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J

Duminică s-au încheiat în Capitală lucrările Con
ferinței pe țară a inginerilor și tehnicienilor. Timp 
de trei zile, participanții au analizat contribuția inte
lectualității tehnice la marile realizări obținute de 
poporul nostru și a stabilit sarcinile ce revin cadre
lor tehnice, alături de toți oamenii 
tuirea vastului program de făurire

Conferința pe țară a inginerilor și 
tehnicienilor, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în zilele de 19—21 mai a.c., 
exprimă adeziunea totală și atașamen
tul nețărmurit al puternicului deta
șament al intelectualității tehnice din 
România, față de politica științifică 
marxist-leninistă a partidului și se 
angajează solemn în fața Comitetu
lui Central, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a-și 
consacra întreaga energie și capaci
tate creatoare înfăptuirii grandiosului 
program adoptat de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Komân de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Intelectualitatea tehnica, Împreună 
cu clasa muncitoare, clasă conducă
toare în societatea isoastra, cu toți 
oamenii muncii, a adus o contribuție 
importantă la rezolvarea pronlemelor 
complexe puse de dezvoltarea și mo
dernizarea economiei naționale, la în
făptuirea programului general de edi
ficare a socialismului în România.

Reunind reprezentanți ai intelectua
lității tehnice din toate ramurile eco
nomiei naționale, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, Con
ferința a analizat într-un spirit de 
exigență și de mare răspundere sar
cinile ce revin inginerilor, tehnicie
nilor, economiștilor și altor specialiști 
în lumina programului stabilit de cel 
de-a] X-lea Congres al partidului, de 
hotărîrile Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman și a sar-

muncii,. în înfăp- 
a societății socia- 

cinilor reieșite din 
de dumneavoastră.

Conferința a adoptat o rezoluție 
prin care întreaga intelectualitate 
tehnică se angajează cu termitate de 
a-și înzeci eforturile pentru valorifi
carea superioară a tuturor resurselor 
materiale și umane ale societății, pen
tru folosirea rațională a capacităților 
de producție și a forței de muncă, 
reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, îmbunătățirea or
ganizării și conducerii producției, 
creșterea productivității muncii, ridi
carea calității producției, a rentabili
tății întregii activități economice, pu
nerea în funcțiune la timp și la para
metrii proiectați a noilor obiective c- 
conomice. Intelectualitatea tehnică va 
milita neobosit pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire profe
sională și de cultură științifică și teh
nică a tuturor oamenilor muncii, pen- 
tru introducerea permanenta și ope
rativă in producție a unor tehnologii 
moderne, pentru creșterea suostanția- 
lă a ponderii produselor cu un grad 
de prelucrare superioară, in scopul 
reducerii decalajului față de țările 
dezvoltate industrial.

Conferința iși exprimă convingerea 
că ministerele, institutele de cercetăn 
și proiectări, toate institupile intere
sate vor examina cu răspundere pro
blemele ridicate in cadrul dezbateri
lor Conferinței noastre, propunerile 
făcute de participant și, in spiritul 
indicațiilor conduceai partidului, ca

liste multilateral dezvoltate jalonat de Congresul al 
X-lea al partidului.

In încheierea lucrărilor, participanții la Conferința 
pe țară a inginerilor și tehnicienilor au adoptat tex
tul unei scrisori adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Iată textul scrisorii :
participarea activă a specialiștilor, 
vor găsi cele mai rationale solații 
pentru rezolvarea acestora.

Desfășurarea activității obștești a 
inginerilor și tehnicienilor, in cadrul 
și sub îndrumarea sindicatelor, asa 
cum prevede Statutul Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor 
adoptat de Conferință, asigura condi
țiile cele mai propice pentru o parti
cipare activă a fiecărui cadru tehnic 
la infăptuirea sarcinilor actuale pnse 
de partid în domeniul economic, 
științific, social si cultural.

Asigurăm Comitetul t entral 
Partidului Comunist Komân, pe d 
neasoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că intelectualitatea 
tehnică din țara noastra, însuflețită 
de ideile socialismului șt de dragos
te nețărmurită față de partid și popor, 
este hotărită să intimpine Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân și cea de-a S-n aniversare a pro
clamării Republicii cu noi ți impor
tante realizări, să participe și mai ac
tiv Ia progresul tehnic șt științific al 
economiei noastre socialiste, la în
făptuirea politicii interne st externe 
a Partidului f omuntst Uirmi-, pen
tru ridicarea și infîonrea continuă a 
patriei — Republica Snnalrstă Româ
nia.

expunerea tăcută
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JUCIND DEZORIENTAT, SUB NIVELUL UNOR PRETENȚII MINIME,

OLIMPICII NOȘTRI AU RATAT CALIFICAREA
ROMĂNIA-DANEMARCA 2-3 (0-1)1

HALTERE

ULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR A FURNIZAT
UN SENZAȚIONAL

• Vasile Deac a
DUEL INTRE ALEKSEEV Șl MANG

recorduri naționalerealizat două noi
tries, de

intre-La capătul m 
ceri dirze cu Rudolf 
Mang (R. F. a Germa
niei), reputatul haltero
fil sovietic Vasili Alek
seev a reușit să ciștige 
titlul european la cate
goria supergrea. Deși 
era condus după două 
stiluri, Alekseev a gă
sit totuși resursele ne
cesare și la „aruncat" a 
decis situația in favoa
rea sa.

