ploios, 
cete două divizionare A s-au întîl- 
nit într-o partidă de verificare. 
Oaspeții au avut în permanență 
inițiativa și au reușit să înscrie u- 
nicul gol al partidei prin Ciurea 
(min. 34). Craiovenii au evoluat 
foarte slab în atac, ratînd foarte 
mult.

Th. Costin 

zechilibrat, toată forța stînd acum 
într-o aripă. în acest sens, cred 
eă sînt necesare remedii. E nevoie 
de varietate de neprevăzut, de 
alternanțe și este posibil să se a- 
jungă la așa ceva pentru că dez
voltarea jocului depinde de niște 
fotbaliști intelifienți, pe care echipa 
îi are.

de M. Diaconu șl Gh. Rață (to;l din

în a doua repriză, antrenorii au 
efectuat numeroase schimbări, in
cit în ultimele 25 de minute nu se 
mai găseau în teren decît Dinu și 
lordănescu din „11“-le care înce
puse partida. Aceste mari schim- 
hări restructurate au avut ca efect 
dezarticularea echipei, întunecarea 
jocului, apărarea și atacul diminu- 
îndu-se ca forță și ripostînd confuz, 
într-un asemenea context, cei de 
la Steagul roșu au început să do
mine și să înscrie. Pentru această 
perioadă, este imposibil să analizăm 
evoluția tricolorilor, lipsa de omo
genitate făcînd să se piardă atri
butele unei echipe. Prin contrast, 
legăturile interne ale formației u- 
tilizate în prima repriză au apărut 
incomparabil superioare, demon-' 
strînd că obișnuința reciprocă, cu
plarea aceea nevăzută dintre cali
tățile a 11 coechipieri reprezintă 
un substrat de mare valoare. în 
final, cîteva declarații:

ANGELO NICULESCU : „Sînt 
mulțumit de evoluția echipei care 
a jucat pînă la pauză. Cu ea vom 
începe meciul Ia Helsinki".

DINU; „Formula din prima re
priză merge. în partida cu Finlan la 
totul va depintde de comportarea 
lui Neagu, caro, o un jucător eu 
zile bune și zile rele. Mingile ajung 
bine In față. Dacă Neagu va avea 
dispoziție, atunci’ vom realiza c'>- 
luri“. \

IORDANESCU: „După ce s-iut 
efectuat schimbările, randamentul 
a scăzut brusc. Nu mă simt groz *v 
ca extremă stingă, dar va trebui 
(dacă voi fi utilizat) să fac efort" ! 
mari și să realizez lucruri bune. » ? 
echipa națională nu joci ce v rid. 
ci ceea ce este npcesar la un mo
ment dat, fiindcă’, este onorant ■ A 
Porți tricoul tricolor și trebuie să 
te depășești ca să-f> menții".

ților, acolo unde, nu o dată, s-au 
oprit bune intenții, și numeroase 
mingi-gol. . J

Cete două goluri au următoarea 
scurtă istorie : în min. 27; după o 
presiune exercitată în „lC'-Ie advers, 
balonul ajunge la Mustâțea, care 
șutează cu sete, înscriind impara
bil. In, min. 61. Dumitriu II este 
faultat Ia aproximativ 25 de metri 
de poarta lui Dunav Ruse ; execută 
tot el, prjntr-o breșă a zidului, si 
Plonjonul Iui Mladenov se dovedește 
inutil.

Arbitrul M. Haimovici a condus 
corect următoarele formații : Di
namo s Constantinescu (min. 46 An
drei), — Cheran, Nunweiller III. 
Sansuu Gabriel, Deleanu, Mustățea. 
Săljceanu, Doru Popescu, Dumitriu 
II (min. 62 Petpe Victor); Dumi- 
tjaehe, Batacliu. t

Dunav Ruse : Mladenov — Da lev, 
Iliev I (min. 46 Dgțmianov), Giulci- 
manov, Todorov, Gheorghîev, Vaja- 
rov, Iliev II, Mancsov, Iordanuv, 
Staaicov.

Radu TIMOFTE

în turneul de la Irevan

„11“ CLUJ - ARARAT 

(l.R.S.S.) î-0 (2-0)
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — în 

primul meci al turneului interna
țional de fotbal <de la Erevan, echi
pa Universitatea Cluj a obținut 
victoria cu scornii de 3—0 (2—0), în 
fața echipei Ararat, din prima di
vizie a campionatului unional. Fot
baliștii români, transmite corespon
denții agenției OVASS, au dominat 
tot timpul joculuf,, realizînd goluri 
spectaculoase. Cele’ trei puncte ale 
echipei clujene au fost înscrise de 
Lică (min. 14), Munteanu (min. 42) 
și Fanea Lazăr (mțin. 75). La 23 
septembrie, în fiițiala turneului, 
Universitatea Cluj Va întîlni pe 
învingătoarea mediului Dinamo 
Tbilisi — Polonia Bjtfoin.

PRONOSPORT
t*
, AȘA ARATA O VARIANTA CU 13

• REZULTATE LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 38, ETAPA DIN 19 SEP
TEMBRIE 1971

1. F C. Galați—Dunărea 1
2. Poiana—Metalul Plopeni 2
3. Ceahlăul—Sportul studențesc 2
4. Portul—Metalul Tîrgoviște’ 2
5. Știința Bacău—Chimia Rm. V. 1
6. Prog. Brăila—C.F.R. Pașcani 1
7. Gaz metan—Corvinul 1
8. C.SZM. Sibiu—Minerul Anina 1
9. Olimpia S.M.—Vulturii Lugoj ■ X

10. Gloria—Electroputere 1
11. Chtimia Făgăraș—Politehnica 1
12. Minerul B. M.—C.S.M. Reșița X
13. Metalurgistul—Olimpia Oradea 1

FOND DE PREMII : 317.339 lei.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel :
In vapiială incepînd de la 24 septem

brie la 3 noiembrie 1971.
In țară de la 28 septembrie la 3 nolem- 

brie;1971 inclusiv.



INTERNATIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

lalte performanța, ■ din întreg con
cursul, nefiind''superioare a 50 de 
metri.

REZULTATE: 1. Ludmila Holo- 
dilina (U.R,S.S.) 5338 m, 2. Marion 
Becker (România) 53,18 m, 3. Ioa

nna Stancu (România) 49,02 m, 4. 
Magda Paulanyi (Ungaria-Honved) 
48,98 m, 5, Mihaeia Loghin (Româ
nia) 47,20 m, 6. Mihaeia Peneș (Ro
mânia) 47,04 m.

LUPTĂ PE 14 CENTIMETRI

Coloșii concursului, aruncătorii de 
greutate, au desfășurat o ’ luptă in
teresantă prin faptul că primele 
trei locuri au fost decise pe inter
valul a numai 14 centimetri. A 
fost, de altfel singurul aspect no
tabil la o dispută vădit stânjenită 
de ploaie, suprafața cercului fiind 
extrem de alunecoasă.

REZULTATE : 1. Edmund Anziak 
(Polonia) 17,89 m, 2. Al. Barîsnikov 
(U.R.S.S.) 17,78 m, 3. Peter Hla- 
watshke (R.D.G.) 17,75 m, 4. A- 
drian Gagea (România) 16,98 m, 
5. Mihail Koșev (Bulgaria) 16,88 m, 
6,0 Oto Odelin (Cuba) 15,52 m.

DIN NOU TRUDY RUTH

Victorioasă sîmbătă la 100 m, 
olandeza Ruth a. obținut dumini
că al doilea titlu de campioană in
ternațională, la 200 m, reeditînd nu 
numai succesele, ci și rezultatele 
Hannelorei Raepke (R.D.G.), cea 
care în 1963 stabilise recordurile 
competiției cu 11,5 și, respectiv, 
23.7 secunde. Indiscutabil că în alte 
condiții atmosferice pe tabelul 
recordurilor ar fi fost înscrise acum 
cifre cu mult mai. bune, Trudy Ruth 
remarcîndu-se ca o sprinteră cu 
frumoase calități (școala olandeză 
este, în acest sens, binecunoscută).

Nume noi pe tabelul recordurilor competiției
BĂRBAȚI

3000 m obst. 
înălțime (egal.)

FEMEI

8:41,8
2,12

GHEORGHE CEFAN (România)
CSABA DOSA (România)
ȘERBAN IOAN (România)

100
200
400
800
100
greutate

m (egal.) 
m (egal.) 
m
m 
mg

(Olahda) 
(Olanda)

TRUDY RUTH
TRUDY RUTH
VAN ASCHE (Belgia)
ILEANA SILAI (România) 
VALERIA BUFANU (România) 
MARIANE ADAM (R. D. G.)

Baschetbalist» sovietici S-A ÎNCHEIAT campionatul balcanic de călărie

REZULTATE: 1. Trudy Ruth
(Olanda) 23,7, 2. Mariana Goth (Ro
mânia) 24,1, 3. Maria Szubert (Polo- 
nia-Gwardia) 24,6, 4. Aurelia Mă- 
rășescu (România) 25,2, 5. Eva La- 
zăr (Ungaria-Honved) 25,2, 6. Olga 
Hani ian (România) 25,7.

VIORICA A LUPTAT CU SINE 
Șl A ÎNVINS!

14, Plecas 4. Cermak 5. Au 
cu obiectivitate, dar și cu 
un meci .foarte dificil, Ara- 
(Bulgaria) și Leegwater (O-

din nou campioni ai Europei
finală, U.R.S.S. —Iugoslavia 69-64

In ultima zi, reprezentativa Turciei 
a cîștigat proba de obstacole-echipe

începuse concursul la lungime 
fete și oficialii tot se mai chinuiau 
să alunge cit de cit valul de apă 
care inunda pista... S-a făcut apel 
chiar și la mijloace», motorizate. In 
aceste condiții, vra greu de presu
pus că se va obține o performanță 
notabilă. Singura griljă a concuren
telor era acea de a mu se accidenta 
pe pista de elan, devenită patinoar. 
Viorica Viscofpolesanu avea de apă
rat un bun renume, utn prestigiu cu
cerit greu la edițiile anterioare. Și 
atunci a ctat o aspră bătălie cu sine 
pentru a învinge’ ploaia și frigul. 
Și a ijțușit. In încercarea a 5-a, 
ruleta a indicat 6,24 m, rezultat 

'care 5-a asigurat 'locul I într-un con
curs îp care a cotuius de- la început 
pînă la sflrșit.

REZULTATE : 1, Viorica Visco- 
poleanu (România.) 6C24 in ; 2. Elena 
Vintilă (România/)/ 6,11 m ; 3. Vale
ria Bufanu (România) 5,95 m; 4. 
Alina Popescu ^/România) 5.91 m-;
5. Florica Boca (România) 5.77 m ;
6. Lucia Jing®, «(România) 5,58 m ;
7. Maria Mak’/es (Polonia — Gwar- 
dia) 5,48 in.

