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Selecționata noastră divizionară .-1 a furnizat o ^umoos 
țațelor Cormcall-Devon (22—16). iată-l pe înaintașul Uaraoat

JOCUL DE LA BELGRAD, IN NOCTURNA!
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CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

REPRtZEhlTAhlTUL U.R.S.S., RAFAEL BELfhiKOV
A DOMINAT ^TRECERILE CATEGORIEI COCOS

Rusu — medalie

noi recorduri

și norma olimpică realizată I

CONSTANTA, 14 (prin felax, da U 
trimișii noștri).

După cum era de așteptat, pri
vind prin prisma rezultatelor în
registrate în acest an, întrecerile 
„cocoșilor" au fost foarte echili
brate și extrem de disputate pînă 
la ultimele încercări.

Stilul „împins" a fost dominat 
de favoritul categoriei, sovieticul 
Rafael Belenkov. El a intrat în 
concurs abia la 120 de kilograme, 
cind cei mai mulți dintre partene
rii săi de întrecere se odihneau de 
acum în vestiare. Actul de curaj 
era cît pe-aci să-l coste, întrucit 
Belenkov a ratat prima încercare, 
reușind-o cu mari dificultăți pe a 
doua. Apoi, la 125 kg, el a ieșit din 
concurs, avînd, însă, asigurat pri
mul loc în clasament. Medalia de 
argint la „împins" a revenit polo
nezului W. Korcz, iar cea de bronz 
bulgarului G. Todorov, ambii cu 
115 kg. Reprezentantul nostru Vic
tor Rusu s-a clasat pe locul 6, cu
112.500 kg, Ia egalitate cu englezul 
McKenzie, dar fiind mai greu cu 
300 de grame.

Proba de „smuls" avea să con
solideze poziția lui Belenkov, care 
a cîștigat cu 105 kg, la egalitate cu 
cel de-al doilea concurent polonez, 
S. Czyz. Locul trei i-a revenit cu
102.500 kg, tinărului atlet bulgar 
G. Todorov (autorul unui nou re
cord european de juniori —
137.500 kg la „aruncat"). Revelația 
întrecerilor la această 
Victor Rusu s-a clasat pe 
cu 97,500 kg.

In cadrul ultimului stil, 
cat", aveam să asistăm, ca ș» wui- 
bătă seara, la o înfruntare drama-

Halterofilul sovietic
Rafael Belenkov sur-

ANUL XXVIII

categorie. 
locul 7

„arun- 
și sîm-

tică între fruntași, în rîndul cărora 
s-a numărat și reprezentantul nos
tru. Intrînd in concurs la 127,500 
kg, el a executat mișcarea perfect, 
repetînd-o apoi, cu aceeași acu
rateța tehnică la 132,500 și la 135 
kg, ceea ce i-a adus două noi re
corduri naționale: la acest stil și 
cu 345 kg la triatlon. Am avut 
chiar impresia că, ieri, Rusu era 
capabil de mai mult. Dar, cele trei 
încercări regulamentare fuseseră 
epuizate.

In lupta pentru primul loc al 
categoriei s-a recurs la mari șire
tenii tactice. Belenkov a obținut

din prima încercare 133 kg, ratînd 
apoi, de două ori, la 140. Kirov a 
intrat în concurs tot Ia 135 kg, a 
reușit mișcarea, a ratat apoi la 
140 kg și, jucînd totul pe o carte, 
a „comandat* 145 kg — ceea ce 
i-ar fi adus un nou record euro
pean al stilului și primul loc la 
total. Kirov a dus bara deasupra

IERI PE STADIONUL DINAMO, UN FRUMOS SPECTACOL DE RUGBY

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ 
SELECȚIONATA CORNWALL-DEVON 22-16 (0 6)

I-a revenit selecționatei noastre 
divizionare plăcuta misiune de a re
înnoi relațiile cu rugbyștii englezi 
reprezentînd comitatele Cornwall și 
Devon, centre cu o binemeritată 
faimă înscrisă de foarte mulți ani 
in cartea de aur a -ovalului” brita
nic. Și. spre cinstea ei, echipa noastră 
nu numai că a Învins o excelentă 
formație engleză, dar a și jucat de 
o manieră care ne-a incintat privi
rile, probindu-ne din nou marile ca
lități ale băieților noștri pentru 

acest atit de frumos și bărbătesc 
sport.

Fartida de pe stadionul Dinamo 
.'"a Însemnat pentru noi totodată un 

. î" adevărat test (Înaintea jocului cu 
Cehoslovacia, programat duminica 
viitoare), cunoscută fiind alcătuirea 
cvasi-nouă a selecționatei lansată 
cu mult curaj de antrenori (era și 
cazul!) în arena internațională. Și 
dacă intîlnirea recentă cu rugbyștii 
marocani nu ne-a adus suficiente 
date, declt. poate sub aspectul orien" 
tării tactice, intr-atit ne-au fost de 
inferiori sportivii africani, de data 
aceasta am întilnit un adversar re
dutabil, care a solicitat pe deplin 
XV-le nostru care. în linii mari, a 
corespuns.

Desigur, începutul, ca orice înce
put, a fost mai timid, ei permițînd 
englezilor să se desfășoare și să 
demonstreze cit sint de cunoscători 
ai tuturor subtilităților jocului cu 
mingea ovală (și slavă domnului că 
sint multe...). In această primă par
te a meciului talentații fii ai Corn- 
wallului și al Devonului au domi
nat și au și condus ostilitățile din 
teren mareînd o spectaculoasă în
cercare prin mijlocașul la grămadă 
Pearn — un jucător de excepție — 
care a speculat prompt o inexacti
tate în apărare a lui Nica si tot 
el a transformat 0—6. Eram In 
minutul 9 și perspectivele nu erau 
dintre cele mai bune, cu atît mai 
mult cu cit rutinatul Durbac (frac
tură de cubitus) a trebuit să ce
deze locul lui Bucos (min. 13). în
general, dominare engleză pînă în 
minutul 30. Înaintarea română joa
că in această perioadă destul de 
confuz și insuficient de grupat, de 
percutant. Remarcăm, totuși, un 
frumos atac purtat de Drăgulescu, 
oprit cu greu de oaspeți. In minu
tul 31 Dragomireseu, inimosul nos
tru căpitan de echipă, are o acți
une foarte, frumoasă, cu un atac 
ran versat, care este stopată la nu
mai doi metri de but ! Cam din 
acest moment formația noastră își 
revine, ea căpătind încredere în pro

priile forțe, mai Intacte ca ale ad
versarului. Imediat după pauză, ro
mânii măresc ritmul si joacă int.---'. 
crescendo, care se va confemia in 
final cu un spectacol de mare clasă. 
Rășcanu ratează Ia numai 3 metri 
de but, fiind scos tușă (min. V1 
Este rîndul Iui Bucos să greșească 
de puțin o lovitură de picior că
zută (min. 45). Apoi un atac Impe 
tuos purtat de Nlca avea să de fru 
tificat, englezii ratînd culcarea ba. 
nului in propriul lor teren de .ț: 
tă. Nica urmărește, si... o Încerca.- . 
pe care Bucoș o transformă : 6—•.
sîntem In minutul 60. Meciul se în
cinge. Englezii, ambițioși, nu ce
dează ușor și Ganîmon reușeyte o 
nouă încercare trecind prin tot pa-

Dimitri. CALUMACHI

tCm'lnturre tn pcff. a 3-a.’
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EGALITATE Șl LA BUCUREȘTI: ROMÂMA-UNGARIA 2-2!
Fotbaliștii noștri n-au fost la înălțimea așteptărilor, totuși 

au reușit să mențină șanse de calificare
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in primo 
ic- ne* re ec-.c-c ungorc, 
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decisiv ț»
• e cu Oet

.e- •*- 
5e«-=-

1,82 m la inâlfimePopescu

17,65 m la greutateCioltanValentina

recorduriNumeroase

aruncarea suliței femeiMare surpriză la
Marion Becker pe locul XI

Amănunte in pag. a 2-a

Cornelia

naționale și personale

Ileana Silai 2:02,4 la 800 m

Greutatea plecată din mina Valentinei Cioltan se va 
opri la 27,65 m — nou record național

DE REZOIWNM MONDIALĂ
PERFORMANTE ATLETICE

PE STADIONUL REPUBLICII

Cadru și atmosferă sărbâtorea-că 
ier:, pe Stadionul „23 August”. Tribu
nele, înțesate de spectatori — printre 
care grupuri masive de turiști ma
ghiari — freamătă de nerăbdare în 
așteptarea meciului. Zecile de mîi de 
- jectatori izbucnesc în urale atunci 
cind echipele pătrund în teren, avind 
In frunte brigada de arbitri vest-ger- 
tnanl. Jucătorii, români si maghiari, 
sint Ir.tlmpinați de grupuri de pio
nieri, îmbrăcați în frumoase costume 
naționale, primesc flori și la rîndul 
lor le dăruiesc spectatorilor. Se in
tonează imnurile de stat ale celor 
două țări, căpitanii echipelor Dinu 
și Bene — trag la sorți terenul, ar
bitrul Tschentscher fluieră și jocul 
Începe...

O surpriză neplăcută

Lovitura de începere o dau oas
peții și după numai patru minute de 
tatonări reciproce, tribunele amu- 
’.esc., Vn atac, al echipei maghiare 
eMe oprit prin fault Ia circa 30— 
35 m. Execută Bene. Un șut extrem 
de puternic, peste „rid", t ’---- ■-
vește bara. (Răducanu 
prea tirziu în intervenția < 

la Szoke, care 
1—0 pentru

mingea lo- 
ajungind 

sa), revine 
in terra, la Szoke, care urmărise 
taxa și— 1—0 pentru Ungaria I 
O acțiune rapidă, la care jucătorii 
r.xrtri au rămas spectatori...

oc—e- 
Szvcs . ciroza

rro mediane Dumitru, Nunweiiler VI) 
a Foii ieri «wh sub randamentul său 

1, in plus — sau, dacă vreți, 
« — retxz'nd conta nici pe 
oe abodatâ cl unui atacant 

aceasta specia‘ za re Dembravschi, 
e parcă extenuat, ieri. Vorbind, 

n continuare, de mijlocul terenului, 
’ebuie să subliniem rolul major pe 
care |-a jucat Kocsis în dirijarea în
tregii echipe oaspe, In impulsionarea 
atacurilor acesteia.

Tracica la evoluția docului nostru,

Egalară spectaculoasă !
Golul primit parcă le toarnă plumb 

în picioare fotbaliștilor noștri și. 
timp de clteva minute, el nu reu
șesc să-și revină. Atacul se pune 
greu pe picioare și nu fructifică min
gile primite. Abia In min. 14 izbu
tește să lege mal bine o acțiune. 
Dumitru, deplasat pe aripa dreaptă, 
centrează la semiînălțime, dar Ba- 
lint interceptează. Lovește însă prea 
tare balonul și Dembrovschi intră 
in posesia lui, pătrunde și șutează 
pe jos la poartă. Mingea nimerește 
bara, revine In teren, Dobrin « 
preia, se deplasează lateral pe 
stingă, pentru a scăpa de Pancsics 
și de acolo șutează cu efect și boltă 
peste Geczi și Szilcs, trimițînd balo
nul In partea opusă a porții : 1—1 !

Stadionul 223 August" : teren 
taiori circa 8C.C00 Au marcat : SZOKE (min. 4), DOBBIN (min. 14), 
KOCSIS (min. 36). NEAGU (min. 8D. Raportul de cernere : 5—6

1—4). Șuturi la poartă: 12—9 (ne spațiul porții 7—3).
ROMANIA : RADVCANV — SÂTMAREANU. Lupescu. DINU, 

Deleanu — Dumitru. Nunweiiler VI — Dotntde (mm. 74 Lucescu), 
Dembrovschi (min. 74 Dărnicie). DOBRIN (mm. 66 Neagu), Iordănescu 

in. 66 Dobrin).
UNGARIA: Gecri — FaUan. Pancslcs. Balint, 

hasz. Kocsis (min. K01, Szucs — Szoke (min. 
in. 66 Dunaj II). Zarr.bo.

A arbitrat K. ISt HtSTSCHER. ajutat la tușă 
și P- Steigele (tot: trei din R.F. a Germaniei:.

Oaspefii din nou în avantaj
Partida te însuflețește, se joacă 

rapid, mal alea oaspeții, care știu 
la fel d« bine să te apere grupat 
șl eșalonat în adlnelme, dar să și 
contraatace periculos. In schimb, 
formați, română nu se ridică Ia 
înălțimea așteptărilor. Răducanu lă
murit. o situație critică In careul 
nostru în mia. 16, Iar peste un mi
nut Pancsic blochează un șut al 
lui Deleanu. Echipa noastră domină 
teritorial, dar oaspeții slnt superiori 
tactic. Ei ne surprind des cu con
traatacuri rapide, în min. 17. 20, 23.i

Petre GAȚU

pele de fotbal ale 
riet i primele două, 
t din echipe ceea 
probabil, mai cu 

de vedere al 
juca pe teren

UI

organizatePrintre măsurile 
luate în vederea calificării a fost 
și aceea a prospectării terenului 
la Belgrad, ambele federații tri- 
mițind cîte un delegat, din partea 
F.R. Fotbal, acesta fiind prof. Ion 
Slclovan.

Astfel s-a stabilit ca terenul dis
putării celui de al treilea meci, 
de baraj, să f:e stadionul Partizan

ci In Belgrad. 43 000 de locuri. La 
cererea organizatorilor iugoslavi, 
care au motivat cu programul fot
balistic din acea zi. de la Belgrad, 
s-a hotărit ca partida să se joace 
la ora 19. în nocturnă. Preparati
vele au mers mai departe. U.E.F.A. 
desemnînd chiar ți brigada de ar
bitri, dm Grecia, la centru Chris
tos Michas.

Lotul reprezentativ român s-a 
reunit aseară, după meci. Ia Sna- 
gov de unde astăzi după amiază 
va pleca cu avionul la Belgrad 
și se va instala la hotelul „Iugo
slavia".

Antrenorul Angelo Niculescu nu 
a dezvăluit aseară intențiile sale în

privința formației pe care o va 
alinia la Belgrad. Este aproape si
gur că nu vor interveni nume noi 
In lot, probabil că vor fi insă mo
dificări în formație față de formula 
cu care s-a început jocul Ia Bucu
rești.

Ne place să credem că echipa na
țională? va juca la Belgrad mai bine 
decît la București și va aborda me
ciul cu șanse egale cu ale echipei 
Ungariei, luptînd cu toată puterea 
pentru calificare.

La Belgrad în caz de o nouă ega
litate după 90 de minute de joc 
se vor juca prelungiri, două reprize 
de cîte 15 minute și dacă egalitatea 
va persista se va efectua o tragere 
la sorți.

Minutul SI aduce echipei României acest gol mult așteptat ți la care echipa noas’rd avea d'evttil Autor cu M M Gșjtf f* — ’ • ' Al ‘
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CORNELIA POPESCU
CU 1,82 M

de 200 m anunța o dispute intere
santă între ~
cordmanul 
cîștigătorul 
precedentă.

