
Zi de sărbătoare pe stadionul Republicii

STARTUL IN NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR 
REPREZINTĂ MAI MULT DECIT 0 PROMISIUNE
© Tribune pline pînâ la refuz și o impecabilă demonstrație a 
peste 5 000 de elevi sportivi © Note maxime pentru gimnaști, ju- 
docani, cicliști, atleți, aeromodeliști și fotbaliști © Prezențe pe 

care le salutăm cu toată căldura, alături de elevi...

N-am greșit eu nimic în antici
pările noastre : mai bine de 30 000 
de elevi și pionieri din primul oraș 
al țării au luat ieri cu asalt tribu
nele stadionului Republicii. In ju-

toratului școlar al Capitalei, ai or
ganizației pionierilor și ai comitetu
lui municipal U.T.C. A fost — ca și 
în alte ocazii — o perfectă simbioză 
in organizarea, fără greșeală, a . u-

tive. ai clubului sportiv școlar și ai 
secțiilor de copii și juniori de la 
marile cluburi ale Capitalei. Coloana 
numără peste 5 000 de pionieri și 

elevi, care impresionează prin alinie
re si tinută.

Festivitatea aceasta școlărească res
pectă strict protocolul unor mari 
ceremonii. Fanfara, însoțită de mii 
de voci, intonează „Trei culori”, 
in timp ce pe catargul instalat în 
potcoava din stingă stadionului se

b
A început defila
rea. Prin fața tri
bunelor arhipli
ne ale stadionu
lui Republicii 
tree elevii spor
tivi din Capitală 

Fota i D. NEAGU
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DIVIZIA A
LA FOTBAL

U. T. A. A TRECUT IN F RUNTE,
S. C. BACĂU-PERFORMERA ETAPEI
• Oaspeții au obținut 5 puncte (Steaua — 2, S. C. Bacău — 2, Dinamo — 1) • Adam

rul orei 10, nu se mai putea găsi 
nici un loc liber ! Prima duminică 
a acestui octombrie, cu splendidul 
ei decor de toamnă, cu cer albastru 
imaculat și cu mîngîietoare adieri 
de vînt, a constituit o ispititoare 
invitație pe stadion, în aer liber, la 
o frumoasă acțiune sportivă de ma
să. adresată celor mai mici cetățeni 
ai Bucureștiului...

Acesta a fost cadrul In care s-a 
desfășurat festivitatea de deschidere 
a anului sportiv școlar pentru elevii 
din Capitală. Un cadru deosebit de 
propice, o ambianță minunată, punc
tată de coloritul odihnitor al costu
melor de școlari și de pionieri, de 
veselia copiilor, de buna dispoziție 
a profesorilor. Totul pleda pentru 
o reușită deplină a acestei acțiuni 
de anvergură la care și-au dat mina, 
într-o perfectă colaborare, activiștii 
Consiliului municipal pentru edu
cație fizică și sport, cei ai inspec-

nei serbări sportive care a îneîntat 
și privirile și inimile.

In loja rezervată oficialităților au 
luat loc conf. dr. Emil Ghibu. vice
președinte al Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport, conf. 
univ. Ion Borca, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București. Dumitru Gheorghișan, prim 
secretar âl Comitetului municipal 

București al U.T.C., prof. Sofia Puș- 
cașu, inspector general al Inspectora
tului școlar al municipiului București, 
Ion Balaș, vicepreședinte al Federației 
române de fotbal, reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului, C.C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S. și C.N.O.P.

Ora 10.25... Un grup de trompeți. 
de la Palatul pionierilor dă semnalul 
de deschidere a festivității. începe 
parada elevilor sportivi din Bucu
rești, reprezentanți ai tuturor sectoa
relor. elevi ai școlilor generale, ai 
liceelor și școlilor profesionale, ai li
ceelor de specialitate, ai școlilor spor-

înalțâ drapelul de stat al Republicii 
noastre dragi.

Ora 11,05. Sosește ștafeta cravate
lor roșii . care aduce mesajul celor 
peste 80 000 de colegi ai lor, adresat 
celei de a II-a Conferințe a Consi
liului municipal al organizației pio
nierilor. Mesajul este citit de pioniera 
Rodica Jugănaru, elevă în clasa a 
Vl-a a Școlii generale nr. 196. Apoi, 
prof. Slelian Negoiță prezintă rapor
tul. după care prof. Tudor Vasile, 
președintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizică și 
sport, rostește un cuvînt de salut 
adresat elevilor și profesorilor din 
Capitală. îi felicită pentru rezultatele 
dobîndite. Ie urează noi succese în 
anul școlar care a început de curînd.

Programul sportiv propriu-zis este 
deschis, concomitent, de gimnaști și

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

De ziua sărbătorii agriculturii românești

„CUPA RECOLTELOR BOGATE

Rezultate normale. în 
genere, în această a 
Vl-a etapă a diviziei A, 
exceptînd, firește, partida din 

Capitală în care „napolltanii" 
din Giulești au pierdut, sur
prinzător, în fața lui Sport 
Club Bacău.

Dar, în afara echipei cuplu
lui Rădulescu — performera 
etapei —, puncte prețioase au 
mai cucerit, în ordine. Steaua 
(învingătoare eu 2—0 în orașul 
petrolului) și A. S. Armata Tg. 
Mureș, egala campioanei Dina
mo, în meciul desfășurat pe 
propriul teren.

Scorurile înregistrate ieri âu 
produs schimbări în zona su
perioară a clasamentului, de- 
partajînd pe oele „patru mari", 
Dinamo, Steaua, Rapid și 
U.T.A., reprezentantele noastre 
în competițiile europene. U.T.A. 
a revenit, iată, în fruntea cla
samentului, fund egalată, 
acum la puncte (9) doar de 
Steaua, în timp ce Dinamo și 
Rapid au coborît, fiecare, cite 
patru trepte.

Intre primele patru s-au 
..strecurat", „U“ Cluj și Sport 
Club Bacău, formații care, îm
preună cu Steagul roșu (toate 
cu 8 puncte), țin sus (alături 
de U.T.A.), pînă în prezent, 
steagul provinciei.

Dintre echipele de mijlocul 
clasamentului, meritorie com
portarea băieților lui Tiberiu 
Bone care adună, duminică de 
duminică, puncte utile... pentru 
mai tîrziu.

In sfîrșit. la subsolul clasa
mentului statu-quo : pierzînd 
la scor întîlniri.le lor cu Fa
rul (1—4) și U.T.A. (0—4). Cri- 
șul și, respectiv, C.F.R. Cluj 
își mențin pozițiile ,pe care 
stă scris... divizia B.

Dar. să nu ne grăbim, mal 
sînt etape destule.

GOLGETERI
< goluri : Ruglubel (S.C. Bacău).
5 goluri : Dembrovschi (S.C. Bacău), 

Neagu (Rapid), Oblemenco (Univ. Craio
va) — 3 din 11 m.

4 goluri : Dobrin (F.C. Argeș), Llcă 
(„U“ Cluj).
3 goluri : Domide și SJrra (U.T.A.), A- 
dam și Anca (,,U“ Cluj), Ghergncii 
(Steagul roșu). Jercan (F.C. Argeș). Soo 
(C.F.R. Cluj), Lucescu (Dinamo) — toate 
din 11 m.

și-a serbat ieri un jubileu: 100 goluri marcate pentru „U" 
ț

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
Steagul roșu — Jiul 1—0 (l_0) 1. U.T.A. 6 3 3 0
Farul — Crișul 4—1 (1-1) 2. Steaua 6 3 3 0
„U-- Cluj — Univ. Craiovp 2—0 (1-0) 3. „U" Cluj 6 3 2 1
Rapid — S. C. Bacău 1—2 (1-1) 4. S. C. Bacău 6 4 0 2
A. S. Armata — Dinamo 0—0

(0—1)
5. Dinamo 6 3 2 1

Petrolul — Steaua 0—2 6. Steagul roșu
7. Rapid

6 3 2 1
F. C. Arqes 
U. T. A.

— Politehnica
C.F.R. Cluj

2—0
4—0

(0—0)
(1-0) 6 3 1 2

8. A. S. Armata 6 2 3 1
ETAPA VIITOARE (17 octombrie) 9. Farul 6 2 2 2

„U" Cluj 
Rapid

10. Jiul 6 1 4 1
Dinamo
Univ. Craiova 11. F. C. Argeș 6 3 0 3
C.F.R. Cluj — Politehnica 12. Petrolul 6 3 0 3
U. T. A. — F. C. Argeș 13. Univ. Craiova 6 1 2 3
Jiul — S. C. Bacău 14. Politehnica 6 0 2 4
Crișul 
Steaua

Steagul roșu 
A. S. Armata 15. C.F.R. Cluj 6 0 1 5

Petrolul — Farul 16. Crișul 6 0 1 5

14—5 9
10— 5 9
13— 6 3
14— 8 8
10— 5 8
9—6 8
8— 6 7
3— 5 7
9— 8 6
4— 4 6
9—10 6
4— 8 6
8—11 4
5— 14 2
5—14 1
2—12 1

Este minutul 89. Rapidul are o ultimă șansă de a egala, dar mingea splendid trimisă cu capul de Neagu va 
întilni bara porții lui Ghiță Foto i DRAGOȘ NEAGU

Duminică de toamnă, cu soare 
darnic, generos, ce poleiește și dă 
farmec bronzului stropit pe frunze. 
Zi de sărbătoare, dar și de trecere 
in revistă a rezultatelor, de bucu
rie și satisfacție. Ca în toți anii, 
oamenii muncii din agricultură săr
bătoresc în prima duminică a lunii 
octombrie „Ziua recoltei", a bogă
ției pe care pămîntul o oferă celor 
ce nu și-au precupețit eforturile în 
zilele toride ale verii.

Alături de toți cei care lucrează 
in agricultură, sportivii de la sate 
au ținut să cinstească în felul lor 
această sărbătoare a rodniciei. Or
ganizate pe tot cuprinsul țării, com
petițiile au cuprins mii de tineri 
iubitori ai sportului practicînd o 
multitudine de discipline.

★

In organizarea C.J.E.F.S. Ilfov 
și a Comitetului județean U.T.C. 
Ilfov, duminică s-a disputat, în 
comuna Brănești, „Cupa recoltelor 
bogate" la volei, întrecere la care, 
alături de echipe reprezentînd co
munele : Brănești, Belciugatele, 
Bolintinul din Deal, Bolintlnul din 
Vale, au venit și echipe muncito
rești din Urziceni, de la Oltenița și 
de la Schela Cartojanî, tradiție și 
simbol totodată, a ceea ce repre
zintă, acea unitate indestructibilă 
dintre muncitori și țărani reflectată 
și pe terenurile de sport,

Trecînd peste semnificația scoru
rilor, ce reprezintă doar încleștarea 
și rezultatul sportiv, cei prezenți 
au asistat la o întilnlre rodnică, 
cu valențe profunde pentru tinerii 
sportivi, prilej de mai bună cunoaș
tere și de prețuire reciprocă.

Moment de reflecție și în același 
timp de perspectivă, „Ziua recol
tei", sărbătoarea rodniciei, a primit 
omagiul sportivilor și, odată cu el, 
și angajamentul lor ferm de a-și 
aduce contribuția pe mai departe 
la înflorirea patriei noastre.

O zi însorită de toamnă, cînd ro
dul îmbelșugat al muncii aduce 
satisfacția datoriei împlinite...

Dinu COSTESCU

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX PE ECHIPE 

REZULTATE SCONEATE ÎN ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
Muscelul Cîmpulung și Electroputere Craiova, învingătoare în deplasare

Sîmbătă și duminică s-au consumat întrecerile celei de a treia 
etape din cadrul campionatului național de box pe echipe. Etapa, ultima 
din cadrul turului competiției, a avut darul să producă unele clarificări 
în ceea ce privește clasamentul final la cîteva serii, pentru celelalte 
urmînd ca meciurile din retur să decidă.

COMBINATA BUCUREȘTEANĂ ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
Partida de la București, disputată 

sîmbătă se’ra. pe stadionul Giulești, 
dintre combinata bucureșteană Meta
lul +Rapid șl Metalul Bocșa, deși

La fileu, atacă sportivele din Vrziceni, gazdele se pregătesc să respingă 
Foto i Vasile BAGEAC

Șl ANUL ACESTA CURSA DE COASTĂ
DE PE FELEAC A FOST UN SUCCES

— EUGEN IONESCU-CRISTEA, CAMPION NAȚIONAL —
CLUJ, 3 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
■Simpatia clujenilor pentru automobi

lism nu s-a dezmințit nici de data . a- 
ceasta. Avînd Ca aliată o splendidă zi 
de toamnă, cursa de viteză în coastă, de 
pe Feleac (ultima etapă a campionatului 
național), s-a bucurat de o asistență nu
meroasă și de o participare care a în

prin locurile pe care cele două for
mații le ocupau în. clasamentul se
riei (oaspeții erau pe primul loc) se 
anunța deosebit de interesantă, a fost 

trecut toate competițiile ultimilor ani. 
Am regretat, însă, că oaspeții de peste 
hotare au fost reprezentați printr-un sin
gur concurent, lipsindu-ne astfel de po
sibilitatea unei comparații mai conclu
dente. De altfel, Johann Kohler (Porsche 
Wissbaden), cîștigător și anul trecut al 
cursei internaționale, a venit eu o ma
șină foarte puternică (B.M.W. 2900 cmc),

urmărită de un număr extrem de re
dus de spectatori (aproximativ 200). 
Ca și cum ar fi intuit diferența de 
valoare dintre cele două echipe și, 
deci, un spectacol de slabă calitate, 
iubitorii sportului cu mănuși din Ca
pitală au preferat alte spectacole 
sportive. Cu toate că unele meciuri 
au fost frumoase si extrem de dis-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 2 a)

4
Balcaniada de tenis de masă

CINCI TITLURI
pentru sportivii români

Iugoslavii au cîștigat două probe
BRAȘOV, 3 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Ediția a VIII-a a Balcaniadei de tenis de masă a luat sfîrșit dumi

nică seara în sala de sport a complexului Ruia din Poiana Brașov. Un 
frumos succes, anticipat de altfel, au obținut reprezentanții României, 
învingători in 5 din cele 1 probe ale competiției, în mod special Maria 
Alexandru care a ciștigat toate probele la care a luat parte, ea fiind, 
indiscutabil, vedeta nr. 1 a întrecerilor. Celelalte, două titluri Ou revenit 
jucătorilor din Iugoslavia.

DUBLU FETEI sferturi de fi
nală! Resler, Jeler — Korodi, Za- 
haria 3—1, Neikova, Ranghelova 
— Filîmon, Lupu 3—1; semifinale: 
Alexandru, Crișan — Resler, Je
ler 3—1 (—16, 15, 19, 15), Neikova, 
Ranghelova — Hariga, Spiridon 
3—0 (17, 13, 14); finala: MARIA

cîștigînd ușor primul loc în clasamentul 
general.

Lupta dintre concurenți! noștri a fost, 
în schimb, deosebit de strînsă și s-a sol
dat cu cîteva surprize. Prima este ocu
parea locului 3 de către Puiu Aurel, 
principalul pretendent la titlul de cam
pion. Un reglaj nepotrivit al carburato
rului, în prima manșă, și un gol de ben
zină, în a doua (pe utlimcle viraje 
Cînd avea un timp mai bun.decit al lui 
E. Ionescu-Cristea) i-au ușurat sarcina 
adversarului său direct care, de altfel, 
a făcut o cursă excelentă. Remarcabile 
au fost și cursele celor doi' clujeni, Zol- 
tan Tomay și Laurențiu Borbely. aceștia 
știind să profite de „avantajul terenului". 
De asemenea, merită a ti subliniată 
comportarea lui Git. Morassi (U.A. Pi
tești), care a cîștigat titlul de campion 
național la clasa mașinilor „Dacia" cu 
minimum de puncte posibile.

Dar iată clasamentele : ETAPA a IV-a 
FELEAC — CLASAMENT GENERAL ■
1. E. Ionescu-Cristea (R. 3 Gordini) 3:30,3.
2. Z. Tomay (R. 8 Gordini) 3:33,0, 3. A. 
Puiu (R. 8 Gordini) 3:33.7, 4. L Borbely 
(R. 8 Gordini) 3:36.0 3. Fl. Popescu (R. 8 
Gordini) 3:36,3, 6. H. Graef (B.M.W. 1900) 
3:49,2. Clasa a IV-a : 1. Gh. Morassi (Da
cia 1100 S) 3:56,7, 2. Gh. Taset (Dacia 
1100 S) 3:58,5, 3. F. Morassi (Dacia 1100 
S) 3:59,0 ; clasa a II-a : 1. E. Ionescu- 
Cristea (Flat 850) 4:17,3, 2. St. Haas (Fiat 
850) 4:25,0, 3. lonescu-Pleșești (Fiat 850) 
4:29,4. începători, clasa a II-a : 1. A. Ber- 
nath (Fiat 850) 4:30,7, 2 F. Bejan (Fiat 
850) 5:00,7, 3. A. Deghi (Fiat 850) 5:05,0. 
Clasa a HI-a : 1 V Martin (Skoda 100 
S) 4:56,2. 2. D. Gîndu (Skoda 100 S) 
4:56,4, 3. D. Buzoianu (Mini-Moris) 3:04.0. 
Clasă a IV-a : 1. A. Scurtu (Dacia 1100) 
4:16,2, 2. B. Mozeș (Dacia 1100) 4:17,7,
3. H. Popa (Dacia 1100) 4:21,9.

La cursa internațională pe primul loc 
»-a clasat Johann KShier (B.M.W. 2900) 
cu 3:24,7.

Gh. EPURAN 

ALEXANDRU, CARMEN CRIȘAN 
(ROMANIA) — Emilia Neikova, 
Albertina Ranghelova (Bulgaria) 
3—0 (16, 7, 15).

Meciul hotărîtor pentru cuceri
rea titlului balcanic n-a fost prea 
dificil pentru perechea noastră, 
așa cum fusese, de pildă, întîlni- 
rea din semifinală, desfășurată tn 
compania sportivelor iugoslave. 
Finala, așadar, n-a constituit un 
obstacol prea dificil pentru capiul 
românesc Alexandru, Crișan, care, 
fără să se fi întrebuințat prea 
mult, a condus mereu, acțiunile 
adversarelor fiind domoale și lip
site de incisivitate.