CONSTANTA. 21 (prin 
la trimișii noștri). Dumii 
a luat sfirșit cea de a 31-a ediție a 
campnoatalia european de haltere. 
Festivitatea de inch. ‘ 
în aceeași ospi’.a.eră sală a sportu
rilor din municipiu! tometaa care a 
găzduit atît de potrivit și de îm
bietor. competiția continentală 
d.rătoriîor de greutăți.

Timp de nouă zile. 1 
public mult mai 
ne-am fi aștepta- 
rezervele de voini 
letx 
telor de

Zilele 
tatorilor 
martorii 
manțe. printre care nu mai puțin 
de 6 recorduri ale lumii (și firește 
ale Europei). De asemenea, au fost 
stabilite 22 de recorduri naționale, 
realizate de reprezentanții a 9 țări 
europene.

Campionatul de la Constanța nu 
a fost așadar o simplă întrecere 
în urmărirea unor titluri sau me
dalii, nu a fost doar un nimerit 
prilej de a verifica forțe și a stabili 
ierarhii potențiale înaintea jocurilor 
olimpice de la Munchen. ci a fost 
și o paradă a capacităților umane.

at stirs:

dere a av

a rt-

fața 
nt 

t, și-au dezvăiuit 
acie halterafiii oe- 

din vestitele «cluburi* ale șu
ti agrame reunite.
de concurs au oferit spec- 
rarul privilegiu de a fi 
unor excepționale perfor-

unui 
decît

I de ieri), marcat de Johanson, ulti- 
: spulberate.

Foto: PAUL ROMOȘAN

•anacs

.ă-

in necooținutul lor progres, a fost 
o trecere în revîsiă a e.olujiei r.e- 
țacetate a paterilor omenești p-cse 
.a încercare pașnic, sport'«w.. 
dul cei tna; acreptabti ș 
CO*»

Ttt in 5 ~~ S-A dff
rlrâîne

ctxistatarea îmaucu.-ătaare ca mani
festația ha/’erofi.ă europțuaâ de ia 
Constanța o participare record de 

țări. '
StindardeLe acestora au aDărut 

din 
remontei finale, cînd 
violele de cuvenită 
de bun rărnac Petre 
ședințele comitetului 
consiliului municipal
Janusz Przedpelski, președintele fe 
derație; europene de haltere.

Competiția s-a încheiat cu cei 
mai grei și mai tari : atleții de la 
categoria supergrea, cei ce dau to-

nou pe podium cu prilejul ce- 
’ * au spus cu- 

mulțumire și 
Nicolae, pre- 
executiv al 
Constanța, și

din rîndu- 
putea re

marca pe cineva: poate Dumitru și 
Gyorfi. mai activi, dar — ș: ei — 
numai în prima repriză. In general 
insă. componenții selecționatei 
noastre olimpice s-au prezentat cu 
mult sub nivelul lor cunoscut, din

Victor BANCIULESCU 
Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a t-a)

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT LA SCOR
REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI: 22-3 (18-0)

Stadionul — Sokol ; teren — greu, 
moale, îmbibat cu apă, ușor denive
lat ; spectatori — circa 1 500 : arbi
tru : PETER LILIN GTON (Anglia) — 
competent.

CEHOSLOVACIA : Vrba — Sadlo, 
Vrzal, Kudrna, Hora — Kourek, 
Mrascinsky _ Berka, Stransky, Ko- 
vrc — Goidbach, Fridrich — Horacek, 
Mayer Matejka.

ROMANIA : Bucos — Râșeanu, Dra- 
gomirescu Pavlovici, Nica — Nieo- 
lescu, Neagu — Pop, Constantin, Fu- 
gigl — Dărăban, Atanasiu (min. 64, 
Dinu) — Dinu (min. 64, Baciu), Or- 
telecan, Drăgulescu.

VYSKOV, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Duminică, în această 
din Moravia, rugbyșbii 
disputat bea de a 84-a

localitate 
tricolori au 
lor partidă

interțări. Ca o curiozitate i mai 
mult de o cincime dintre aceste 
jocuri, sportivii noștri le-au dispu
tat în compania adepților sportului 
cu balonul oval din Cehoslovacia.