Pag. â 2-a

xap’.d)

w

DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANĂ A TĂRII

--ictere pe loniță Steaua). Fază din meciul Dinamo — Steaua, disputat 
Foto: Z. NAGY — Miercurea Ciuc

trecut din prima ♦nrerea- 
ea următoare 
ci IA2 (îa 
~âmptaaaa i

LA FINELE UNUI CONCURS DE REALA VALOARE

PERFORMANTE DE REZONANTA MONDIALA PE STADIONUL REPUBLICII

Heana Silai 2: 02,4 la 800 tn. Cornelia Popescu cu 1,82 m la înălțime și Valentina Cioltan 17,65 m la greutate
Cele două reuniuni ale concursu

lui republican de primăvară, desfă
șurate pe stadionul Republicii, în 
condiții atmosferice excelente, au 
prilejuit atleților fruntași stabili
rea unor performanțe de rezonanță 
mondială

ILEANA SILAI NU CEDEAZĂ
INTT1 ETATEA

La conducerea plutonului se Ins
talează Fița Rafira, care impune, 
pentru început, o trenă susținută. 
Ileana Silai, care a talonat-o îndea
proape, ia cursa pe cont propriu 
după parcurgerea (destul de ușor, în 
60.8) primului tur. Campioana naționa
lă la 800 — accelerează si se distan
țează, în spatele ei lupta pentru 
locurile doi și trei devenind p:.- 
sionantă. O primă candidată. Mar:a 
Linca, cedează șl Fita. ajunsă ' - 
poziția secundă, rezistă flnisuta: 
ternic (lansat însă prea tlrziu ai Na
talie! Andrei. învingătoare i-*--o 
cursă puternică, Ileana Sita! a rea
lizat cu 2:02,4 o performanță de cer. 
tă valoare internațională, 
te : 1. *"■ ‘ ----
2:02.4, 2 
2:05,3, 3. 
Craiova) 
(Metalul) 
(Dinamo) . ... _ _ _ __
kab (C.A.U.) 2:06 3

ÎNCĂ UN PAS SPRE 18 METRI 
PENTRU VALENTINA CIOLTAN

Dorind să r.u dezmintă nici un 
moment verva aruncătoarelor noastre 
fruntașe din acest 
buna lor pregătire), 
ten a mai adăugat 
național încă 31 de 
mitînd bila de oțel, 
cercare, la 17,65 m.

Gh. Zamflrescu. core- 
probeî. ți T. Petrescu. 

(10.3) din ziua 
._ Startul protagoniștilor

a fost perfect, iar la ieșirea din
turnanta, liderii se aflau pe același
plan. Din păcate Insă, cu 80 m În
ainte de sosire, Petrescu a clacat, 
astfel că Zamfireșcu s-a Îndreptat 
r.estingherit spre firul alb. Inche- 
indu-s: cursa in 21,3. Rezultate 
Gh. Zamfirescu (Steaua) 21.3, 2. 
Georgescu (CSO C-lung) 21.9, 3. 
Tobias (Poli. Timiș.) 22.0

REINTRA

____________ Rezulta-
Ueana Silai (C.5 M. Cluj) 
Fița Rafira (I. P Galați) 

Natalia Andrei (Rovine 
2:05,3 (r.p.). 4. Maria Linca 

2:05.8, 5. Maricica Puică
2;06,3, 6. Ana Marla Ja-

sezon (dar 
Valentina Ci 
recordului s 
centimetri. I 
din prima 
Eleva prof

Așteptată cu interes. 
Corneliei Popescu ! 
consemnat un rerultat 
pentru evoluția atletei 
aceasta ultimă perloaaa 
J. O Intrată in concurs la 1.71 Cr 
r.elia a 
ca și la 
La 1.73 
cîștigat 
a avut 
foarte 
ci u jeno 
locul doi cu 
nai). Abia 
recordmana 
Vuiescu. s-i 
cind-o pe V 
1. Cornelia I

Draga Ccm«a 
Rnxana Vules

Tit • conuuș eu un avantaj minim 
și pe linia dreaptă, dar colegul său 
de club, L Damasehin. a avut forte 
mai proaspete in final. Rezultate: 

I. Damasehin (Steaua) 150.1, 2.
D. Tit (Steaua) 150,2, 3 Z. Gaspar 
(CA.UJ 150 A

DE DATA ACEASTA A CIST1GAT 
MIHAI ZAHARIA ’

neprevâzu 
urii in Iun 
i săt>;ămini, 
n mai buni
ți luat con- 
ri. reaiizind 
rcara Cifra 

ia a 5-a sâr.tură 
Zaha.—-. care s 

Valentin

cesfâsorarea
ce

în campionatul
I

feminin, divizia A
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
ÎNVINSĂ LA TG. MUREȘ!
Ieri s-a disputat cea de a XX!il-a 

etapă a campionatului feminin de 
hadbal, divizia A, o etapă cu doua 
rezultate-surpriză, care nu aduc, insa, 
nici o modificare în clasament, deși, 
cu înfrîngerea pe care a suferit-o ta 
Tg. Mureș, Universitatea București 
este scoasă, practie, din lupta pentru 
titlu. *

MUREȘUL TG. MUREȘ - UMV. 
BUCUREȘTI 10—9 (5—5) I După O pri
mă repriză extrem de echilibrata, tn 
care ambele echipe și-au împărțit 
perioadele de dominare, localnicele 
forțează nota și ajung să acumuleze 
un avantaj serios pe tabela de mar
caj : 10-6 (min. 43)! Ultimele minute 
aduc o dispută apr’g^J0,ca^.,S^Z 
den tele încearcă * 1
Ueir, 
eliminată pe două

Z
1.74

REVANȘA MARIANEI GOTH 
ea UeM'-â. Valeria Bufa--

MAI MASE SURPRIZA

jrenza — a : proba be 1W
» tn trecord ©er?o- c'orw ce 3Cu e. afieta fero%-zar>
l'X’M dÎT! ÎUha. zirtetta să se i■y
ju&isere ța !•_ fața Marianei Goch, care a

h U U4 a'HK GS f.rrș mai pcrtemie. Meri-
ut IeeiL 1Rer.iRata • tjot» recrefit de junto:re a} Eleo-.o-

OUrid «2 m. rei Mosor : L M. Goth
(•V C*a.3 l .78 (Meta?^ 736. L V. B: Olastd)

icu (Lie 35 BocJ 74.1. 1 I3 Mocorar j ((L A. Roman)

Tureanu (Din 
ieri la Miei

ta să obțină egaiarea 
dar, Mureșul, deși avea 0 jucătoare 
eliminată pe două minute (Roaica 
Cordoș), reușește să termine te avan
taj un joc pe care a meritat sa-i 
cîstige. Principalele realizatoare : Șoș 
(4) si Bartha (3) - Mureșul, respec
tiv Arghir (6) și Schramko (2).

A. SZABO-corcsp.

in meciul decisiv 6—2 cu Steaua!
SâU 
tn.

_ _ .... ....... .___ E
Drăgan a mai avut în concurs două 
aruncări peste 17 metri, anunțînd pe 
curlnd și un rezultat in apropierea 
celor 18 metri, limita veritabilei 
consacrări in arena internațională. 
ReZulțate t 1. Valentina Cioltan 
(CSO C-lung) 17,65 m — record, 2. 
Ana Sălăgean (Tract. Brașov) 16,44 m, 
3. Mihaela Loghin (C. A. Roman) 
15,27 m.

Tt)MA PETRESCU CLACHEAZA 
i ÎN LINIA DREAPTA
* Finala sprinterilor pe distanța

UN NOU SUCCES AL 
DEM.FONDIȘT1LOR DE LA STEAUA

Alergarea pe două ture de stac on 
(800 m) a băieților a canfirma*. doer 
In parte așteptările spedaliștilcr 
Intr-adevăr, disputa pentru primul 
loc a fost extrem de echilibrata, vic
toria Iui Damaschin fiind decisă 
pe ultimii 5 metri, dar ttmoii pri
milor clasați nu sînt de valoare in
ternațională. D. Tit !n frunte la 
jumătatea întrecerii. s-a rupt din 
pluton pe a doua parte a cursei 
singurii care au reușit să-1 prindă 
plasa fiind Damasehin șl Gaspar.

CEA
Proba de suliță fele, care a și la- 

cbeiax cea ie a doua reuaiun^ a 
produs marea surpriză a eonca*ț-_:u; : 
Noua recordmană Marion Becker, 
s-a clasat pe locul X (!) reuș.nd 
doar 38.46 m. iar fotia campioană 

Mihaeia Per.es. cu a avut 
Rid o aru-ieare reușita! la atari 
eondipi. proba a revenit Ioanei 
Staneo (Dmarno) cu 50J6 ~. urmată 
de Elena Neacșu (C.SO Pi:e»a) cu 
50.7î m șj Stana Cloatu (Conatructo

Alte rezultate. Ciocan : 
taehe (Dinarno) 63,02 m. 
(Viitorul) 52.C3 m, 
(C.A.U.) 60.04 m ; disc (b): 1. Z. 
Hegbedu? St. roșu Brațov) 52.72 m, 
2. V. Sălăgean (St. roșu Brasov) 
52.66 m ÎL Măglaști (Dinamo) 
49.22 m ; 400 m g : 1 I. Rățoi (Ra. 
pid) 52,0. 2 Gh. Hidl (I. P. Tg. Mu
reș) 524 (r.p.), 3. Gh. Tănăsescu
(C.A.U.) 524 : prăjină : l. D. Piștalu 
(Dinamo) 4,90 m, 2. C. Ivan (Dina
mo) 4.90 m (r.p.), 3. N. Ligor (C.A.U.) 
4.90 m ; 5000 m : 1 O. Scheible (St 
roșu Brașov) 14:18.4, 2. N Mustață 
(Dinamo) 14:18,8. 3. St. Marcu (Steaua) 
14'34,0 ; 3000 m obstacole : 1. Gh. Ce- 
fan (Rapid) 8:45.1. 2. P. Murgoci (_U* 
Iași) 8:54.8. 3. N. Cefan (St. roșu) 
9:11,0; 100 mg (f) : 1. Elena Mîrza 
(Dinamo) 13,7, 2. Mariana Nedeicu 
(Șc. Sp. Cluj) 13,8 — rec. junioare 
egalat, 3. Valeria Biduieac (Construc
torul) 13.8.

1. Gh. Cos- 
. Z T. Sun 

3. S. Siscovici 
disc (b) :

Paul SLAVESCU 
Aerian VASILIU

La capătul unei curse pe care a dominat-o net. Ileana Silai a obținu- 
rezultat excelent la 800 m: 2:02,4

VICTOR DEMANOV (U.R.S.S.) ÎNVINGĂTOR

Pentru 
c participe

ia «ovoco mare fmsui! 
$uț «r-rpriexirvuiLtain koman: pveaca azi

SPRE ANKARA JCarax» c»re
Ari pleacă spre Ankar- M.1 dup6 r>-

fanbuî, echipa reprezer. 1 ce . Iul de repni
box a Renter iei care v3 ___ jpg* î mâții ocazii
ia cea ce g VH-a ediție â ca • ratate Repri;
niadeț. j lent fi, in ir

Antrenorii emerit: Ion Pe Da , rea (Steaua^
Constantin N<oir au pe ! z;e. cinamov

ÎN „CIRCUITUL DE MARȘ P. T. T.“
pe 
în-

Teri dimineață s a desfășurat, 
străzile Capitalei, tradiționala 
trecere „Circuitul de marș P.T.T.”. 
aflată anul acesta la a XXVII a e- 
diție. Ijti start s-au aliniat sportivi 
din U.R.S.S., R.D. Germană, Bul
garia, Italia. Cehoslovacia, Polonia. 
R.F. a Germaniei, Etiopia, Israel, 
Ungaria și România. în principala 
probă, cea de 20 km, victoria a re
venit sportivului 
Demanov care a 
în lh 30:27

El a fost urmat 
Constantin Staicu,

sovietic Victor 
parcurs distanțe

de mărșăluitorul 
de la asociația

sportivă 
lh 30:59
(U.R.S.S.) cu lh 31:26.4. Iată 
tigatorii celorlalte probe: 
copii — C. Durlă (Dinamo 
rești) și Al. Dancu (P.T.T. 
rești) ambii cronometrați în 
3 km juniori III — Gh. Uceanu 
(Viitorul București) 15:30 ; 5 km. 
juniori lî — M Horodenciuc (Vii 
torul București) 27:42 ; 10 km. ju
niori I — St. Ioniță (Metalul PIo- 
peni) 49:08.

P.T.T București 
și de Evgheni

cu 
Torgov 
și cîș- 

2 km.
Bucu- 
Biicu- 
11:19 ;

Dumitru NEGREA

St
DERIÎYUL A REVENIT

CAMPIONILOR LA SCOR

cei mai in formă 
care catesorie de i 
cei 11 purtătari 
ționale: Mihaj 
Gruiescu, Adrian 
Pometcu, Antonia 
Cuțov. Alexandru 
ffi. Alee Năstac. 
Anghel lancu.

Echipa va fi însoțita de cr. Petre 
Radovici și de arb-.s.-te • -terrs::o- 
nal jng. Victor Popescu.

Jrtivi dm fie- 
nate. fsta-i pe

aj tricw-rtior r.a-
Aurei. Coeuaniln 

Moraru. Gabriel
Vasile. Calibrat 
Popa. Ion Gșor- 
Horst Stamp și

MIERCUREA CIUC. 14 iFrin te
lefon. de la trimisul nostru). H, 
cheiștii de la Dinamo au reușit, 
pnntr-un admirabil efort, să-ș: a- 
pere titlul de campioni ai țări:. 
Invinglnd azi (ier: — r.r.t Ia Miercu
rea Ciuc, la o d'lerer.ță comodă, 
pe principala lor rivală. Steau t. 
Este meritul antrenoru. — M. Fta- 
maropol și al jucătorilor de la Di
namo, un merit deosebet. eu adt ma: 
mult cu cît ei au rcogit aceasta per
formanță atunci cînd foarte puțini 
mai credeau că driiamoviffii sir.t 
capabili să refacă o tituație ce 
părea oompromisă!

DINAMO — STEAUA 5—3 O—O. 
1—0, 2—2). Meciul a început in 
nota de evidenta superioritate a 
echipei Dmamc, care evaluează 
excelent sub toate aspectele, do
vedind o vervă deosebita in atac. 
Hocheiștii c.namov.ști acponeazâ 
într-un ritm foarte rapid, cu multă 
ambiție și forță, dte.iadu-șs acțiu
nile incisive spre poarta adver
să. Tn această situație, golul vine 
ca o urmare firească și esta sem
nat de Gh. Hoșam cere suieazâ 
puternic de la 10 m. pucul fiind 
puțin deviat de crosa unui apă
rător de ia Steaua. Deci, in min. 
2: 1—0. îa ccccnuare. jocul poar
tă aceeași ampren’i dteamoviștii 
dommîr.d clar și ntat-Dou-ei avan
tajul prin Castea cr_a. 7: 3—0). 
Din acest tricme-ni eertfitbrX par
tide: este oarerum restate.:: de ho
cheiștii de Ia Stzv.ua. care rataază. 
insă, prin Ghearșhia o nioTB o- 
cazie de a reduce tea handicap, 
pentru ca. in Biua. M, Tureanu 
să majoreze s~-r.fi la 3—0 ta fa
voarea tecm-clu: dteamorist. ia 
capătul unei pessonale de

■e|» iadaesata ca un 
■tor ■ După aces; goL 
tetepei Steaua reintră 
fusese itaoctat cu Cri- 
iu! al doilea, iar fina
lă aduce ambelor for- 
de goi. care sînt Insă 

za secundă începe mai 
nin. 29 după ce Fodo- 
i ratează incă o oca- 
riștii se distanțează la 

4—r ca urmare a unei combinații 
Fană—Gh. Huțanu, finalizată de 
uitter.fi Repriza a treia a avut, 
in general, același aspect, dinamo- 
rișu.; înscriind încă două goluri 
pr - Gh. Huțanu (min. 42) și FI. 
Sgineă (min. 44). în vreme ce ho- 
chriș'.:> de la Steaua reușesc — tar-

pr.n Varga (min. 58) și G. Szabo
să reducă din handicap

(min. 
Au

ETAPĂ

59)
arbitrat G. Tașnadi și P.