DUBLU BĂRBAȚI! optimi de fi
nală : Zivanovici, Ustovici — 
Giurgiucă, Gheorghiu 3—0, Christo- 
dulatos, Diakakis — Buzescu, Mo- 
raru 3—0, Gheorghe, Nicolae — 
Costopoulos, Profitis 3—0, Damia- 
nov, Kitov — Sîndeânu, Lucian 
3—0, Cordas, Stipancici — Makris, 
Salatas 3—0 ; sferturi de finală: 
Zivanovici, Ustovici — Velikov, 
Velikov 3—2, Dcbosi, Ovanez — 
Christodulatos, Diakakis 3—0, 
Gheorghe, Nicolae — Damianov, 
Kitov 3—2, Cordas, Stipancici — 
Firănescu, Romanescu 3—0 ; semi
finale: Dobosi, Ovanez — Zivano-

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. a i-a)

ION GASITU [STEAUA] 
CAMPION DE MARS LA 50 KM9

Campionatul republican de marș-50 
km, desfășurat ieri dimineață pe șos 
București—Ploiești, varianta Buftea, a 
reunit la start 23 de concurenți. Di- 
namovistul Nic. Maxim a luat un 
start foarte rapid si după 20 km 
conducea cu un avans de aproape 
5 minute. La 30 km el trece in 2.35:15 
(Staicu 2.38:15, Găsitu 2.39:00,0), dar 
după alti 5 km Maxim este ajuns de 
principalii săi urmăritori. La km 42 
Găsitu rămîne singur în frunte și 
trece linia de sosire cu pește 3 mi
nute avans, j

ECHIPA ETAPEI
GHITA

(S. C. Bacău)

IVANCESCU 
(Steagul roșu)

NUNWEILLER III
(Dinamo)

NEGREA 
(Steaua)

POPOVICI
(U.T.A.)

TANASE
(Farul)

ANCA
(„U" Cluj)

NASTURESCU
(Rapid)

DEMBROVSCHI
(S. C. Bacău)

RUGIUBEI
(S. C. Bacău)

LICA
(„U" Cluj)

Campionatele naționale de ciclism pe pistă

GEORGE NEGOESCU
MERITUOS ÎNVINGĂTOR LA SEMTOD

Serialul ciclist de pe velodromul 
Dinamo se apropie de sfîrșit. Ieri 
dimineață, pe o vreme splendidă, 
s-a desfășurat penultima probă a 
campionatelor (cursa cu adițlune de 
puncte), urmînd ca duminică să a- 
slstăm la cursa cu antrenament me
canic, întrecere care va încheia, 
practic, sezonul 1971,

In deschiderea reuniunii de teri, 
vlteziștil — cei mai buni dintre pu
ținii pe eare-i avem — s-au între
cut în competiția — revanșă a cam
pionatelor. In semifinale, St. Baib- 
ner (Dinamo) l-a învins pe proaspă
tul campion al țării, Florian Negoes- 
cu (Steaua), marcind timpul de 12,05. 
Pentru finală t-a calificat șl G. Ne- 
goescu (Steaua) care l-a depășit pe 
A. Neagoe (Dinamo) — timp 12,3 «. 
Se pare insă că ambii frați au fost 
supărați (pe cine oare ?), pentru că 
în ambele serii finale au cedat a- 
proape fără luptă. St. Laibner a ob
ținut victoria cu 11,9 s (cel mai bun 
timp al zilei) în finala mare cu G. 
Negoescu, iar A. Neagoe a cîștigat 
finala mică, disputată în compania 
lui FI. Negoescu. mregistrînd 12,1 s. 
Clasament :

1. ST. EAIBNER (DINAMO) ) 2. 
G. Negoescu (Steaua) : 3. A. Neagoe 
(Dinamo) ; 4. FI. Negoescu (Steaua).

Cursa cu adițiune de puncte (se- 
mifond), desfășurată de-a lungul a 
100 de ture (40 km, 34 de sprinturi), 
a reunit la start un pluton nume
ros : 45 de concurenți. întrecerea a 
fost deosebit de animată și disputată 
intr-un .ritm foarte viu (media ora
ră a cursei t de'■peste 44 km). 
Disputa Stea j i-U.namo-Metalul Plo-

REZULTATE ; 1. ION GASITU 
(STEAUA) 4.27 :34,0 — campion re
publican, 2. N. Maxim (Dinamo II) 
4 30:16,0, 3. S. Rașeu (Din. I) 4.36:53,0, 
4 R. Schlunderlic (Din. I) 4.36:53,2, 5. 
M. Perșinaru (PTT I) 4.38:00,0, 6. Gh. 
Jugănaru (PTT I) 4.40:35,0, 7. C5.
Staicu (PTT I) 4.41:54,0, 8. V. Ilie 
(Din. II) 4.42:54,0. 9. V. Shuch (Din. 
I) 4.46:53,0. 10. E. Dragu (PTT)
4.48:16,0. etc. Au terminat cursa 17 
concurenți.

Nicolae D, NICOLAE, coresp. 

peni a dat naștere la faze «pesta- 
culoase, o competiție eu atribute 
tactice excelente. Pînă la urmă, vic
toria a revenit lui GEORGE NEGO
ESCU (Steaua), deși acesta a supor
tat și handicapul unei pane de baleu. 
El a procedat inteligent In detașări, 
fiind și bine protejat (cind a fost 
nevoie) de colegii săi de club, excep
ție făcind doar Încercarea, din fi*

PE TURNANTA
nai, a lui G. Gonțea, care a depus 
eforturi disperate pentru a-i smuige 
liderului......tricoul galben". Este bine
ca finișul n-a schimbat ierarhia, tn- 
trucît G. Negoescu are — incontes
tabil — meritele cele mai mari.

Clasament i 1. GEORGE NEGO
ESCU (STEAUA) 1 tur avans și 32 
p — eampion al României i 2. P. 
Gonțea (Steaua) 1 t. av. 26 pi 3. 
Vasile Teodor (Dinamo) 1 t. av. 20 p ț 
4. Th. Puterity (Metalul Plopeni) 1 
t av. 6 p) 5. Mircea Virgil (Meta
lul Plopeni) 1 t. av. 4 p) 6 Gr. Tu- 
doran (Steaua) 1 t. av. 3 p‘| 7. Alex. 
Sofronie (Dinamo) 1 t. av. 9 o i 8. 
M. loniță (Dinamo) 50 p j 9 S. Suditu 
(Olimpia) 44 p ț 10. 1. Cernea 
(Steaua) 30 p.

Hrhlache NAUM
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C. S. M. SIBIU LA 6 MINUTE DISTANȚĂ DE... SURPRIZA ETAPEI
Scriam în avancronica etapei a Vl-a a campionatului diviziei A la 

rugby că nu vom asista la mari derbyuri. Și, intr-adevăr, evoluția echi
pelor ne-a confirmat spusele. De asemenea, anticipam victoriile sigure 
a’o unor formații, luind in considerare valoarea și rezultatele anterioare. 
Și nici la acest capitol nu am fost deziși. Cu cile emoții și eforturi insă 
<l-n partea echipelor învingătoare (ne referim, în special, la Dinamo și 
Steaua). Desigur, performera etapei răniîne, chiar dacă a părăsit terenul 
învinsă, C.S.M. SIBIU care a fost la... 6 minute distanță de un scor favo
rabil in întâlnirea cu campioana de anul trecut, Steaua. In semiderbyul 
etapei, GRIVIȚA ROȘIE a întrecut,

Și în această duminică, care a 
oferit condiții meteorologice din
tre cele mai bune, amatorii de 
rugby din Capitală au asistat, pe 
terenul Gloria (o gazdă excelentă 
însă, din păcate, deplasarea pînă 
la teren cu mijloacele I.T.B. echi
valează cu o aventură) la un nou 
< uplej : GLORIA-AGRONOMIA
Cluj, STEAUA-C.S.M. Sibiu.

Tn prima partidă, noua promo
vată, Gloria, a încercat (șț a reu
șit) să obțină victoria în confrun
tarea cu studenții clujeni. Jocul, 
‘de un slab nivel tehnic, ne-a a- 
mintit în permanență de catego
riile inferioare. Trebuie să subli
niem faptul oă majoritatea rug- 
■byștilor au o tehnică individuală 
precară (începînd chiar cu prinde
rea balonului și executarea corec
tă a pasei). în aceste condiții este 
greu să vorbim și despre o con
cepție tactică, modernă, deși — 
pentru a respecta adevărul — au 
existat „sclipiri" care ne fac să 
credem că posibilități de creștere 
(valorică există. în cazul Agrono
miei Cluj (oare pentru a cita oară 
revenim!) se cere și un sprijin 

^eficient din partea conducerii ilu- 
tbului, total dezinteresată, se pare, 
;de soarta echipei. în repriza I (cea 
’mai frumoasă) bucureștenii, după 
iee s-au văzut conduși în urma 
’unui drop realizat de Balint, se 
pansează mai mult în atac și Vă- 
tui reușește o încercare. După 
pauză, ambele echipe încetinesc 

> ritmul și singurul fapt demn de 
semnalat este dropul Iui Tănase, 
care stabilește scorul final a] în- 
tîlnirii : 7—3 (4-S-3) pentru Gloria. 
‘Foarte bun arbitrajul lui P. Nicit- 
lesev.

Puțini credeau, la începutul par
tidei Steaua-C.S.M. Sibiu, — după 
ce sibie.nii abia au scăpat în pri
mele minute cu fața curată din

în deplasare, pe RULMENTUL Bîrlad.

avalanșa atacurilor steliste, dar nu' 
și de lovitura de picior căzută 
transformată de la 40 de metri de 
Durbac — că cei care vor acționa, 
cu calm și luciditate vor fi tocmai 
oaspeții. Ei au atacat periculos 
de fiecare dată, profitând și de 
lipsa de claritate a bucureșteniior 
în construirea acțiunilor. Și ca ur
mare, Moraru realizează o frumoa
să încercare, C.S.M. ratând (de pu-

REZULTATE TEHNICE

Știința Petroșani — Fdrul 
Constanta 10—4 (4—4), Steaua 
— C.S.M. Sibiu 12—7 (3—4), 
Universitatea Tinvșoara — 
Politehnic^ lași 25—12 (10—0), 
Rulmentul Bîrlad — G.ivița 
Roșie 3—10 (0—7), Sportul 
studențesc — Dinamo 0—7 
(0—3), Gloria — Agronomia 
Cluj 7-3 (4—3).

țin) pînă la sfîrșitul reprizei cîteva 
lovituri de pedeapsă. Și, cînd, din 
nou, Durbac transformă, după 
pauză, o lovitură de pedeapsă rea- 
ducînd liniștea în tabăra stelistă, 
C.S.M. Sibiu urcă în atac și cu 
10 minute înainte de fluierul final 
același Moraru, printr-o încercare, 
face să renască speranțele sibie- 
nilor. Abia, cînd mai erau 6 mi
nute de joc, Steaua, devenind... 
Steaua, își demonstrează virtuțile 
și, la capătul unei spectaculoase 
șarje, Braga înscrie o încercare la 
centru, iar Durbac transformă : 
12—7, scor cu care se încheie par
tida. A condus foarte bine Șt 
Constantinescu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Urmare
din pag 1)

mică), apreciem că pre
ia lotul național de ti-

RULMENTUL-GRIVIȚA ROȘIE 
(3—10). Partida a fost echilibrată, 
însă startul foarte bun al oaspe
ților — care 
cu 7—0 prin 
și încercarea 
descumpănit 
Rulmentul, 
din handicap abia în min. 52

în min. 17 conduceați 
dropul lui Oblemenco 
lui Pavlovici — i-a 

pe rugbyștU de la 
ei reușind să reducă 
. . ~ Pțin

Ciorici, care a transformat o lo
vitură de pedeapsă. Cu 8 min. 
înainte de final, grivițenii majo
rează scorul, 
un nou drop, 
foarte feinc. 
coresp.).

UNIVERSITATEA-POLITEIINT- 
CA (25—12). La ambele echipe a 
fost vizibilă dorința do a practica 
un joc deschis, la mînă. Oaspeții 
au dat o replică dîrză, dar nu au 
reușit să evite înfrîngcroa. A ar
bitrat corect D. Grigorescu. 
ARCAN — coresp).

ȘTHNȚA-FARUL (10—4). Desfă
șurată pe terenul Jiul, partida a 
plăcut celor prezenți, rugbyștii 
celor două echipe construind nu
meroase faze spectaculoase. Au 
marcat : Ortclecan (încerc.), Fălcu- 

și Marinescu (cîte un drop) 
Știința, respectiv Chir iu

(Urmare din pag. 1)

Oblemenco înscriind 
V. Cișmas a condus 
(L. SOLOMON —

șanu
pentru
(încerc). Arbitrul Șt. Cristea a con
dus bine. (Em. NEAGOE

CLASAMENT

coresp).

1. universitatea 0 5 0 1 89: 52 16
2. Steaua fi l 2 0 117: 33 16
3. Grivița Roșie 6 4 2 0 98: 34 16
4. Dinamo 6 4 11 82: 31 15
5. Știința 6 4 11 36: 15 15
6. Rulmentul 6 2 13 49: 53 11
7. Gloria 6 2 13 48:102 11
8. Politehnica fi 2 0 4 51: 60 10
9. Farul fi 2 0 4 30: 94 10

10 C.S.M. Sibiu 6 114 55î 65 9
11. Sp. studențesc 6 114 46: fi 9
12. Agronomia 6 0 0 6 37:’17 6

ETAPA URMĂTOARE : Agronomia —•
Știința, Dinamo — Gloria, Grivița Roșie

studențesc. Politehnica — Ful-
C.S.M. Universitatea,

- Steaua.
— Sp. 
montul. 
Farul -

gimnaste do la clubul ..Cutezătorii, 
școlile spofiivo nr. 1 și 2 și Insti
tutul pentru Educație Fizică si onort. 
care culeg nesfîrșite aplauze. Urmea
ză demonstrații de judo (nota 10 pen
tru elevii Ianculescu și Lozici), aler
gări de ștafetă in... saci (elevi dc la 
Liceul nr. 27), curse de carturi și 
miniautomobile de curse — cilindre 
de 250 cmc. Se disting elevii loan 
Ghiță. Nicolae Sava și... Irina Spi- 
rescu, mezina miniautomobllișliior : 
12 ani, clasa a V-a a Școlii generale 
nr. 122...

Foarte atractivă ...
de urmărire, retilizată de cicliști e- 
levi de la școlile sportive nr. .1. 2 
și 3 și de la cluburile Dinamo și O- 
limpia. După o dispută inedită în 
care învingătorul a fort greu 
anticipat, primul a trecut linia 
sosire elevul I. Cojocarn (nr. 5) ae 
la Școala sooriivă nr. 2. Două probe 
atletice una ■ de 1500 m (dominata 
de reprezentanții clubului Dinamo la 
feto _ prin Maria Puici — si la bă
ieți _ I. Negară) și alta de 3C0 
m garduri, o tentativă de record 
republican școlar si lansări da 
aeromodele au încheiat demonstraii’.le 
sportive. Ele au fost un fel de pro
log la., meciul de fotbal. Protago
niste, echipele Liceului nr. 38 si 
Centrului de copii al clubului Pro
gresul, Meciul, contind pentru cam
pionatul de copii al municipiului Bucu
rești, seria I, republicană, s-a înche
iat cu victoria meritată a reprezen
tanților Liceului i nr. 38. Scor 1—0 
(0—0). prin golul înscris de Iordan, 
cu 4 minute înainte de fluierul final 
al arbitrului internațional Gli. Li* 
mona (la margine. Gh. Adrian și 
I. Nicolae).

Ar fi multe de scris despre aceas
tă reușită festivitate do deschidere 
a anului sportiv școlar. Un fapt ex
trem de semnificativ : alături de

a fost și cursa

de 
de

Nr. 6835

SERIA I
stadio- 
trăind 
nume- 

.a pio-

elevi și pionieri, în tribunele 
nului Republicii au luat loc, 
impreună emoțiile intrecerilor, 
roși comandanți de unități, de .

; nleri sau profesori diriginți (R. Pop- 
Lic. 36. I. Tudor-Lic. ,.D. Bolinti- 
neanu”, P. Peirc-Liccul „George Că- 
linescu”, Diana Andrei, Florica Geor
gescu, Ersilia Gavrilă-$coala generală 
nr. 188. P, Novac-ȘcOala generală 
nr. 20. C. Botezatu-Șc. generală nr. 195. 
directori de școli (Victor. lllescu-Li- 
ceul „Gheorghe Lazăr”, Darii Feld- 
mann-Școala generală nr. Ill etc etc) 
si inspectori șefi ai unor inspectorate 
de sectoare (Theodor Novac — sec
torul 6, Ion Velican — sectorul 8 
ș.a. O notă bună si pentru felul cum 
au îhțeles să participe — în ordine 
și disciplină și cu un număr impre
sionant de elevi — profesorilor do 
educație fizică Stelian Ncgoiță. (Pa
latul Pionierilor), Ileana Rizca (Șc. 30), 
Elena Giuiescu (Șc. 188). Aurelia Sto- 
icescti (Șc. Ill) etc. Da asemenea, 
mențiune profesorilor rare șl-au adus 
aportul la reușita programului spor
tiv (Elena Pahonțu, Vasilc Chiorca- 
nu. Mihaela Nicolescu, C. Bărbuță, 
1. Pavelcscu ș.a.)

Anul sportiv școlar pentru elevii din 
Capitală a început. Urăm spor la în
vățătură si în întrecerile lor sportive 
tuturor elevilor bucureșteni pe care 
vom avea prilejul să îi remarcăm, 
cit de curind, in viitoarele noastre re
portaje...

★
P.S. : Mulțumirile noastre și ale 

copiilor adresate unor sportivi frun
tași. pentru gestul de a fi prezenți 
— dînd autografe — admiratorilor 
lor : echipa de fotbal Rapid, maeștrii 
emeriti ai sportului Ion Dumitrescu 
(tir). Ion Cernea (lupte). Ioana Tu- 
doran (canotaj), Calistrat Cuțov (box) 
șl maeștrii sportului N. Mustață (at
letism). I. Enache (lupte). I. GyOrffy 
(box). Șt. Kroner, ca și M. Popescu 
(polo).

SCOR RAR ÎNTÎLNIT, LA BĂICOI
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat clapa a II-a a campionatului 

divizionar. Majoritatea jocurilor s-au caracterizat prin întreceri viu dis
putate, încheiate cu storuri slrinse (Ia Băicoi. de pildă, victoria a fost 
decisă de ultima lovitură) Iată cîteva amănunte de la principalele me
ciuri.

FEMININ

O singură victorie în deplasare

(autoare Ș N Oltenița)

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

Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîmpina 3-1 (1-1)
Metalul București — Progresul Brăila 1—0 (1—0)

F. C. Galați — Politehnica Galați 1-1 (1-0)
Știința Bacău — Ceahlăul P. Neamț 0—0
Dunărea Giurgiu — Portul Constanța 1—0 (0—0)
Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Plopeni ]_0 (1—0)
C.F.R. Pașcani —/ S. N. Oltenița 2—3 (2—2)
Progresul București — Sportul studențesc 1 — 1 (0—0)

CLASAMENT ETAPA VIITOARE :
(17 octombrie) i Cea-

putate fapt care a creat impres a 
unei reuniuni echilibrate, scorul final 
al intîlnirii (18—4) este net in favoarea 
gazdelor. Nu este mai pulin ade
vărat că la realizarea aceastei mari 
diferențe de puncte un rol mare au 
avut și cele două neprezentări ale 
oaspeților, la categoriile semimii- 

locie si grea, ca și o decizie de în
vingător acordată bueureșteanului 
M. Neagoe, care l-a dezavantajat pe 
adversarul său, I. Streche.