Sportivii români, evident mult 
mai tehnici, mai rapizi, au fost net 
handicapați (totuși), de terenul foar
te greu, alunecos, datorită ploii in
sistente din ultimele trei zile. Așa 
se explică de ce echipa noastră s-a 
pus mai greu pe picioare. Totuși, 
diferența dintre cele două formații 
a fost evidentă pentru cunoscători, 
de fapt, rezultatul de 22—3 este re
flectarea diferenței de viteză 
tre cele două echipe. Și dacă 
rul nu este mai mare, de vină 
înaintașii, care

din- 
sco- 
sînt 

în repriza se-

cundă — au considerat conturile 
încheiate (in prima parte se niar- 
caseră 3 încercări) și au scăzut vi
zibil din ritm, permițînd gazdelor 
să echilibreze balanța și să încerce 
chiar răsturnarea scorului.

Inceputui jocului a fost nesigur. 
Abia în min. 4 Nica a găsit o tușe 
bună, după care, însă, echipa noas
tră a rătat acțiunea. Primul sfert 
de oră asistăm la un joc destul de 
încîlcit. Abia în min. 15 a avut loc 
un atac clasic al liniei de treisfer- 
turj în care balonul a ajuns pe ari
pă la Nica. Acesta a recentrat cu 
piciorul în fața buturilor, Dărăban 
a urmărit faza și a culcat balonul 
între buturi. Bucos a transformat 
și 6—0 pentru România. '

Un minut mai tîrziu, un atac 
identic pe partea lui Rășcanu, dar 
care a fost scos în tușe. Echipa ro-

D. CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 1-a)

TURNEUL TRIUNGHIULAR A REVENIT ECHIPEI ELVEȚIEI
Realizînd pe ansamblul pro

belor o medie superioară no
tei de 8,50. prevăzută de Fe
derația internațională pentru 
admiterea la întrecerile olim
pice, echipa României a tre
cut primul examen în vede
rea deplasării la Miinchen cu 
prilejul turneului triunghiular 
desfășurat, sîmbătă și dumi
nică, în sala Floreasca din 
Capitală cu participarea spor
tivilor din Elveția și Ungaria.

Gimnaștii români ar fi do
rit, desigur, să adauge aces
tei satisfacții și pe aceea a 
unei noi victorii asupra for
mației Elveției — considera
tă printre cele, mai redutabile 
de pe continent — formație 
pe care a învins-o anul tre 
cut în deplasare. Nu a fost, 
însă, posibil.

După prima zi, ginjnaști! 
elvețieni conduceau cu o di
ferență minimă de 0,45 p ca- ■ 
re putea fi recuperată dacă 
evoluția sportivilor noștri la 
cal și la sărituri ar fi atins 
un nivel mai bun. In plus, 
accidentarea lui Gh. Păunes- 
cu în exercițiul la sol, a lip-

sit echipa țării noastre de a- 
portul unuia din oamenii săi 
de bază. Este drept, Păunescu 
a mai concurat — cu succes 
chiar — în probele în care 
piciorul acidentat nu era soli
citat dar la sărituri el nu a 
mai putut lua parte. Astfel 
la capătul celor două zile de 
întreceri, echipa Elveției a 
obținut -victoria, dar o victo- 
rit la limită totalizînd cu nu
mai 0,40. p mai mult decît 
formația României. Pe locul 
3 s-au clasat gimnaștii un- 

■ guri din rîndul cărora s-a 
evidențiat Istvan Molnar cla
sat pe primul loc la indivi
dual compus.

REZULTATELE TEHNICE: 
ECHIPE 1 1. Elveția 532,95 p, 
2. ’ROMANIA 532,55 p. 3. Un
garia 525,40 p ; INDIVIDUAL 
COMPUS : 1.1. Molnar (Un
garia) 108,50 p, 2. Dan Grecii 
(România) 108,40 p, 3. P. Roh
ner (Elveția) 107,85 p: 4. P. 
Mihaiuc (România) 107,70 p, 
5. A. Hiirtzeler (Elveția) 
107,30 p, 6. H. Ettlin (Elve
ția) 106,55 p

Săbastian 8ONIFACIU

â al echipe: noastre, 
le căreia cu greu am

de campionat. Desigur, pe 
sirius al unei cronici nu e 
ici momentul să încercăm 

toate cauzele.
însă, văzînd cum a ju- 

seiecțiocata noastră, să nu 
ne întrebăm cvm a fost ea pregătită 
pentru un mec: cu un adversar ale 
cărui calități ș: caracteristici erau 
cunoscute, iar intențiile tactice la 
București ușor de presupus ?