Kedves Umbii din Miercurea 
Ciuc).

In deschidere s-a disputat Rarti- 
s a rtre AVÎNTUL MIERCUREA 
CIUC ș: AGRONOMIA CLUJ, în- 
cr.e-ată cu scorul de 10—2 (2—1, 
5—1. 3—0) în favoarea primei for
mații. în general, jocul a susci
ta: mai puțin interes decit cel 
precedent, intrucît Avîntul Miercu
rea Ciuc avea asigurat locul trei 
în clasamentul final. Cu toate a- 
estea începutul meciului a fost 

destul de echilibrat, clujenii reu
șind să se țină aproape de ad
versarii lor toată repriza I și ju
mătate din cea secundă (1—0. 2—1) 
cînd au egalat la 2—2 (min. 23). 
In min. 30. insă, hocheiștii de la 
Avîntul și-au impus superioritatea, 
pe fondul unei evidente scăderi 
fizice a clujenilor, și astfel, din 
min. 25 (3—2). ei ajung să con 
cucă în min. 39 cu 7—2. Meciul 
era jucat, iar finalul avea să e- 
vidențieze calitățile echipei gaz
dă — viteză, fcfță de șut, inven-

tivitate în combinații și capacitate 
de finalizare dar și citeva ca
rențe de ordin tactic și o oare
care slăbiciune in apărare. Au 
marcat: Bașa (2), Jere (2), Csedo 
(2), Csiszer, Baka, Vacar și Os- 
uațh pentru Avîntul, raspectiv 
Bartha ți C'ozan.

Au arbitrat FI. Gubernu și M. 
Presneanu (ambii din București).

Călin ANTONESCU

VOINȚA ODORHEI — I.E.F-S. 9—8 
(4—5) 1 Deși au avut inițiativa o mare 
parte din joc, studentele (baztedu-se 
numai pe șuturile de la distanță ale 
Doinei Ilăicoianu și llodicăi Bunea) 
au trebuit să părăsească învinse te
renul. O remarcă pentru jocul în vi
teză, combinativ, practicat de ecni- 
oa gazdă. Principalele realizatoare : 
Teglaș ’———‘ •-*»-
pectiv

(4), Maghiari (2) - Voința, res- 
Băicoianu (3) și Punea (3).

A. PIALOGA-coresp.

CLUJ — TEXTILA BURUȘI
prima dată în

i £

1.2
3.
4.

CLASAMENT GENERAL
2
2

11
14

Dinamo B. 
Steaua Buc. 
Avîntul M.C. 
Agron. Cluj

15
15
15
15

1 
1 
0 
o

93—27 :
95—27 :
43—89
32—120

25
25

8
I 2

12
12

4
1

CLASAMENT SPECIAL
Dinamo Buc. 5 2 12 15—12

2. Steaua Buc. 5 2 12 12—15
1. 5 

5
Intîinirea de baraj dintre Tîrna- 

va Odorhei și Lie. Miercurea Ciuc, 
disputată sîmbâtă, s-a încheiat cu 
scorul de 4—1 (3—1, 0—0, 1—0) în 
favoarea primei echipe, care rămî- 
ne încă un an în divizia A.

16—12 (8—6). Pentru prima dată In 
acest campionat studentele și-au mul
țumit suporterii, atit prin rezultat, 
cit și prin calitatea jocului practicat, 
mult mal orientat, mai realist și mai 
eficient. Principalele realizatoare t 
Butan, Vidu, Bearz, Coci? șl Bardaș, 
toate ctte 3 pentru „U“ Cluj, respec
tiv 'Munteanu (3) și Șerban (3). N. D.

RULMENTUL BRAȘOV — UNIV. 
TIMIȘOARA 9—15 (3-7). Timișoren- 
cele au condus în permanență, dato
rită jocului variat si rapid pe care 
l-au prestat, atît in atac, cît și în a- 
părare. Principalele realizatoare: 
Naco (4) și Oancea (3) — Rulmentul, 
Hrivnak (5) și Ibadula p) 
sitatea 
coresp.

Principalele realizatoare:
) — Univer-

Timișoara. V. POPOVICI-

ECHIPAJELE CLUBULUI STEAUA ÎNVINGĂTOARE

ÎN ÎNTRECEREA CU CAIAC! ȘTII Șl CANOIȘTII DE LA DUKLA Șl HONVED

Splendidă a fost, ieri, reîntîlnirea 
cu Snagovul ! Soare generos (după 
vremea potrivnică din prima zi de 
L-treceri), un decor strălucitor de 
frumos, acel kilometru de balize 
aibe, trusted aproape perfect cu
loarele pentru finale, sălciile aple
cate. mtegîind oglinda lacului...

Dar. nu pentru e admira aseme 
nea imagini de vară autentică 
ne-am oepiasat ieri, ia „turnul” de 
.a Snae^Ar.

„Cupa Steaua- a deschis, cu o 
reușita deplină, sezonul marilor 
competiții interne și al confruntă 
nlor internaționale din acest an. 
Este, poate, suficient să amintim. 
In sprijinul afirmației de mai sus. 
că starturile numeroaselor probe — 
internaționale, teter-cluburi și de 
juniori — au reunit aproape 250 de 
participanți. Printre aceștia, ca- 
iaciști și canoiști de la Dukla 
Praga. Honved Budapesta, (în 
întrecere directă cu reprezen
tanții clubului Steaua), precum 
și din Spania. Se cuvine, de 
asemenea, să notăm feptul că în 
rîndurile oaspeților s-au numărat 
o serie de sportivi consacrați (Bu- 
day, Szabo, Kovacs, Soucek, Bohu- 
tinski, Ctvrtscka ș.a,), medaliați sau

întrecere echilibrată la K4 
pentru că, tn continuare, echipajul 

in învingător,

1000 m, dar numai pe prima parte a cursei 
clubului Steaua se va detașa clar 

Foto I P. ROMOȘAN

REZULTATE SURPRINZĂTOARE ÎN ULTIMA

A TURULUI DIVIZIEI A (GRECO-ROMANE)

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon, 
de ta trimisul nostru),

Se cuvine m&i TntîJ să revenim 
cu citeva amănunte asupra des
fășurării meciului Dinarno Bucu
rești — Universitatea Timișoara, 
încheiat, sîmbătă, cu scorul de 
64 -57, in favoarea bucureștenilor 
începutul a fost net favorabil cam
pionilor țării care te minutul 11 
înregistrau un avans de 17 puncte: 
27—10, dar tocmai cînd se părea 
că partida va deveni o simplă for
malitate, echipa Dinamo a avut o 
Cădere neverosimilă de care Uni
versitatea a profitat prompt. Dife 
renta a scăzut vertiginos, a ur
mat egaiarea. iar în min. 32 stu
denții conduceau cu 47—41 în ciu
da eforturilor făcute pe parcurs, 
dinamoviștii nu și-au revenit decit 
în partea finală a întîlnirii, cînd 
au întîmpinat insă și o rezisten
ță mai mică deoarece patru dintre 
jucătorii de bază ai Universității 
au fost eliminați tocmai 
ceastfi perioadă (Czmor 
29 Cîmoeanu 
min.
namo 
minat: 
Dinamo a egalat Și 
minute s-a detașat, 
mod Au arbitrat M. 
Atanasescu.

Duminică, tn ultima zi a turneu
lui. a avut loc tradiționalul derby 
Dinamo — Steaua. Steliștii au de
butat cu «tacuri organizate, fruc
tificate, în serie, de Tarău 
lak prin aruncări de la 
fantă și de sub coș. în 
scorul le era favorabil: 
min. 8. 12—8. Replica 
viștilor a fost promptă. Diaeones- 
cu și-a condus coechipierii într-un 
ritm alert Novac a încercat să re- 
crnereze aproape toate mingile, 
ter Dragomirescu a avut o serie 
de coșuri prin care Dinnmo a e- 
galat și a luat cond icerea : 22—20 
ÎI) min. 13, 2Ș-22 în Pin. î5-

36,
0

în n- 
mln.

min. 35. Viciu — 
Ionescu min.
avut un 

Visner —

36 ; Di- 
singur eli
min. 40), 

în ultimele 
ci ști gi nd co- 
Rizea și A

și Ocze- 
semidis- 
min. 3 
6—2 în 

dinamo-

Această repriză34—28 în min. 19.
a fost plăcută, spectaculoasă, am
bele formații luptînd cu multă e- 
ncrgle pentru fiecare minge. Re
priza secundă a început in nota 
de dominare a dinamovițtilor care 
aveau, în min, 23. un avans de 
16 puncte: 60—44 De aici în 
mod surprinzător, Steauă a ce
dat lupta. Mai precis a jucat pen
tru a menține o diferență, așa-zis, 
onorabilă și nicidecum pentru a 
recupera handicapul. Apărarea a 
fost lipsită de agresivitate și a 
așteptat greșeala adversarului (este 
bizar de ce nu s-a aplicat pre
singul). atacurile au fost lente și 
imprecise. Semnificativ- în ceea ce 
privește modul în care s-au apă
rat baschetbaliștii de îa Steaua, 
este numărul mic al greșelilor per
sonale comise în repriza secundă, 
adică atunci cînd trebuiau să for
țeze nota: doar 13. în aceste con
diții elevii antrenorului Dan Ni- 
eulescu au zburdat și au cîștigat 
fără probleme un meci foarte im
portant pentru realizarea inten
ției lor de ă-si păstra titlul de 
campioni ai țării. Scor final: 72-56 
(38—32) Punctele au fost înscri
se de: Dragomirescu 24, Diacones- 
cu 20 Novac 16 Chivulescu 6, 
Săuca 4 si Cernea 2 pentru Di
namo respectiv Oczelak 22, Tarău 
14, Gheorghe 8. Dumitru 6, Savu 
4 și Baciu 2. Prin competența și 
autoritatea lor, arbitrii I. Petru- 
țiu și N. Iliescu au contribuit la 
buna desfășurare a întîlnirii. Ce
lelalte rezultate: Voința București- 
I.C.H.F. 61—57 (38—29), Politeh
nica București —Mureșul Tg, Mu
reș 96—48 (39—23), Universitatea 
Timișoara — Politehnica Galati 
92—71 (42—26). Politehnica Cluj— 
I.E.F.S. 83—63 (41—37), Universi
tatea Cluj—Rapid București 54—55 
(31—30).

Teri au luat sfirșit, cu citeva res
tanțe, meciurile din cadrul ultimei 
etape a turului diviziei A la lupte 
greco-romane. Iată citeva amă
nunte de la aceste confruntări.

BUCUREȘTI — în sala de atle
tism de la complexul sportiv „23 
Auguste au avut loc, de astă dată, 
întreceri de lupte. Echipa clubului 
Metalul București a repurtat două 
frumoase succese în fața formații
lor A.S.A. Bacău (22,5—13,5) și a 
Pescărușului Tulcca (32—4). Spor
tivi! din Tulcea au pierdut la scor 
(13—27) și intîinirea cu băcăuanii. 
Din formația bucureșteană s-au 
remarcat S. Marinescu (semi- 
muscă), I Marin (muscă), Șt, Ba
dea (cocoș) și Gh. Hupcă (ușoară), 
care au ieșit învingători în parti
dele susținute. De la A.S.A. s-au 
remarcat A. Popa (ușoară). V. 
Prențu (semimijlocie) și S. Olani 
(grea). Au arbitrat foarte bine C. 
Popescn și M. Cristea (București) 
și V. Bularca (Brașov). C. CH.

TIMIȘOARA. Spre surprinderea

spectatorilor din localitate, forma
ția timișoreană C.F.R. a fost în
trecută atit de Electroputere Cra
iova (12—16), cit și de A.S.A. Cluj 
(16—20). în cea de-a treia partidă 
a reuniunii, Electroputere a învins 
pe A.S.A. cu 15.5—12,5. (St Marton 
-coresp).

PITEȘTI. Îa prezența unui nu
meros public, în noua sală de 
sport din localitate, s-au desfășu
rat întrecerile triunghiularului 
Steana — Alumina Slatina — C.S. 
Pitești. Luptătorii formației cam
pioane. Steaua, avînd aminate par
tidele de la două categorii (pană — 
Ion Baciu șl semimijlocie — Ion 
Gabor) au cîștigat greu în fața 
echipei din Slatina (14—10) și au 
pierdut (II—13) în fața localnici
lor. Rezultatele finale ale acestor 
confruntări vor fi stabilite însă 
după disputarea partidelor ami
nate. Deosebit de echilibrat a fost 
meciul C.S. Pitești — Alumina în
cheiat, de altfel, la egalitate: 
20—20. (Ilie Fețeanu-coresp.)

BRAȘOV. Reuniunea în cadrul 
căreia s-au întilnit echipele Pro
gresul București — Olimpia Satu 
Mare — Steagul roșu Brașov nu 
poate primi un calificativ mulțu
mitor. Aceasta pentru faptul că 
au fost multe descalificări, pe de 
o parte, iar pe de alta, antrenorul 
Vasile Constantinescu (Progresul) 
a protestat adesea la deciziile ar
bitrilor. Iată rezultatele: Steagul 
roșu cu Progresai 17—16 și cu 
Olimpia 16—16. Progresul — Olim
pia 19—9. (Eugen Bogdan-coresp.)

RĂDĂUȚI. Peste 600 de specta
tori au asistat la triunghiularul 
Rapid București — Dunărea Galați 
— IPROFIL Rădăuți. în mod sur
prinzător, formația 
pierdut confruntarea 
16—19. In cea de-a 
restabilit intrucîtva.

giuleșteană a 
cu Dunărea : 
doua, ea s-a 
ciștigînd în 

fața echipei locale la scor: 23,5— 
9.5. La rîndu-i, IPROFIL a învins 
formația gălățeană cu 18—16. 
(Mircea Covătaru-coresp.).

ocupanțî ai unor locuri fruntașe la 
ultimele ediții ale campionatelor 
mondiale.

Pentru prima parte a cronic!! fi
nalelor de ieri (sîmbătă s-aa dispu
tat seriile, recalificările și semifina
lele), să revedem filmul întreceri
lor (probe olimpice) contînd în în- 
tîlnlrea internațională inter-cluburii 
STEAUA, DUKLA PRAGA, HON
VED BUDAPESTA.