Din formația gazdă s-au desprins 
p;intr-o comportare superioară pu- 
giliștii D. Girigva. I. Mageri și P. 
Cimpeanu. De la oaspeți au ieșit 
in evidență A. Ursuleseu și I. Mo
can». Acesta din urmă, in virstă de 
22 de ani, a etalat frumoase cu
noștințe tehnice. Fiind și Ia o cate
gorie mare (a boxat la categoria

mijlocie 
zența 
nerct 
rioadă 
foarte 
timp, 
in 
lescu (Bocșa) b.p. 
Giugea (Buc.) b. L.
I. Lungo (Buc.) b. ab. 1 _D, Coman,
M. Neagoe (Buc.) b.p. ‘
I. Mageri (Buc.) b. ab. 
bodniciuc, N. Paraschiv (Buc.) 
V. Ghercea, I._ Hodoșan ^iștigă 
adversar. I.
N. Nicolae, V.
C. Ghercca,

b.p. P. Kurunczy, P. Cnjocaru (Buc.) 
Arbitrajele prestate

1. Cetățea*
(Brăila) și D. Vasiliniuc 

net superioare celor 
din cadrul

lui
(sau B) pentru o scurta pe- 
de 
bine
edificatoare.

ordinea

• FARUL CONSTANȚA S-A
7’ Dintre meciurile programate în 
etapa a treia, disputa Farul Constan
ta — Progresul Brăila, programată 

»sîmbătă seara în orașul de 
ral, părea că va fi extrem 

' dîrjită. Pleda în favoarea 
considerații cartea de vizită 

' râ dintre pugiliștii ambelor 
1 ții, tenacitatea echipelor ce 
1 să se confrunte, probată în multe 
alte întîlniri. Dar, așteptările ce! m 
2000 de spectatori au fost înșelate. 
Afișul reuniunii anunța între altele 
și un foarte așteptat duel, între 
campionul țării Aurel Mihai și fos
tul deținător al titlului la catego
ria semimuscă, Petre Ganca. Me
ciul însă n-a avut loc. spre surprin
derea spectatorilor. Mihai s-a pre
zentat la cîntarul oficial cu 1100 gr. 
peste categoria sa normală (48 kg), 
iar brăileanul nu mai e în prezent

' ... brăilean, el activînd acum la Ga
lați. In aceste condiții, Farul Con
stanța s-a văzut condusă din start

> cu 2—0, dar pînă la urmă a Câștigat 
[întâlnirea cu- 17—5. In ciuda diferen- 
‘ țel exprimată de aceste cifre, eohi- 
»pa antrenorului. N. Buză nu esie 
; incă pusă la punct. S-a văzut clar 
I lipsa de meciuri la constănțeni, vic
toria lor datorîndu-se exclusiv fer

itei. E lesne, deci, de înțeles lngrijo- 
i îarea antrenorului Buză, care azi 
j va pleca cu băieții săi într-un tur- 
[n«u în Italia.
*• Progresul Brăila este, la ora ac- 
-tlială, o echipă în formare. De o 

Jună de zile la cîrma ei a trecut 
cunoscutul antrenor Gh. Bobinam, 
dar fntr-o lună nu se pot face, desi
gur, minuni, dacă avem in vedere

I faptul că, la Brăila, marea majori
tate a boxerilor care au o oarecare

> v aloare, sînt juniori. Brăilenii se pot 
considera într-o măsură nedreptățiți, 
ținind seama de proporția scorului,

' deoarece Simion Cuțov a fost de
clarat egalul constănțeanului Petre

1 Manole. Judecind după superiorita
tea avută, cel puțin două reprize, 
elevul lui Bobinaru trebuia declarat 
învingător. Este singura decizie co
mentată nefavorabil, în rest briga
da I. Flru, V, Popescu, E. Lazăr, O. 
Tucă și V. Kevorkian fiind pe fază.

REZULTATE TEHNICE : Popa (B) 
ciștigă neprezentare : Badea (F) egal 
< u: Coman ; Dum:trașcu (F) b. ab. 1 
iMoroianu : Manole (F) egal cu Cu- 

i țov ; Iliescu (F) b. ab. 1 Robitu ; Si- 
mionescu (F) egal cu Zaibel; Puș- 

• cașu (F) b. ab. 1 Tudorel; Filip (F)
_______________________________

pe lito- 
de în- 
acestei 
a uno- 
forma- 
urmau

I 
t

13
12
10
10
9
9
9
0
8
8
7
7
5
5
1
3

SPORTUL STUDENȚESC 8
“ “ 8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

S. N. Oltenița 
Politehnica Galați 
Știința Bacău 
F. C. Galați 
Progresul București 
Metalul Tirgoviștc 
Chimia Rm. Vilcea 
Metalul Plopeni 

10. Dunărea Giurgiu 
Metalul București 
Progresul Brăila 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța 
Poiana Cîmpina

11.
12. 
IX
14.
15.
16.

5
5
3
4
4 
4
4
4
4
3
2
3 
o
1 
0
1

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

0 
1
1
2
3
3
3
3
4
3
3
4
5
4
4
6

17— 9 
12— 8
11— 5 
11—10
15— 9
9— 7

10— 9
7— 8 

10—10
7— 11
9— 7
8— 7
9— 12
6— 15
7— 12
7—16

SERIA A II-A

hlăul P. Neamț 
C.F.R.
Oltenița 
dențesc, Poiana 
na — Metalul 
reștl, Dunărea 
— Politehnica 
Progresul Brăila — 
Știința Bacău, Progre
sul București — Me
talul Tîrgoviște, F. C. 
Galați — Chimia “Rm. 
Vîlcea, Portul Con
stanța — Metalul Plo
peni.

Pașcani, S. N, 
— Spoitul stu- 

Cîmpi- 
Bucu- 

Giurgiu 
Galați,

9 H
Minerul Baia Mare — Corvinul Hunedoara 2—1 (1—0)
Olimpia Oradea — C.S.M. Sibiu 3—1 (0—0)
Minerul Anina — Olimpia Satu Mare 1-0 (0-0)
Politehnica Timișoara — C.F.R. Timișoara 0—0
Gloria Bistrița — Gaz metan Mediaș 0—0
C.S.M. Reșița — Vulturii textila Lugoj 3—0 (2—0)
Electroputere Craiova — C.F.R. Arad 2—0 (1—0)
Metalurgistul Cugir — Chimia Făgăraș 1—0 (0—0)

CLASAMENT ETAPA VIITOARE 1
(17 octombrie): C.F.R. 
Timișoara — Electropu- 
tere Craiova, Olimpia 
Satu Mare — Gaz me
tan Mediaș, C.S.M. Si
biu — Metalurgistul 
Cugir, Minerul Baia 
Mare — Minerul Ani
na, Corvinul Hune
doara — C.S.M. Re
șița, C.F.R. Arări — 
Gloria Bistrița, Vultu
rii textila Lugoj — 
Chimia Făgăraș, Olim
pia Oradea — Politeh
nica Timișoara.

câtor peste 900 p. d. (P. ION— 
coresp.).

C.S.M. Reșița — C.F.R. Tg. Mu
reș 5007—4989 p. <1. Joc echilibrat 
în care gazdele au cîștigat la li
mită, cel mal bun fiind P. Preda 
— 886 p d. (D. PLAVIȚU—coresp.).

C.F.R. Timișoara — I. C. Oradea 
4925—4793 p. d. Victorie meritată 
a gazdelor. Cei mai în formă : 
Lupa — 853, Rabel — 844 de la 
C.F.R., Lang — 853 și Gallo — 
652 de la I.C.O. (P. ARCAN—co
resp. județean).

Gaz metan Mediaș — Olimpia 
Reșița 5037—4872 p.d.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

II
9
9
9
il
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
5

6
3
3
4
4
3
3
4
1
4
3
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

0
2
2
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
4
4
5

C.S.M, REȘIȚA 
Politehnica Timișoara 
Minerul Baia Mate 
Corvinul Hunedoara 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Timișoara 
Electroputere Craiova 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina
C.S.M. Sibiu 
Chimia Făgăraș 
Vulturii textila Lugoj 
Olimpia Satit Mare 
C.F.R. Arad
Gaz metan Mediaș 
Olimpia Oradea

SERIA NORD Voința Tg. Mureș
— Voința Oradea 2354—2228 p. d. 
Cele mai bune rezultate aparțin 
sportivelor : Margareta Szemanyi

— 415 p. d„ Maria Martina — 410 
p. d. de l i gazde și Ecaterinn Soi- 
tnoșan — 397 de la orădence. 
(1. PÂUȘ—coresp. județean).

Voința Cluj — Voința Timișoara 
2272—2171 p. d- Clujencele, obosite 
după turneul din Cehoslovacia, nu 
au jucat la valoarea lor normală. 
S-au remarcat: Edita Nagy —
396 (C) și Maria Perinaer 392 (T) 
(E. FEHEKV ARI—coresp.).

Hidromecanica Brașov — 
ța Craiova 2506—2243 p. d. 
de bile goale, față de cele
traiovencelor, gazdele au cîștigat 
ușor. Performera reuniunii a fost 
Use Schmidt cu 452 p. d. (G. LO- 
RAC—coresp.)

Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Sibiu 2098—2055 p. d.

C.S.M. Reșița — Voința Mediaș 
2364—2218 p. <1.

SERIA SUD Voința București — 
Voință Constanța 2575—2254 p. d. 
In vervă deosebită, bucureștencele 
au condus de ta prfrntil și pînă la 
ultimul schimb. Diferența mare de 
>-cor se datorează, pe de o parte 
superiorității dovedite în tehnica 
lansării bilei de elevele antreno
rului Al. Andrei iar pe de altă 
parte faptului că învingătoarele, 
cunoscînd particularitățile 
tiu ' 
la început. Constănțencele au iro
sit multe lovituri și, în plus, o se
rie de jucătoare de bază au avut o 
surprinzătoare cădere.

Iată evoluția scorului : Eva Li- 
taș (Buc.) — Aurelia Ivan (C-ța.) 
431—410, Constanța Marincea — 
Isofta . Burlacu 434—401, 
SzocS — Maria Chesnoiu 
370. Cornelia Grecescu, Ioana Bra- 
tosin 423—351, Valeria Dumitrescu
— Aurelia Scînteie 425—342, 
nelia Petrușca — Florica 
410—380 (TR. I).

Petrolul Băicoi — Metrom 
șov 2500—2501 p.d. Scor rar 
nit la popice, învingătoarele reali- 
zînd cu un „băț“ mai mult. A fost 
un joc frumos, în care 9 concu
rente au „mers" peste 400 p. d. 
Cele mai eficace : Elena Bîrligea — 
444, Paraschiva Păunescu — 427 de 
la gazde, respectiv, Elena Băneilâ
— 433 și Margareta Naghj — 420. 
(1. BRÂNZEA — coresp.)

Gloria București — Rapid Bucu
rești 23*4—2309 p. d. Gloria fiind 
mai omogenă a cîștigat un meci di
ficil. Cele mai multe popice le-au 
doborît Florica Neguțoiu (450) și 
Ana Petrescu (413) pentru învin
gătoare și Florica Filip (397) pen
tru Rapid. (O. GUȚU—coresp.).

Laromet București — Construc
torul București 2304—2148 p. d. 
Principalele realizatoare ale întîl- 
nirii au fost: Elena Trandafir — 
405, Silvia Maxim — 402 de Ia La
romet, respectiv. Elena Bălătică — 
392. (G. ROSNER—coresp.).

Voința Ploiești — Cetatea Giur
giu 2286—2243 p. d. Partida s-a 
jucat pe arena Rafinăriei Teieajen, 
întrttcît cea a Voinței este în re
parație. Ploieștencele au evoluat 
cu mult sub posibiiități, nici o ju
cătoare n-a depășit 400 p.d. 
VLASCEANU— coresp.)

comună ar 
și.

lată
categoriilor :

. Gh.
ab. 2

pregătire 
venită

(Bocșa)

ti 
in același 
rezultatele 
A. Ursu- 

Cristea, D. 
I. Gavriluț.

I.
1

Streche, 
I.

Mocanu (Bocșa) 
Teeticeanu (Buc.) 
P. Cimpeanu

SIo-
b.p. 
fără 
b.p.
b.p. 

(Buc.)

— fără adversar.
de, brigada cortlpusă din
nu (Craiova). C. Dobro tă (Constanța)
I. Mușat
(Brașov) au fost 
urmărite la alte 
campionatului pe

întreceri 
echipe.

IMPUS NUMAI PRIN FORȚA

DINAMO 
CLUJ 20—2.

Popazu ; Bălan (F) b. dese. 1 
; Pîrvu (F) b. ah. I l’îitailă- 
; Alexandru (F) b. ab. 2 Bu- 

liOMAN).
★

BRAȘOV-CSM-VOINȚA
Peste 800 de spectatori

au vizionat această partidă, brașove
nii fiind superiori prin combativitate, 
prin acțiuni tehnico-tactice mai reu
șite. Au plăcut îndeosebi meciurile 
dintre Turei si Cosma. Sloica-Fărcaș 
(m care primii au cîștigat la puncte). 
Molnar-Cordos. Simuleac-Marton (în
cheiate la egalitate). S-au disputat 10 
partide, la categoria mijlocie brașo
veanul I. Petfea neavind adversar.

C. GRUIA-coresp.
METALUL MEVA TR. SEVERIN — 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 3—19. 
Echipa gazdă ni s-a părut fără vlagă, 
și a pierdut 3 meciuri la puncte. 4 
prin abandon și 2 prin neprezentare. 
Cîteva rezultate : Truică (E) b.ab. 3. 
Popescu, Vornicescu (E) b.ab 2 Is- 
trătescu. Leoveanu (E) b.ab. 1 Ne- 
grescu, Văle (E) b.ab. 1 Seuleanu 
Fără comentarii !

Gh. MANAFU-coresp.
CSM SIBIU—MUSCELUL CÎMl’U- 

I.UNG 9—13. Aproximativ 1000 de 
spectatori au ținut să urmărească 
această reuniune, dar cele clouă echi
pe i-au dezamăgit prin boxul dezor
donat și periculos pe care l-au ptes- 
tat. Trei dintre victoriile sibienilor sr? 
datoresc descalificării oaspeților. Cim- 
pulungeanul Dia. deși a primit două 
avertismente, a fdst declarat învin
gător asupra lui 
după care 
Negrea 
venind 
lui.

asupra lui Constantinescu, 
antrenorul gazdelor. N. 

și-a părăsit „coltul”, nere- 
decit la insistențele publicu-

I. lONESCU-coresp.
BAIA MARE—VOINȚA SA

TU MARE. 19—3. Singurul boxer oas- 
pe care merita decizia a fost L. 
Ghete, dar judecătorii au declarat 
egalitate, favorlzîndu-1 pe băimărea- 
nul Rusneac (V. Tohătan-corcsp.)

Celelalte rezultate : U. M. TIMI
ȘOARA— RĂSĂRITUL caracal 

15—7 : A.S.A. CLUJ—MOTORUL
ARAI) 18-4 ; C.S.M. REȘIȚA-CIN
STRUCTORUL HUNEDOARA 22-0 
(neprezentare). Meciul A.S.A. Bacău— 
Portul C-ța—Cimentul Medgidia 
fost amînat.

C. S.

ASOCIAȚIA SPORTIVA „TRICOLORUL
A SCOLII SPORTIVE NR. 2

J

it

anunță continuarea cursurilor speciale de inițiere pentru copii și 
retul școlar, în următoarele ramuri sportive :

— Gimnastică modernă pentru fetițe între 6—10 ani ;
— Gimnastică corectivă pentru fete și băieți între 6—12 ani ;
— înot pentru fete și băieți între 4—12 ani;
— Judo pentru fete și băieți între 11—18 ani ;
— Schi pentru fete și bpieți între 6—12 ani ;
— Tenis de cîmp pentru fete și băieți între 8—14 ani.

Cursurile sînt asigurate de cadre didaclice de specialitate și se 
fășoară în

tine-

arenei, 
intrat in ritm normal încă de

Crista
454—

Cor
bi ro

Bra
in ti I-

înscrierile
8 și 14 la

MASCULIN

SERIA SUD Constructorul Bucu
rești — Gloria București 5411— 
51192 p. d. Deși au cîștigat la scor 
(diferența — 319) constructorii au 
avut emoții. După primele două 
sell im buri conduceau popicarii 
Gloriei cit 20 de „bețe", dar Gh. 
Dumitrescu doborînd 953 de popice 
a întors rezultatul în favoarea e- 
chipei sale și . pînă . Ia urmă Con- 
struftpr.ul a învips .detașat. Bine> au 
mSl jffcat' de la gazde T. Popgșcu 
(932). I. Dumitru (920) și C. Rudău 

NEGREA).
București — Rafinăria 

Ploiești 5129—5(199 p. d. 
multe popice 

Păgideanu 
respectiv, 884) 
Sîrja (891) de

Voîn-
Cu 27
51 ale

CAMPIONATUL

MECIURI DINAMICE IN
Duminică au fost programate în

trecerile celei dă a doua etape din 
cadrul campionatului republican de 
lupte libere pe echipe. în reuniu
nea de la București, disputată în 
sala clubului Progresul, au partici
pat două echipe bucureȘtene (Rapid 
și Steaua) și o formație provin
cială, Progresul Brăila. în prima 
întâlnire, luptătorii de la Rapid (cu 
formația incompletă) au trebuit să 
facă o

NAȚIONAL PE ECHIPE, LA „LIBERE''

ÎNTRECERILE ETAPEI A DOUA
abandonuri)neprezentări și două 

au fost interesante, dinamice și au 
plăcut daJJ^.tă atestor atribute. Un 
meci excepțional de frumos au rea
lizat tinerii 
cu (Steaua) 
care desele 
ca urmare 
ale celor doi sportivi, ne-au făcut 
să urmărim disputa cu atenția în
cordată. în cele din urmă, rapidis- 
tul a obținut victoria prin

de l-n cat. 57 kg 1. Mar- 
și D. Ion (Rapid), în 
răsturnări de situații, 
a. multiplelor acțiuni

mai le-au do- 
Legulescu 
la Voința 
ploieșteni.

Și 
de
la
Fllcăra Cîm-

mare risipă de energie pen-

(909). (D.
Voința

Teieajen
Cele 
borît

(894. 
și I.

Rapid București — 
piua 5240—51111 p. il.

Constructorul—Galați — Metalul 
Plopeni 4917—4656 p. <1.

l’ef rolul Ploiești — Rulmentul 
Brasov 5152—4839 p.d.

SERIA NORD Voința Tg. Mllreș 
— Electrica Sibiu 5039—4811 p. d. 
Raportul de bile .goale: 31—56. 
Pe noua arenă nu se toni realizea
ză cifre astronomice. Nici un ju-

prin dinamismul lor și prin ardoa
rea cu care concurențil și-au apă
rat șansele. S-au evidențiat I. Iata
gan (48 kg), T. Pătrașcu (57 kg) 
și P. Tarbă (62 kg), de la Metalul 
Tîrgoviște, T. Pancă (74 kg) — To
mistex șî I. Moșeseu (+100 kg) — 
I.M.U. Medgidia.