Pentru că, pe parcursul întîlnirîi, 
n-am intSnil — de pildă decît par
țial folosirea antidotului contra apă
rării aglomerate, opuse de danezi, 
aceie atacuri pe extreme, dar 
numai pe partea dreaptă, fără nici 
o încercare de schimbare a direc
ției de atac. în felul acesta, supe
rioritatea teritorială a olimpicilor 
noștri din prima repriză (8 cornere) 
a rămas fără nici un efect, deoare-

Stadionul „23 August" ; teren bun, 
timp frumos, cald : Spectatori : cir
ca 5 000. Au marcat : RONTVED (min. 
30). JOHANSON (min. 61). JENSEN 
(mm. 64), GYORFI (min. 79) și DUMI
TRU (min. 90). Raport de oomere : 
10—3 (8—3). Șuturi la poartă: al—'5 
(pe poartă : 5—7).

ROMANIA: Ghiță — Pop. C. Oi- 
teanu, Vlad. Codrea — . Dumitru, Si- 
mionaș (min.' 46 : Broșovsehi) — 
Gyorfi, Tătaru (min. 46 : Domlde), 
Neagu, Marcu.

DANEMARCA ; Terkildsen — ROnt- 
ved —‘Ahlberg, Andresen. J. Han
sen. Rasmussen — O'sen. Nygaard. 
H. E Hansen (mm. 73 : Bak) — Jo
hanson, Jensen.

Arbitrul G. KATSORAS (la tușă : 
M. Komninakis și G. Parasidis) — 
Grecia, a avut citeva aprecieri gre
șite. dintre care, gravă a fost aceea 
din min. 5, cînd n-a acordat 11 m 
la o minge jucată cu mina de Rontved

ce danezii au știut să se concen
treze și să ia măsuri de siguranță 
pentru a anihila aceste acțiuni duse 
invariabil pe partea lui Gyorfi. In 
plus, mingile au fost înălțate în 
fața porții lui Terkildsen (o singură 
dată pus în dificultate 1), unde do
mina statura apărătorilor danezi.

Atunci cînd jucătorii noștri au 
încercat schimbarea direcției de 
atac, sau au încercat mijlocașii pă
trunderi (și este surprinzător din 
partea unor fotbaliști experimentați 
că n-au făcut-o mai des), apărarea 
daneză s-a clătinat. în min. 5, Mar- 
cu — lansat excelent de Dumitru — 
a pătruns pînă în imediata apro
piere a porții, a șutat, dar fundașul 
Rontved a jucat mingea cu mîna, 
aruncînd-o în corner, iar arbitrul 
Katsoras n-a acordat 11 m, ceea ce 
putea fi hotărîtor pentru cursul ul
terior al meciului. Iar în min. 21, 
Dumitru a străpuns întregul sistem 
defensiv danez și, din lateral, i-a 
„pus mingea pe tavă“ lui Neagu, a- 
flat la 2—3 m de poartă. Dar Neagu 
a ratat cea mai mare ocazie a jocu
lui. <

în schimb, fără a beneficia de o 
ocazie similară, danezii — care s-au 
bizuit foarte mult pe contraatac 
(lucru previzibil) — au știut să 
fructifice aproape singura situație 
favorabilă și Rontved, urcat în atac, 
a plasat mingea cu capul In partea 
opusă locului unde era plasat 
Ghiță (min. 30). Deschiderea scoru-

Petre GAȚU

(Continuare în pag. a 3-a)

UN MECI DECISIV, TRATAT CU UȘURINȚĂ
Un handicap de numai un gol nu părea greu 

de remontat de către o echipă care juca pe 
teren propriu și din rîndurile căreia, de alt

fel, emana destul optimism, destulă încredere în 
forțele pe care și le declara... Cu toate acestea, 

_>• —nOșțr; au fost eliminați de Danemarca ; 
o manieră care nu

„olimpicii 
mai mult chiar, întrecuti de 
mai lasă loc nici unei cai de apel, pentru că acest 
scor de 3—2 (care ar sugera o partidă echilibrată) 
este de fapt rezultatul unor realizări de final de 
meci mai mult sou mai puțin întimplătoare, pe fon
dul unei firești liniști a danezilor care conduceau 
la un moment dat cu 3—0...

Așa incit, nu ne rămîne decît să privim adevărul 
în fată și să constatăm că echipa aliniată ieri a 
fost cu totul decepționantă, atît prin concepția (sau, 
mai exact, lipsa de concepție I) care i-a stat la 
bază, cit și prin atitudinea, prin comportarea ei în 
teren. Evoluția formației noastre olimpice dovedește 
că acest meci a fost insuficient, superficial pregă
tit Deși, teoretic, lotul olimpic a început să se pre
gătească încă din iarnă, iată că ieri, la ultimul și 
cel mai important examen al său, echipa s-a pre
zentat ca și NEPREGĂTITĂ, Lucrul acesta este cu 
atît mai grav, cu cît antrenorii însărcinați cu pro
blemele reprezentării noastre olimpice au avut—nu 
de mult — ocazia să vadă carențele echipei, in me-