/'•
r O VICTORIE CLARĂ

( Disputată t în serii contratimp, 
proba de ’dOO mg i-a prilejuit lui 
Ion Rățoți o victorie clară. Chiar 
și rezulta/ml obținut — 52,0 — poate 
fi socotit, bun în condițiile atmosfe
rice de neri. Ion Rățoi s-a impus în 
seria I (cep mai tare) încă de la 
primul ghrd. El a „mers" constant, 
a acumulat avantaj și a terminat

Dietmar Nagel s-a impus în
Miranda

fața trioului mexican Villanueva, 
în cursa de 5 000 m

avans, întrecerea hurdle-sigur, cu 
rilor.

REZULTATE: 1. Ion Rățoi (Ro
mânia) 52,0 ; 2. Gheorghe Monea 
(România) 52,6 ; 3. Gheorghe Petro- 
nius (România) 53,1 ; 4. Miguel Oli
vera (Cuba) 53,3 ; 5. Ion Burcă (Ro
mânia) 54,0; 6. Asen Tomov (Bul
garia) 54,3.

CORNELIA ÎNVINSĂ !

Pevez,

unui concurs desfășurat pe o 
torențială, sportiva sovietică 
șit pînă la urmă să se impună. Ea 
a aruncat 57,36 — performanță va
loroasă în condițiile amintite. Doar 
Olimpia Cataramă a fost oarecum 
în apropierea ei. Celelalte reprezen
tante ale noastre au irosit și ele în
cercări bune, fie depășind, fie sco- 

• jind discul din sector.

ploaie 
a reu-

ESSEN, 19 (prin telefon). Repre
zentativa masculină de baschet a 
U.R.S.S. nu a putut fi detronată 
nici la această ediție a campionatu
lui european. întîlnind principala 
sa adversară, selecționata Iugosla
viei (campioană a lumii), echipa 
sovietică și-a adjudecat victoria, cu 
scorul de 69-64 (33-37), cucerind 
medalia de aur, iar cea de argint 
a revenit Iugoslaviei. Aceasta a 
început meciul cu ambiție și pre
cizie, dominînd multă vreme: 23-14 
(min. 10), 29-21 (min. 15), 37-33 (min.

Excelent condusă . de antreno- 
Kondrașin, formația sovietică 
revenit treptat, a comis tot 

mai puține greșeli, iar în final și-a 
impus superioritatea. A fost o în
trecere de mare luptă, în care „ca
pacele" au abundat, iar recuperările 
au avut o greutate deosebită. Se 
poate spune că a fost cea mai reu
șită finală a campionatelor europe
ne, deoarece, spre deosebire de al
te ediții, s-a jucat deschis, specta
culos. Au înscris Paulauskas 12. 
Sakandelidze 6, Zarmuhamedov 16, 
Rdesko 6. S. Belov 16, Polivoda 5, 
Al. Belov 6 pentru U.R.S.S., res
pectiv Simonovici 11. Jelovac 2, 
Knezevici 14, Kapicici 10, Basin 4. 
Ciosici 
condus 
greșeli, 
bagian 
landa).

Tn disputa pentru locurile 3-4, Ita
lia a repurtat o victorie categorică 
asupra Poloniei, cu scorul de 85-67 
(35-29). Baschetbaliștii italieni au 
jucat excepțional, datorită, în spe
cial, conducătorului Ilini, care a 
organizat cu precizie fiecare fază 
de atac a echipierilor săi. Forma
ția poloneză a părut obosită, iar 
lipsa de experiență (nu trebuie ui
tat că toți jucătorii acestei echipe

sînt foarte tineri) s-a făcut simțită. 
Au înscris Flavorea 12, Ilini 12, 
Bariviera 28, Zanatta 8, Meneghin 
21, Cosmelli 2, Bisson 2 pentru Ita
lia, respectiv Lazniak 2, Dolcze- 
wszki 16, Jeglinszki 3, Severin 6, 
Jurkiewicz 16, Ceglinszki 18, Kozak 
4, Duresko 2.

Cîteva cuvinte despre lotul ro
mân, învins, sîmbătă seara, de Spa
nia (71-86). Stadiul de oboseală, ob
servat cu o seară înainte, s-a agra
vat. Jucătorii nu s-au găsit, în spe
cial în repriza secundă în care au 
trecut minute în șir fără a înscrie 
vreun punct. Din nou, jucătorii 
înalți au evoluat slab, fiind domi
nați sub panouri de adversarii lor 
direcți. In plus, precizia aruncă
rilor la coș din acțiune a lăsat mult 
de dorit. : au înscris doar 36o/0, față 
de 54% cît au realizat spaniolii. 
Sportivii noștri sosesc în Capitală 
luni la ora 15,30, cu avionul.

Alte rezultate : Ceboslovacia-Bul- 
garia (locurile 5-6) 99-76 (45-42),
R.F. a Germaniei-Franța (locurile 
9-10) 76-70 (31-38).

Clasament final : 1. U.R.S.S., 2. 
Iugoslavia, 3. Italia, 4. Polonia, 5. 
Cehoslovacia, 6. Bulgaria, 7. Spania, 
8. ROMÂNIA, 9. R.F.G.. 10. Fran
ța, 11. Israel, 12. Turcia.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
Mondiale de haltere
LIMA, 19 (Agerpres). — La Lima 

au început campionatele mondiale 
de haltere. Pe. primul loc la catego
ria muscă s-a clasat polonezul Smal- 
cerz cu 340 kg la totalul celor trei 
stiluri. Locul doi a revenit maghia
rului Holzreiter, iar medalia de 
bronz japonezului Ueld.