Rezultatele : Metalul Tîrgoviște 
cu I.M.U, Medgidia 19—13, cu To
mistex Constanța 20,5—15,5. I.M.U. 
Medgidia cu Tomistex Constanța 
18,5—17,5. (M. AVANU și P. NAS- 
TASE — coresp.).

La Tirgu Mureș s-au întîlnit for
mațiile Mureșul din localitate, Du
nărea Galați și Nicolina Iași. Te
renul propriu n-a fost suficient 
pentru ca Mureșul să obțină victo
ria în fața adversarelor sale. Par
tida dintre Mureșul și Dunărea, la 
capătul unor dispute aprige și ex
trem de echilibrate, s-a terminat la 
egalitate : 20—20. Dunărea Galați 
s-a prezentat foarte bine pregătită 
și a învins la un scor categoric pe 
Nicolina Iași : 26—10. Meciul din
tre mureșeni și Nicolina Iași a luat 
sfîrșit cu victoria primei echipe cu 
scorul de 23—13. Tn rîndul celor 
evidențiați notăm : 
Butu și Gh. Ciulu 
Enache (Nicolina) și 
Kiss de la MureșUl. 
coresp.)

C. Năicu, E. 
(Dunărea), Șt. 
Gh. Bako, A. 
(C. ALBU —

• La Craiova, echipa feminină 
de volei Universitatea, care acti
vează în divizia B, a susținut două 
partide amicale cu formația bul
gară Botev Vrața. în ambele în- 
tilniri victoria a revenit studente
lor cu 3—2. (V. POP0VICI — co
resp.).

• La Tg. Mureș, voleibaliștii de 
la Școala sportivă au prirțiit repli
ca echipei Mladost Poprad din 
Cehoslovacia. în primul joc elevii 
mureșeni au învins cu 3—0 iar în

meci revanșă cu 3— 2. (I. PĂUȘ — 
coresp.).

• La Bacău s-au încheiat dispu
tele din cadrul „Cupei Viitorul" 
la care au participat echipele 
Steaua, Progresul București, Uni
versitatea Cluj și Viitorul. Tro
feu] a revenit formației Steaua, 
care a terminat competiția neîn
vinsă. Pe locurile următoare s-au 
clasat, Progresul, Universitatea și 
Viitorul. (I. IANCU — coresp.).

Una dintre numeroasele 
Steaua. In imagine, Gh.

D.

victorii 
Gheorghe 

Coman și va

realizate de către 
il fixează la 
ciștiga prin tuș

componența echipei 
parter pe brătleanul

Foto : N. DRAGOȘ

învinge pe cei
Brăila la un
19,5—18,5. Dorința sportivi- 
a-și apropria victoria a făcut

ALERGĂRI SPECTACULOASE

des- 
ziuacicluri lunare, cu cite 2 ore pe sâptâmînâ, începînd cu 

de 1 a fiecărei luni.
se fac mcepind cu data de 20 a lunii, zilnic, între orele 

sediul asociafiei din bd. Dimitrov nr. 128' (tramvai 14, 
troleibuz 85, la stația Avrig).

Informații suplimentare la telefon 35.25,08.

Timpul excelent, ca și starea pis
tei. parcursurile de viteză, șansele 
oarecum echilibrate șl prezența unui 
public numeros au constituit nu nu
mai trăsăturile caracteristice ale reu
niunii de ieri, dar totodată și o in
vitație adresată concurenților pentru 
realizarea unor ameliorări de recor
duri ....La sfîrșitul celor opt alergări ale 
zilei, n-am avut însă satisfacția do
rită. E drept, că în general, probele 
s-au încheiat cu alergări spectacu
loase în care problema primilor so
siți s-a rezolvat pe ultimii metri. 
Dar tn ceea ce privește valoarea 
recordurilor, asta a însemnat un e- 
lemept nesatisfăcător. Mulți dintre 
concurenți și-au îmbunătățit recor
durile. Totuși, în anumite curse, va
loarea acestor recoMuri ridică un 
semn de întrebare, sub raportul re
gularității. ca si in ceea ce privește 
semnificația acestor performanțe. Ce 
contează, de oildă, ameliorările din 
partea unei Satira. Raliu sau Torino, 
dacă aceste recorduri nu demonstrea
ză nimic în contextul unor evoluții

bune ? Răminem la impresia că în 
multe alergări, unii cai nu și-au 
arătat valoarea din motive pe care 
numai direcția tehnică a alergărilor 
o cunoaște. în program au figurat 
însă șl unii cai care au fost antre
nați înaintea probelor publice fără ' 
să poarte ■ — deși regulamentul curse
lor îi obligă — numărul de ordine 
respectiv. E o chestie complet In con
tradicție cu regulamentul. In genere, 
asemenea lucruri nu trebuie să 
ocupe spațiul. Sint de datoria 
bitrilor.

Rezultate tehnice : 1. Satira 
Ștetânescu), Hebe, Ironia 38,2 ; _
Herodot (Gh. Avram), Tâmisa, Tabacii 
33 ; 3. Senator (FI. Pașcă), Sanda, 
Hortensia 33,8 ; 4. Raliu (G. Solcan), 
Eliza, Topaz 38,2 ; 5. Semeț (M. Ște- 
făneseu), Jofra. Suveicuța 30,6 ; 6. 
Torino (Gh. Tănase). Heroina. Evadat 
31.6 : 7. Cuc (N. Ton), Senior, Mira 
27,3 ; 8. Epava. (N. Simion). Rita. 
Histria 41,4.

ne 
ar
(M.

2.

Niddy DUMITRESCU

tru a-i 
greșul 
strîns : 
lor de 
ca dinamismul meciurilor să fie ri
dicat, numeroase fiind 
taculoase aplaudate de _
Intr-unui dintre cele mai dispu
tate meciuri ale zilei, 
ponent al lotului de tineret, răpi- 
distul Luca Rădoi, 
momente dificile în 
lui Virgil Moraru, 
puncte și chiar la 
frîngere. Rădoi a 
spectaculos soarta 
voarea sa, în urma unui 
cîrlig" cu care și-a fixat adversa
rul cu umerii pe saltea. Din echipa 
rapidlștilor și-au mai adus contri
buții prețioase la obținerea victo
riei Dumitru Crantea, Ștelian Po
pescu și Constantin Lupu.

In ciuda abandonului lui I. 
Arapu (accidentat în primul minut 
de luptă), sportivii de la Steaua au 
obținut o victorie categorică în fața 
celor de la Progresul Brăila. Scor 
final : 31,5—8,5. Din formația mi
litară în acest meci s-au evidențiat 
I. Marcu, C. Ciriteanu, I. Dumitru, 
Gh. Ureianti șl Șt. Stîngu. Din e- 
chipa brăileanâ, in afara lui Va- 
sile Iorga, care a cîștigat ambele 
meciuri, s-au mai remarcat Gh. 
Potîrnache și V. Cioacă.

Meciul dintre echipele bucurește- 
ne s-a terminat cu victoria celor 
de la Steaua la un scor destul de 
concludent : 27—15. Puținele par
tide disputate (datorită a două

de la Pro- 
scor foarte

fazele spec- 
cei prezenți.

fostul com

a trecut prin 
fața brăileanu- 
fiind condus la 
un pas de în- 
întors în mod 

pariidei în fa- 
„sajt cu

Au mai plăcut și meciurile N. Cris- 
tea (Steaua) — D. Crantea (Rapid), 
I. Dumitru (Steaua) — L. Rădoi 
(Rapid), în care primii au realizat 
victorii.

Tr. MIHAI

întrecerile de la Tirgoviștc, dis
putate în cadrul seriei Est, care 
au reunit formațiile Metalul din 
localitate, Tomistex Constanța și 
I.M.U. Medgidia, au fost dominate 
de sportivii de la Metalul Tîrgo
viște, care s-au prezentat mai bine 
pregătiți și au dorit mai mult vic
toria, evoluînd în fața suporteri
lor lor.

Deși multe dintre meciurile dis
putate S-au terminat cu victorii prin 
tuș, întrecerile au fost frumoase

★
în cadrul seriei Vest in această 

etapă au fost programate la Brașov, 
două reuniuni. în prima s-au întîl
nit formațiile A.S.A. Brașov, Con
structorul Hunedoara și Progresul 
București, iar în cea de 
au evoluat sportivii de la 
roșu Brașov, Olimpia Satu 
Vulturii Textila Lugoj.

în cadrul primei grupe, 
rile au fost dominate de sportivii 
de la Progresul București care au 
cîștigat ambele întîlniri : 28—12 cu 
A.S.A. Brașov și 20,5—7,5 cu Con
structorul Hunedoara. A.S.A. Bra
șov a întrecut pe Constructorul Hu
nedoara cu 21—15.

Partidele din cadrul grupei a 
treia au scos în evidență forma 
bună a luptătorilor de la Steagul 
roșu, care i-au depășit la scor pe 
cei de la Vulturii Textila Lugoj 
(20—8) și pe cei de la Olimpia 
Satu Mare (27,5—8,5). Se cuvine 
subliniat nivelul spectacular deose
bit al meciurilor de la categoriile 
mici. (E. BOGDAN — coresp.)

★
La Odorhei, întrecerile grupei au 

fost dominate de sportivii (dinamo- 
viști, mai bine pregătiți din punct 
de vedere tehnic și fizic. Rezulta
tele : Dinamo cu Lemnarul Odorhei 
15—13 și cu C.F.R. Timișoara 
28—12. în ultima partidă sportivii 
localnici i-au întrecut ]n scor, 
30—10, pe cei timișoreni. (A. PIA- 
LOGA — coresp.)

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 
13 REZULTATE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 40, ETAPA DIN 

3 OCTOMBRIE 1971

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Steagul roșu — Jiul
Farul — Crișul
.,U“ Cluj — Univ. Craiova 
Rapid — S. C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
Petrolul — Steaua
F. C. Argeș —■ Politehnica
U. T. Arad — C.F.R. Cluj

IX. 
X.

XI.
XII. 

XIII.

Fiorentina — Napoli 
Mantova — Torino 
Roma — Lanerossi 
Sampdoria — Bologna 
Varese — Milan

a doua 
Steagul 
Mare și

întrece-

1
2
1
1
2

FOND DE CÎȘTIGURI: 449 460 
lei.

Plata premiilor la acest concurs 
se Va face astfel : in Capitală : de 
la 8 octombrie pînă la 18 noiem
brie 1971 inclusiv ; în țară: de la 
12 octombrie pînă la 18 noiembrie 
1971 inclusiv.
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19 GOLURI MARCATE ÎN ETAPA a Vl-a
|

RAPID . 1(1]. ■ ,.L> ■ A

S.C. BAC Au 2(11 0 LECȚIE ASPRA ARRIVEDERG RAPID!
Era, probabil, de așteptat ca după 

marele consum de energie depus, 
cu trei zile în urmă. în partida cu 
A.C. Napoli, Rapidul să manifeste 
O scădere de potențial în meciul de 
campionat cu S.C. Bacău. Dar, cu 
siguranță, puțini au fost aceea care 
să ia în considerare posibilitatea 
unei Infringed a echipei giuleștene. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît era 
de presupus că rapidiștii vor face 
totul ca să răzbune eșecul suferit 
din partea aceluiași adversar în fi
nalul campionatului trecut, în pro
priul fief. Iată însă că, pentru a 
doua oară în acest an și la fel de 
surprinzător, băcăuanii înving Ra
pidul la București, plecînd spre

PENTRU GIULESTENI
ofensive Ia care au mai colaborat 
Ene și Năsturescu. ultimul extrem 
de activ în acest joc), ceea ce le-a 
întărit — probabil — convingerea 
că Vor repurta o victorie ușoară. 
Gîndlnd astfel, rapidițtii s-au jucat 
în continuare du situațiile de gol. 
irosind în minutele 25 (două șuturi 
consecutive ale lui Dumitru și Ene 
respinse de Ghiță), 34 (Ene trimite 
cu capul balonul în poartă, dar 
Neagu intrase copilărește în po
ziție de ofsaid) și 39 (mingea lovită

a-
pe 
de

de joc ; vreme splendidă ; spectatori — 
(min. 8), DEMBROVSCHI (min. 42)

(dintre care pe spațiul porții : li—4.

Stadionul 23 August, teren bun 
apfoxamtiv 20 000. Au marcat : NEAGU 
și RUGIUBEI (min. 55).

Raportul șuturilor la poartă : 24—11
Raport de cornere : 13—7. .

RAPID : Răducanu 6 — Pop 7, Boc 7, Ltlpescu 6, Mușăt 5, Dinu 6, Dumi
tru 8, Năsturescu 8, Ene Daniel 6 (min. 65 M, Stelian 3), Neagu 7. Angelescti 5 
(min. 39 Codreanu 6). „ ., v . „

S.C. BACAU : Ghiță 9 — Kiss 7, Catargiu 8, Sinăuceanu 8, Comănescu 
Vătafu 8, Hrițcu 8, Mioc 8 (min. 87 Pană), Dembrovschi 9, Rugiubei 84-, SOrtn 
Avram (min. 20 Florea 8). ,

A arbitrat M. BADULESCU -&- +++, ajutat la linie de Z. SHaghi șî Șt. 
Patko^ (toți din Oradea).

Trofeul Petscllovschi : 8.
I.a tiheret-i'toerve : Rapid — S.C. Bacău 3-0 (0-0).

casă nu numai cu două puncte ne
sperate în deplasare, dar .și cu noi 
simpatii cîștigate în rîndurile iubi
torilor de > fotbal din Capitală, da
torită jocului îndrăzneț, cu remar
cabile valențe tactice, practicat de 
ei.

Fără Să subestimăm replica re
marcabilă dată de echipa oaspe, 
trebuie , să recunoaștem, însă, că 
giuleștenli au fost ieri propriile lor 
victime. El au deschis scorul destul 
de devreme (în min. 8, prin Neagu, 
la capătul unei frumoase acțiuni

cu capul de Neagu trece peste 
Ghiță, dar și pe lîngă poartă) cîteva 
bune ocazii de a-și mări avantajul.

în schimb, băcăuanii, care se a- 
propiaseră de mai puține ori de 
careul bucureștenilor, dar o făcu
seră destul de periculos, s-ati do
vedit mai deciși. După ce Rugiubei 
ratează o măre ocazie în min. 10, 
trimițînd pe lîngă poartă mingea 
centrată de Mioc, iar în min. 37 
Boc îi suflă în ultima clipă balonul 
lui Dembrovschi, pătruns în careu, 
oaspeții reușesc egalarea cu două

mir.ute înainte de pauză, cînd 
eelași Dembrovschi îl surprinde 
Răducanu cu un șut bine plasat 
la aproximativ 18 metri.

La scurt timp după pauză, cînd 
majoritatea spectatorilor așteptau 
cu totul altceva, un contraatac al 
băcăuanilor le aduce acestora al 
doilea gol, înscris de Rugiubei, din- 
tr-o pasă inteligentă a lui Derrl- 
brovschi.

Ceea ce a urmat, nu-i greu dc 
dedus. Descumpăniți pe moment, 
rapidi.știi (în a căror linie de înain
tare au fost introduse forțe proas
pete, Codreanu și M. Stelian) și-au 
supus adversarii unei dominări din 
ce în ce mai insistente, care a iuat 
spre final caracterul unui adevărat 
asediu. Atacurile lor, purtate sub 
imperiul unei nervozități accen
tuate, precipitate și lipsite de cla
ritate, dar lovindu-se și de o apă
rare foarte decisă, n-au dat, însă, 
rezultat. Este drept că Neagu s 
trim ist mingea în bară (min. 8P' 
iar M, Stelian a șutat de două ori 
peste poartă din poziții extrem de 
favorabile (min. 79 și 90), ceea ce 
ar putea însemna și neșansă, dar, 
oricum, partida de ieri rămîne o 
lecție aspră pentru Rapid.

Constantin FIRÂNESCU

A. S. A. (0)

DINAMO (0)

Univ. CRAIOVA 0(0) ADAM
LA AL100-LEAGOL!

TG. MUREȘ, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Stadionul erâ să pocnească. A 
fost atîta lume de parcă urma să 
aibă loc o lansare în Cosmos. Oa
menii au venit să urmărească, pe 
temerarii de la Trnava și pe 
A.S.A., învingătoare duminica tre-

CLUJ, 3 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

fa un castel de nisip ce se năruie 
la prima lovitură, așa s-au spulberat 
și măsurile luate de craioVeni. în 
dorjnta de a pleca cu fața curată 
din Cluj. Ei au început .țocul cu o 
linie mediană de trei jucători (din
tre care Tacoi un „libero” în fața

Stadion Municipal : timp fru
mos ; teren bun ; spectatori apro
ximativ 14 000. Au marcat : ANCA 
(min. 4). ADAM (min. 80). Ra
portul șuturilor la poartă : 8—6 
(pe .spațiul porții 4—2). Raport 
de cornere : 5—1.

„U“ CLUJ : $tefan 7 — Crețu 8, 
Pexa 8. Solomon 8. Mihăilă 7, 
Fanea Lazăr 6, Anca 8, Uifă- 
leami 7, Munteanu (min. 29 Sudl 
6). Adam 8. Llcă 8.

UNIV. CRAIOVA : Papuc 7 — 
Nicuieseu 6. Mincă 6. Deselnicu 5. 
Velea 6, Tacoi 6. Strîmbeanu 7 
(min. 82 Boșoteanu), Ivan 6, Niță 
(mini 30 Ustabacleff 6), Pirvu 6, 
Țarălungă 7.

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
ajutat bine la linie 

de G. Micioș și M. Haimovici 
(toți din București).

Trofeul Petschovschl : 8.
La tineret-rezerve : ,,U“ Cluj — 

Univ. Craiova 0—1 (0—0).

fundașilor), sarcina străpungerii apă
rării adverse revenindu-le. în lipsa 
lui Obiemenco (entorsă la piciorul 
drept și întindere dc ligamente), lui 
Nită. Pirvu și Tarălungă. Speran
țele lor de a obține un punct s-au 
risipit însă, la prima acțiune consis
tentă a clulenilor .și aceasta s-a în- 
timplat cînd se scurseseră doar 4 mi
nute. Apoi, mecanismul s-a dereglat 
compartimentelor llpsindu-le omo

genitatea necesară pină la pauză.
în partea a doua, craiovenii au 

intrat deciși să schimbe rezultatul.

Ei au construit cîteva acțiuni la 
poarta lui Ștefan. însă, totul n-a 
fost decît un foc de pate. In schimb, 
localnicii au acționat eu mai mult 
aplomb. Au hărțuit, mai ales _ pe 
partea dreaptă, apărarea oaspeților, 
insă de-abia spre sfirșitul jocului ei 
au reușit să-și mărească avantajul. 
Cauza ? S-a repetat situația din me
ciul cu o săptămînâ în urmă, cînd 
clujenii au încercat Să-1 ajute pe 
Adam ra să-și împlinească dorința 
do a marca cel de-ai 100-lea gol pen
tru „U”. Căutindu-1 cu multe mingi 
pe colegțil lor. pe de o parte cluje
nii au comis multe greșeli, iar pe de 
altă parte, Adam nu S-a putut des
curca în fața masivilor adversari, 
Deselnicu și Mincă.