Oaspeții debutează cu o victorie, 
realizată de Soucek (locul II Ja 
C.M ), dar după o cursă în care 
I. Twente lăsase — în prima parte 
— impresia că și-ar putea adjudeca 
victoria, ceea ce ar fi constituit un 
rezultat de mare prestigiu pentru 
oaiacistul clubului Steaua. Repre
zentantul clubului Dukla a Știut, 
însă, să-ți dozeze mai bine efortu
rile și a cîștigat pe ultima parte a 
distanței.

Proba canoiștilor a fost dominată 
de sportivii de la Honved, T. Bu
day și I. Szabo lăsîndu-i mult în 
urmă pe adversarii lor, printre care 
și cunoscutul sportiv de la Dukla, 
Jir! Ctvrtscka.

întrecerea de dublu a caiacîști- 
!or ne-a adus r.u numai satisfacția 
primei victorii a sportivilor de la 
Steaua ci și pe aceea că ei au domi
nat autoritar proba, întrecînd — 
printre alții — echipajul Soucek — 
Bohutinski.

A urmat cursa de canoe dublu. 
Victorie scontată a sportivilor de la 
Steaua, Gh, Danielov — Gh. Simîo- 
nov, care au trecut primii linia de 
sosire, cu un avans de 7.1 secunde

față de echipajul D. Buday — L. 
Kosdy, clasat pe locui secund.

La K 4—1000 m, din nou victo
rie clară, reconfortantă a sportivi
lor de la Steaua, care au condus 
cursa de la un capăt Ia celălalt, 
într-o probă de mare spectaculozi
tate.

Cele două întreceri feminine 
(K l Și K 2—500 m) s-au disputat 
pînă la urmă fără concurente de 
peste hotare, echipele Dukla și 
Honved neprezentînd echipaje în 
cele două starturi. De aceea. în 
cursele respective notăm doar vic
toriile realizate de Maria Ivanov 
la caiac simplu 500 m, de Maria 
Ivanov și Nastasia Sadovnlc, tr. 
proba de dubiu.

în celelalte întreceri s-au înre
gistrat următoarele rezultate:__

PROPE DE SENIORI DIN CLUBURILE 
DTN TARA (16) : CI — 1900 tn : A. Bu- Felehta (Diiuno) 4:30,5; 2. St. N«n« 
(Dinamo) 4:32,0: 3. C. Ciatlas <Dl2?tmo>, 4:33,3: K1 - 500 m (F>S 1. F. Dițcov 
(Steaua) 2:19.5: 2. M. Lovin gjțnateo) 2:20,8: 3. A. fiăutu (CNU) 2:23,3: K1 — 
1000 m : 1. N. Simlonenco (Dinamo) 
4:13.5; 2. V. ștefan (Dinamo) 4:14.1; m.
1. Bivol (Dinamo) 4!iS.4c K2 — 500 m 
(F) : 1. Răutu — Ștefan (CNU) 2:09.8;
2. Roman — Ivan (CNU) 2:14,7: 3. Con
stantin — Simion (CNU).

PROBE DE JUNIORI î CI — 500, tn : 
I. Lisov (Pescarul Tulcea) 2:13.3: K1 — 
500 m (F) : F. Sochin (Delta): ca - soo 
m s S Tsai — I. Negrea (combinata steaua — Brăila) 3:06,o; K1 — 500 “» 
(categoria 1954) : v. Diba (Delta)
K1 — 500 m (categoria 1935) : R. Sofran 
(C.S.S.) 2:01,0.Dar, asupra ceior două zile de intrt- 
ceri de la Snagov. ne propunem să revenim Intr-unui din numerele viitoare.

Dan GARLEȘTEANU

Dumitru STANQPLiSțU

mitingul Moscova. __
intenționează

î. Marin (Metalul București) ți-a dui adversarul, C. Eftimle (A.S.A. Bacău), intr-o poziție critică fi, tn con- 
tinuare, el va Obțin» tuțul _ fQțq | Jf, DRAGOS

FORMULA

cîștigat PREMIUL PĂCII
un timp favorabil, 
corespuns integrai u- 
dlspuiâte. care, final- 

victoria iepe!

Desfășurat premiul Păcii, a 
ne! curse foarte — ._mente, s-a încheiat cu victoria tepel 
Formula. Eleva lui Gh. Tănase arătase 
din alergarea anterioară, un plus de va
loare, pe care, iert, în mare poftă ue 
mers, l-a amplificat, tn aceste condiții, 
eforturile depuse de mioa Senzația nu 
i-a putut aduce acesteia altceva dorit 
satisfacția unul loc secund. Dacă, în genere, reprezentanții generației de trei 
ani ne-au permis să întrevedem valoa
rea unor elemente de prin rang. în 
schimb, rămînem cu o mare decepție 
pentru elementele de patru ani. Se
nior. este drept, că și-a apărat cu strășnicie reputația de șef de generație, rea
lizin'! un urmat 
mente, 
vizate 
tlonal 
antrenorii

tați a de șef de generație, red-... timp tn junii recordului. L-a 
Rosal in. Dar de la aceste ele- 
nu se cere numai

pentru de Ia
nu

atît. Sînt 
intema- 

Poate că ...... ..... ______ fi să
demonstreze acum, ceea ce și-au propus să realizeze către sfîrșltul luni! iulie. Totuși, ne șochează semnificația 
foarte slabă a generației de patru ani, 
care este singura admisibilă Ia mitingul international. Numeroșii spectatori 
care au populat ieri incinta hipodromu
lui ploieștean au avut satisfacția vizionării unei alergări foarte epeotațuloass 
reăllutt ta 4* ua tini*

al lui Hippy! tn rest, Floras Pașcă l-a 
condus foarte bine pe Papanaș, recoi- 
ttad o victorie care era anunțată de antecedente și pe care el « reușit s-o 
valorifice. Antrenorul său a completat 
succesul prin minza Tirada, Iar antrenorul Nlcolae Gheorghe biruitor cu Vfi- 
ratee a ținut să releve că este unul dintre 
profesioniștii care se prezintă cel mai 
bine în privința mînJUor.

Rezultate tehnice: cursa I: Văratec 
(N. Gheorghe) 41.5. MadlsOn cota 2. or- dirtea 4: cursa a tl-a; Tirada (St. Mi- 
hăilescu) 41.5. Morfeu. simplu 9. event 
13. ordinea 55; cursa a II!-a: I’apăr.aș 
(FI. Pașcă) 33.5, Tutănel, Sora, simolu 
2. event 9, ordinea 38. ordinea triplă 
293: cu-sa a tV-a: Izotr.er <1. Crăciun) 
31.6, Honda. Mojica, simplu 2. event a. 
ordinea 42, ordinea triplă 473; cursa a
V- a Hippy (G. Avram) 37. Creol, sim
plu 2, event 22. ordinea 36: cursa a
VI- a: Formula (Gh. Tănase) 28.5. Senzația. Habar, simplu 3. event 21. ordi
nea 20. ordinea triplă 242: cursa avrt-c: 
Somnoroasa (I. Florea) 31,8. Sanda, simniu 6. event 53. ordinea 45 : cursa a vnr-a 
Sadea a. Bănică) 31.4. senior. Ro*a. 
Hn. slmnlu 5. event 23. ordinea 49. ordinea 473. cursa a tX-a; Rațiunea (Tr. 
Marcu) 40,3, Kuseuta, simplu 5. event 
lș. ordinea 3. Pariul austriac s-a ridicat U stima de 1eî 19710 si s-s tnchla,

Niddy DUMITRESCU

Stzv.ua
uitter.fi


u Șl JUMĂTATE GREUTATEA ATLEȚILOR!
A

Ora tîrzîe la car» au luat sfîrșit 
întrecerii» din prima z! a cam
pionatelor europene de haltere, rai 
ne-a îngăduit să oferim cititorilor 
amănunte din lupta acerbă pentru 
victorie șl pentru recorduri care 
6-a dat în cadrul stilului „aruncat", 
de altfel cel mal spectaculos, care 
permite atletului să obțină perfor
manțe maximale. Vom încerca s-o 
facem acum.
_ Avansul de 18 kilograme acumulat 

po-după două mișcări, l-< făcut pe

IN PROGRAMUL ZILEI 
CATEGORIA PANA

Dintre concurent!! înscriși la. _____—— -___ — »ce»stA
categorie, se pare că prima șansă de a 
cuceri titlul o ara sportivul sovietic riito Shanldze, care « realizat tn acest an, la total, 402,500 kg. In lupta pentru 
primul loc sînt angajați și Norair Nu- rikj'an (Bulgaria) — 392,500 kg, K. Pitt- 
ner (Austria) — S85 kg, ca și polone
zii M. Nowak (377,5 kg) și H. Trebicki (375 kg.).

■t 
ta această categorie va concura si reprezentantul nostru Vasllc Bădescu. 

Cel mai bun rezultat al său în acest •n : 357,500 kg.

PE SCURT
O în legătură cu turneul olim

pic de la Munchen, președintele 
federației de haltere a R.F. a Ger
maniei, Otto Schumann ne-a de
clarat „Lucrările 
sînt mult avansate 
Sala poate găzdui 
3 200 de spectatori, 
ne va avea cite un 
alăturată de antrenament prevă
zută cu 20 de podiumuri, va per
mite pregătrraa concomitentă a 
unui număr de peste 60 de spor
tivi. în sala de antrenament vor 
fi instalate televizoare astfel că 
halterofilii care se pregătesc pen
tru a intra in concurs, vor avea 
prilejul să urmărească și ei con
fruntările. Pentru buna desfășu
rare a întrecerilor vor funcționa 
cele mai modeme instalații elec
tronice. în timpul concursului vor 
fi instalate și videomagnetofoane 
pentru a înregistra evoluția spor
tivilor, 
tații se 
pentru

de construcții 
față de grafic. 
Un număr de 
Fiecare națiu- 
vestiar. O sală

lonezul Smalcerz să abordez» foarte 
calm întrecerea. în timp ce prin
cipalul său adversar, sovieticul Gna- 
tov dădea semne de nervozitate și 
emoție. Pentru toți specialiștii era 
clar că Smalcerz nu poate pierde, 
în mod normal, primul loc la triat- 
lon și aceasta se vede pe fața resem
nată a lui Gnatov, acest -Hercule 
în miniatură", de dimensiunile unui 
copil (1 m 35 cm. înălțime), dar bine 
clădit și proporționat.

Conturile pentru medalia de aur 
fiind, practic, încheiate, bătălia s-a 
dat pentru recordul mondial al stilu
lui, egal cu 130 kg șl aparțlnlndu-i 
lui Gnatov, Patru concurenți și-au 
depus candidatura la doborîrea iul : 
Szucs, Gnatov, Smalcerz și Musta- 
fov, care au aruncat din prima în
cercare 125 kg. Mai prudenți, primii 
doi au atacat apoi 127,500, în timp 
ce polonezul și bulgarul — temerari 
s-au dus direct la 130. Sziics și Gna
tov au executat mișcarea cu maxi
mum de acuratețfi. Smalcerz și Mus- 
tafov au ratat de două ori.

Conform regulamentului, un re
cord mondial se poate stabili șl o- 
mologa din a patra încercare, soco
tită hors-concurs. rezultatul nefiind 
inclus în calculul totalului. Pe bară 
s-au așezat disouri însumlnd 132.500 
kg, greutate pe care au încercat s-o 
învingă Gnatov și Smalcerz. Ei au 
abordat tentativa ou tot curajul, 
Iuptînd admirabil cu o halteră care 
întrecea de două ori și jumătate 
greutatea propriului lor corp, au dus 
la piept această masă imensă de 
metal, dar n-au reușit s-o arunce. 
Recordul mondial a avut cîteva cli
pe de emoție, a tremurat, dar s-a 
arătat, deocamdată, mai puternic 
decit voința și hotărîrea atleților. 
Oricum însă, nu-1 prevedem o via
ță prea lungă.

Pe iubitorii de sport prezențî în 
sală i-a bucurat nespus succesul Iui 
Ion Horțopan, distins cu o medalie 
de argint la stilul smuls și situat 
pe locul 6 in clasamentul general. 
Cu un plus de concentrare la _____
cat“, unde era capabil de 120 kg. el 
se putea clasa pe locul 
fi deschis porțile spre 
concura la J. O. de la

.arur-
4. care i-ar 
lotul ce va 
Munchen.

<

VICTOR RUSU (cat. cocoș), medaliat cu bronz la

INTERVIUL NOSTRU AZI: ANTRENORUL SOVIETIC ALEKSEI MEDVEDIEV

ji in cazul unor contes- 
va derula Imediat filmul 

deplina edificare.

„GENERAȚIA NOASTRA VA FI MARTORA

0 SINGURĂ VICTORIE IN DEPLASARE IN DIVIZIA B
seri» i> Progresul București-învingătoare la Tirgoviște

SPORTUL SWDENȚESC BUC - Ș.N. 
OLTENIȚA 2—1 (1-0)

Din nou tribunele stadionului 
Politehnica au fost neîncăpătoare 
pentru amatorii dornici sâ vadă la 
lucru pe liderul seriei I. Studenții 
au mai adăugat zestrei lor încă 
două puncte, de astă dată în dau
na formației S. N. Oltenița, dar 
evoluția lor a fost sub nivelul ce
lei din partida cu Progresul Bucu
rești. Bucureștenii au avut iniția
tiva mai mult timp, însă acțiunile 
lor ofensive n-au pus decît rareori 
in pericol poarta adversă. Replica 
oaspeților s-a situat pe linia evo
luțiilor anterioare, adică bine. Ei 
s-au apărat cu calm și au construit 
acțiuni ofensive destul de pericu
loase, în special prin extrema 
stingă Stamanichi, la poarta apă
rată de Ion Vasile. în prima parte, 
după o perioadă de dominare, Bu
jor (Sportul studențesc), în min. 
19, a luat o acțiune pe cont pro
priu, a intrat în careu, a șutat, iar 
Neluță (Ș.N.O.), vrînd sâ degajeze 
balonul, l-a introdus în propria 
poartă. La reluare, in min. 46. Sta
manichi — intrat in careu — n-a 
putut fi oprit din cursa sa decît 
prin fault de Jurcă și Păunescu a 
transformat penaltyul, restabilind 
egalitatea. Golul victoriei a fost 
realizat tot din 11 m. de către Co- 
jocaru (min. 68), acordat in urma 
unui fault. în careu, al lui Dima 
asupra lui Lișeanu. A condus 
foarte bine I. Ritter — Timișoara.

V. Pompiliu

marcat de Rădoi (min. 60). După 
zece minute, oaspeții au redus din 
handicap, prin Strechlolu II. A ar
bitrat (prima repriză — bine, în a 
doua — slab) V. Dumitru — Ol
tenița.

A. Păpădie
C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 3-0 (1—0)
Victorie meritată a feroviarilor, 

care au avut mai 
tiva. Golurile au 
Mărculescu (min. 
min. 60 au fost 
(Ceahlăul) pentru 
rului și Panait (C.F.R.) pentru pro
teste. A condus foarte bine I. Chi- 
riță — Ploiești.