ciurile de verificare cu Peru și cu selecționata di
vizionară bulgară. Ei n-au știut să tragă concluzi
ile cuvenite, n-au ieșit din continua „bijbîială' care 
a caracterizat viața lotului olimpic în ultimele luni. 
Dacă ar fi să ne oprim asupra unui singur aspect 
legat de proasta pregătire a returului cu Dane
marca și să-l reținem ca semnificativ, n-ar trebui 
să căutăm prea mult, ci ne-am putea opri asupra 
marilor fluctuații de lot, asupra permanentei cir
culații de jucători din lotul olimpic, cu totul nepro- 
pice unei necesare omogenități, unei structurări a 
jocului pe o anumită idee.

Desigur, tehnicienii fotbalului nostru au fost, în 
ultimul timp, preocupați, absorbiți chiar, de jocu
rile din „sferturile de finală" ale Campionatului 
european, situație pornind poate și din ponderea 
mai mare a acestei competiții în ansamblul valo
rilor fotbalistice, în comparație cu locul deținut de 
turneul de la J.O. din acest punct de vedere. Cu 
toate acestea, prezența fotbalului românesc la J.O. 
trebuia tratată cu un plus de atenție, nu lăsată 
mai mult_ șau mai puțin la voia întîmplării și a 
unor tehnicieni cu o competență insuficient probată 
pînă acum.

Tratarea cu ușurință a acestui meci decisiv își 
primește o primă sancțiune prin nemulțumirea 
evidentă a opiniei publice fotbalistice de la noi.

iNCHIDEREA ANULUI SPORTIV UNIVERSITAR IN CAPITALĂ r

N. Oprescu a obținut nota 9 pentru evoluția 
la paralele

fotoi Vasile BAGEAC '

0 REUȘITA Șl CONVINGĂTOARE PLEDOARIE PENTRU SPORT
Mai bine de 10 000 de studenți 

— 7 000 în tribune și restul pe 
triunghiul de gazon al stadionului 
Republicii — au luat parte du
minică la festivitatea de închidere 
a anului sportiv universitar. A fost 
o sărbătoare a tinereții, a voioșiei, 
a optimismului punctată de un 
spectacol sportiv de înaltă clasă, 
susținut cu brio de reprezentanții 
Centrului universitar din Bucu
rești.

în prezența reprezentanților Mi
nisterului Educației și învățămîn- 
tului, ai C.C. al U.T.C. și ai Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, prin fața tribunelor 
au defilat tineri sportivi de la 
Academia de Științe Economice. 
Institutul agronomic. Institutul de 
arte, Institutul de construcții. 
I.M.F., Institutul politehnic, I.P.G.G. 
și Universitate.

Cuvîntul de deschidere a festi
vității a fost rostit de tov. Ion 
Sasu, președintele Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești 
Centrul Universitar București, 
urmat premierea Institutului
cea mai rodnică activitate sporti
vă de masă pe anul 
1971/1972. La egalitate de puncte 
s-au situat I.P.G.G. și ~ 
tea București: I.P.G.G. 
75 la sută dintre studenții angre
nați în practicarea exercițiului fi
zic (evidențiate : Facultățile de 
Geologie, responsabil, asist. Eugen 
Banciu, Sonde și Exploatare a ză
cămintelor — Eugen Sțănescu, Teh
nologie — Ioana Lupan) și Uni
versitatea, cu mai "bine de 18 000 
participări la diferite concursuri și

din 
A 
cu

universitar

Universita-
cu peste

cu multe aplauze de cei prezenți in
Un moment sugestiv din repriza gimnastelor: demonstrația cu discuri, 

tribunele stadionului Republicii...
taș pe anul 1971'1972. Pe locul I 
— Universitatea București, coman- 

Al.

Un exercițiu plin de grație, răsplătit 
Foto i V. ONES A

competiții (fruntașe : Facultățile de 
Drept — asist. Maria Ionescu, 
Geografie — asist. Rodită Sehoviț 
și Biologie — —
lan). A urmat 
de catedre de 
zenți activ in 
de masă a studenților <M.
nescu — „U". Dinu Grănescu — 
Construcții. I. Oprișescu — ..Poli", 
Sandi Ionescu — I.P.G.G.) și cea a 
Centrului de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, frun-

lector, Tudorei Bă- 
premierea unor șefi 
educație fizică pre- 
activitatea sportivă 

T Io-

dant instructor, lector univ. 
Bizim,

Programul a continuat cu 
monstrații de gimnastică acrobati
că susținute de o grupă a I.E.F.S. 
condusă de lectorul Caro] Bedo.