în ultima parte a reprizei secunde, 
acțiunile ofensive . ale gazdelor au 
devenit mai clare si. prin aceasta, 
mai periculoase : Uifălcanu Si Licâ 
,au centrat de cîteva ori bine și, 
după o asemenea acțiune. Adam a 
înscris.

Și acum, un scurt film al meciu
lui. Min. 1 — corner la poarta Uni
versității Craiovâ ; min. 3 — Pirvti 
a expediat o bombă pe lîngă bară ; 
min. 4 — Anca a șutat năpraznic, 
de Ia 16 m. și... 1—0 pentru ,tU“ 5 
min. 15 — Uifăleanu a centrat, dar 
Adam. în fata porții, a sărit peste 
balon ; min. 20 — Pirvu l-a „suflat" 
balonul Iul Ștefan, insă Pexa a re
zolvat situația critică da la poarta 
sa : min. 40 — Uifăleanu a trimis 
balonul în careul cralovenilor. iar 
Mincă. prompt, l-a respins.

A urmat o perioadă de ioc echi
librat nînă în min. 75. Tri continuare, 
clujenii au avut inițiativa și. în min. 
80, Uifăleanu l-a servit „ea la cartel* 
ne Adam caro, ridicind scorul la 
2—0, a înscris, tolodată cel cle-al 
100-Iea gol pentru echipa sa în cam
pionatul diviziei A. Un vis împlinit !

Pompiliu VINTILA

STEAUA

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La Ploiești e liniște. Cei ce iubesc 
fotbalul sînt dezamăgiți. Ea Ploiești 
se știa că jocul cu Steaua va fi 
greu (ca întotdeauna), dar toată lu
mea credea în victorie. Motive exis
tau. Victoria de la Iași, un moral 
bun al tinerei echipe a lui Oană și 
Dridea și slaba evoluție a Stelei c'in 
meciul cu F. C. Hibernians, de acim 
cîteva zile. Totuși, Petrolul n-a obți
nut în această duminică nici jumă
tate din ceea ce-și propusese. A tre
buit să încline steagul Și să guste 
din amărăciunea înfrîngerii ce n-o 
cunoscuse pe teren propriu de foarte

Stadion Petrolul, timp excelent, 
teren foarte bun, spectatori apro
ximativ 8 000. AU marcat : NAS- 
TASE (min .28) și GRUBER (min. 
77, autogol). Raportul șuturilor la 
poartă : 8—13 (pe spațiul porții : 
2—7). Raport de cornere : <1—5.

PETROLUL : M. Ionescu 9 — 
N Ionescu 6, Moraru 6. Mocanu 
4 ' (min. 46 Bădin 5). Gruber 4, 
Cozarec 6. Cringașu 4. Dincuțfi 5 
(min. 71 Ciupitu 5), Moldovan 7, 
Grozea 6. Dobre 4.

STEAUA : Coman 8 — Sătmă- 
reanu 8. Smarandache 8. Negrea 
9, Cristache 7. Naom 8. Vigu 8, 
Pantea 7. Tătarii 8. Năstase 8. 
Marca 7 (min, 68 Aelenei 8).

A arbitrat MIRCEA ROTARU 
(pentru neadmisibile Ig

norări ale legii avantajului in si
tuații excelente pentru jucătorul 
faultat și pentru indulgența față 
de jocul ciur) ajutat la linie <Je 
I. Ciolan și V. Buimistriuc (toți 
din Iași).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

Steaua 2—1 (2—1).

multe etape. Mai fntîi, Petrolul a 
pierdut datorită propriilor slăbiciuni, 
a jocului modest pe care l-a 
prestat. Apoi, Petrolul a fost înfrîn- 
tă pentru că s-a lovit de o stîncă 
mai tare decît o credea. De această 
echipă Steaua, schimbată total față 
de ultimele evoluții, renăscută, par
că. din propria-i cenușă...

La Ploiești se aștepta un meci 
dirZ, o încleștare echilibrată de 
forțe. $i începutul avea să se înscrie 
între aceste coordonate. Din primul 
minut, angajamentele au fost exce
lente, decisive, și nimeni nu se

într-un sport în care am avut iot timpul (un veac și mai bine !) 
sâ ne obișnuim cu contradicțiile de la ut) meci la altul și, nu de 
puține ori, de la o repriză la cealaltă,, a căuta confirmări și a face 
corelații între două performanțe învecinate, apare ca o idee absurdă 
Fotbalul este un sport în care fiecare meci are o istorie proprie, fără 
nici o legătură cu ceea ce a fost cu a zi înainte sau cu ceea ce va 
fi a doua zi.

Cel mai proaspăt aveam în minte succesul Rapidului, verva și 
aplombul pe care formația lui Răducanu și a lui Dumitru le demon
strase în partida cu A. C. Napoli. Ce putea face un Sport Club Bacău, 
in fața echipei care spusese un șăgalnic „Arrivederci Napoli" faimo
șilor fotbaliști italieni, lui Sormani, lui Juliano, lui Zoff și celorlalți ? 
Și, totuși, iată rezultatul : Rapid — Sport Ciub Bacău : 1—2. Sau, 
parafrazînd titlul apărut în ziarul nostru, cu trei zile în urmă : 
„Arrivederci... Rapid !". Dacă ar fi loiali, băieții din Giulești ar trebui 
să-i despăgubească din propriile lor buzunare pe iofi cei care au 
avut naivitatea, luîtldu-se după rezultatul de joi, să joace „1" solist 
la Pronosport. Dar, ce facem cu celelalte despăgubiri, de ordin moral, 
datorate suporterilor, fotbalului în general ?

Dinamo a confirmai, în măsura în care ne referim ia rezultat (tei 
egalitate) și la locui unde a avut loc întîlnirea (tot îri deplasare). Dar, 
se pare, bucureștenii au avut mai multe emoții la Tirgu Mureș decîi 
la Trnava, deși echipa locală nu vizează marea glorie, ci este gata 
să se declare mulțumită cu un loc stabil in divizia A.

Cu cele 4 goluri înscrise ieri în poarta nefericitului Toloianu, 
U.T.A. s-a pus de acord cu ea însăși, cu victoria netă realizată la 
Arad, în meciul cu Austria Salzburg, cu acel legitim 1—1, în minutul 
80, în meciul retur și, credem, cu perspectivele pe care le are unspre- 
zecele arădean, în competiția internațională al cărui prim prag l-a 
trecut fără să se împiedice.

A mai rămas Steaua, singura echipă care a avut o calificare 
discretă, neaplaudată, în turul al doilea al acestor întreceri. La Plo
iești, Steliștii au risipit întrucîtva tem?rile care începuseră să încolțească 
după cele două jocuri cu diletonții de la F. C. Hibernians. Evident, 
un 2—0, cu Petrolul,, pe terenul acestuia, este un rezultat excelent, 
nesperat poale. Dar încă sîpt foarte mulji aceia care, urmărind meciul 
la televizor, n-au recunoscui Steaua decît în cîteva momente de joc...

Jack BERARIU

DAR
ARAD, 3 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Noroiul terenului desfundat din 

Salzburg și oboseala unei îndelungi 
călătorii, cu autocarul, au îngreuiat 
considerabil bocancii jucătorilor ară
deni, care azi au prestat, probabil, 
ccl mai neinspirat joc din cîte a văzut 
vreodată Aradul. După modul cura 
decurgeau ostilitățile, mai ales în pri
ma repriză, cînd clujenii controlau 
cu autoritote terenul, nimeni n-ar fi

ARĂDENII JOACA
UNEORI SLAB, 

SĂ DEA GOLURI
‘idei : S. Bretan. aflat în poziție de 
ofsaid, nesancționată de arbitru, a 
pătruns în careul arădean, pustiu, 
și. de la 6 m. a tras afară, dintr-o 
poziție din care n-ar fi ratat nici 
un copil de 6 ani. Era în min. 40.

După pauză, clujenii au fost din 
nou la un pas de. gol (Cojocaru — 
min. 48 $i Soo min. 52) și a urmat, 
bineînțeles, „pedeapsa". Lupu l-a fa
ultat pe Domide (min. 62), Lereter a 
executat lovitura cu boltă și retcscu

Stadion U.T.A.. timp admirabil, teren bun, speciatorl 7 000. Au marcat t 
POJONI (mill. 2) PETESCU (min. 62), KUN II (min. 76). și CALINTN (nun. 84). 
Raportul șuturilor Ia poartă : 18—32 (pe spațiul porții 11—15). Raportul corne- 
l’doi* *

U.T.A.' : VidaC 8 — Blrău 7, Letetor 7. Pojoni 7, Popovlci 7. Petescu 6, 
Domicle 6, Brcșovschl 6 (min. 80 RoȘca). Sima 5 (min. 68 Calinin 6), Kun II 6, 
BOth C.F.R. : Totoianu 6 — SzSke 7. Vișan 6. Dragomir 5. Lupu 5, Roman 5. M. 
Bretan 7. Cojocaru 7, Tegeati 7. Soo 8. S. Bretan 5 (min. 46 P. Gheorghe ;).

A arbitrat EM. VLAICULESCU + ajutat la linte de I. Clliriță
și V. Grigorescu (toți din Ploiești).

Trofeul Petscllovschi ; 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. — C.F.R. 1—1 (0—1).

a trimis balonul cu capul în plasa 
porții lui Totoianu. Clujenii și-au re
găsit, totuși, curajul de a ataca, ca 
si cum nimic nu s-ar fi intimplat. 
dar au ratat, iarăși. în min. 73, prin 
P. Gheorgbe care, de Ia 2 m, a re
luat cu capul peste bară. După trei 
minute, cînd reduta arădeană abia 
mai rezista, Pojoni a plasat o pasă 
în adincime, iar Kun II a zbughit-o 
printre cei doi apărători centrali și 
n înscris dezinvolt. In min. 84. Calt- 
nin avea sâ semneze sentintn defini
tivă ; Roșea, abia introdus în teren, a 
pasat inspirat la Both, acesta a cen
trat, iar Calinin a tras un șut la fi
rul ierbii, stabilind scorul final. Un 
scor care, așa cum au recunoscut, cu 
franchețe, chiar învingătorii, nu re
flectă lupta din teren ci. într-o bună 
măsură, gravele slăbiciuni ale unei 
apărări c? nu-șl găsește cheia, ae.*t 
au trecut atîtea etape.

George MIHALACHE

pariat nici măcar o para pe șansa 
U.TA.-ei. Si, totuși, există o Zeiță 
bună care iși întinde aripile protec
toare deasupra „bătrinei doamne" și o 
ajută să sc descurce tocmai în mo
mentele ci de cumpănă. Așa s-n in- 
timplat și acum. Mai Intil, în min. 2, 
arbitrul cu o excesivă severitate, a 
sancționat cu fault un atac bărbătesc 
al lui Szbke asupra lui Kun II. chiar 
pe linia de 16 m. Pojoni a tras pu
ternic, mingea s-a lovit de Un pi
cior ghinionist din „zidul" clujean 
și a intrat în gol. A Urmat un șut 
aplaudat al lui Domldc (min. 12). 
după care echipa gazda a dispărut 
din cimp. făcind loc clujenilor care, 
în frunte cu Soo, au manevrat cu 
abilitate balonul, dar n-au reușit ni
ciodată să finalizeze. (Țegean, in 
special s-a dovedit un adevărat „as", 
irosind trei ocazii, una mai bună 
decît cealaltă, în min., 18, 30 și 37). 
A urmat cea mai' tare secvență și, 
probabil, momentul decisiv al par-

BUCUREȘTENII CONDUC DIN UMBRA 
CARE NU POT SÂ-L CÎȘEIGE

un șut puternic o combinație reu
șită; min. 25, tot el. lansat de Du- 
mitrache, trage, obținînd corner; 
min. 31, 37, 40. Dumitrăche devine 
periculos — ultima oară expediind 
balonul în bară).

Imediat după pauză, Radu Nun- 
vveiller depășește singur toată apă
rarea și aruncă mingea 
din colturile porții, dar 
pinge din nou. Careul 
fierbe iarăși, în min. 56, 
mitrache prelungește în 
nerul 
după 
jează 
capul, 
porții 
bară vie. De aici încolo, 
începe să se stingă. A.S.A. va în
cerca să pericliteze oarecum poar
ta lui Andrei, fiindcă opoziția a 
tăcut. Varadi centrează, Andrei 
scapă mingea, dar Mureșan retri
mite peste bară (min. 70). Portarul 
dinamovist are un reflex excelent 
(min. 75) cînd Mureșan expediază 
mingea veniiă de la Fazecaș prin- 
fr-o pasă lungă. Finalul e plicti
cos, adversarii nemaiavînd să spu
nă nimic.

Romulus BALABAN

avea inițiativa. D? aceea', totul s-a 
derulat încet, fără explozii, fără 
pătrundșrf perpendiculare, .iar Iri 
o asemenea. turație, bucureștenii 
au fost mai periculoși, pepfrti eă 
ei știu mai bine să exploateze mo
mentele interesante care apar pe 
un fond de somnolență.

Stadionul 23 August ! timp excelent ; teren bun : spectatori — aproxima
tiv 29 000. Raportul șuturilor la poartă : 10—8 (pe spațiul porții : 3—6). Raport 
de cornere : 5—11.

A.S.A* : Nagel 8 — SzâliOâsi 7, Toth 8. Ispir 9, Czako 7. Naghi 7 
Bolânl 6, Lucaci 5 (min. 70 Fazecaș 7), Miireșan 6, Varadi 6, Hajnal 7.

DINAMO î Andrei 8 — Cheran 7, NutlWelller III 9, Sătmăreanu II 9, 
Dobrâu 7, Dinu 3, Nunweiller VI 8, Luoescu 7, D. Popcscu 7 (min. 4G Dumi
triu II 7), Dumitrache 8. Fl. Dumitrescu 7 (min. 71 Săldeanu 6).

A arbitrat N. CUftSAfcU (Ploiești) ajutat la linie, rte Em.
Păunescu (vaslui) și N. Stănescu (Buzău).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. *“ Dinamo 1—3 (1—0).

UMMWMmMMMMhmmMmimMV .........................

cută la Oradea, au venit să vadă Tri toată prima repriză, mureșe- 
vedetele lui Dinamo și ale echipei «ii au avut o singură, realizare, de 
național?, și lumea aceasta adu
nată și de prin județele limitrofe 
avea să fie tot timpul generoasă 
cu jucătorii, deși n-a ăvut ocazia 
să privească o partidă epopeică. 
După un meci ca acela de mier
curea trecută, cu Spartak, în care 
bucureștenii și-au dat sufletul ,șî 
au îndurat atîtea, astăzi (n.n. ieri) 
nu puteau fi altfel decît storși.
Vrind, neVrînd, Dinamo s-a vă
zut obligată să se bazeze mai mult 
pe ce știe, decît pe potențialul 
real, să consume chibzuit puțina 
ei energie, să se apere și să atace 
cu minimum de efort. A.S.A. a 
fost tocmai adversarul de care 
avea nevoie într-o atare circum
stanță. Măi din respect, mai din 
inhibiție, mai fiindcă atîta se pot 
întinde băieții lui Bone, ei au 
evoluat așa precum era convena
bil oaspeților. Lent, cil demarcări 
puține, condueînd excesiv balo
nul, permițînd replieri și reorga
nizări, fără exploatarea părților 
laterale ale terenului. Vizibil sau 
din umbră, meciul l-a condus Di
namo, chiar atunci cînd A.S.A.

șoc (min. 21), atunci tind Varadi 
a executat o lovitura liberă, iar 
Naghi a reluat in bară. în rest, 
ei aveau să suporte fără să-și dea 
seama, stăpînirea echipei campioa
ne, periculoasă din cînd în cînd, 
prin ocaziile de gol, născute din- 
tr-o superioritate de ordin general 
(min. 19, Doru Popescu încheie cu

CONSTANȚA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

//7 FA JRU MINUTE

ECHIPA OASPETE,
PARCA RENĂSCUTĂ...

dădea la o parte. Ritmul alert fă
cea ca tribunele să freamăte și să 
izbucnească la fiecare atac al local
nicilor, atacuri pline de speranțe, 
începute chiar în min. 10, cînd o 
bună centrare a lui Gruber a trecut 
pe lingă capul lui Dobre, dar Mol
dovan a frînt-o cu un fault neaștep
tat. Dar nervii, prea mult și prea 
repede solicitați, s-au destins în de
trimentul partidei și faulturile »ii 
început să se țină lanț. A dat tonul 
Mocanii, Vigu l-a urmat, Cristache 
l-a întrecut și i<n min. 16 a primit 
avertisment, ca apoi (mirt. 20) Mo
canii — infierbîntat din start — să 
intre în Vigu eu brutalitate (ca să 
nu spunem altfel), parcă sâ-1 rupă 
în două, fapt pentru care merita 
să fie trimis la cabină, și nu doar 
avertizat ca un jucător ce trage de 
timp, dar nu rupe nimănui picioa
rele. în cele din urmă, Mocanu a 
rămas la cabină, după pauză. Era 
pur și simplu un real pericol nu nu
mai pentru adversari, dar și pentru 
propria-i echipă! De fapt, în zona 
fundașilor centrali Fctrolul evea 
să primească loviturile decisive. In 
min. 28. Pantea a trimis o centrare 
lui Năstase și acesta, singur în preaj
ma careului mare, a șutat (lestul de 
ușor, dar plasat și a înscris, PlOit*?- 
tenli au încercat după aceea reface
rea terenului pierdut. Ocaziile «ele 
mai mari le-a avut însă tot Steaua 
și tot Năstase în min. 36 și 37, din 
nou nemarcat, cinci a șutat periculos, 
dar intervențiile lui Mihai Ionescu 
au ținut scorul pe loc...

în repriza a doua lucrurile au 
stat cam la fel. Bădin a intrat în 
locul, lui. Mocanu, iar N. Ionescu și 
Gruber au trecut (dar cu slab ran
dament) pe posturile lor de altă 
dată. Și după pauză. Petrolul a ata
cat orbește, fără tactul șl inventi
vitatea necesară depășirii unei apă
rări în bună dispoziție. Steaua a 
fost mai metodică. Pe lîngă buna 
rezistență în regim de efort, jucă
torii Stelei ăii combinat mai mult 
și mai bine, au chibzuit fiecare atac 
i<n care Năstase și Tătara au găsit 
mereu descoperita apărarea gazde
lor. în schimb, ca șl Petrolul, Steaua 
a șutat destul de puțin la poartă. 
O singură dată Năstase a intrat în 
careu, a lovit mingea .cu putere, 
însă M. ionescu a evitat din hou go
lul. în min. 77, „bătrînul" portar 
n-a mai putut face nimic, căcj prea

fin a fost ... lucrat de Gruber. 
Aelenei a centrat. Fundașul ploieș
tean a pus latul și a trimis ba Ion ui, 
ușor, peste M. Ionescu, in plasă.