C. Enea, coresp.
METALUL PLOPENI — PORTUL 

CONSTANȚA 3-1 (2—1)
începuturile de repriză au apar

ținut gazdelor, care au marcat trei 
goluri, prin Spiridon (min. 2), Ko
rea (min. 7) și Petre (min. 68). 
Metalurgiștii, mulțumiți de rezul
tat, au slăbit ritmul și constănțe- 
nii au redus din handicap zprin 
Bekir (min. 31). G. Vasilescu II — 
Bueurești, a condus bine.

I. Tănăsescu, coresp.
PROGRESUL 
(2-D
s-au 

au trebuit să 
mult pentru victorie. în- 
Mărgășoiu (min. 15 și 50), 
(min. 20), respectiv Ionescu 

32 și 75). în min. 89 Gheor- 
(Progresui) a fost eliminat

mult timp Iniția- 
fost realizate de 
18, 57 și 83). In 
eliminați leneși 
lovirea adversa-

ȘTIINTA BACAU — 
BRA1LA 3—2

După ce studenții 
cu ocaziile, în final 
lupte 
scris : 
Pe’.ea 
(min. 
ghiță 
pentru proteste. A condus slab C. 
Ghenciulescu — Tirgoviște.

I. Iancu, coresp. județean

„jucat" 
buit să 

j in-

CHIMIA RM.

Localnicii 
frumos Joc 
nat,

F.C.VTLCEA — 
1—0 (1—0)
care au făcut 
din actualul

GALATI

cel mal 
campio- 

au avut multe ocazii de a 
mări avantajul Unicul gol a fost 
realizat de Păciulete 
min. 39, Ionică (F. 
fost eliminat pentru 
arbitrului C. Petrea 
care a condus foarte

P. Giornoiu, coresp.
METALUL TIRGOVIȘTE—PROGRESUL 

BUCUREȘTI 1—4 (0—3)
Bucureștenii și-au etalat din plin 

cunoștințele fotbalistice în fața 
pretențiosului public din Tirgo
viște. Nimeni nu poate contesta 
victoria Progresului, chiar la acest 
scor. Golurile au fost realizate de 
Dudu Georgescu (min. 1 și 10). G. 
Georgescu (min. 40), V. Popescu 
(min. 60), respectiv VI iiilă (min. 
75). Foarte bun arbitrajul lui V. 
Topan — Cluj.

M. Avanu, coresp. județean

Wiin. 39). în 
C. Galați) a 
injurii aduse 
— București, 
bine.

1. SP. STUD. 24 14 8 o Z 44—26 36
2. Progresul B. 24 13 5 6 44—22 31
3. Ș.N. Olt. 24 12 5 7 28—28 29
4. Poli. Galați 24 9 9 6 31—20 27
5. Metalul B. 24 10 6 8 26—19 26
6. F.C. Galați 24 10 5 9 29—27 25
7. Metalul P. 24 10 4 10 30—28 24
8. Met. Tgv. 24 9 5 10 25—29 23
9. Știința Bac. 24 7 9 8 21—25 23

10. Dunărea G. 24 7 8 9 18—26 22
11. Ceah. P.N. 24 9 4 11 26—36 22
12. Pr. Brăila 24 9 3 12 22—22 21
13. C.F.R. Paș. 24 8 4 12 26—30 20
14. Poiana C. 24 8 4 12 28—36 20
15. Chimia R.V. 24 8 4 12 19—34 20
16. Portul C. 24 4 7 13 24—33 15

ETAPA VIITOARE (21 mai)»

• în 
natelor 
președintele forului 
Janus Przedpelski (Polonia) ne-a 
declarat: „Colegii români au lu
crat foarte bine. Sala de concurs, 
cea de antrenament, hotelul șt ce
lelalte servicii oferă posibilitatea 
concurenților să realizeze rezul
tate pe măsura posibilităților lor. 
Dar, dincolo de aceste conside
rente trebuie să subliniez' că a- 
ceastă ediție a întrecerilor conti- 
nentale constituie o repetiție ge
nerală înaintea J.O. de la MUn- .glogtame „mai puțin.
chent‘. t— Cum aprecia ți progresul ac-

legătură cu ediția campio- 
europene de la Constanta, 

continental.

UNEI PERFORMANTE DE
Rubrica scurtelor noastre inter

viuri cotidiene o continuăm în 
compania antrenorului sovietic A- 
leksei Medvediev, strălucit per
former al halterelor de acum 15— 
20 de ani. campion mondial la 
categoria grea în anii 1957 și 1958, 
omul care l-a înfruntat și l-a de
tronat pe Paul Anderson, dar n-a 
reușit Să-i doboare și recordul 
(512,500 kg), oprindu-se la 5 ki-

RAFAEL BELENKOV A DOMINAT
(Urmare din pag. I)

capului, dar s-a dezechilibrat și 
n-a putut s-o fixeze. El a părăsit 
plingînd în hohote podiumul de 
întrecere. Fusese la un pas de o 
mare performanță. Din duelul pen
tru primul loc a profitat un al 
treilea, juniorul G. Todorov, care 
— propunîndu-și mai puțin — a 
realizat foarte mult: 137,500 kg și 
titlul de campion al Europei la sti
lul „aruncat". Pe locul 2 Belenkov

— 135 kg, pe 
rezultat, dar cu... 
mai greu : Victor 
ține cel mai bun 
din cariera sa.

locul 3, cu același
100 de grame

Rusu, care ob- 
rezultat sportiv

CLASAMENTUL
. Belenkov (U.R.S.S.) 363

Todorov (Bulgaria) 355 
Korcz (Polonia) 352,500 
Kirov (Bulgaria) 352,500 
Rusu (România) 345 kg, 6.

R.
G.
W.
A.
V.
Czyz (Polonia) 342,500 kg.

GENERAL:
kg,
kg, 
kg.
kg.

3.
4.
5.
S.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE

700 kg !"

POLITEHNICA GALATI — DUNAREA 
GIURGIU 0—0

Joc de nivel tehnic modest. în 
repriza secundă studenții au do
rn, nat. dar înaintașii au ratat cu 
senitâtate. A arbitrat bine Gh. 
Manele — Constanța.

Gh. Arsenle. coresp.

Progresul Buc. — Știința Bacău, 
F. C. Galați — Poiana Cîmpina, 
Progresul Brăila — Portul Constan
ța. Metalul Tirgoviște — Metalul 
Plopeni, Ceahlăul P. Neamț — Chi
mia Hm. Vîleea. Dunărea Giurgiu 
— Sportul studențesc Buc, S. N. 
Oltenița — Politehnica Galați. 
C. F. R- Pașcani — Metalul Bucu
rești.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
CÎȘTIGATOARE LA BĂIEȚI

IAȘI, 14 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Primul tur 
ai turneului final al campionatu
lui masculin, ce s-a disputat timp 
de trei zile pe arena Nicotină, a 
fost ciștigat de o manieră catego
rică de către echipa Petrolul Plo-

turneu final al campionatului di- - 
viziei A: 1 Petrolul Ploiești 10279 
p d (în jocul II 5026 p d) 12 p. 
2. Constructorul Galați 1C096 pd 
(5016) 10 p, 3. Voința Tg. Mureș 
10060 pd (4997) 8 p. 4. Rapid 
București 10025 pd <4969) 6 p. 
5 Voința Cluj 9833 pd <4889' 4 p- 
6. Electrica Sibiu 9642 pd (4824< 
2 p.

La individual s-au remarcat, tn 
mod deosebit, jucătorii: C. Vină- 
toru 1804 pd (in cele două jocuri), 
D. Dumitru 1796 pd (ambii de la 
Petrolul), I. Tismănani 1758 p d. 
I Băias (Constructorul) 1706 pd. 
(ambii de la Constructorul Galați). 
St.
1723 
1736 
Cluj)

Lansează bila, unul dintre cei mai 
tineri participanți la turneul final 
de la Iași, Ilie Băiaș (Constructorul 
Galați), component al echipei na
ționale. care peste puțin timp va 
participa la „mondialele" de la 

Split (Iugoslavia)

iești, care are astfel mari șanse 
de a cuceri titlul, evi'dent dacă va 
evolua la fel de bine, și în turul 
doi. în ambele jocuri, ploieștenii au 
realizat rezultate mari, peste 5000 
p d, totalizînd maximum de punc
te posibile la încheierea compe
tiției. Jucătorii Petrolului au avut 
multă precizie în lansarea bilei, 
obținînd cifre valoroase, în jur de 
900 pd. Pe locul secund s-a cla
sat Constructorul Galați.

Iată clasamentul șl rezultatele 
celor sase finaliste în acest prim

pe podium?
Pe timpul meu recordul mon- 
absolut era ce 51L500 kg ș: 
aceasta li se părea tuturor 

fantastică. Astăzi. un mijloc, j
(82.5 kg) ridică 515 kg St specia
liștilor li se pare că e foarte pu 
țin in comparare cu cele 645 de 
kilograme ale recordului la cate
goria supergrea. Aceasta este di
ferența.

— Care au fost după părerea dv. 
cauzele care au contribuit la acest 
salt uimitor?

— în' primul rînd, creșterea ca
racterului de masă al halterelor, 
disciplină care cunoaște o popu
laritate tot mai mare în rindul 
tinerilor dornici să fie puternic; 
și riguroși. Apoi, 
tehnicii și — 
științei, care 
consistent.

— Unde se 
absolută ?

dial 
cifra

Campionul
categoriei musca

Zigmund
SMALCERZ
(Polonia)

in
ar

va

îmbunătățirea 
sfîrșit — aportul 
putea fi si mai

opri performanța

— Teoretic, cel puțin, ea nu se 
va opri niciodată. Cred că genera
ția noastră va fi martora unei per
formanțe de 700 kg. Chiar mai re
pede decit ne așteptăm. Apoi, 
dacă vom trăi, vom vedea...

TURNEELOR FINALE [turul]

O acțiune a studenților este destrămată de apărarea oaspeților. (Fază din meciul Sportul studențesc _
S. N. Oltenița.) ,

Zigmund Smalcerz. deși a 
trecut de ^prinsa hnerețe 
sportivă*', are o mare cali
tate : a reușit sa se mențină 
la coar 52 de kilograme, in 
ciuda vîrstei sale de 31 de 
ani I Antrenamente judici
oase. viață sportivă corectă 
— iată caracterizarea pe 
scurt a acestui valoros hal
terofil polonez. Scundul pro
fesor ce educație fizică din 
Varșovia (are doar 1,53 m), 
campion mondial în 1971, a 
devenit acum și campion al 
continentului, reușind să-și 
egaleze recordul personal cu 
o excepțională performanță 
de 340 kg ! Zigmund Smal
cerz are acum in proiect 
cucerirea titluluî olimpic.

Se pare că acest obiectiv 
îi va reuși — așa cum spun 
specialiștii — pentru că la 
J. O. de la Munchen este 
greu de crezut că va apare,

Seria a ll-a C.S.M. Reșița ținutâ in „șah" de Corvinul Hunedoara
C.SJA REȘIȚA — CORVINUL 

HUNEDOARA 1—1 (0—0)

Cum s-au comportat celelalte com
petitoare ? Voința București. care 
emitea cele mai îndreptățite preten
ții la șefie, a fo-t <tapirită de o 
inexplicabilă emotivitate, chiar s: 
unele dîntre jucătoarele cu o vastă 
experiență au evoluat precipitat, ra- 
tind copilărește. La Voința Tg. Mu
reș, C.S.M. Reșița și Voința Cluj 
s-a văzut că nu au la activ meciuri 
„tari*. Am lăsat special la urmă for
mația Laromet București care con
tinuă să fie tributară la primele 
schimburi, minusurile lor fiind greu 
de recuperat mai ales că nici echi
pierele de bază nu au strălucit. Re-■ • • " - -J Bucu-

Bueu- 
Bucu— 
Reșița 

.__  __ . ____ Mureș
_ p.d. (2), 6. Voința Cluj 2 247 p.d. 

(1). Cifrele din paranteză reprezintă 
punctele acumulate fn urma reni.- 
tatelor înregistrate.

întrecerile de duminică au fost 
mult mai aprig disputate. Ferovia
rele s-au comportat din nou bine. 
Voința București s-a menținut in 
plutonul fruntaș, iar mureșeneeie, 
acomodindu-se mai rapid cu pistele 
au reintrat In cursa pentru titlu, 
reușind sâ ciș'.ige manșa a H-a. 1. 
Voința Tg. Mureș 2 392 p.d. (9), 2. 
Voința București 2 389 p.d. (5). 1 
Voința Cluj 2 387 p.d. (4) 4. Rapid 
București 2 384 p.d. (3). 5. C.S-M. Re
șița 2 372 p.d. (2>. 6. Laromet Bucu
rești 2 294 p.d. (D. Clasamentul ge
neral după două manșe : 1. Voința 
București 10 p. 2. Rapid București 
9 p. 3. Voința Tg. Mures 8 p. 4. 
C.S.M. Reșița 5 p, 5. Laromeț Bucu
rești 5 p, 6. Voința Cluj 5 p. Per
formerele individtiale ale concursu
lui : 1. Gertrude Apro (C.S.M. Re
șița) 449 p.d. 2. Cornelia Petrușcă 
< \ omța Buc.) 445 p.d„ 3. Alexan
drina Navon (Rapid București) 441 p.d.

Troian lOANIȚESCU

CHIMIA FAGARAȘ — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 4—1 (2—0

MINERUL ANINA — MINERUL BAIA 
MARE 1—1 (1—0)

Joc de bun nivel tehnic. în pri
ma repriză — gazdele au dominat, 
iar după pauză — oaspeții au ata
cat mai mult. Autorii golurilor: 
Mațe (min. 43) pentru Minerul 
Anina, Trifu (min. 70) pentru Mi
nerul Baia Mare. A arbitrat foarte 
bine A. Bentu

Joc frumos, la care ambele echi
pe și-au adus contribuția. Oaspeții 
au jucat -la ofsaid-4, fapt ce a în
lesnit înaintașilor făgărășeni să 
străpungă apărarea adversă. Au 
marca* : Feher (min. 26 și 68), 
Boantă (min. 30) și lonițâ (min. 
79), respectiv Becheru (min. 85 
din 11 m). A arbitrat bine Gh. 
Dragocnir — București.

B. Stoiciu. coresp.

Peste 6 000.de spectatori au asis
tat la un joc viu disputat, in care 
hunedorenii au luptat mult pentru 
obținerea unui punct, ceea ce în 
fina! au reușit. Gazdele au deschis 
scorul prin Kis (min. 55) care a 
transformat un penalty. în min. 
77, Cergo (Corvinul) a stabilit re
zultatul partidei. A condus bine C. 
Niculescu — București.

L Plăvițiu, coresp.

— București.
P. Lungu, coresp.

zultațe'e manșei I : L Rapid 
rești 
resti 
rești
2 361
2 345

1. C.S.M. REȘ.
2. Min. B.M.
3.
4.
5.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
11
9

10
9

11
10
10
10
10
10
9
9
9
8
9

4
8
8
9
9

11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
13

5
5
7
5
6
2
4
4
3
3
3
4
4
4
5
2

36—15
41—26
30—21
28— 29
32—25
40—34
29— 33
24—28
24— 27
17— 21
18— 25
25— 27
19— 24
21—30
19—34
28—32

35
27
25
25
24
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
20

2 454 p.d. (6). 2. Voința 
2 411 p.d_ (5). 3. Laromet
2 383 p.d. (4). 4. C.S.M. 
p.d. (3>. 6. Voința Tg.