Cu vii aplauze a fost răsplătit 
ansamblul de gimnastică masculi
nă condus de colectivul format din 
tovarășii Andî Niculescu, Dinu 
Grănescu și Nicolae Cruli. La fel,

de-

cel al gimnastelor studente, diri
jat de lector Gineta Stoenescu si 
asist. Sonia Iovan, Elena Leuștean 
și Valentina Bănățan.

întregul program a însemnat o 
reușită a activității, sportive stu
dențești din Centrul universitar 
București, o convingătoare pledoa
rie a tineretului nostru studios pen
tru exercițiu fizic, pentru sport.

T. BRAP6I6ANU
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TURNEELE DIN CAPITALĂ $1 DE LA IAȘI AU DESEMNAT

LA TURNEELE FINALE Și RETROGRADANTELE DIN DIVIZIA A

polo NOI VICTORII CATEGORICE

ALE FEROVIARILOR BUCUREȘTENI

La al doilea concurs oficial

CORNELIA POPESCU -1,84 m LA ÎNĂLȚIME,
. Cu meciurile desfășurate, ieri, în 
Uala Dinmo din Capitală ți In Sala 
Sporturilor din Iași; s-a încheiat 
ultimul tur al campionatelor repu
blicane de baschet masculin și fe
minin. în urma celor trei tururi, 
au fost stabilite echipele calificate 
pentru turneele finale care se vor 
disputa în zilele de 26, 27 și 28 
mai la Ploiești (băieții) și Ia Bucu
rești (fetele). Pentru aceste turnee, 
s-au calificat formațiile masculine 
Dinamo, Steaua, Politehnica Bucu
rești și Universitatea Timișoara și 
formațiile feminine Rapid, I.E.F.S., 
Politehnica București și Crișul O- 
radea. Au retrogradat în divizia B 
echipele masculine Politehnica Ga
lați și Mureșul Tg. Mureș și cele 
feminine Voința Brașov și Univer
sitatea Iași.

Ultimele rezultate :

MASCULIN

Universitatea Cluj — Universi
tatea Timișoara 82—83 (43—26,
63—63, 69—69). Desfășurat sîmbătă, 
meciul a fcwt, ca de obicei, foarte 
disputat, deși după prima repriză 
se părea că această tradiție va fi 
infirmată, clujenii conducînd cu un 
avans de 17 puncte. în următoarele 
20 de minute, rolurile s-au inver
sat și timișorenii au recuperat han
dicapul, datorită în special lui Vi
ciu care și-a dovedit din nou mă
iestria în aruncările de la semi- 
distanță. în continuare. întrecerea 
a fost extrem de echilibrată și a 
necesitat două prelungiri, la sfîrși- 
tul cărora echipa din Timișoara 
și-a adjudecat victoria. Un aport 
deosebit l-a adus tînărul Mănăilă 
prin capacitatea sa de recuperare 
și modul în care a evoluat In atac, 
sub panou. Au înscris Viciu 24, 
Cîmpeanu 18. Mănăilă 15, Caloș 
13, Ionescu 10. Czmor 3 pentru în
vingători, respectiv Demian 36. Vizi 
16, Zdrenghea 13, Riihring 12. Mat- 
he 3, Ronay 2. Au arbitrat cu gre
șeli în finalul partidei C. Negulescu 
și dr. M. Aldea. (A. VASILESCU).

I.C.H.F. — Politehnica Galați 
75—56 (29—27). Deoarece rezulta
tul partidei avea o importanță de
cisivă pentru evitarea retrogradării 
de către formația Politehnica Ga
lați. aceasta a luptat mult și a 
reușit să șe mențină în imediata 
apropiere a adversarilor timp de 
34 de minute. Spre sfîrșit, însă, 
două coșuri înscrise de Chiciu și 
Dikay au determinat prăbușirea 
gălățenilor și detașarea bucurește- 
nilor. Au înscris i Dikay 20, Tiidos-

sy 16, Chiciu 15. Cîmpeanu 12, An- 
dreescu 4. Antonescu 6, Bulat 2 
pentru I.C.H.F., respectiv Martines- 
cu 15, Răileanu 13, Samson 11, Ca
nea 6. Dorneanu 2, Nicolescu 2, 
Moraru 5, Tudose 2. Au arbitrat 
foarte bine dr. M. Aldea și dr. I. 
Știrbu. (Radu TIMOFTE).

Politehnica Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș 84—71 (46—28). întrecerea 
a fost net dominată de clujeni. 
Trebuie menționată, însă, puterea 
de luptă a mureșanului Magoș. au
tor a 32 de puncte. Au arbitrat 
foarte bine C. Negulescu șl I. Di-, 
nescu (RD. T.).

Steaua — Universitatea Cluj 
88—73 (45—35). Echipa Steaua a 
luat de la început un avans sub
stanțial (min. 6, 14—4, min. 15, 
40—22). cîștigînd fără emoții în 
fața clujenilor care s-au resimțit 
vădit după efortul depus cu 12 ore 
In urmă, în partida cu „U“ Timi
șoara.