• Echipa României pe locul 41
• Numeroase penalizări pentru doborire și derobare

BELGRAD, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). — în 
fața a peste 5 000 de spectatori, au 
luat sfîrșit disputele din cadrul 
celei de a IV-a ediții a Campiona
tului balcanic de călărie. în aceas- 
tă ultimă zi, au avut loc întrecerile 
la proba de obstacole pentru echi
pe (seniori). Parcursul a avut 12 
obstacole cu înălțimea maximă de 
1,40 m, cu o singură combinație 
mai dificilă, care a pus însă pro
bleme mai tuturor condurenților, 
peste treisferturi din ei fiind pe
nalizați pentru doborire sau dero
bare. Calculele anterioare privind 
șansele celor cinci reprezentative 
prezente la start indicau ca fa
vorită formația 
nosticuriles au 
Călăreții turci 
prin siguranța 
du-se încă 
cînd au luat conducerea cu 281/* 
p. Pentru locurile 2—3 au fost an
gajate în dispută echipele Iugosla
viei și Bulgariei, care au terminat 
prima manșă la egalitate, fiind 
departajate numai de timp. Călă
reții români nu au reușit să se nu
mere printre fruntașii cursei. în 
manșa întîi, ei au avut o com
portare submediocră. Cornel Ilin 
cu Viteaz nu a putut trece de 
combinația amintită, fiind elimi
nat. Dumitru Velea, concurînd cu 
Păunaș (calul său, Viorica, cu care 
s-a prezentat la proba individuală 
s-a îmbolnăvit), a fost descalificat 
pentru trei derobări, situația repe- 
tîndu-se și în manșa următoare. 
Silvestru Enache cu Jul este pri
mul dintre români care termină 
cu bine parcursul, însă cu destule 
puncte penalizare. Aurelian Stoica, 
cu Picup, încheie cursa cu 12 p

Turciei. Și pro- 
fost ' confirmate, 
au impresionat 

evoluției, detașîn- 
după prima manșă,

penalizare, avînd al treilea rezul
tat al manșei. Datorită însă faptu
lui că a avut doi călăreți descali
ficați (la calculul punctajului se 
iau în considerare trei rezultate), 
echipei noastre i s-au adăugat, pe 
lingă penalizările lui Stoica și E- 
nache și altele. Nici în urma man
șei a doua, concurenții noștri nu 
au avut o comportare superioară, 
încheind în final pe locul 4.

Formația Turciei a terminat în 
frunte și a doua parte a concursu
lui, cucerind titlul de campioană 
balcanică. în disputa pentru meda- 
liide de argint dintre reprezentan
ții țării gazdă și ai Bulgariei, cîș- 
tig de cauză au avut sportivii iu
goslavi 
doi. La 
țională, 
avut o

Iată
cia 60'72 p — campioană balcanică. 
2. Iugoslavia 82% p, 3. Bulgaria 
91 p, 4. România 138 p, 5. Grecia 
201 p.

In afara campionatului, s-au 
mai disputat două probe ’■ una d« 
dresaj intermediară, cîștigată ce 
Iosif Molnar cu Argint, și una de 
obstacole fete, în care Gioconda 
Pînzaru cu Lăcătuș a ocupat local 3.

care s-au clasat pe locul 
prima lor evoluție întema- 
reprezentanții Greciei au 

comportare modestă, 
clasamentul final1 1. Tur-

Emanuel FANTANEANU

BOTVINNIK SI BRONSTEIN

despre meciul Petrosian-Fischer

Asaltul 
recordului lumii!

10 concurente s-au prezentat în 
fața ștachetei. Dintre ele, Cornelia 
era marea favorită, concurenta cu 
cel mai bun rezultat realizat în 
acest an — 1,87. Se aștepta un duel 
interesant cu cehoslovaca Alena 
Proskova și ea creditată cu o per
formanță notabilă — 1,84. în mod 
firesc, nici una dintre concurente 
n-a reușit să-și atingă recordul 
personal. Participantele au început 
să părăsea'scă întrecerea încă de 
la 1,50 m ! Au rămas pînă la urmă 
sâ-și dispute medalia de aur a in
ternaționalelor cele două favorite. 
La 1,70, Alenei i-au trebuit trei 
încercări pentru a continua con
cursul, în timp ce Cornelia a trecut 
din prima. La 1,74 m, Proskova 
a sărit din prima, iar Cornelia din- 
tr-a doua. Ștacheta a fost, apoi, ri
dicată la 1,77. Primele două încer
cări sînt ratate de ambele concu
rente. Se părea că totul se va sfîrși 
aici. Corneliei îi era greu să se 
înalțe, pista alunecoasă incomo- 
dînd-o evident (ah ! stilul „flop"...), 
iar Alena părea și ea extenuată. 
Totuși, s-a petrecut o minune: 
Proskova a reușit să treacă în în
cercarea a treia I Cornelia Popescu 
n-a mai reușit... Și astfel am asistat 
la o înfrîngere spectaculoasă a con
curentei noastre. Cehoslovaca a re
nunțat să mai sară la 1,80. îi era 
atît de frig...

REZULTATE: 1. Tamara Dani
lova (U.R.S.S.) 57,36 m ; 2. Olimpia 
Cataramă (România) 55,80 m; 3. 
Ștefania Lesenciuc (România) 53,08 
m ; 4. Barbara Schubert (R.D.G.) 
52,32 m ; 5. Lia Manoliu (România) 
52,28 ni ; 6. Carmen Ionescu (Ro
mânia) 50,92 m.

MAI MULT DECÎT LA 
MARATON !