Constantin ALEXE

Cerul senin și soarele strălucitor 
dispuneau la Constanța., aducînd oa
menilor zîmbet pe chipuri. E drept, 
nu tuturor. De pildă, delegației oră- 
dene sosite în bătrînul Tomis după o 
furtunoasă ședință de analiză, refe
ritoare lă comportarea ncsalisfăcă- 
toare în campionat. O surpriză incă 
înaintea fluierului de început : Crișul 
sosise fără antrenorul său principal 
St. Coidum, care ceruse scoaterea 
din lot a șase jucători, condiționînd 
astfel deplasarea sa cu echipa. Cum 
conducerea clubului n-a fost de acord, 
formația a fost încredințată, pentru 
această etapă, secundului Vlad.

Adevărul este că jucătorii Crișului 
au început meciul cu o pătură mare 
peste cap, țesută din pesimism, de
rută. disensiuni. Ei erau, parcă, con
vinși mai degrabă că vor face încă 
un pas spre abis — în timp ce con- 
stănțenii se gindeau că sînt în fața 
a două puncte pe care nu le pot 
scăpa. Și, totuși. în repriza întîi, Fa
rul n-a reușit să se impună cum era 
de așteptat. Mal întîi fiindcă piesele 
pe care conta — Caraman. Tufan,

ST. ROȘII KD
JIUL 0 10)

BRAȘOV, 3 (prin telefon, de la 
trimișul nostru).

Săptămîna premergătoare acestei 
partide a fost o Săptămînă grea, zbu
ciumată, pentru Steagul roșu. Ada- 
mache a dispărut fără urmă și și-a 
făcut apariția abia vineri seara, după 
ce echipa își încheiase ciclul de pre
gătiri ; portarul de rezerva, Albii, 
s-a îmbolnăvit și a fost internat în 
spital; Olteanu a contractat o gripă 
și a fost declarat indisponibil, iar 
Gydrfl s-a simțit râu în noaptea de 
sîmbătă spre duminică, cînd, trans
portat la spital, a primit îngrijiri 
speciale. Iar fundașul Rusu, acciden
tat mai de mult, nu a putut fi re
cuperat.

Gazdele au început, însă, foarte 
bine meciul și o Întreagă repriză, 
prima, au dominat autoritar, obli- 
gîndu-și adversarul la o defensivă 
permanentă, supranumerică. Valul ac
țiunilor ofensive brașovene a fost cam 
t - r_____
simțită la mijlocul terenului,
tulbure, lipsa lui Pescaru făcîndu-se 
simțită lă mijlocul terenului, pentru 
că hlci Ghergheli $1 nici Cadar nu. 
au deocamdată maturitatea necesară 
dirijării și organizării jocului. Stea
gul roșu a presat, s-a menținut în

într-unul 
bara res- 

gazdelor 
cînd Du- 
bară cor- 

executat de Lticescu, iar
cîteva secunde tot el plon- 
și „împușcă" mingea cu
dar Czako sc găsea pe linia 
și va evila reflcx-golul ca o 

Dinamo

S A RISIPIT CASTELUL DE ILUZII...
PITEȘTI, 3 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Politehnica a mai pierdut o luptă. 

Venise în Trlvale din valea tristă a 
lanternei pentru a obține o remiză. 
Și era normal să-și aleagă o tactică 
specială. Așa că Mărdărescu tatăl 
l-a pus pe Mărdărescu fiul să-l in
comodeze oriunde și oricum pe stra
tegul Dobrin, 1-â adus pe Marica în 
fața redutei. lanul și-a chemat cole
gii la luptă hotărîiă, fără menaja
mente. și după 45 de minute iluziile 
ieșenilor nu păreau de loc deșarte, 
mai ales că echipa gazdă prinsese 
una din acele zile slabe. E drept. 
Dobrin va reuși, totuși, două pase 
în stilul său, dar Emil Dumitru va 
lufta (min.’ 32) singur în fâța go
lului, sau va trage în portar de la 
numai 4 m' (min. 45). Dar tot atît 
de adevărat este că și trupa ieșeană 
putea înscrie măcar o dată. în prima 
repriză. Lupulescu însă n-a fost hă
răzit cu inspirație (min. 24) și a pa-

sat aiurea, iar Moldoveânu s-a vă
zut blocat în ultima secundă de Stan. 
Și așa, începe „.repriza verdictelor". 
Ieșenii, cu garanția tacticii lor de
fensive. speră un egal. Argeșenii 
știu că vine foc dinspre zona gren 
a clasamentului și asediază ca gazde 
ce sînt careul lui lanul. Va interveni, 
însă, de cîteva ori, brav, portarul

DEGRINGOLADA
ORĂDENILOR CONTINUA

Stadion „1 Mai" : timp excelent, soare ; teren foarte bun : spectatori 
3 000. Au marcat DARABAN (min. 24), KALLO (min. 41), TANASE (min. 49 
și 61), CARAMAN (min. 89). Raportul șuturilor ia poartă : 18—8 (pe spațiul 
porții 9—6). Raport dc cornere : 3—0.

FARUL : ștefănescu 7 — N. Constantinescu 6. Antonescu 74-, Băloșu 
Chirca 7. Tănase 8-J-, Goleac 7, I. Constantinescu 5 (min. 35 Ologu 7, min 
Turcu), Caraman 7, Tufan 84-, Kallo 8.

CKtȘUL : Baumgartner 5 (rnln. 53 Bologan 4) — Sărac 4. Lucaci 
Bule 6, Balogh 5, Neșu 5, DărSban 7, Suciu 5, Șchiopu 4, Arnoțchi 5 (min. 
Covaicic 4). Celan 6.

A arbitrat GH. POPOVICI ajutat la tușă de M. Cîțu
C. Costin (toți din București).

Trofeul Pcrscliovsclti : 9.
La tineret-rezerve : Farul — Crișul 3—0 (2—0).

5,
69

șl

Kallo și Tănase — făceau, izolat, lu
cruri bune, dtr nu reușeau să lege 
jocul. Pe de altă parte. Crișul juca cu 
ambiție, stricind totul .și degajînd la 
întimplare. Strădanie în teren, înce
put de plictiseală în tribune. Ba. la 
un moment dat, după o lovitură libe
ră, Dărăban șutează puternic și... con
sternare : 1—0 pen(ru Crișul.

Cit s-au mai chinuit constănțenii 
pină au reușit să egaleze 1 Au reușit 
prin Kallo care a șutat de la 10 m 
și cu... 1—1 s-a terminat o repriză 
necăjită. La reluare, am fost răs-

GOLUL VICTORIEI - „COPRODUCȚIE" 
SUCIU - GHERGHELI

atac, dar nu a 
ocazii favorabile 
Singurul gol al 
tonei, este o ,,wp> vuuune ouciu 
Ghergheli. In min, 24, Gyorfi a tre
cut ca o rachetă pe lîngă Georgescu, 
a centrat din viteză, și Suciu. nea
tent. a pus mingea, cu palma in ca
pii) lui Ghergheli, care a înscris 
fără efort s 1—0. Adamache a avut 
primele emoții abia în min. 40, la 
un șut al lui Peronescu. Gazdele au 
avut, apoi, ocazia să majoreze sco
rii! (min. 42). însă Florescu — greoi 
și neirtspiraț în ațeastâ întîlnîre — 
a trimis în bară o minge centrată 
de Gy«rfi>

Aspectul jocului s-a schimbat a- 
proape total în repriza secundă. In
troducerea în teren a lui Mulțescu 
a impulsionat atacul Jiului, care, în 
min. 49, a ratat prin Stoian scăpat 
singur cu Adamache, o ocazie uriâșă. 
Oaspeții s-au instalat spre finalul 
meciului cu tot efectivul in tere
nul advers, dar Adamache a neutra
lizat orice încercare de a fi învins. 
(Tn min, 87 a respins senzațional, în 
corner, la un șut al Iui Libardi). 
Apărinau-și cu dinții șubredul avan
taj, stegarii ad mai lansat vreo două-

reușit să-și creeze 
la poarta lui Suciu. 
meciului, golul vlc- 
„coproducție" Suciu

trei contraatacuri viguroase, unul din 
ele (min. 83 Gyărfi) fiind oprit de 
bară.

Dumitru VIȘAN

plătiți. Nu știu ce le-o fi spus Cos- 
moc constănțenilor, sau ce s-a întîm- 
plat cu ei că, parcă, erau alții. Joc 
avintat, pase precise, șuturi puternice 
pe poartă și goluri dc toată frumuse
țea. Intr-un cuvînt fotbal. Satisfacția 
miilor de suporteri era cu atit mai 
mare cu cit echipa lega foarte bine 
jocul. Ba chiar spectatorii localnici 
apreciau că jocul echipei n-a mai 
mers atît de bine de la plecarea lui 
Badea. Tănase, in zi bună, a marcat 
două goluri prin șuturi excelente dc 
Ia distanță, ridicind scorul la 3—1. A 
fost imitat apoi de Caraman, care, 
tot cu un șut de toată frumusețea, 
a stabilit rezultatul final de 4—1, 
scor care ilustrează o situație de fapt 
existentă pe teren. Farul a sclipit 
circa 30 de minute din repriza a 
doua, exact în perioada fn care ambi
ția Crișului nu mai era susținută și 
de pregătirea sa fizică.

...Cam muiți „țapi ispășitori" tre
buie căuțati la Oradea pentru a se 
găsi explicația faptului că în șase me
ciuri Crișul n-a agonisit decît un 
punct...

Modesto FERRARINI

Stadionul Tineretului, timp frumos, teren foarte bun, spectatori — apro
ximativ 6 000. A marcat GHERGHELI (min. 24). Raportul șuturilor la poartă : 
14—3 (pe spațiul porții : 3—3). Raport de cornere.! 8—3.

STEAGUL ROȘU S Adamacho 8 — Ivăncescu 8'4-, Jenei 7, Pescaru 7 Cojo
caru 7, Ghergheli 7, Cadar 6, Drăgoi 5, Balint 6, Flotescu 5 (min. 65 Furnica 5), 
Gyârfi 8.

JIUL f suciu 4 — Al. Georgescu 6, Georgevici 7, Stocker 7, Tonca 7, Urme? 5 
(min. 53 MulțOSCu 8), Dodu 6, Peronescu 5 (min. 63 Cotormani 5), Stolan 6, 
Libardl 7, Naidin 6.

A arbitrat I. C1MPEANU ajutat te-’tnie tic 'T. Gabo? șl I. Con-
Stâfitiiieseu (toți din Cluj).

Tro’ ul Petschovschi : 8.
ta t-itetel-rezerve : steagul roșu — Jiui 2—1 (1—0).

PROGRESUL BUC. 1 (0) 
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)
Am fost ieri ne Dinamo, la „ma

rele derby al B-ului”. Acum cîteva 
luni, asistasem pe același stadion la 
o memorabilă Victorie a Progresului 
asupra actualei campioane a Româ
niei... Șocul retrogradării și, fără în
doială. trecerea Iui Năstase la Steaua 
au marcat adine echipa antrenată de 
P. Moldoveanu. care ieri a jucat ca 
o autentică divizionară B. Se mai 
cunosc, este adevărat (la unii ju
cători). semne de... A, dar dominanta 
acestei echipe a devenit paloarea ! 
Mai temperamentală, mai decisă, for
mația studențească a dovedit și ieri 
că este hotărîtă să se „bată" aprig 
pentru promovare. îi lipsește însă, 
deocamdată, suportul valorii tehnicii 
reclamat de o echină fte nrlmâ samă.

Meciul propriu zis a oferit o dispu
tă tipică pentru un derby, foarte 
ambițioasă, lipsită cel mai adesea de 
menajamente. în pofida fragmentării 
destul de dese a jocului, partida a 
fost, totuși, darnică in faze de poar
tă. în care golul a trăit cel puțin pe 
jumătate, fiind „ucis" în cite o ulti
mă fracțiune de secundă de acel im
previzibil ■ care aruncă în aer spec
tatorii de Pe locurile lor.

în prima repriză. Progresul domi
nă majoritatea timpului, creîndu-și 
destule ocazii de a înscrie (Dutlu

Stadion 1 Mai, timp frumos, te
ren foarte bun, spectatori —* cir
ca 12 600. A marcat DOBRIN 
(min. 70 șl 74). Raportul șuturilor 
la poartă : 20—9 (pe spațiul porții 
13—3). Raport de cornere : 7—4.

F.C. ARGEȘ : Stan 6 — Ftgu- 
lea 7, Barbu 6. Vlad 7, Ivan 7, 
Roșu 6, M. Popescu 6, Dobrescu 
7 (min. 69 Radu 6), E. Dumitru 4 
(min. 46 Frățllă 7), Dobrin 8, 

Jercan 6.
POLITEHNICA ! Costa? 7 —

Romilă 5, lanul 8, Stolcesctt 7. 
Pali 6. Mărdărescu II 7. Simio- 
naș 7. Marica 6 (min. 56 Alecu 5), 
Cuperman 7, Lupulescu 5, MoldO- 
veanu 5.

A arbitrat P. SOTIR -A-*-, aiu- 
tat la linie de V. Toma și Gh. 
Motorga (toți din București).

Trofeul Pclschovschl : 8.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș 

— Politehnica 3—0 (2—0).

Costaș (min. 46 48 49). în min. 50 
e chiar faultat de Dobrin, dar arbi
trul lasă jocul să continue și refle
xele ieșean-rlul zdruncină psihologia 
gazdelor atît de avide de gol. Ieșenii 
însă nu știu să profite. Ei s-au în
chinat, se pare, numai „remizei" și 
nu fructifică avantajele contraatacu
lui. Tn min. 65, Cuperman îl deschide 
excelent pe Lupulescu în careu, tri
bunele îngheață, dar înaintașul mol
dovean. singur, ezită, vine Vlad din 
spate și rezolvă totul. E poate mo
mentul de cumpănă al jocului deoa
rece, curînd. în numai 4 minute, 
toate eforturile șl iluziile oaspeților 
devin zadarnice. Tn min, 70, lanul îl 
deposedează corect pe Dobrin, la 
circa 18 m de poartă. Arbitrul însă 
acordă lovitură liberă. Dobrin exe
cută bine la Radu, nou intrat în 
ren, acesta se duce pină Ia linia 
fund, trimite Ia Marian Popescu, 
mează o deviere și Dobrin reia 
gol. cu sete, de Ia 3—4 metri.
min. 74. Ivan II se duce nestinghe
rit pină în careul advers, pasează 
excelent în fața porții și Dobrin pla
sează unul din acele capete fericite. 
La 2—0. în min. 74, ce se mai putea 
întîmpla ? Destule, adică două faul
turi în careu trecute cu vederea (Ro- 
milă îl ține pe Jercan — min. 78 > 
Barbu îl agață pe Cuperman — în 
min. 85. In min. 78, Simionaș cons
truiește o acțiune inteligentă, dar 
Lupulescu e în zi slabă. Și în min. 
86 cea mai fierbinte fază din final. 
Cuperman trage puternic de la mar
ginea careului. Stan reține jos dar 
scapă apoi balonul, mingea se duce 
spre gol, însă nu ajunge să depă
șească în întregime linia de poartă, 
Stan revenind și reținînd.

Mircea M. IONESCU

ie
de 
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lu 
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PRETENȚII MARI, FOTBAL MODEST...
Georgescu — min. 17 „bară”, Kassa! 
~ min. 21. Radu Ionescu — min. 24 
și 36. Beldeanu — min. 43), dar Spor
tul studențesc beneficiază (e un fel 
de a spune...) de cele mai clare (San
du Mircea — min. 1 „bară", min. 42 
Si min. 44 „bară” — ratind din si
tuații greu repetabile).

Repriza a doua arc trei momente 
cruciale : 1. Dumitriu înscrie in min. 
46 pentru Progresul 2. în min. 54 
arbitrul V. Pădureanu îl elimină din 
joc pe Beldeanu pe motiv (declarat 
nouă, la sfîrșitul meciului, de către 
conducătorul de joc) că și-a insultat 
un coechipier, pe Grama ! (Pronun- 
tîndu-ne hotărît pentru acțiunile de 
Întronare a unui spirit do deplină 
sportivitate pe terenurile noastre de 
fotbal, nu putem să nu remarcăm

două aspecte : faptul că Beldeanu 
a fost eliminat fără nici o avertizare 
.prealabilă, precum și caracterul... 
inedit — deși regulamentar — în 
campionatele noastre divizionare A, 
B, c al unei asemenea drastice sanc
țiuni fată de culpa în speță) ; 3. 
Egalarea survine in min. 89 (sutează 
Kraus, mingea ricosînd din Grama 

în gol). în urma unui adevărat ase
diu la poarta Progresului, asediu tn 
timpul căruia Leșeanu ratează două 
monumentale ocazii (min. 72 și 82 — 
singur cu poarta goală).

Cu un I—1, echitabil după fizio
nomia jocului, ia „sfîrșit un derby care 
promitea și de la care așteptam mai mult.

Marius POPESCU

Stadion Dinamo, timp frumos, teren bun, spectatori aproximativ tnnnn Au marcat : DUMITRIU (min. 46), respectiv KRÂus (rnln 89) Rtm^rt de suturi 
13 P<XnriH2.°r.2,2. (97.’ Pe spațiul Por‘li)- <1* cornere 5-6 “ ’

- PROGRESUL . Giron 7 — Popescu 7, Măndolu 8. Grama 7. Constantl- 
nescu 6. Dumitriu 9, Beldeanu 5, H. Ionescu 6 (min 70 I. Sandu) D Geor
gescu 7, Râksi 7 (min. 60 Tănăsescu 6) Kassal 6. '
n» syuț’ENȚESC : Constantin 8 - Jurcă 8. Mățăoanu 7. D Nieo-
Iae 7 Radulescu 6. Jamalschl 7. Nuțu 6 (rnln. 53 Leșeanu 5) Pană 7 (min 71 
Damian), Sandu Mircea 8. Culda 6 Kraus 7. v '
si t '?r-.a/biț!'a.t „V- EADVKEANU ***. ajutat bine de N. Pclriceanu 
și I. Urdea (toți din București).



Sntîlnirea tinerilor atleți ROMÂNI și ucraineni

VALENTINA CIOLTAN DIN NOU
PESTE 17 m LA GREUTATE

LVOV 3 (prin telefon). în 
tate s-a desfășurat întîlnirea 
națională de atletism dintre 
zentativele de tineret ale R. S. S. 
Ucrainene și României. Conform aș
teptărilor, victoria a re'venit echi
pelor gazdă, 129—81 p la bărbați 
și 75—60 p la femei. Scorurile ge
nerale, severe, iși găsesc explicația 
în slaba comportare a celor mai 
mulți dintre componenții formați
ilor noastre care au evoluat slab 
sau chiar foarte slab, la un nivel 
mult scăzut față de alte concursuri 

I din acest sezon (Szabo, Șandru, Di- 
1 nescu, Măglașu, C. Ionescu, Sze
kely, Bedini, Draga Comșa, Roxa
na Vulescu).