Politehnica București — Univer
sitatea Timișoara 84—60 (42—30). 
Intr-o întîlnire decisivă pentru 
candidatele la locui trei în clasa
ment, studenții bucureșteni s-au 
dovedit mai bătăioși. mai proas
peți, mai incisivi. Este drept timi
șorenii veneau după un meci isto
vitor (cel cu _U“ Cluj) și acest 
fapt s-a resimțit asupra evoluției 
lor. în general, disputa a fost plă
cută și spectaculoasă, fazele rapi
de. contraatacurile și aruncările de 
la semidistanță contribuind la suc
cesul jocului. Au înscris Popa 29. 
Georgescu 24, Cernat 16. Anastasiu 
4, Rotaru 4, Rusu 4, Pîrșu 3 pen
tru Politehnica, respectiv Viciu 15, 
Cîmpeanu 15, Czmor 11, Mănăilă 
8, Ionescu 6. Weber 2, Calos 2. 
Rocsin 1. Au arbitrat bine dr. Dan 
Chlriac și N. Iliescu. (D. ST.).

Dinamo — I.E.FS. 96—61 (62—27)
Rapid — Voința București 60—61 

(30—30) !
CLASAMENT

1. DINAMO
2. STEAUA
3. POLIT. BUC.
4. „U« TIM.
5. Rapid
(. „U“ Cluj
7. I.C.H.F.
Ș. Pont, cluj
9. Voința

10. I.E.F.S.
11. PoUt. Galați
12 Mureșul

33 31 2 2775—2123 64
33 29 4 2501-2170 62
33 23 10 2516—2115 55
33 21 12 2594—2357 54
33 19 14 2231—2197 52
33 17 16 2288-2220 50
33 15 II 2102—2116 48
33 12 21 2157—2321 45
33 10 23 2002—2323 43
33 9 24 2148—2409 42
33 8 25 2348—2595 41
33 4 29 2167—2883 37

ULTIMA IIA ÎNIBICfRILOR A FURNIZAT

UN StNZAJIBNAl DUEL
ÎNTRE ALEKStEV Șl MANG

(Urmare din pag. 1)

r.ul în lumea sportivă, cei ce sînt 
luați drept etalon pentru virtuțile 
bărbătești. Nu știm dacă e adevă
rat că, la jumătatea secolului al 
15-lea, cneazul bănățean Pavel Chi
nezul ridica butoiul cu apă sau că 
oterea huniazilor călare căni cu 
apă pe o piatră de moară ridicată 
cu brațele. Dar sîntem siguri că 
ochii nu ne-au înșelat văzînd pe 
voinicii zilelor noastre ridicînd (prin 
împingere sau aruncare, după nu
mele stilurilor) greutăți cu mult 
peste 200 kg.

Ca de obicei, întrecerile au în
ceput cu stilul „împins". Englezul 
Saunders, bulgarul Tramburadgiev 
ratează consecutiv de trei ori și ies 
din concurs. Vasiile Deac rămîne la 
155 kg. La 200 kg au mai rămas în 
întrecere Johansson (Suedia), Bonk 
(R.D.G.), Leppa (Finlanda) și bine
înțeles cei trei „mari" Alekseev, 
Mang și Reding, care încă n-au in
trat în concurs. Johansson ratează 
ia 200 kg, dar Bonk și Leppa ridi
că.

La 210 kg intră Reding și „îm
pinge". Bara cîntărește apoi 220 ks. 
încearcă Mang și reușește. La ace
eași greutate. Reding ratează și re-

nunță la o treia încercare. 225 kg 
este prima venire la bară a lui 
Alekseev, dar surprinzător, mișcarea 
nu este acordată. Repetă și reușeș
te. Mang ridică 230 kg și-i mai ră
mîne o încercare. Vest-germapu] 
cere 235 kg, dar ratează. Alekseev 
încearcă 237,5 kg — record mon
dial !, dar nu poate împinge bara.

Medaliații la ..împins".
1. Mang — 230 kg.
2. Alekseev — 225 kg
3. Ceding — 210 kg.
La stilul „smuls", o bucurie pen

tru reprezentantul țării noastre, V. 
Deac: cu 142,5 kg el realizează un 
nou record național 1 (v.r. 140 kg). 
Reding ridică abia la a treia încer-

CAMPIONUL CATEGORIEI GREA

JAN TALTS (U.R.S.S.)