Sîntem convinși că alergătorii din 
proba de 5 000 m au suferit mai 
mult decît dacă ar fi concurat la 
maraton, în condiții normale. Cele 
12 ture și jumătate parcă nu se mai 
sfîrșeau... De la jumătatea cursei, 
plutonul concurenților s-a fragmen
tat. Mici grupuri de cite 3—4 con- 
curenți continuau să alerge pe pista 
pe care apa se scurgea în șuvoaie. 
In frunte s-a aflat trio-ul Nagel — 
Villanueva — Perez care și-a dis
putat sprintul final. Mai proaspăt, 

a 
pe cei doi me- 
entuziasmant.

reprezentantul R. D. Germane 
reușit să-i întreacă 
xicani într-un finiș

Dietmar Nagel 
Antonio Villa- 

14:02,6; 3. Mario 
4. Pedro Mi- 

5. Jouka 
6. Van

ECHIPA FINLANDEI PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
ARE OSATURA FORMAȚIEI CAMPIOANE

• Selecționabilii n-au făcut pregătiri speciale ® Doi promovați din lotul
de tineret • Opt jucători au evoluat anul trecut la București

R.D. GERMANA
MEXIC 1-1

Din buchetul de performanțe 
de certă, valoare prilejuite de 
această a XX-a ediție a „inter
naționalelor* noastre, se re
marcă in primul rînd, noul 
record înregistrat de semifon- 
dista clujeană Ileana Silai în 
cursa de 800 m. Este vorba de 
performanța de 2:01,4, care îm
bunătățește cu 0,2 secunde cea 
mai bună performanță a ei, 
realizată cu cîteva luni în urmă 
la Praga.

Noul record se impune nu 
numai pentru că a fost obți
nut în condiții atmosferice im
posibile, într-o cursă în care, 
practic, nici una dintre adver
sare nu i-a putut da campioa
nei noastre o replică cit de 
cit mai hotărîtă, ci și prin 
faptul că este al treilea rezul
tat mondial al acestui sezon 
de concursuri, ultimul înaintea 
startului olimpic. La ora ac
tuală bilanțul mondial în cursa 
de 800 m se prezintă astfel :

(R.D. Germană^

1:58,3 HUdegard Falk (R.F. a 
G ermaniei)

2:00,0 
via)

Vera Nikolici (Iugosla-

2:01,4
NIA)

ILEANA SILAI (ROMA-

2:01,7 
tanie)

Patricia Lowe (M. Brl-

2:02,1 
Britanie)

Rosemary Stirling (M.

2:02z3 Gunhiid Hoffmeister

2:02,4 Gisela Ellenberger (R.F. 
a Germaniei)

2.02,8 Waltraud Pdhland (R.D 
Germană)

Eleva antrenorului Gheorghe 
Biro a dovedfît și cu acest prilej 
excepționalele-i calități de aler
gătoare „solitară", demonstrînd 
faptul că se află într-o formă 
sportivă excelentă. Dorința ei 
de a atrxca recordul mondial 
al vest-g«fcrmanei Falk, iată că 
n-a fost o simplă poveste. Sîm
bătă, au despărțit-o de el doar 
3,1 seci/nde. Indiscutabil aceste 
trei secumde nu sînt cîtuși de 
puțin o bagatelă, dar dacă 
avem îrx. vedere vîntul puternic 
și rece care a suflat în timpul 
cursei, pista cu apă și alte 
asemenea amănunte, trebuie să 
fim (le acord că performanța 
de care Ileana Silai ar fi fost 
capabilă era de două minute, 
dsvcă nti chiar sub această 
graniță*.

Dacă vremea se va Îmbună
tăți, în concursul de miercuri 
Ileana Silai va Încerca din nou 
să se apropie de rezultatul lui 
Falk sau cîiiar să-l depășească, 
îi stă* sîntem convinși de asta, 
în posibilități î Așteptăm deci 
ziua de miercuri cu toată în
crederea. Ah de s-ar face iarăși 
frumos !...

REZULTATE ; 1. Alena Proskova 
(Cehoslovacia) 1,77 ni ; 2. Cornelia 
Popescu (România) 1,74 m ; 3. Stan- 
ka Lavse (Iugoslavia) 1,70 m;4. Kari 
Karlsen (Norvegia) 1,65 m ; 5. Vir
ginia Bonci-Ioan 
6. Marghiolita 
1,60 m.

(România) 1,65 ni; 
Matei, (România)

REZULTATE: 1. 
(R.D.G.) 14:01,8; 
nueva (Mexic) 
Perez (Mexic) 14:03,0 
randa (Mexic) 14:06,0 
Kuha (Finlanda) 14:06,0. 
Butsele (Belgia) 14:12,8 ; 7. Dumitru 
Nicolae (România) 14:18,8; 8. Ilie 
Cioca (România) 14:36,2.

★
Cursa de 20 km marș contînd 

pentru campionatul republican se va 
desfășura joi 23 septembrie, de la 
ora 15, pe șoseaua București — 
Pitești.

2,

Meciul cu România este așteptat cu 
mare interes în capitala Finlandei. Deși 
aici e rece și plouă necontenit de trei 
zile, meteorologii afirmă că vremea se 
Va îmbunătăți pînă miercuri la ora 18.30 
clnd va începe întîlnirea de Pe stadionul 
olimpic.

In vederea Jocului cu România, fotba
liștii finlandezi nu au făcut pregătiri 
speciale. Ei s-au antrenat în cadrul clu
burilor șl au evoluat cu echipele lor in 
meciurile de campionat.

Pînă la terminarea campionatului au 
mai rămas doar două etape, așa că se 
cunoaște, de pe acum, noua campioană. 
Ea este formația Turun Palloseura din 
Turku care furnizează echipei naționale 
cei mai mulți Jucători. Specialiștii afirmă 
ca reprezentativa Finlandei are același 
Stil de joc ca și echipa campioană : joe 
rapid, ritm vioi, o i.pârare ermetică și 
un atac eficace.