METALURGISTUL CUGIR - C.SM 
SIBIU 1—1 (0—0)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0)Tg. M.) 

(Rapid) 
(Voința

(Voința 
C. Rădulescu 
ș; I. Stefuci 
P d.

V. DIACONESCU

ECHIPA FEMININĂ 
VOINȚA BUCUREȘTI 

PE PRIMUL LOC
MANGALIA NORD, 14 (prin 

leton, de la trimisul nostru).
Prima manșă a turneului final 

feminin s-a încheiat simbătă seara 
cu o surpriză, pe cit de neaștepta
tă, pe atît de plăcută. Echipa Ra
pid Buourești, totuși rămasă in 

cursa pentru primele locuri, grație 
jocului șansei, deși a venit la Man
galia Nord cu formație incompletă 
din cauza dnor indisponibilități de 
ultim moment, dar hotărâtă să lupte 
pînă la ultima picătură de energie. 
Ea a depășit clar pe actuala cam
pioană a țării Voința Tg. Mureș și 
alte sexteturi redutabile.

Feroviarele au acționat economi
cos, au abordat jocul cu prudență 
acumulînd puncte prețioase.

Eordogh 
pd, 
pd 
1714

s-a 
iar

Gazdele au jucat sub așteptări. 
Sibienii au deschis scorul prin Ră- 
duț (min. 85). Apoi, localnicii au 
avut o rever,.re și au egalat prin 
Gorj (min. 77). Foarte bun arbi
trajul lui B. Voiculescu — Caracal 

M Vilceanu. coresp.
le- GAZ METAN MEDIAȘ — OUMPIA 

SAW MARE 1—0 (0-0)

Medieșenli au dominat, iar, oas
peții s-au apărat bine și au con
traatacat periculos. Unicul gol a 
fost marcat de Dumbreanu (min. 
51). A arbitrat bine V. Gligorescu 
— Ploiești

V. Popotă ei. coresp.

GLORIA BISTRIȚA - C.F.R. ARAD 
ț_0 (0—o;

(Urmare din pag. 1)

IERI PE DINAMO,

de pe aite continente, un 
halterofil care să-l poată în
vinge. La categoria muscă, 
cei mai buni din Europa 
sînt și cei mai valoroși din 
lume.

Aproximativ 5 000 de spectatori 
au asistat la acest meci. Craiovenii 
au avut inițiativa în prima parte 
și au marcat un gol (Stanciu — 
min. 32), apoi după pauză și-au 
mărit avantajul prin Hîrșoveanu 
(min. 65). Al. Paraschiv — Bucu
rești a arbitrat foarte bine.

St. Gurgui, coresp. județean

POLITEHNICA TIMISOARA — 
OLIMPIA ORADEA 3—0 (3-0)

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

nu a vrut să se evidențieze, a luat 
o acțiune pe cont propriu și păcă
lind întreaga echipă adversă nu s-a 
mai oprit decit în butul advers, mar- 
cînd 20—10; Nica a transformat șj 
a urcat .scorul la 22—10. Era o în
frângere prea severă însă a oaspe
ților față de aspectul general al jo
cului și, cînd nu mai erau decît 
cîteva secunde pînă la fluierul fi
nal, englezii au lansat un atac dis
perat și din nou Alan Pearn a val
sat printre ai noștri pasînd lui 
Friend, care a marcat o încercare, 
lui Pearn rămînîndu-i și . satisfacția 

' transformării : 22—16. Și, astfel. în 
aplauzele spectatorilor a luat sfîrșit 
această partidă care a marcat, spe
răm, un moment important pentru 
rugbyul nostru și a constituit o ex
celentă propagaad.5 sportivă. (<

Arbitrul7 Rene Chiriac a condus 
foarte bine echipele i

SELECȚIONATA ROMANA l Dur- 
bac (BUCOȘ) - RAȘCANU, Pavlo- 
Vici, DRAGOMIRESCU, NICA - 
Marica, Neagu — Pop, FI. CONSTAN
TIN FUGIGI — ATANASIU, Dă- 
răba'n — DRAGULESCU, Ortelecan, 
Dinu (Baciu).

SELECȚIONATA CORNWALL-DE
VON : Bate — Mort (Trerise), Fri
end, Johns, Plummer — Holman, 
Pearn — Gammon (Staddon), Hu
ghes, Corin — J. Baxter. Goss — 
Pryor, Harris, P. Baxter.

★
Partidele din cadrul turneului fi

nal al campionatului de juniori, care 
trebuiau să se dispute iferl, s-au 
amînat pentru o dată oara sa va 
enunța ultjj^ „ - —

în prima repriză — joc de uzură, 
cu multe neregularități. După 
pauză, jucătorii de la Gloria și-au 
impus superioritatea și au marcat 
unicul gol al meciului. Autor: 
Mureșan (min. 72). Foarte bun ar
bitrajul lui M. Roman — Brașov. 

L Toma, coresp.

Timișorenii au dominat copios 
in prima repriză și au marcat trei 
goluri, prin Gherga (min. 5 și 14) 
și Bojin (min. 45). în partea a 
doua, studenții, mulțumiți de re
zultat, n-au mai insistat în fazele 
de finalizare. A condus satisfăcă
tor Gh. Micu — Tg. Jiu.

P. Arcan, coresp. județean

C.F.R. T. 
CFR Arad 
Poli. Tim.

6. Chim. Făg.
7—8. Min. An.
C.S.M. Sibiu

Gloria B. 
Olimp. S.M. 
Gaz m. M. 
Corv. H.
Met. Cugir 
Electro. Cr.

15. Vulturii L.
16. Olimpia O.

ETAPA VIITOARE (21 mai): 
C. F. R. Arad — Chimia Făgăraș, 
C. S. M. Sibiu — Gloria Bistrița, 
O. F. R. Timișoara — Minerul Ani
na, Electroputere Craiova — 
C. S. M. Reșița, Olimpia Oradea — 
Gaz metan Mediaș, 
nedoara — Vulturi; 
Olimpia Satu Mare 
Timișoara, Minerul 
Metalurgistul Cugir.

Corvinul Hu- 
textila Lugoj, 
— Politehnica 
Baia Mare —

INTILNIRI AMICALE

AȘA

I. 
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.

PRONOSPORT
ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 20, ETAPA 
România (A) — Ungaria (A) 
Politehnica Galați — Dunărea Giurgiu 
Metalul Tirgoviște — Progresul Buc. 
Chimia Rm. Vîleea — F.C, Galați 
Electroputere Cv. — C.F.R. Timișoara 
Minerul Anina — Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița — Corvinul Hunedoara 
4rezzo — Brescia 
Catania — Perugia

X< Foggia — Reggina
XL Genoa — .Bari

XII. Lazio — Taranto
Falernșa — Coma

x
X*»X
1
1

X 
X 
X

1
1 

X
X
0C

DIN 14 MAI 1972 
FOND DE CÎȘTIGURI:

404.534 lei.

Plata dștigurilor pen
tru acest concurs se va 
face astfel: în Capitală 
incepînd de vineri 19 
mai plnă la 28 iunie 
1972 Inclusiv; tn țară 
incepînd aproximativ de 
marți 23 mai pînă la 
28

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—1 (1—0)

A fost un reușit joc de verificare 
a celor două echipe. Steagul roșu a 
jucat ceva mai bine decît partene
rii de întrecere, a atacat mai mult, 
reușind să înscrie de două ori prin 
Flores cu (min. 44) și Cadar (min. 
55). .. ..............
abia în 
Moraru.

C.

Ploleștenii au redus din scor 
ultimul minut de joc, prin

F. C.
GRUIA—coresp. județean

ARGEȘ — S. C. BACAU 
3—2 (3—0)

frumos acest joc. în pri-Foarte frumos acest joc. în pri
ma repriză argeșenii au dominat și 
au marcat trei goluri s D. Ștefan 
(min. 25), Roșu (min. 33) și Jercan 
(min. 38). în repriza secundă, băcă
uanii au atacat mal viguros. înscri
ind prin Hrițeu (min. 61) și Pană 
(min. 69)..... ........

DINAMO RAPID 2—1 (1—1)

Cu o săptămînă în urmă, în Ciu
lești, rapidiștii au ciștigat cu 2—1. 
Șîmbătă, pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, dinamoviștii s-au... 
revanșat exact cu același scor. Pri
mul gol l-a înscris Doru Popescu 
(min. 22), care a reluat în plasă 
balonul primit de la Dumitriu. după 
ce acesta l-a driblat și pe Rămu- 
reanu ! In continuare, ambele echipe 
evoluează bine. In min. 36, rapi
diștii egalează prin Boc, care trans
formă un penalty, acordat de arbi
trul D. Predescu la un fault al Iul 
Constantinescu asupra lui Apostol.

Tn repriza secundă, dinamoviștii 
controlează mai mult jocul și în
scriu golul victorios prin același 
Doru Popescu (min. 72).

X Aurel r.mxin

000.de


(Urmare din pag. 1)
care trebuia să fie „colorantul' între
gului joc al une; echipe care apasă, 
acasă, pe pedala . ofensivei, trebuie 
să constatăm că nici acest comparti
ment n-a dat satisfacție, neavînd de- 
cit slabe realizări pe aripi (Domide 
și apoi Dobrin — nespecializafi; lor- 
danescu — cvasianonim o întreagă 
repriza), adică în zonele pe unde 

învăluirea unei 
apărări aglomerate iar pe centru ne- 
putînd depăși „blocul" ferm, rapid al 
apărării unaare, dominată de perso
nalitatea Tui Panc.sics. Cele două 
rchimbârj operate în timpul reprizei 
o doua, ambele în acest comparti
ment, au avut un bun efect, Lucescu 
aducind un plus de vigoare, 
de viteză și <je.„ greutate spe
cifică, iar Neagu intervenind în
joc cu binecunoscuta lui putere de 
penetrație și poftă de gol. Astfel in
cit, finalul de partidă a aporținut net 
echipei României, iar oaspeții, de un
de pină atunci căutaseră să tragă de 
timp pentru a-si salva victoria, cu 
intrat Intr-o evidentă panică, făcind 
acum totul pentru a-și salva „draw"- 
ul...

Țn ansablu, a fost un meci dirz, 
chior încordat, eu angajament fizic 
maxim, dar — lucru pe care-l sub
liniem cu satisfacție — disputat co
rect, cu sportivitate. De altfel) aceeași 
atmosferă, dorită de noi tofi a dom
nit și în tribune.

Sub raportul spectacolului, întîl- 
nirea nu ne-a oferit prea mult; am 
putea spune chiar că din unghiul 
celui mai de seamă atribut al fot
balului, fazele de gol, meciul a fost 
sărăcăcios.

Rămînem, așadar, după acest 
meci, cu regretul că echipa noastră 
n-a putut obține ieri calificarea, dar 
și cu acela că ea a avut o evolu
ție sub așteptări, că starea ei

FILMUL
PARTIDEI

(Urmare din pag. I)

26 (salvează Dinu), 27 (respinge la 
timp LupescU). tn acest timp, echipa 
noastră, deși atacă mai mult. nu 
reușește decît rar să treacă peste 
„valurile" de apărare ale oaspeților. 
Se comit greșeli în pase și în com
binații în atac, mijlocașii șl funda
șii lasă spații goale, de care știu să 
profite oaspeții, prin jocul inteli- 

trio-ului Kocsis—Bene—
pe un asemenea spațiu, 

înscris al doilea gol. 
*) plasamentul 

a tre- 
a cen- 
minge, 
n-a iz- 
a fost

gent al 
Szoke. Și, 
s-a produs faza din min. 36, cind 
oaspeții au i___L
Szoke a profitat de __
prea avansat a lui Deleanu. 
cut în mare viteză de el. 
irat, Răducanu n-a ieșit la 
Lupescu — jenat de Bene — 
butit să degajeze și mingea 
interceptată de acesta din urmă. O 
pasă Iui Kocsis, aflat liber în fața 
porții, un șut pe jos. pe sub Rădu
canu și echipa Ungariei conduce cu 
2—1 !

Râducanu apăra un 11 ml
Reacția echipei noastre se produce 

imediat și atacă ceva mai insistent; 
în min- 39 Dumitru scapă spre 
poartă, dar este oprit neregulamentar 
(nou? ni s-a părut în careu). Lovi
tura ■ liberă acordată la 16—17 m rt- 
mine fără rezultat. în schimb, un nou 
contraatac (clasic executat) al oaspe
ților se soldează, de data aceasta, cu 
un penalty. Lupescu cade și lovește 
cu mina balonul, Kocsis execută lo
vitura de la 11 m. acordată de ar
bitru, dar Răducanu apără senzațio
nal, împiedicînd un scor care ar fi 
putut pecetlui soarta partidei.

Presiune la

->

î A început turneul de polo de la Miinchen î ÎNTTLNIRI PENTRU

spirit n-a fost propice dacă nu unei 
□ufodepășîri, măcar reeditării evo
luțiilor eficiente din oile partide re
cent susținute la București.

Și acum, cîteva scurte considera
ții asupra evoluției jucătorilor. Ră
ducanu a avut cite o parte de vină 
la amblele goluri, dar a apărat ma
gistral penalty-ul. Sătmăreanu și Dinu 
au *er'< .dupâ părerea noastră, 
cei mai buni jucători români. Lu
pescu și-a făcut onorabil datoria. 
Deleanu n-a constituit un obstacol 
prea dificil pentru rapidul Szoke, 
dar după pauza a fost net mai bun. 
Dumitru a jucat dezorientat, n-a ști
ut ce vrea, l-o neglijat pe Kocsis 
care în prima repriză a fost mereu 
hber,^ fâcînd tot jocul oaspeților; 
bun in deposedări, dar mai puțin 
sigur la pase, ca de altfel și Radu 
Nunweiller, ieri un diri|or mai puțin 
inspirat al echipei. Domide, cam 
lent, a . fost totuși adeseori pericu
los, mai ales după pauză. Sub as- 
t“*“~ 
deauna ___ _ _____ r
care a jucat totuși bine față ce 
puținele zile de pregătire efectuate 
după accident; golul său egaliza
tor a fost o execuție de mare fi
nețe. Dembrovschi a jucat șters, pere 
sub potențialul său fizic normal, o 
greșit mult, lordănescu, sub toate e- 
voluțiile sale de pîr.o acum din e- 
chipa naționaiă. Introducerea iui 
Neagu șî Lucescu, inspirată, a adus 
ameliorări sensibile jocului în ctac.

De la ocspeți, cei mai_ buni ni 
s-au părut, în ordine, Kocsis, Szucs, 
Pancsics, Zambo, Fabian.