Performerii formațiilor noastre au 
fost : Valentina Cioltan, Rafira 
Fița, Maria Lincă, Mariana Suman, 
Liviu David, Constantin Stan și 
Csaba Dosa, numărul lor fiind însă, 
indiscutabil, foarte mic. Record
mana țării Ia aruncarea greutății, 
Valentina Cioltan, a avut din nou 
o evoluție remarcabilă obținînd un 
rezultat de peste 17 metri, cu care 
a și cîștigat primul loc. De remar
cat faptul că la încălzire, eleva an
trenorului Emil Drăgan a avut o 
aruncare în jur de 17,50 m !...

Iată rezultatele înregistrate: 
FETE : 100 m : Pahovskaia (U) 11,9,

locali- 
inter- 
repre-

(R) 12,1 ;
24,4, Su-

Suman (R) 11,9... 4. Surdu 
200 m : Pahovskaia (U) 
man (R) 24,6... 4. Monoranu (R) 
25,4 ; 400 m : Suman (R) 54,7, Zij- 
kova (U) 55,8... Leau (R) 56,6 ; 800 
m : Mogrunova (U) 2:04,9, Fița (R) 
2:05,3... “ ’ '• ' ------
Andrei 
4:26,6, 
va (U)
(U) 14.5, Szatmari (R) 14,6. Nedelcu 
(R) 15,1 ; 4x100 m : R.S.S. Ucrai
neană 46,7, România 46,9 ; 4x400 m: 
R.S.S. Ucraineană 3:42,4, România 
3:43,6 : lungime : Stroțkaia (U) 
6,00 m, Jinga (R) 5,85 m... 4. Căti- 
neanu (R) 5,44 m ; înălțime : Jij- 
kevici (U) 1,70 m, Gandkorskaia
(U) 1,70 m, Comșa și Vulescu (R)
l, 63 ; greutate : Cioltan (R) 17,01
m, Loghin (R) 16,11 (rec. pers.), 
Lahturova (U) 13,55 ; disc : C. Io
nescu (R) 52,42 m,
48,84 m, Cioltan (R) 48,12 (r.p.) ; 
suliță : Tananaiko (U) 49,70 m, 
Zdrgo (R) 48,20 m... 4. Loghin (R) 
46,92 m ; BĂIEȚI : 100 m : Aresin 
(U) 10,7, Szabo (R) 10,8... 4. 
trofan (R) 10,9 ; 200 m : Stan 
21,6, Mitrofan (R) 21,8 ; 400
Stan (R) 47,5, P. Vasile (R) 
(r.p.) ; 800 m : Iarovenko
1:51,3, Kamisanov (U) 1:51,5, Ghipu 
(R) 1:51,8, Soare (R) 1:57,3; 1500

4. Lincă (R) 2:08,1 (H. C. 
2:09,9) ; 1500 m : Lincă (R) 
Andrei (R) 4:31,6, Serjano- 
4:35,2 ; 100 mg : Ternovenko

Piliciuc (U)

m :

Mi- 
(R) 
ni :
48,5
(U)

m : Iardvenko (U) 3:45,2, Korcenkov 
(U) 3:50,7, Dinescu (R) 4:00,4, San
dru (R) ' ‘‘ . ...................
kpv (U) 
Dinescu 
16:01,6 ;
R.S.S. Ucraineană 41,5 ; 4x400 m : 
R.S.S. Ucraineană 3:16,9. Echipa 

noastră a abandonat, Paul Vasile 
accidentîndu-se ; 110 mg : Bonda
renko (U) 14,7, Gavrilaș (R) 14,8 
(r.p.), Scrab (R) 15,0 ; 400 mg : 
Maskovski (U) 52.1, Prokopenko
(U) 53,7. Avram (R) 54,8 ; 2000 m 
ob. : Onitin (U) 5:42,0, Nedebaliuc 
(U) 5:44,0, Bedini (R) 6:00,4 ; inăl- 
ținie : Dosa (R) 2,12, Goh (U) 2,09... 
4. Cirstea 2,00 m ; prăjină : Proko
penko (U) 4,69 m, Anton (R) 4,40 
m... Lihu (R) 4,20 m;
Ilin (U) 7,36 m, 
7,02 ‘ ‘
15,22 m, Solodei (U) 15,06 m, 
dache (R) 14,96 m ; greutate :

■ dan (R) 16,28 m, Iaros (U) 15,35 m ; 
disc : Matiuc (U) 53,24 m... 3. Mă- 
glașu (R) 45,92, Iordan (R) 44,58 : 
suliță : Borkin (U) 72,02 m, David 
(R) 70,51 — record de juniori... 4. 
Blasco (R) 63,66 m ; ciocan : Dimi- 
trenko (U) 67,48 m... 3. Tudor (R) 
54,82 m, Călin (R) 54,24 m ; 10 km 
marș : Solomin (U) 45,12,8, Enache 
(R) 46:18,8. Ioniță (R) 49:51,6.

4:04,2 ; 5000 ni : Korcen- 
15:25,4, Onutin (U) 15:25,6,
(R) 15:28,8, Sandru
4x100 m : România 41,2,

C. Ionescu 
m ; triplu : Golubciov

TROFEUL JADRAN" LA POLO
(R)

lungime :
(R)
(U) 
lor- 
Ior-

Cele patru alergătoare din echipa de ștafetă a Angliei care a stabilit — 
în cadrul concursului desfășurat la Paris — cea mai bună performanță 
mondială în proba de 4x200 m. De la stingă la dreapta: Anita Neil. 

Sharon Colyear, Helen Golden și Janet Roscoe
Telefoto : A.P.-AGERPRES

S-AU ÎNCHEIAT campionatele naționale
DE TIR ALE JUNIORILOR

Duminică pe poligonul Tunari 
din Capitală s-au încheiat întrece
rile celei de a XVII-a ediții a cam
pionatelor naționale de juniori la 
tir. A fost o competiție valoroasă, 
atît la echipe cît și la individual, 
în cadrul căreia s-au stabilit o se
rie de noi recorduri republicane, 
De asemenea, este pentru prima 
oară cînd, pe lîngă sportivii bucu- 
reșteni, se evidențiază și o serie 
de trăgători din diferite orașe ale 
țării. Astfel, în- afară de repre
zentanții cluburilor Steaua și Di
namo, care au cîștigat cele mai 
multe titluri, s-au evidențiat sec
țiile de tir de la Activul Brașov 
— antrenor V. Duică (s-au impus 
în deosebi la armă liberă calibru 
redus prin V. Chițea, N. Coliban 
și L. Ilovici), Medicina Cluj — an
trenor prof. V. Micușan (a cîștigat 
titlul la armă standard 60 f. culcat 
prin Tr. Florescu) și Viitorul Foc
șani — antrenor prof. I. Oprișan 
(cîștigătoarea locului I Ia armă 
standard 60 f. fiind Vasilica Ma
nea).

Ieri s-a disputat dificila probă 
de armă liberă calibru redus 120 f. 
băieți, în care s-au impus, în mod 
deosebit trăgătorii de la Steaua și 
cei brașoveni. Spre lauda tinerilor 
trăgători aproape la toate pozi
țiile vechile recorduri au fost mo
dificate.

Trăgătorii ca arma de vînătoare 
s-au remarcat doar la proba de 
skeet (talere aruncate din turn) 
tinde vicecampionul european la 
(Juniori, reprezentantul clubului 
Steaua, t. Cojocaru șl concurenții 
Școlii sportive București, Fi. lur- 
cenco și R. Mareș au realizat pro
centaje bune, între 139 t și 136 t 
din 150 de talere.

REZULTATEI armă liberă ca
libru redus 40 f. culcat: 1. N. Co
liban (Activul Brașov) 394 p, 2. I. 
Codreanu (Steaua) 394 p, 3. D. 
Poșchină (Dinamo) 393 p; 40 f poz. 
în picioare: 1. I. Codreanu
(Steaua) 366 p — record egalat — 
campion, 2. C. Manole (Steaua) 
365 p, 3. L. Stoian (Dinamo) 354 p,

4. D. Ilovici (Activul Brașov) 350 
p, 5. Anca Iuga (Dinamo) 349 p. 
Pe echipe: 1. Steaua 10'7 p — nou 
record, campioană, 2. Dinamo 1047 
p, 3. Activul Brașov 1022 p; 40 f. 
poz. în genunchi : 1. V. Chițea
384 p — nou record — campion, 
2. N. Coliban 383 p, 3. L. Ilovici 
382 p (toți de la Activul Brașov), 
4. C. Becea (Șc. sp. 1) 381 p, 5. C. 
Manole (Steaua) 381 p. Pe echipe: 
1. Activul Brașov 1149 p — nou 
record — campioană, 2. Steaua 
1125 p, 3. Dinamo I 1121 p; 3x40 
focuri : 1. C. Manole 1139 p — 
campion, 2. I. Codreanu 1135 p, 3. 
L. Ilovici 1121 p, 4. N. Coliban 
1117 p, o Marina Vasiliu (Dinamo) 
1115 p. Pe echipe: 1. Steaua 3382 p 
— nou record — campioană, 2. Ac
tivul Brașov 3339 p, 3. Dinamo 
3321 p. Talere aruncate din șanț 
(150 buc.) 1. V. Ardenel (Steaua) 
114 t — campion, 2. M. Ispașiu 
(Școlarul) 114 t. 3. A. Petrescu 
(Școlarul) 113 t. Pe echipe: 1. Olim
pia II 206 t — campioană, 2. 
Școlarul II 198 t, 3. Olimpia I 196 
t. Skeet (150 buc.): 1. L. Cojocaru 
(Steaua 139 t — campion, 2. Fi. 
Iurcenco (Șc. sp. 1) 137 t, 3. R. 
Mareș (Șc. sp. 1) 136 t. Pe echipe: 
1. Școala sportivă nr. 1 Buc. 397 t 
(record stabilit) — campioană, 2. 
Steaua 384 t, 3. C.S.O. Baia Mare 
218 t.

în alte probe au cîștigat: pis
tol sport 60 f. fete — Ana Buțu 
(Olimpia) 572 p, la băieți — Ani- 
șoara Matei (Dinamo) 572 p (a con
curat la băieți), pe echipe — Di
namo — 1674 p; pușcă cu aer 
comprimat 40 f. băieți — D. Barbu 
(Dinamo) 381 p — nou record, pe 
echipe — Dinamo 1091 p —- nou 
record.

în clasamentul pe echipe pe 
primul loc se află Steaua cu 7 
titluri la individual și 5 pe echi
pe, iar pe locul secund Dinamo ca 
5 și, respectiv, 3 locuri I.

T. RABȘAN
M. BOGDAN-arbitru

S. N. CONSTANTA CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ
DE JUNIORI PE ECHIPE LA HALTERE

GALAȚI, 3 (prin telefon). Timp 
fle trei zile, sala Constructorul din 
localitate a găzduit campionatele 
republicane pe echipe rezervate ju
niorilor.

Față de edițiile precedente, anul 
acesta campionatul a înregistrat 
un succes deplin : îmbunătățirea 
tehnică la stilul aruncat și împins ; 
afluența mare de echipe (21 și 200 
sportivi) ; organizarea excelentă 

10 recorduri naționale de seniori; 
creșterea numărului de sportivi la 
categoriile superioare.

în mod deosebit s-au evidențiat 
sportivii : C. Ciobanu (Galați) ; V. 
Iancu (Galați), V. Daniel (Cluj), 
Gh. Bercea (Dinamo București).

Clasament pe echipe: 1. S. N. 
Constanța 32 p, 2. C.S.M. Cluj 37 p, 
3. Dinamo București 43 p, 4. Steaua 
47 p, 5. Rapid București 53 p ; 6. 
Clujeana 63 p.

Cîștigătorii pe categorii: CAT. 
52 kg: T. Macrea (Steaua) 247,5 kg, 
CAT. 56 kg: C. Ciobanu (Dună
rea Galați) 287, 5 kg, CAT. 60 kg : 
V. Daniel (C.S.M. Cluj) 315 kg (sti

lul smuls 92,5 kg, aruncat 125 kg 
toate trei recorduri), CAT. 67,5 kg : 
Gh. Bercea (Dinamo Buc.) 365 kg 
— (record) (stil împins 120 kg, a- 
runcat 145 kg, ambele noi recor
duri), CAT 75 kg : P. Tudor (Viito
rul București) 390 kg (la stilul 
smuls 122,5 kg — nou record 
R.S.R.), CAT. 82 kg: V. Deji (Di
namo Buc.) 360 kg, CAT. 90 kg: 
Gh. Stoicescu (Steaua) 370 kg, 
CAT. 110 kg : St. Mathe (Steaua) 
400 kg, CAT.-1-110 kg : Fr. Papp 
țCJS.M. Cluj) și C Mărgărita (Ra
pid) amîndoi cu 332,5 kg.

★
Un nou record la juniori cat a 

Il-a a fost obținut de St. Craici, 
(C.S.M. Cluj) la cat. 110 kg. la sti
lul smuls (102,5 kg) la aruncat 
(147,5 kg) și la total (350 kg).

Cîștigătorii la culturism : pînă 
la 168 cm : 1. Vasile Deji (Dinamo 
Buc.); peste 168 cm : 1. Gh. Ber
cea (Dinamo Buc.).

Gh. ARSENIE — T. SlRIOPOt
corespondenți

REGRUPARE DE FORȚE
ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ
• Specialiștii iși spun parerea • România și S.U.A. revelațiile turneului
• Ziarul „Sport" Belgrad: „Românii

Organizată fără reproș de condu
cerea hotelului Amfora din Hvar. în 
colaborare directă cu federația de 
specialitate din Iugoslavia, cea de a 
IV-a ediție a „Trofeului Jadran" a 
însemnat un mare succes pentru po- 
io-ul mondial.

Programate cu aproape un an îna
intea turneului olimpic de la Miin
chen. întrecerile ne-au adus — de-a 
lungul acestui maraton care va fa
mine celebru în istoria sportului res
pectiv — pe absolut toate candida
tele la medaliile ce se vor decerna 
la J.O.

Ordinea ierarhică stabilită în ceie 
7 zile de aprige dispute de la Hvar 
o cunoașteți probabil din relatările 
anterioare. Principalele senzații ale 
noului clasament sînt. in ordine, in
succesul Iugoslaviei, actuala campi
oană olimpică, care pierde pentru 
prima oară acest trofeu, revenirea 
formației ungare (pentru prima oară 
din 1964 — J.O. de la Tokio). în 
fruntea plutonului, situarea cam

pionilor europeni, poloiștii sovietici, 
doar pe locul III și. spre marea noas
tră satisfacție. înscrierea 7-lui româ
nesc pentru prima dată in careul 
de ași.

Reprezintă oare ordinea stabilită în 
piscina din Hvar adevărata ierarhie 
valorică a celor 8 echipe prezente ? 
Părerea noastră este că doar într-o 
mică măsură si. pentru a convinge, 
să dăm curs cifrelor, ca si unor pă
reri exprimate de specialiști.

GOLURI ÎNSCRISE DIN SUPE
RIORITATE NUMERICA ■■ 1. U.R.S.S. 
38/19 (50%). 2. Olanda 33/14 (42»iJ, 
3. S.U.A. 43/18 (41»/0). 4—5 R.F.G. 36/14 
(38«/0) și Italia 36/14 (38»/0). 6. Un
garia 37/14 (37%). 7. ROMÂNIA 34 12 
(35%), 8. Iugoslavia 55/18 .(32%) ; GO
LURI ÎNSCRISE DIN ACȚIUNE :
I. S.U.A. 18. 2. Ungaria 17, 3—4. 
ROMANIA Si- U.R.S.S. 12. 5. Italia
II. 6: R.F.G. 10- T- Iugoslavia 9. 8. Olanda 8 : GOLURI PRIMITE IN 
INFERIORITATE NUMERICĂ : 1—2.

l 4.............................. ................ ..............

au făcut mat pe campionii olimpici"
și U.R.S.S. 
48/14 (29»,'<,),
42/14 (33»/,).

CONCURSUL ATLETIC DE LA PARIS
în cadrul unui concurs interna

țional 
d ionul 
chipa 
Neil, 
year, Helen Golden) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
la ștateta 4 x 200 m, cu timpul de 
1 :33,6

Proba de aruncarea ciocanului a 
revenit atletului sovietic Bondar- 
ciuk, cu 70,98 m, urmat de italia
nul Vecchiatto — 69,72 m. Aștep
tată cu mare interes, deoarece reu
nea specialiști mondiali, pro
ba masculină de lungime s-a în-

atletic, desfășurat pe sta- 
„Colombes“ din Paris, e- 

feminină a Angliei (Anita 
Janet Roscoe, Sharon Col-

cheiat cu victoria vest-germanului 
Hans Baumgatner — 8,02 m ; 2.
Igor Ter Ovanesian (U.R.S.S.) —
7,79 m; 3. Jacques Pani (Franța) 
— 7,77 m. Sportivul sovietic Voi- 
kin a ocupat primul loc la arunca
rea greutății cu 19,54 m. Alte re
zultate : masculin : ștafeta 4 x 200 
m : Franța — 1 :23,1 (nou record 
național) ; ștafeta 4 x 800 m : Fran
ța — 7:28,4 (nou record național) ; 
ștafeta 4x1 500 m : Franța — 
14:53,8; feminin: ștafeta 4x800 
m : Anglia — 8 :23,8 (nou record 
național).

Ungaria 
pectiv 
MANIA 
38/13 (34%). 5. Iugoslavia 36/13 (36%), 
6. Olanda 29/11 (37%), 7. S.U.A. 43/25 
(57%). 8. R.F.G. 32/22 (68%).

La fiecare din cele trei elemen
te, determinante în jocul de polo mo
dern. procentajele ne arată că echi
pele s-au prezentat cu evidente cali
tăți și carențe. Ceea ce l-a determi
nat pe Ante Lambașa, vicepreședin
te al F.I.N.A. să ne declare : „la ora 
aceasta s-a produs o serioasă nivelare 
a tortelor în rîndul celor mai bune 
echipe clin lume. Exceptind intr-o 
oarecare măsură formațiile S.U.A. și 
R.F. a Germaniei, oricare dintre ce
lelalte echipe ar fi putut cîștiga un 
asemenea turneu, disputat într-o altă 
tară”. Bela Rajki, antrenorul forma
ției maghiare, bucuros de succesul 
echipei sale, dar nemulțumit de 

evoluția ei in meciurile cu U.R.S.S. 
și România, are o părere asemănă
toare : „Să nu vă surprindă dacă la 
Miinchen va cîștiga Uniunea Sovie
tică sau Italia, iar Iugoslavia se va 
clasa pe locul șase".

Adevărul este ca nici una din cele 
opt reprezentative prezente la Hvar 
nu au reușit să se detașeze în mod 
evident. Jucătorii maghiari s-au im
pus prin tehnica lor și o apreciabilă 
disciplină tactică. Sportivii sovietici, 
excelenți atleți sînt greu de învins 
în apărare si rezolvă cu ușurință si
tuațiile de om în plus ; dar atunci 
cînd cad pradă nervilor sînt de 
recunoscut. Echipa iugoslavă iși 
forează poziția calităților fizice 
presionante ale iucătorilor săi 
cîtorva decizii binevoitoare ale unot 
arbitri. Italienii, 
de clasă (Pizzo, 
sili) au evoluții 
stante. chiar si 
aceleiași partide, 
priză — selecționata S.U.A.. 
marcat cele mai multe goluri, 
cătorii ei înoată excelent, se demarcă 
cu ușurință și trag la poartă ca din 
tun, dar sint încă prea puțin expe
rimentați în ceea ce privește jocul 
tactic în atac si apărare. în cert pro
gres. formația Olandei.