Din selecționata de tineret (sub 23 de 
ani) a țării au fost promovați in prima 
reprezentativa doi Jucăiori foarte talen- 
tați. Este vorba d<> Heikki Sulionen în 
virstă de 20 de ani. și Miikka Tolvola 
(23 de ani). Căpitanul echipei a rămas 
Raimo Toivanen, rare a jucat și anul 
trecut pe stadionul „23 August" în meciul 
cu România.

Din formația care a evoluat atunci nu 
au rămas decît 8 jucători. Unul dintre 
absenți este stoperul Rajantie, care șl-a 
fracturat piciorul în recentul meci sus
ținut cu echipa Danemarcei. De altfel, 
antrenorul federal Olavi Laaksonen nu 
intenționează să schimbe echipa care a 
evoluat in partida cu Danemarca și care 
a avut o comportare destul de bună. 
(Partida s-a incheiat eu un rezultat de 
egalitate • 0—0). Prin urmare, este cert 
că din echipă nu vor lipsi portarul Lars

Naesman, care activează ca profesionist 
în Belgia, (28 de ani), Suomalainen (22), 
Kilponen (30), Saviomaa (24), Heikilae 
(24), Toivanen (25), Flink (23), Tolvola 
(22), Suhonen (20). Lindholm (24).

Cit privește așezarea pe teren, antreno
rul Laaksonen ne-a mărturisit că va 
aplica sistemul 4—3—3, același ca și în 
meciul cu Danemarca.

Helsinki, 19 septembrie

Voitfo SULANDER
redactor la „Helsingin Sanomat'

LEIPZIG, 19 (prin telex). Intîlnlrea 
amicală dintre reprezentativele R.D. Ger
mane și Mexicului nu a corespuns aștep
tărilor, mai ales în ce privește Compor
tarea echipei gazdă, care n-a reușit să 
obțină decît un scor egal (1—1).

Scorul a fost deschis in’ min. 51 de 
Borja care a urmărit pasa lungă a fun
dașului Bermudes. Iar egalarea a sur
venit abia in min. 85, când Calderon a 
respins șutul Iul Vogel pînă la Lowe, 
care a tras puternic de la 18 metri.

In fața celor 20 000 de spectatori, care 
au înfruntat un timp ploios și friguros, 
arbitrul Emsberger (Ungaria) a condus 
următoarele formații s

R. D. GERMANA : Croy — Klsche 
(Trmscher). Bransch, Weise, Kurbjuweit. 
Strempel. Sitrech, Frenzel (Hâffner), P . 
Ducke, Kreische (Lowe), Vogel.

MEXIC : Calderon — Bermudes, Pena, 
Montes, Perez, Fernandez, Rodriguez. 
Estrada, Boria, Velarde, Lopez.

CAMPIONATE S CAMPIONATE • CAMPIONATE

(HMM

MOSCOVA. 19 (Agerpres). — Fos
tul campion mondial de șah, Mi hai» 
Botvinnik, a acordat presei sovietice 
un interviu în care analizează șan
sele marilor maeștri Tigran Petro
sian și Robert Fischer, finaliștii 
turneului candidaților la titlul mon
dial de șah, ce se vor întîlni în ca
pitala Argentinei, cu începere de la 
30 septembrie.

„Dacă am privi apropiatul meci 
din punct de vedere al ultimelor re
zultate, atunci Fischer este în mo
mentul de față la o valoare foarte 
înaltă. Dar și Petrosian are atuurile 
sale. El nu și-a pierdut nimic din 
măiestria sa în arta apărării. Dacă 
Petrosian va reuși în primele patru 
partide trei remize, atunci Fischer 
va întîmpina unele dificultăți, în- 
trucît el nu este obișnuit să piardă 
puncte".

Botvinnik 
țiile sale 
Aires va 
punct de 
punct de

Marele Bronstein, 
„Se vor întîlni jucători eu stiluri di
ferite: Petrosian calculat, calm un 
„as” în arta apărării. Fischer, im
petuos, inventiv, urmărind tot timpul 
victoria”. Potrivit opiniei lui Bron
stein, avantajul psihologic este oa
recum de partea marelui maestru 
american, deoarece Petrosian a 
mai fost campion al lumii, iar Fis
cher de-abia acum tinde spre 
lirea cununii de lauri. Dar, 
Fischer este cu 14 ani mai 
acesta nu este un avantaj, 
Bronstein. Petrosian este încă 
de vigoare și dornic să-și confirme 
reputația.

subliniază în declara- 
că meciul de la Buenos 

fi Interesant nu numai din 
vedere sportiv, ci și d>n 

vedere al creației șahiste. 
maestru sovietic David 
a declarat, la rîndul său,

cuce- 
deși 

tină?, 
ara â 

plin

La Varna

&

TAMARA
S-A

DANILOVA 
IMPUS

fostAruncarea discului femei a 
mai mult o întrecere de îndemînare 
(era atît 
alunecos 
nervilor, 
ca niște 
scos apa- __ ____  - -
apoi și-au șters cu atenție discul. 
Cu toate acestea, Argentina Menis, 
de pildă, n-a reușit să „așeze11 nici 
una dintre aruncări. Așa se face că 
prima concurentă a Tamarei Dani
lova nici nu apare în clasament... 
A rămas pe seama Liei Manoliu 
și a Olimpiei Cataramă să susțină 
disputa cu redutabila Tamara Da
nilova, campioană continentală în 
ediția de la Atena. Mai sigură pe 
ea, suportînd mai bine dificultățile

de greu să nu scapi discul 
din mînă...), o dispută a 
Mai. întîi, concurentele — 
veritabile gospodine — au 

i din cercul de aruncare,

OSTRAVA, 19 (prin telefon). — 
Duminică s-a disputat întrecerile 
finale din cadrul turneului memo
rial „V. Prohaska" organizat de 
federația cehoslovacă, la Ostrava. 
In ultima reuniune au evoluat și 
doi pugiliști români, Ionel Ciocoi 
și Mișu Banu. în limitele catego
riei cocoș, Ionel Ciocoi a dispus la

CUPA INTERAERO 71//
Duminică, pe pista circulară de beton 

a Centrului experimental de modelism 
Băneasa, participanții la întrecerile din 
cadrul „Cupei Interaero ’71“ au luat 
startul în mai multe probe, obținînd 
— cu tot timpul neprielnic — rezultate 
meritorii.' La categoria curse, bunăoară, 
echipajul Gheorghe Stoinov — Rozimir 
Rozev (Bulgaria) a parcurs cel 10 km 
în timpul de 9:14. Pe locul secund în 
această disputată probă s-au clasat Istvan 
Sblyom — Ianos Zoban (Ungaria) 11:40.