Arbitrajul lui K. Tschentscher, e- 
locvent pentru clasa sa ridicată, dar 
surprinzător prin decizia din minu
tul 45_, cînd a acordat 11 m la un 
henț involuntar, deci lipsit de ele
mentul primordial al unei asemenea 
decizii, intenția.

tepfori — dar de la el se cere tot- 
----- j foarte mult ! — Dobrin,

tor a fost o execuție de

LEGEA ASPRA A FOTBALULUI
Ieri, după amiază, în clipa în care arbitrul a fluierat începutul, 

„tricolorii' noștri aveau de străbătut ultimul pas spre piscul nu
mit Bruxelles, într-o ascensiune care pusese capăt, cu o seară în 

urmă, iluziilor a trei mari alpiniști ai fotbalului european — Anglia, 
Italia și Iugoslavia — toți trei prezenți, la Roma, în turneul final din 
1968. Dar, în clipa în care se bateau ultimele pitoane, a izbucnit furtu
na. A fost destul ța prima rafală să-l orbească pe Răducanu, pentru 
ca acest ultim pas să devină aproape insurmontabil. A urmat însă, 
fulgerul lui Dobrin, si cerul s-a înseninat. Tn acele clipe am avut și no- 
iluzia că „zarurile sint aruncate". Dar n-a fost să fie așa. Echipa Un
gariei a jucat in continuare „ca pe timpuri", înaripată poate de gindul 
că a arvut forța să înlocuicscă avangarda sa de la Budapesta — Fa- 
zekas, Branikovits, Dunai II — cu un trio nou — Szocke, Bene, Zambo 
— acesta din urmă suferind o uimitoare metamorfoză. La capătul unei 
scurte perioade în care „tricolorii" n-au izbutit să exploateze momen
tul ps:hologic favorabil, a venit al doilea gol, pe care nu știu dacă-l 
pot atribui nerăbdării noastre sau reflexului de fantezie al lui Bene și 
kocsis... A urmat, insă, marea revanșă a lui Răducanu, care a înfruntat 
cu curajul său de condotier forța lui Kocsis, cel mai bun jucător ungur 
de pină atunci.

Acesta a fost „momentul-cheie" al meciului. Echipa noastră, evi
dent contractata pină la pauză, a pornit asediul. Dar golul nu venea... 
Atunci s-a produs ol doilea moment decisiv al meciului. în ultimele mi
nute ou apărut pe teren cei mai contestați jucători din ultimul timp : 
Neagu și Lucescu. Și dialectica fotbalului a ținut ca ei să scrie istoria aces
tor ultime minute. Lucescu a retrăit filmul jocului de la Lausanne și a spart 
tiparele unui tempo a! resemnării. Neagu, scăpat parcă dintr-o cușcă, 
s-a oprit în plasa porții lui Geczi, înscriind, poate, după Guadalajara, 
al doilea gol istoric al său, fără de care tonul acestor rinduri ar fi 
fost acum mult mai elegiac.

★
M-ercuri, la Belgrad, „tricolorii* atacă din nou ultimul pas sp-e 

pisc. Acest teribil balon rotund, care e cel moi intransigent d ->tre 
arbitri, impune ambelor echipe o reexaminare de fond. Formația noas
tră are, cred, marele avantaj psihologic de a fi conștientă de faptul că 
a remizat cu o puternică echipă ungară, într-un meci în care doar 
Sătmăreanu și Dinu ou repetat jocul de la Budapesta.

Curaj, băieți I Legea aspră a fotbalului cere acest baraj de onoore. 
Fie ca Victoria să surîdă celor cu adevărat mai putem c .

loan CHIRILA

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU O VICTORIE CATEGORICA: 12-1

CU SELECȚIONATA AUSTRIEI
MLNCHEN 14 (prin telefon) In 

piscina „Dante" din localitate 
început duminică partidele din ca
drul turneului de calificare pentru 
J.O. la polo. Reprezentativa Româ
niei a debutat în această competi
ție cu o victorie categorică în fața 
selecționatei Austriei. Poloiștii ro
mâni au jucat rapid, au atacat con
tinuu. lăsind o bună impresie după 
prima lor evoluție. La sfîrșitul ce
lor 4 reprize, tabela de marcaj in
dica scorul de 12—1 (3—0. 3—O 
2—0, 4—1) în favoarea tricolorilor. 
Au marcat: Viorel Rus 4, Zamfi- 
rescu 2, Cornel Rusu
Rusu 2, D. PoPescu ?! Trauttruan 
(autogol) pentru formația română. 
Poloiștii austrieci au înscris golul 
de onoare. în ultima repriză, prin 
Walcher. A arbitrat corect Schnei
der (R.F.G.) .

In cea de a doua partidă a zilei 
s-au întîlnit echipele Spanie; și Sue
diei. alte două candidate la cali
ficare. Exceptând prima repriză, 
jucătorii spaniol; s-au dovedit su
periori. cîștigînd cu 6—4 (0—1. 
3_ ] 1_ i. 9—1). Au înscris: Jane
3, Rubio. Sans. Puigdeval de la în
vingători, respectiv, T. Fjarstad. 
Engstrom. Svensson, Danielsson de

au

CUPA DAVIS“
_ tenis a IranufuT 
pentru turul doi al

4, Zamfi-
2. Claudiu

la învinși. Bun arbitrajul lui 
man (R.F.G.).

La ora cînd închidem ediția 
în curs de desfășurare meciul 
tre Grecia și Bulgaria-

Programul partidelor de luni i 
Bulgaria — Austria, Suedia — Gre
cia, Franța — Spania și România — 
Anglia

Foi

este 
din-

Selecționata de 
s-a calaficat ] .
„Cupei Davis*. învingând cu scorul 
de 4—1 echipa Republicii Arabe 
Egipt, în înțîlnirea desfășurată la 
Teheran. în ultimul meci de simplu, 
întrerupt din cauza îatunericului. 
Hussein Akbari (Iran) a dispus cu 
scorul de 4—6, 7—5. 6—3, 6—0 de 
egipteanul Ebrahim Mahmoud. După 
cum se știe, tenismenii iranieni vor 
juca în turul doi al 
selecționata României, 
gramat la București, 
mai.

competiției cu 
în meciul pro- 
între 18 și 20

★
(Canada) se desfâ- 
meciul dintre echi- 
Mexicului con tind

Ea Vancouver 
șoară în prezent 
pele Canadei și 
pentru „Cupa Davis", (zona ameri
cană). în ziua a doua, tenismenii 
mexicani au cîștigat dublu] și con
duc CU 2—1.

A 25a edifie a „Cursei Păcii"

Krzeszowiec (Polonia) învingător in etapa a 9-a
Alexandru Sofronie — locuf 4

Dumitrescu pe locul 4 
inaintea ultimei zile 

a campionatelor 
europene de talere

El'ROVILLAS, 14 (prin 
această localitate spaniolă __ pe un timp friguros, cu vint și ploaie, 
campionatele europene de talere arun
cate din șanț. In proba pe echipe (150 t), victoria a revenit formației țării gazdă 
cu 539 t armată de Polonia 530 t, Fran
ța 529 t... 9. România (Dumitrescu 137 t, 
Florescu 132 t. Marinescu 114 t, Popo- 
vici 106 ti cu 489 t. înaintea ultimei 
manșe (programate* luni) de 50 de talere în clasamentul individual conduc 
Sancho (Spania) și Smelezinski (Polonia) 
cu cite 140 t. Pe locul 3 se află spanio
lul Sarasqueta 138 t. Iar pe poziția a 
rv-a. românul Ion Dumitrescu 137 t.La iuniorf (130 t) campion continental 
a ieșit Ozobel (R.D.G.) 132 t, 2. Owen 
(Marea Britaniei 128 t. 3. Arrufat (Spa- 
r.ial 126 t. Clasamentul feminin (seni
oare) : 1. Rionda (Spania) — campioa
nă europeană cu 118 t, 2. Rosselius 
(R.F.G.l 114 t, 3. Hansson (Suedia) 109 t.

GOTTWALDOV. 14. Caravana, cl- 
clistă a celei de a 25-a ediții a 
„Cursei Păcii" a parcurs duminică 
o nouă etapă, a 9-a, pe distanța 
Litomysl—Gottwaldov, însumînd
165 km. Cursa a fost extrem de in
teresantă. La un moment dat, de 
grosul plutonului s-a detașat un 
grup de șapte cicliști, printre care 
s-a aflat și rutierul român Alexan
dru Sofronie. Ei nu au mai putut fi 
ajunși și ordinea sosirii la Gottwal
dov a fost următoarea : 1. Krzeszo
wiec (Polonia) 4h 01:07, după care 
au trecut linia de sosire Gera (Un
garia), Toilet (Franța), Sofronie (Ro
mânia), Fontana (Italia), Rodriguez 
(Cuba), Bernard (Franța) — toți în 
același timp cu învingătorul. A ur-

mat la 2:09 un pluton masiv con
dus de polonezul Szurkowski.

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă sovieti
cul Neliubin, urmat la o secundă 
de cehoslovacul Moravec și la 18 
secunde de Kiihn (R.D.G.). Primul 
dintre români: Andronache (locul 
20) la 7:42 de lider.

La echipe, formația 
în frunte,, după care 
sate Cehoslovacia și 
mană. Echipa română 
ziția a 8-a.

Luni este programată cea de a 
10-e etapă* Gottwaldov—Trinec 

(163 klm.), iar marți va fi zi de odih
nă.

U.R.S.S. este 
se află cla- 
R. D. Ger
es te pe po-

telefon). în 
se desfășoară,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX

La cat. grea Juhasz (Ungaria) a dispus la puncte de Zellnca (B° 
mânia).

La Havana au Început campionatele de 
atletism ale Cubei. In prima zi, au fost stabilite două noi recorduri naționale. 
In proba de săritură în înălțime femei, Marina Rodriguez a realizat 1,83 m (v.r. 
1.76 m). Al doilea record a fost corec
tat de săritorul în lungime Ramon Diaz, 
care a obținut 7,83 m. Proba de 100 m 
plat masculin s-a încheiat cu succesul 
sprinterului Hermes Ramirez — 10,4. La 
feminin, a terminat învingătoare Fulgen- 
cla Romay cu rezultatul de 11.4.

poarta lui Geczi

doua, echipa română 
și ceva mai bine de-

dar și peste poartă. Oaspeții încep 
să temporizeze jocul, să tragă de 
timp, și contraatacă mai rar. în 
min. 66 se produc schimbări de ju
cători in ambele formalii. Introdu
cerea Iui Neagu înviorează linia de 
înaintare, care va deveni și mai in
cisivă prin intrarea lui Lucescu. Dj- 
brift are o situație excelentă 
pătrundă la o pasă primită 
Nunweiller — dar preferă să 
mită mingea spre Dumitru, 
interceptată de P. Juhasz.

— să 
de !a 
trans- 
minge

în repriza a
atacă mai mult ___ ____ ___ __
cit în prima, dar apărarea oaspeți
lor rezistă acțiunilor din min- 47, 
50, 55. Domide ratează o situație 
foarte bună în min. 59. trimițind ba
lonul — din unghi — peste Geczî,

In fine, egalarea !

Minutele se scurg repede, tabela de 
marcaj rămîne neschimbată. Tribu
nele urmăresc „cu sufletul Ia gură“

asalturile disperate ale echipei 
stre la poarta bine păzită de apare- 
tocii maghiari. Neliniștea plutește» tn 
aer. odată cu insatisfacția unui Joc 
sub nivelul eetai arestat la Buda - 
pesta.

Și. iată, min- 81. Lucescu execută 
o lovitură liberă de pe dreapta, tri
mite Iui Domide, care-i înapoiază 
mingea. O centrare lungă spre 
stingă, la Dobrin. O preluare și pi- 
testcanul centrează spre dreapta. 
Aici se afla Domide. care se înaltă 
și reia puternic cu capul. Geczi prin
de. dar scapă • mingea riteva frac
țiuni de secundă. Suficiente 
Neagu, prezent la poartă, 
tras cu sete și 2—2 1

Formația română atacă in 
nuare, dar eforturile sale nu 
au timp să se materializeze, pentru 
câ arbitrul Tschentscher fluiera sfir- 
șitul jocului. Echipele se despart pen
tru a se reintilni peste trei zile la 
Belgrad, în meciul decisiv.

e fn imagi- 
icidiît 

oară și echipa caspe conduce cu

nORtlIȘIII HOȘTRI W EVOLUAT 
MODEST U MUNCHEN

La Miinchen s-a desfășurat un turneu 
reoiimpic da floretă pentru echipe mas- L.Lne La care au participat reprezen

tau vele a 9 țări, printre care șl Ro- 
mănia. Victoria a revenit echipei Franței. deținătoarea titlului mondial, care 
n j a suferit nici o infringere In cele 9 
meciuri susținute. Formația României a 
ocupat locul 7, obținind numai 3 vic
torii» ca si reprezentativa Japoniei, care a preceda*.-o în clasament, avînd mal 
multe asalmri

C lasamenx final x 1. Franța 9 v; 2. 
Foiouia a v : x Ungaria 6 v (W) : 4. Ita- 4 v (W) : 5. R.F. a Germanie: I 
f v GT» : 4. Japonia 3 V fî») ; 7. România 3 v (O : X R.F. a Germaniei n 

t. Anglia 1 v ; 10. Austria 0 v.

Cu prilejui concursului atletic de la Fresno (California), Warren Edmonson 
a cîștigat proba de 100 m in 10,0. El a 
fost cronometrat cu același timp, îm
preună cu colegul său Eddie Hart, in 
serii. Willie Deckard, clasat pe locul doi, 
a fost înregistrat cu 10,1. In proba de ștafetă 4x220 y, echipa Universității Ca
lifornia de sud a stabilit un nou record 
mondial — 1:20,7. Lee Evans a confirmat 
superioritatea sa în cursa de 440 y, pe care a cîștigat-o cu timpul de 45,2 (44,9 
pe 400 m). Al. Feuerbach a ocupat 
primul loc la greutate cu 21.03 m. Arnie 
Robinson, la lungime — 8,14 m. Atletul 
sud-african John Van Rennen a termi
nat Învingător la disc cu 63,07 m, înain
tea americanului Jay Silvester — 58,90 
m. iar indianul Mohinder GUI A câștigat proba de triplu salt cu 16.42 m.

duri : Franța — Suedia 86—72; Spania 
— Olanda 102—79; Cehoslovacia — Polo
nia 84—76: Italia — Bulgaria 75—59. Cla
samentul final : 1. Italia 13 p. : 2. Ceho
slovacia 13 p; 3. Spania 12 p: 4. Bul
garia 10 p. ; 5. Franța 10 p. ; 6. Olanda 
10 p.; 7. Polonia 9 p, : 8. Suedia 7 p.
■
Turul ciclist al Spaniei a Juat sflrșit 
cu victoria spaniolului Fuente, care a 
totalizat. 79h 11:33. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine compatrloțil săi 
Lașa — 79h 18:55 și Tamames — 79h
19:19. Primul dintre rutierii străini a fost 
francezul Labourdette, clasat pe locul 8. 
la o diferență de 9 min. Ultima etapă 
a cursei, cea de-a 16-a (Totrelavega — Vitoria, 219 km) a revenit lui Famameș 
(Spania) în 6h 35:48.