Naționala României, despre care 
ziarul „Sport" din Belgrad scria că 
„a fost singura capabilă să facă, pur 
și simplu, mat pe campionii olimpici” 
a dovedit potente la care sinceri să 
fim nu ne așteptam. Componenții ei. 
debarasați de complexe si dispuși să 
lupte pînă la ultimul dram de ener
gie au făcut jocuri mult apreciate de 
cei prezenți 
proape nu a 
pe marginea 
sească măcar 
tru evoluția 
despre comportarea poloiștilor ro
mâni. în acest veritabil campionat 
mondial neoficial, vom reveni pe 
larg într-un . articol special.

Adrian VASILIU

res-
RO- 

Italia

ne- 
da- 
im- 
și...

cu cîtiva jucători 
De Magistris. Mar- 
extrem de incon- 
pe parcursul unei 
O veritabilă sur- 

care a 
Ju-

la Hvar, astfel că a- 
existat vreun specialist 

piscinei care să nu gă- 
un cuvînt de laudă pen
ei în ansamblu. Dar

POLONEZUL SZURKOWSKI CONDUCE 
ÎN TURUL CICLIST AL BULGARIEI

SOFIA, 3 (Agerpres). — Penul
tima etapă a Turului ciclist al 
Bulgariei, desfășurată pe ruta Lo
veci — Vrața (147 km), a fost cîș- 
țigată de polonezul Szurkowski, 
cronometrat în 3h 47:30. în același 
timp cu învingătorul au sosit Wag
ner (R.D. Germană) și Hamza (Al
geria).

înaintea ultimei etape. în clasa
mentul general individual continuă 
să conducă Szurkowski, urmat la 
1:51 de compatriotul său Hanusik. 
Cicliștii români ocupă următoarele 
locuri: Ștefan Suciu (15) — la 15:42, 
Vasile Budea (20) — la 20:26, Nico
lae Andronache (21) — la 22:29, 
Ștefan Szekely (35) 
Andrei Suciu (40) 
lider.

Clasament general pe echipe : 
U.R.S.S. — 96h 09:32 ; 2. Polonia 
— 96h 12:53 ; 3. Bulgaria — 96h 
20:09 ; 4. Danemarca — 96h 29:09 ; 
5. R.D. Germană 96h 32:55 ; 6. Ro
mânia — 97h 00:07 ; 7. Cehoslova
cia — 97h 10:46 etc.

Ultima etapă a competiției se va 
disputa pe distanța Vrața — Sofia 
(118 km.).

ciociLTEA Întrecut

■la 28:22 
la 32:34

Și 
de

1.

DE LA ViRȘEȚ
BELGRAD 3 (Agerpres). — După 

disputarea a 11 runde și a unor par
tide întrerupte, în turneul interna-: 
țional de șah de la Vîrșeț (Iugosla
via) continuă să conducă Meking 
(Brazilia) — 8i/2, urmat de Portisch 
(Ungaria) — 8 p. Ivkov (Iugoslavia) 
— 7 p. (1), Filip (Cehoslovacia) — 7. 
Bilek Ungaria) — 6>/, p eto. Maes
trul român Viotor Ciocîltea ocupă 
locul 10 cu 4i/2 p (1).

Rezultate din runda a 11-a: Por
tisch — Desze 1—0 î Fillp — Cio
cîltea 1—0 : Boljovcici — Meking re
miză.

(Urmare din pag. 1)

viei, Ustoviei 3—1 (—15, 7, 4, 16), 
Gheorghe, Nicolae — Cordas, Sti- 
pancici 3—0 (18, 15, 17); finala: 
ȘERBAN DOBOȘI, AUREL OVA
NEZ (ROMANIA) — Theodor 
Gheorghe, Stelian Nicolae (Româ
nia) 3—1 (—12, 14, 20, 9).

Paradoxal, jucătorii noștri care 
avuseseră o evoluție destul de 
ștearsă în întrecerea pe echipe, au 
reușit să-și dispute finala în proba 
de dublu! Departe de a entuzias
ma, ei au avut numai o compor
tare mulțumitoare în această pro
bă, în care adversarii n-au arătat 
o valoare certă. în finală, cele 
două cupluri românești au furni
zat însă o întrecere’pasionantă, cu 
multe 
se. Au 
tru că 
tanță, 
în partea a doua a seturilor.

faze interesante și frumoa- 
cîștiga-t Dobosi, Ovanez pen
au arătat mai multă cons- 

în joc, mai multă decizie

SIMPLU FEMEI I turul I: Hari
ga — Louka 3—0; optimi de fi
nală : Alexandru — Filimon 3—0, 
Zaharia — Marinou 3—0, Neikova 
— Korodi 3—0, Resler — Spiridon 
3—0, Skrivanou — Lupu 3—0, Je
ler — Crișan 3—0 (17, 20, 12 !). Re
zultatul acestei partide constituie, 
fără îndoială, o mare surpriză, 
deoarece învingătoarea este o... 
necunoscută în lumea tenisului de 
masă, chiar a celui balcanic ! Car
men Crișan a jucat inegal, fără a- 
plomb și putere de finalizare. în 
setul doi, de pildă, a condus cu 
20—17 dar n-a mai izbutit să rea
lizeze încă un singur punct 1 sfer
turi de finală: Alexandru — Za-

haria 3—0, Ranghelova — Hariga 
3—2, Resler — Neikova 3—2, Je- 
ler — Scrivanou 3—2; semifinale : 
Alexandru — Ranghelova 3—0 (10, 
15, 8), Resler — Jeler 3—1 (—18, 
15, 18, 17); finala : MARIA ALE
XANDRU (ROMANIA) — Mirjana 
Resler (Iugoslavia) 3—0 (15, 21, 9). 
Finala a reunit pe cele mai bune 
două jucătoare ale turneului, între 
care există însă o netă diferență 
de valoare, chiar dacă aceasta n-a 
reieșit pe deplin din desfășurarea 
meciului. Scorul, în primele două 
seturi, a fost uneori destul 
strîns, dar în setul trei, Maria 
detașat în voie.

SIMPLU BĂRBAȚI l turul 
Sîndeanu — Salatas 3—0, Ovanez — 
Costopoulos 3—1, Giurgiucă— Da- 
mianov 3—0, UBtovici — Lucian 3—1, 
Doboși — Romanescu 3—0, Buzes- 
cu — Profitis 3—2, Stipancici — 
Nicolae 3—0, Diakakis — Gheor
ghiu 3—0, Moraru — Makris 
3—2; optimi de finală i Giurgiucă
— Gheorghe 3—2, Ustovlci — 
Christodulates 3—0, Doboși — Bu- 
zescu 3—0, Stipancici — Kitov 
3—0, Jivanovici — Diakakis 3—0, 
P. Velikov — Morar® 3—0, Sîn
deanu — Cordas 2—3, T. Velikov;
— Ovanez 3—1, sferturi de finală: 
Cordas — T. Velikov 3—1, Zivane- 
vici — P. Velikov 3—0, Giurgiucă
— Ustovici 3—2, Stipancici — Do
boși 3—2 ; semifinale: Stipancici
— Zivanovici 3—1 (13, —17, 22,
23), Cordas — Giurgiucă 3—1 (—19* 
21 18, 10); finala: ZLATKO COR
DAS (IUGOSLAVIA) — Ivica Sti
pancici (Iugoslavia) 3—0 (18, 14, 
20). Partida desfășurată în... fa
milie, a oferit o suită de nesfîrșite 
atacuri și contraatacuri, în care 
Cordas a fost mai rapid și mai si- 
gur în execuții.

TELEX

de 
s-a

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE 
IN CAMPIONALE

•* Feijcnoord pierde primul punct!
în campionatul Olandei Feije- 

noord Rotterdam a jucat la Utrecht 
în compania echipei locale cu care 
a terminat la egalitate : 0—0. Ast
fel. campionii Olandei pierd pri
mul punct în actualul campionat.

Ajax a cîștigat cu 1—0 la NEC 
Nijmegen, dar în clasament condu
ce Feijenoord avînd două puncte 
avans față de Ajax.

Duminica vitoare nu se va des
fășura etapa de campionat, întru- 
cît reprezentativa Olandei susține 
la Rotterdam meciul cu R.D. Ger
mană, din cadrul preliminariilor 
campionatului european.

Despre F.C. Barcelona na am

CAMPIONATE...

primit nici o veste pînă la închi
derea ediției, deoarece în Spania, 
meciurile de campionat se desfă
șoară în nocturnă și încep la o oră 
foarte tîrzie.

★
în Polonia nu a avut loc etapa 

obișnuită de campionat și astfel 
cele două adversare ale formațiilor 
noastre în cupa U.E.F.A. (Rapid și 
U.T.A.) Leg ia Varșova și Zaglebie 
Walrbrzych n-au jucat. Campiona
tul a fost întrerupt din cauza pre
gătirilor ce se fac în vederea me
ciului cu R.F. a Germaniei care 
va avea loc la 10 octombrie la Var
șovia.

CAMPIONATE...
U.R.S.S.: Se cunoaște 

campioana
Deși a mai rămas o lună șl ju

mătate pînă la încheierea celei 
de-a 33-a ediții a campionatului 
unional, formața Dinamo Kiev este 
virtuală campioană a U.R.S.S. Fot
baliștii de la Dinamo Kiev tota
lizează în prezent 43 de puncte 
din 27 de meciuri și sînt urmați în 
clasament de Ararat Erevan — 32 
puncte (din 26 jocuri), Dinamo 
Moscova și Dinamo Tbilisi — cu 
cite 29 puncte din 25 de meciuri.

în ultimele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Dinamo Kiev — Karpatî Lvov 1—0 ; 
Zaria Voroșilovgrad — Ararat 
Erevan 0—0 ; Șahtior Donețk — 
Neftci Baku 0—1 ; Torpedo Mos
cova — S.K.A. Rostov pe Don 3—2.

ANGLIA : Manchester United 
cîștiga derbiul

Etapa a 11-a a programat der- 
byul dintre primele două clasate. 
A cîștigat Manchester United cu 
2—0, dar Sheffield a rămas în frun
tea clasamentului. Singura neînvin
să a rămas Derby County, care a 
învins în deplasare pe Newcastle 
United. Scorul etapei l-a l-a înre
gistrat Everton (11—2 cu Coventry 
City) — record în campionatul en
glez. Iată rezultatele: Chelsea — 
Wolverhampton Wanderers 3—1, 
Everton — Coventry City 11—2 (1), 
Leeds United — West Ham United 
0—0, Leicester City — Crystal Pa
lace 0—0, Manchester United — 
Sheffield United 2—0, Newcastle 
United — Derby Country 0—1, Not
tingham Forest — Huddersfild

Town 1—2, Southampton — Arse
nal 0—1, Stoke City — Liverpool 
0—0, Tottenham Hotspur — Ipswich
Town 2—1, West Bromwich Albion
— Manchester City 
clasate !
1. Sheffield United

2. Manchester United
3. Derby County
4. Manchester City

0—2. Primele
11 8 21 1»— 8 18
11 7 3 1 24—13 17
11 5 6 0 18— 7 16
11 6 3 2 21- 8 15

R. F. A GERMANIEI: Schalke 
și-a mărit avansul

în etapa a VIII-a a campionatu
lui vest-german, Schalke a măi re
purtat o victorie, în timp ce Bayern 
a pierdut un punct (dar rămîne sin
gura neînvinsă în campionat). Iată 
rezultatele: Schalke 04 — Hertha 
4—0, Hamburger S. V. — F, C. 
Kaiserslautern 4—0, Eintracht 
Frankfurt — Rot-Weiss Oberhausen
3— 0, Hannover 96 — VfL Bochum
4— 0, F.C. Koln — Borussia Mon- 
chengladbach 4—3, M.S.V. Duisburg 
— Arminia Bielefeld 4—0, Borussia 
Dortmund — Eintracht Braunsch
weig 2—2, Fortuna Dusseldorf — 
Werder Bremen 1—3, Bayern Miin
chen — V.f.B. Stuttgart 2—2. Pri
mele clasate :
1. Schalge M
2. Bayern Miinchen
3. V.f.B. Stuttgart
4. Bor. Monchengladbach

9 8 0 1 23— 5 16
9 3 4 0 19— 8 14
9 4 4 1 16—10 12
9 5 13 19— 9 11

ITALIA : Napoli învinsă 
în minutul 90

Prima etapă a campionatului ita
lian n-a cunoscut compromisuri în 
materie de scor: nu s-a înregistrat 
nici-un rezultat egal. La capitolul 
surprize putem consemna doar în- 
frîngerea echipei Bologna la Ge-

Pace (Bologna) a asaltat fără succes poarta formației genoveze Sampdoria 
în prima etapă a campionatului italian
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nova în meciul cu modesta Samp
doria (1—2). Golul victoriei geno- 
vezilor a fost înscris de necruțăto
rul Suarez.

Scontate victoriile obținute de 
Inter (Bonihsegna a fructificat un 
11 m) și de Juventus asupra noii 
promovate Catanzaro. Au obținut 
victorii în deplasare Milan la Va
rese (datorită golului înscris de 
Prati) și Torino la Mantova. Napoli, 
fără Altafini (încă nerestabilit), a 
pierdut meciul cu Fiorentina. Golul 
decisiv al gazdelor a fost marcat 
în minutul 90 de Clerici.

Cagliari, a cîștigat ușor meciul 
cu Verona, printre realizatorii sco
rului aflîndu-se și Riva.

Rezultatele etapei ! Cagliari — 
Verona 3—1 (Riva, Brugnera și Vi
tali, respectiv Orazi); Fiorentina — 
Napoli 2—1 (Orlandini și Clerici, 
respectiv Ripari); Inter — Atalanta 
2—0 (Mazzola, Boninsegna din 11 
m); Juventus — Catanzaro 4—2 
(Anastasi, Haller, Bettega — 2, res
pectiv Spelta și Gori); Torino — 
Mantova 2—1 (Toschi și Sala, res
pectiv Madde); Roma — L.R. Vi
cenza 1—0 (Amarildo); Sampdoria 
— Bologna 2—1 (Spadetto și Suarez 
din 11 m); Milan — Varese 1—0 
(Prati).

CESARE TRENTINI

întîlnirea masculină de gimnasticii 
desfășurată la Berna între echipa Ja
poniei și o selecționată a Europei, s-a 
încheiat cu scorul de 552.35—542,35 In fa
voarea sportivilor japonezi. La indi
vidual, victoria a revenit campionului 
olimpic Sawao Kato (Japonia) cu un 
total de 112,95 p. Primul clasat dintre 
gimnaștii europeni a fost polonezul 

M. Kubica, care a ocupat locul trei cu 
110,50 p.■

Tradiționala competiție de handbal 
masculin dotată cu „Cupa Mării Bal
tice" a fost cîștlgată în acest an de 
reprezentativa R. D. Germane, care în 
finală a învins cu scorul de 19—13 
(după prelungiri) selecționata U.R.S.S. 
Locul trei a fost împărțit de echipele 
R. F. a Germaniei și Poloniei aflate, la 
egalitate (după prelungiri) : 24—24. In
tr-un alt joc, echipa Danemarcei a dis
pus cu scorul de 17—10 de formația 
Suediei.■

Circa 20 000 de spectatori au urmărit 
la arena „Luna Park" din Buenos 
Aires meciul Internațional de box dis
putat între „greii" Oscar „Ringo" 
Bonavena (Argentina) șl Alvin Lewis 
(S.U.A.). Arbitrul întîlnlrll l-a desca
lificat în repriza a 7-a pe Lewis, astfel 
că victoria a revenit pugilistului argen*. 
tini an.■

Au început întrecerile celei de-a H-a 
ediții a campionatului unional de ho
chei pe gheață. în cel mal Important 
med al primei etape, cunoscuta echipă 
Ț.S.K.A. Moscova a învins In deplasare 
cu scorul de 4—3 (1—1, 1—0, 2—2) for
mația Hlmllc Voskresensk. Alte rezul
tate : Traktor Celtablnsk — Aripile
Sovietelor Moscova 3—3 (1—2, 1—0, 1—1) i 
Torpedo Gorki — Spartak Moscova 
1—3 (1—1, 0—0, 0—2) ; Dinamo Mos
cova — S.K.A. Leningrad 5—2 (1—OJ 
o—l, 4-1).■

Cursa cicllstă internațională, disputată 
în circuit pe străzile orașului Mont
real. a fost cîștigată de rutierul bel
gian Van Marcke, care l-a învins la 
sprintul final pe compatriotul său 
Schoenmacker. Ambii au fost crono
metrați pe distanța de 100 km cu tim
pul de 2h 10:21.
0

Concursul internațional de călărie de 
Ia Lisabona a debutat cu o probă de 
obstacole in care victoria a revenit cu
noscutului campion italian d’Inzeo, pe 
calul „Cotidiane". El i-a întrecut în 
baraj pe francezul Pierre Durand, pe 
„Pitou", spaniolul De Aveyro, pe 
„Peek", belgianul Jean Boucart, pc 
„Orient" etc.

MECIUL EINDHOVEN - CHEMIE 
SE VA JUCA MIERCURI?

După toate probabilitățile, me
ciul tur dintre echipele PSV Eind
hoven și Chemie Halle din cadrul 
competiției continentale Cupa 
UEFA se va disputa miercuri. 
După cum se știe, din cauza unui

puternic incendiu izbucnit la ho
telul unde erau găzduițj fotbaliș
tii echipei din Halle, unul din ei 
și-a pierdut viața iar alți cinci au 
fost răniți.

Campionatul unional masculin de șah 
a continuat Ia Leningrad cu disputarea 
rundei a 12-a. In partida centrală a 
rundei s-au întilnit marii maeștri David 
Bronstein șl Efim Gheller. Victoria a 
revenit lui Bronstein la mutarea a 
42-a. Vaganian a cîștigat la Șamkovlcl. 
Grigorian la Nikolaevschl Leln la 
Țeitlin. iar Platonov l-a învins pe Kro- 
gius. A fost consemnată remiza în par
tidele Taimanov—Tukmakov, Smîslov— 
Savon și Karpov— Karaseev. Celelalte 
partide s-au întrerupt.■

La Praga s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de natatie dintre selec
ționatele orașelor Praga și Sofia. înotă
torii cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 138—66 p.■

In cadrul unul concurs oare a avut 
loc la Bourges, cunoscuta atletă fran
ceză Colette Besson, campioană olim
pică la Ciudad de Mexico, a oiști gat 
proba de 400 m cu timpul de 53,3. Pe 
locul doi s-a clasat compatrioata sa 
Nlcolle Duclos 54,5. Proba masculină de 
săritură în înălțime a revenit lui Saint 
Rose, cu 2,13 m.