Concursul internațional de aeromodele 
a continuat cu desfășurarea întrecerilor

LIDERDEN HERTOG -
ÎN TURUL FRANȚEI (amatori)

PARIS, 19 (Agerpres) — Turul ciclist 
al Franței pentru amtorl a continuat cu 
etapa a treia, Albi — Mende (209 km), 
cîștigată de olandezul Fedor Den Hertog 
în 5 h 54:24, urmat la 11:32 de francezul 
Ovion. In clasamentul general conduce 
Hertog, secundat de spaniolul Malero 
la 10:52.

I

de viteză. La categoria 5 cmc victoria a 
revenit maestrului emerit al sportului 
ștefan Purice (Grivlța Roșie București). 
Mica Iul aeronavă a dezvoltat o viteză 
de 193 km/®ră, depășind net celelalte 
aparate aflate în cursă.

Tot printr-o victorie a aeromodeliști- 
lor gazdă s-au încheiat șl disputele de 
la categoria viteză 10 cmc. In ciuda ploii 
șl a vîntului, pilotul Dan Gheorghe de 
la Grivița Roșie Buc. a reușit să conducă 
aeromodelul cu 183 km/h. sltuîndu-se 
cu acest rezultat în fruntea întrecerii.

Machetele prezentate la această ultimă 
ediție a „Cupei Interaero ’71“ au primit 
notații bune din partea exigenților arbi
tri. Punctajul cel mal mare a fost trecut 
pe foaia de concurs a clujeanului Fran- 
cisc Rimoczi, care aducînd în fața juriu
lui macheta, excelent executată a unui 
aparat de zburat a obținut 627 p.

In sfîrșit, cea mal spectaculoasă pro
bă : combat. Ea a încheiat, ca de obi
cei, concursul și a stabilit următoarea 
ierarhie la această clasă : 1. Neagu Du
mitru — Dan Ghe&ghe (Grivița Roșie 
Buc.), 2. Peter Marinov-Anghel Geankov 
(Bulgaria), 3. ștefan Popa — Ion Grosu 
(Victoria Bacău).

*
• -

puncte de polonezul Jagielski, ocu- 
pînd locul I la categoria respecti
vă. Meciul a “ “
reprezentantul 
un final mai 
victoria. La
Mișu Banu a
de cehoslovacul Holoubek, într-un 
meci echilibrat în care 
român a fost obligat să 
tr-o manieră care nu-i 
datorită arbitrajului 
prestat de cehoslovacul Hruska.

fost foarte disputat, 
nostru reușind, cu 
bun, să-și adjudece 
categoria semigrea, 
fost învins la puncte

pugilistul 
lupte în- 
convenea, 
părtinitor

Gheorghe ILIUȚA

life ft:.

O fază din meciul Hamburger S. V.—Rot Weiss Oberhausen (3—0) din prima 
ligă a campionatului vest—german. De la sînga la dreapta Uwe Seeler (nu mult 
înaintea accidentului suferit care l-a determinat să părăsească terenul), Dick, Nogly 
și Kliemann. Telefoto : A. P. : AGERPRES

U.R.S.S. : GAZDELE ÎNVINSE

Campionatul unional de ftobal a pro
gramat două noi partide în care victoria 
a revenit echipelor oaspete. Neftci Baku 
a învins cu 3—2 Pahtakor Tașkent, iar 
Dinamo Tbilisi a dispus cu scorul de 
1—0 de ‘
R. F.

Ararat Erevan.
A GERMANIEI : BAYERN

MONCHEN neînvinsa
șapte etape în campionatul vest- 

să
După 

german, Bayern Munchen continuă 
fie neînvinsă, dar nu deține primul loc 
în clasament deoarece liderul (Schalke 
04) are un golaveraj mai bun. Iată re
zultatele etapei : M.S.V. Duisburg — Bo
russia Monchengladbach 1—5, Hamburger 
S. V.—Rotweiss Oberhausen 3—0, Hanover 
96 — F. C .Kaiserslautern 1—2, Eintracht 
Frankfurt — Hertha 1—1, Bayern Mun
chen — Arminia Bielefeld 1—0, Borus
sia Dortmund — Fortuna DusSeldorf 1—0, 
V.f.B. Stuttgart — V.f.L. Bochum 3—2,

Schalke 04 — Werder Bremen 2—0, 
F.C. Kbln — Eintracht Braunschweig 2—0. 
Primele clasate :

1. Schalke 04 7 6 0 1 17—5 12
2. Bayern Munchen 7 5 2 0 15—5 12
3—4. Borusia Monchengladbach și

F. C. Kaiserslautern cite 9 p. etc.
ANGLIA : SHEFFIELD CONTINUA

ȘIRUL VICTORIILOR
Meciurile din cea de a 9-a etapă a 

campionatului englez s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : Chelsea — Derby 
1—1; Everston — Arsenal 2—1 ; Leeds 
— Liverpool 1—0 ; Leicester — Sheffield 
United 0—1 ; Manchester United — West 
Ham United 4—2 ; Newcastle — Wolver
hampton 2—0 ; Nottingham Forest — 
Manchester City f * "
Crystal Palace 3—0.