In turneul feminin de baschet de la 
Halte contând pentru calificarea în campionatul european, echipa Albaniei a în
vins cu 64—43 (29—-24) echipa Elveției.
Selecționata Ungariei a ciștigat cu 84—28 
(36—11) meciul cu echipa Danemarcei.
■
La Bruxelles, In semifinalele campiona
telor internaționale de tenis ale Belgiei. 
Orantes l-a invins cu 6—2. 6—1, 5—7, 6—2 pe Philips Moore, iar Olmeno a ciștigat 
cu 6—1, 9—7, 6—0 in fața lui Solomon. 
Proba de dublu masculin a fost ciștigată de perechea Gisbert — Orantes : 5—7, 
6—4, 6—0 cu Panatta — Pietrangeli.

pe echipe, desfășurată la Trisst,

A luat sttrțit turneul pre-olimpic masculin de baschet de la Amsterdam. Iată 
rezultatele înregistrate In ultimele me-

Competlția Internațională de sabie . _ _____ ___ ,___  _  _ . .
încheiat cu victoria formației Italiei. Iată rezultatele înregistrate : Italia 
Ungaria 9—7; Italia — Polonia 10—6: Italia — URSS 8—8 (27—16); URSS 
Polonia 11—5; URSS — Ungaria 10—6; Ungaria — Polonia 10—6.

pentru 
un șut
conți- 

i mai

CELE DOUĂ VESTIARE DUPĂ MINUTUL 90
IMPRESII DIN TABARA

ROMÂNĂ...

fi făcută recuperarea jucătorilor".
Cîteva păreri, din foarte puținele 

exprimate după meci..-.
Mircea TUDORAN

Firește, nimeni n-a fost mulțu
mit — în vestiarul eehipej României 
— de rezultatul partidei. Prof Ion 
Voica este de părere că „Jocul a 
fost o repetare aproape identică a 
partidei de la Budapesta", Crede, 
însă că reprezentativa României a 
ajuns la acea maturitate care să o 
facă să-și dea singură seama de 
greutatea meciurilor, că „nu mai 
trebuie dădăcită, ci doar îndru
mată". Jocul a fost o ilustrare a 
momentului actual in fotbalul eu
ropean : echipa care se deplasează 
poate reuși un rezultat bun“, a în
cheiat el.

„Meciul a constituit o lecție atît 
pentru jucători, cit și pentru noi, 
antrenorii, în ceea ce privește or
ganizarea Iui. în plus, a scos în 
evidență cit de mult contează omo
genitatea „11“-lui nostru. Mă refer 
iu special la cazul lui Lucescu. S-a 
văzut insă cit de util a fost, de
clară imediat după meci prof. 
Angelo Niculescu. întrebat dacă 
nervozitatea manifestată de cei 
mai mulți dintre jucători a fost 
determinantă în stabilirea rezulta
tului, antrenorul reprezentativei 
noastre a fost de părere că nu ner
vozitatea, ci mai mult superficiali
tatea a contat, modul în care a 
fost „văzut" meciul, ca dinainte 
cîștigat, atît de jucători, cît și de 
o parte din public.

Dobrin se arată și 
de meci, mai ales 
„atacul n-a știut să 
toți jucătorii s-au
centrul terenului, facilitînd in mo
dul acesta intervențiile apărători
lor unguri. S-a cunoscut cind a in
trat Lucescu in joc", afirmă el. Și 
Hălmăgeanu este de părere că re
prezentanții noștri au început me
ciul foarte slab. „Or, hotăritoare 
s-a dovedit a fi prima repriză. 
Acum urinează partida de Ia Bel
grad, pe care o aștept cu încre
dere, fiindcă formația României a 
dovedit de multe ori că poate juca 
mai 
gura 
sivă 
cului

...Șl DIN TABARA 
MAGHIARĂ

In vestiarul echipei maghiare 
domnește satisfacția și o oarecare 
bună dispoziție ; speranțe pentru 
al treilea joc de la Belgrad și o 
(nedeclarată) bucurie pentru scorul 
egal realizat. De altfel, după mec:, 
antrenorul Illovszky ne-a spus că 
a mizat pe un meci egal.

Dr. Andras Terpitko, președin
tele Federației maghiare de fot
bal, ne spunea cu o deosebită sa
tisfacție că „intilnirea s-a desfă
șurat în limitele unei perfecte 
sportivități și a unei depline disci
pline, la care au contribuit toți 
jucătorii. Sper că acest aspect va 
caracteriza și al treilea meci, cel 
decisiv. In ce private intilnirea de 
astăzi, sint mulțumit, deși noi am 
fost mai aproape de victorie, dacă 
am in vedere că am condus de 
două ori și am ratat un penalty. 
Totuși, după aspectul general al 
jocului, «corul este echitabil. In 
prima repriză, fotbaliștii noștri au 
fost mai buni, in cea de-a doua, 
reprezentativa României a tost su
perioară".

Rudolf Illovszky a fost mulțumit 
de randamentul echipei : „De data 
aceasta, toți băieții și-au făcut da
toria. Pregătirea noastră fizică a 
tost mai bună decit la Budapesta, 
ritmul de joc mai viu și. in gene
rat meciul mai pasionant. Rezul
tatul este echitabil. Mi-a plăcut de 
la români Dumitru și mă miră că 
introducerea lui Lucescu (care a 
dat avint atacului) s-a făcut ața 
de tirziu. De miine. plecăm la Sc- 
ghedin. unde ne antrenăm o zi. 
iar marți seara vom pleca la Bel
grad”.

Căpitanul echipei. Bene, se 
bucură de revenirea sa in formă. 
Este insă, ca de obicei, laconic: 
„In prima repriză am fost noi mai 
buni, in a dona gazdele, care au 
fost ajutate de public. Meciul de 
la Belgrad va fi la fel de echili
brat 
raia

ca și primele două : Cine 
mai puțirf se va califica-.

★
cabina arbitrilor am 

de a-1 întreba

va

L.sâu Cil 
pe dl.

Jiu am 
l că Lupescu (căzut in 
lovii intentional balonul 
cu scopul de a o scoate 
aglomerată. Repet dacă 

fost element intentional, 
acordat penaltțuL Rezul- 
just- O victorie a uneia

In 
intenția de a-1 
Tschentscher in ce condiți 
dț: lovitura de la 11 m. 
considerat 
careu) a 
cu mina, 
din zona 
n-ar fi 1 
nu aș fi 
tarul este 
dintre echipe ar fi fost nedreaptă.

Ion OCH5ENFELD I

el nemulțumit 
că, spune el, 
desfacă jocul, 
concentrat in

TURNEUL U. E. F. A.

bine afară decit acasă. Sin- 
chestiune, care poate fi deci- 
in stabilirea rezultatului jo- 
nr. 3, este modul în care va

Foto: Paul ROMOȘAN

La Bruxelles, marea surpriză

BELGIA ELIMINA ITALIA!

doua re- 
jMC3t subpeni, este 

că au reu 
la un scor mi-

tot 
vi
at
e-a

să toți foar- 
tenaci. dorind din 
ie. Cei mai buni:

Bertini) cu 
are in 
ștearsă 

echipele

Intrucit ora tirzie nu ne-a permis 
ieri să prezentăm amănunte asupra 
partidei Belgia—Italia, relatăm a- 
cum cronica transmisă de corespon
dentul nostru din Italia.

★
Steaua fotbalului italian s-a stins ! 

S-a terminat un ciclu și cred că 
este bine să începem acum a pune 
bazele unei echipe noi. tinere, care- 
chiar dacă nu va reuși să repete 
performanțele celei actuale, să-și 
spună- cel puțin, cuvântul la viito
rul campionat mondial, în 1974.

Sîmbătă, la Bruxelles- s-a văzut 
..azzurri" care au jucat în Mexico,

. băieții lui Valcareggi-, au spus 
ce aveau de spus. Depășiți în 
teză- în forță, în inițiativă, de 
leucii jucători bel; ‘ 
crepîîil un mzracol 
limiteze înfrângerea 
n:m i 1—2 (0—1).

Nu trebuie să ne 
zațiile. Situația trebuie analizată cu 
calm, înainte de a găsi un respon
sabil al acestei ’ înfrângeri. Trebuie 
totuși să spunem că Valcareggi a 
insistat să folosească mulți jucă
tori de la Inter. (Burgnich Facchetti. 
Mazzola. Boninsegna și ~ 
leale că echipa milaneză 
campionat, o comportare 
neputind ține pasul cu 
fruntașe.

Sincer, sintem obligați s.t recii- 
noaștem că belgienii au meritat din 
plin satisfacția victoriei. In toat«- 
fazele de joc jucătorii lui Goethals 
au fost primii la minge, cîștigînd 
marea majoritate a duelurilor in
dividuale. Fotbalistul aflat in po
sesia balonului a fost foarte bine

JUNIORII NOȘTRI AU PIERDUT MECIUL CU SPANIA (1-2)
BARCELONA, 13 (prin telefon). 

Sîmbătă seara târziu, la Barcelona, 
în cadrul grupei D a Turneului 
U.E.F.A., reprezentativa noastră de 
juniori a întîlnit echipa Spaniei, de 
care a fost învinsă, după un meci 
spectaculos, cu 2—1 (I—1). Ambele 
formații au prestat un joc frumos, 
cu multe faze de poartă. La înce- 
puteinițiativa a aparținut tinerilor 
fotbaliști români, care au deschis 
scorul în min. 6 prin Roșu. Peste 
un sfert de oră, Ia o greșeală a fun
dașilor echipei noastre, Fernada e-

galează. Partida a continuat intr-o 
perfectă egalitate, inițiativa aparți- 
nînd cînd uneia, cind alteia dintre 
cele două formații. în min. 74, la 
un henț comis de un apărător al 
nostru în apropierea careului de 16 
m, Fette înscrie golul victorei pen
tru gazde dintr-o lovitură liberă.

Partida a fost condusă, cu unele 
greșeli, de către norvegianul Hugies..

★
In cealaltă partidă 

lia a întrecut Malta 
Dar, iată și celelalte 
gistrate în prima zi

din grupă, Ita- 
cu 5—1 (1—1). 
rezultate înre- 
a turneului i

GRUPA Ai
Polonia — Franța 2—1 (0—0) 
Norvegia — Olanda 1—0 (1—0)
GRUPA Bi
R.F. a Germaniei — U.R.S.S. 4—0 

(1-0)
Ungaria — Scoția 4—3 (1—2)
GRUPA Ci
Iugoslavia — Irlanda 1—1 (1—0)
Anglia — Belgia 0—0
Astăzi, tot la Barcelona, în noc

turnă, echipa noastră întîlnește 
Malta.

susținut de coechipieri, la minge 
aflîndu-se de fiecare dată un ju
cător belgian în plus. Gazdele au 
aplicat perfect ideea •.toți atacan- 
ți, toți apărători', care este tactica 
cea mai eficace în fotbalul modern

Puțini dintre fotbaliștii italieni 
care au evoluat în capitala Belgiei 
pot obține note de trecere. Poate 
Albertosi. deși la faza golului în
scris cu capul de Van Moer (1.65 
m înălțime, mult mai scund decit 
uriașii apărători itaiieni) i se poa
le reproșa o lipsă de promptitudi
ne în intervenție; poate, dar în 
TRcli mică măsură, -lîbero-ul" Cer a 

— singură 
— Capello, 
a 
a

și stoperul Spinosi, și 
impresie pozitivă certă 
înlocuitorul din cea de 
priză a lui Bertini care 
orice critică.

La polul opus belgienii 
te buni- hotăriți. 
loâis ini mă vict 
omniprezentul van Himst și ata
cantul central Lambert dar. repe
tăm. incepind cu Piot și terminînd 
cu Verbeyn. toți și-au lacut cu pri- 
sc*sință datoria.

Arbitrajul austriacului P. Schil
ler a fost bun. 1 se poate reproșa 
conducătorului de joc doar tolera
rea citorva intrări tari ale apără
torilor belgieni.

★
Stacionui Parc .\slrid. timp 

35 000 de spectatori (12 000 
eni». Au marcat: van Moer 
23) și van Himst 'min. 72) ; 
din 11 m (min. 86

BELGIA : Piot — Heylens.
mans, rtiyessen. van den Daele, 
Docks. Semmding. van Moey (min. 
46: Polleunis». Lambert, van Himst, 
Verbeyn.

rec. 
itali- 
(min. 
Rita

Dol-

.’rimele minute ale meciului Belgia — Italia... Gigi Riva încearcă zadar
nic o lovitură de cap spre poarta belgiană, avîndu-l în jață pe 

Van den Daebe.
Telefotoi A. P.-AGERPRES

1 TALIA : Albertesi — Burgnich, 
FacchettL Bertinf (min. 46: Ca
pello), Spinosi, Cera, Mazzola, Be- 
nettt Boninsegna, de Sisti, Riva.

CESARE TRENTINI

ȘTIRI, REZULTATE
ECHIPA CEHOSLOVACIEI A ÎNVINS 

SUEDIA LA GOTEBORG
In meci amical s-au întîlnit ieri, 

la Goteborg. reprezentativele Cehos
lovaciei și Suediei. După un meci 
de bună factură, victoria a revenit 
echipei cehoslovace cu 2—1 (0—1) da. 
torită unei mai bune pregătiri fi
zice. Scorul a fost deschis de Huit 
(min. 30) pentru gazde. In continuare, 
cehoslovacii au dirijat jocul înscri
ind de două ori prin Jokl (min. 53 
și 84).

Formația învingătoare a aliniat 
următorii jucători ! Viktor — Dobias 
(min. 82: Taborsky), Mares, Luza,

Pivarnik, Pollak, Plass, Jokl, Terenyi, 
Petras, Strati).

Sîmbătă la Bratislava : Selecționata 
orașului Bratislava a dispus de for
mația secundă a Ungariei cu 3—2.

OL MARSEIILE ÎN FINALA 
„CUPEI FRANJEI"

Echipa de fotbal Olimpique __
Marsilia s-a calificat în finala „Cupei 
Franței" ca urmare a victoriei reali
zate în fața lui Reims. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate i 
2—2, însă, conform regulamentului, 
după prelungiri fotbaliștii din Mar
silia au transformat 3 . penaltiuri 
față de unul obținut de echipa din 
Reims.

din

In 
juca 
jocul

finală, Olimpique Marsilia va 
cu formația învingătoare din 
Bastia—tens.

„CUPA ASIEI"
grupa „A* a competiției inter-

„Cupa
în

naționale de fotbal pentru
Asiei* la Bangkok, echipa Iranului 
a învins cu scorul de 3—2 selec
ționata Thailandei. Selecționata Ku
weitului a dispus cu 2—1 (1—1) de 
Coreea da sud.

REAL MADRID DIN NOU 
CAMPIOANA A SPANIEI

întrecînd In ultima etapă pe Se
villa cu 4—1, Real Madrid și-a asi
gurat cel 
pioană a 
Formația 
puncte;
fosta campioană 
2—1 cu 
3 — C. 
asigurat 
ticipare 
peni1*.

de-al IS-lea titlu de cam- 
Spaniel (primul, în 1932). 

madrilenă a realizat 47 de 
pe locul 2 — Valencia, 

(în ultima etapă
Real Sociedad) 45 p 5 locul 
F. Barcelona 43 p. Rea] și-a 
în felul acesta o nouă par- 
în „Cupa campionilor euro-

1 *
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