Primele clasate :
1. Sheffield U.
2. Manchester U.
3. Derby County

2—2 ; Tottenham

16
14
13

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX •
La Karlovy Vary s-a 
curs internațional la 
fost prezențl atleți și
R. D. Germană, Polonia și Cehoslovacia. 
Sprinterul Walter (R.D.G.) a terminat 
învingător iii două probe : 100 m în 
10,7 și 200 m în 21,6. Proba feminină 
de săritură în înălțime a fost cîștlgată 
de Renatte Gilgemeister cu rezultatul de 
1,75 m. In proba de 100 m plat femei, 
pe primul loc s-a clasat sportiva polo
neză W. Fllsnik, cronometrată în 11.4.

disputat un con- 
startul căruia au 
alete din Algeria,

Echipa feminină de baschet U. C. Cler
mont Ferrand a întîlnlt pe teren propriu 
într-un meci amical o selecționată a 
orașului Brno. Baschetbalistele franceze 
au obținut victoria cu scorul de 43—39 
(24—20).

Federația cehoslovacă de specialitate a 
definitivat lotul de jucătoare care vor 
participa la apropiatele campionate eu-

FL. GHEORGHIU-PACHMAN
1-0

SOFIA. — Cu două runde îna
inte de terminarea turneului in
ternațional de șah de la Vama. în 
clasament conduce marele maestru 
sovietic Vasiukov cu 10 puncte și 
o partidă întreruptă, urmat de Flo
rin Gheorghiu (România) 10 p, 
Smejkal (Cehoslovacia) 8 p (1), 
Spasov (Bulgaria) 7l/2 p, Boboțov 
(Bulgarie) 7 p etc. în runda a 13-a, 
Florin Gheorghiu l-a învins pe 
Pachmann.

GHIZDAVU - PE LOCUL IV

IN TURNEUL DE LA ALBENA
Turneul internațional masculin 

de șah de la Albena (Bulgaria) a 
luat sfîrșit cu victoria maeștrilor 
bulgari Petr Arnaudov, Sarkis Bo- 
ho'sian și Nikolai Radev, care aa 
totalizat fiecare cîte 77a p din 11 
F/osibile. Pe locul patru cu 7 p s-a 
■clasat maestrul român Ghizdavu, 
iar pe locul cinci englezul Cafferty 
— 6 p.

TELEX
ropene de volei feminin, programate în 
Italia cu începere din ziua de 24 sep
tembrie. Din lot fac parte Elena Moska- 
lova, Irena Svobodova, Anna Mifkova, 
Jana Halkova, Jana Smecka, Jaroslava 
Baniova, Ludmila Vinduskova, Marla Ma- 
lisova, Suzana Mala, Darina Kodajova, 
Hanna Laskova și Dorota Jelinkova.

Cursele profesioniste de automobilism 
continuă să facă victime în rîndul pllo- 
tilor. Sîmbătă pe circuitul de la Oulton 
Park (Cheshire) un automobil „Cooper", 
condus de englezul Peter Hawtin, a de
rapat ieșind de pe pistă în cel de-al 
patrulea tur. Din cauza șocului violent 
mașina s-a sfărîmat și a luat foc. Pilo
tul Hawtin a decedat.

La Brno s-a disputat întîlnirea amicală 
de baschet dintre echipa locală Zbro- 
jovka șl formația bulgară Lyskov Iam- 
bol. După ce la sfîrșitul timpului regu-

lamentar de joc scorul era egal, 9L—94. 
bay-het- 
1*8—106.

în prelungiri, victoria a revenit 
baliștilor bulgari

■
Jocheul britanic 
suspendat pe 
urma unor nereguli comise fn"timnul 
unei curse desfășurate la Kemfpton Park. 
După protecția filmului cursei, comisarii 
au hotărtt să-l suspende pe Piggott, 
intrucit acesta îl jenase în apropierea 
sosirii pe adversarul său, pare a reușit 
totuși să cîștige întrecerea.

cu scorul de

Lester Piggott 
trei

a fost 
reuniuni în

A 31-a ediție a turului ciclist al provin
ciei Latium a fost cîștigată de itlalanul 
Franco Mori, cronometrat pe distanța de 
226 km cu timpul de -Sh 46. Pe locul 
doi la 3 sec a sosit danezul Ole Ritter, 
iar pe locul trei la 1 :lft suedezul Thomas 
Pettersson.

Echipa masculini de handbal a Suediei 
și-a continuat turneul în Japonia evo- 
luînd la Yokkaichi în compania for
mației locale Honda Motors" pe care a 
învins-o cu scorul de 25—11 (12—7). Xn 
cele șapte partide susținute pînă în pre
zent în acest turneu, handballșUi suedezi 
au suferit o singură înfrîngere : 11—13 
(6—6) în fața reprezentativei Japoniei.

Cursa cicliști de șase zile de la Londra 
a fost marcată chiar din primele 24 de 
ore de numeroase accidente șl abando
nuri. Astfel, olandezul Loevesijn, cam
pion mondial de viteză, belgianul Theo 
Verschueren șl englezul Hugh Porter an
trenați într-o mare basculadă au suferit 
răniri serioase și au fost internați în 
spital. Americanul Jackie Simes s-a re
tras din cursă detăarind că proba este 
mult prea riscantă. In clasament după 
24 de ore conduce perechea Post (<Jlan- 
da)» Serțu (Belgia).
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