CLASAMENT GENERAL

1. Vasili Alekseev (URSS) 632,5 
kg.

2. Rudolf Mang (R.F. a Germa
niei) 630 kg.

3. Gerd Bonk (R.D. Germană) 565 
kg.

4. Juhani Leppa (Finlanda) 560 
kg.

5. Kalevi Lahdenranta (Finlan
da) 555 kg.

6. Ove Johansson (Suedia) 540 
kg.

CLASAMENT FINAL PE NA
ȚIUNI •

1. U.R.S.S. 56 p.
2. Bulgaria 39 p.
3. Polonia 29 p.
4. R.D. Germană 19 p.
5. Finlanda 18 p.
6. R.F. a Germaniei 10 p.
7. Ungaria 9 P-
8. România 6 p.
9. Norvegia 5 p.

10. Suedia 1 p.

Halterafilul sovietic Jan 
Taits e parei jăcut să bată 
recorduri. Cu un impresio
nant tur de braț, cu bustul 
solid, mecanicul de combi
ne agricole din Tallin a ciș- 
tigat in greutate, a urcat 
o categorie fi — deși a pier
dut în siguranța execuțiilor 
— obține totuși performan
țe înalte.

In ciuda aparențelor. 
Talts este membrul unei 
asociații sportive sătești- 
Acum, el urinează cursurile 
Institutului Pedagogic din 
Tallin, nădăjduind să devină, 
peste un an-doi, învățător. 
Născut în 1944. blond, cu na
sul cîrn, Jan Talts a eiștigat 
favorurile publicului cons- 
tănțean prin curajul cu care 
atacă recordurile, chiar citul 
sînt la multe kilograme dis
tanță de obiectivul său de 
concurs. Cu ziariștii, în 
schimb, s-a arătat mai zgir- 
cit la vorbă.

care 150 kg. Lupta pentru medalie 
se dă între Lahdenranta, Alekseev 
și Mang. Iată diagrama încercărilor:

Mang: 170 kg (reușit), 177,5 kg 
(ratat). 177,5 kg (reușit).

Lahdenranta; 170 kg (ratat). 170 
kg . (reușit), 175 kg (ratat).

Alekseev î 170 kg (reușit), 175 kg 
(reușit). 180,5 kg (ratat).

Medaliații la „smuls".
1. Mang 177,5 kg.
2. Alekseev 175 kg.
3. Lahdenranta 170 kg.
După două probe Mang conduce 

cu 7,5 kg. Pentru a învinge, Alek
seev va trbbuj să cîștige „arunca- 
tul““ cu un avans de 10 kg față de 
Mang.

lua stilul „aruncat" am avut cea 
de a doua bucurie a zilei i al 
doilea record national obținut de 
tînărul Vasile Deac pe care îl fe
licităm pentru 177,5 kg, gratie că
ruia a totalizat 475 kg (vechiul 
record 472.5 kg) clasîndu-se pe 
locul 10 din 14 concurenti. în
trecerile la acest stil au pro
dus și prima mare surpriză' Re
ding a ratat de două ori la 210 
și motivînd o accidentare s-a re
tras din concurs. Lupta pentru me
dalii s-a dat între următorii, a 
căror diagramă o publicăm mai 
jos: Bonk 210 kg (reușit), 215 
kg (reușit), 220 kg (ratat). Alekseev 
220 kg (reușit). 232.5 kg (reușit). 
238 kg (ratat). Mang 222.5 kg (ra
tai). 222,5 kg (reușit) 227,5 kg (ra
tat). Medaliații la ..aruncat" i

1. Alekseev 232.5 kg.
2. Mang 222,5 kg.
3. Bonk 215 kg.

FEMININ

IAȘI, 21 (prin telefon). Din ultime
le meciuri ale turneului feminin, am 
remarcat victoria echipei Voința 
Brașov care a ținut să încheie ac
tivitatea în divizia A printr-o com
portare frumoasă. Baschetbalistele 
din Brașov au reușit acest lucru și, 
după o întîlnire în care au luptat 
din răsputeri, au învins formația 
Universitatea Timișoara cu 47—43 
(28—26)

Celelalte rezultate i

I.E.F.S. — Crișul Oradea 75—51 
(30—28). Pînă în min. 23 (scor 
32—32). întrecerea a fost echilibra
tă, dar în continuare pregătirea fi
zică și-a spus cuvîntul în favoarea 
studentelor. Cele mai multe punc
te : Tita 22 pentru I.E.F.S. și Boca 
26 (înscriind în total 76 p, aceas
tă jucătoare a fost coșgetera tur
neului ieșean).

Politehnica București — Sănăta
tea Satu Mare 89—58 (37—33). Ca 
și în jocul precedent, prima re
priză a fost echilibrată, dar în cea 
de a doua campioanele s-au deta
șat. Cele mai multe puncte: Taf- 
lan 18, Szabados 16. Ciocan 15 pen
tru Politehnica, respectiv Vil- 
lanyi 16.

Rapid — Universitatea Iași 61— 
44 (25—25). Ieșencele au evoluat
bine în primele 20 de minute, cînd 
au și condus cu cinci puncte. în 
continuare. însă, bucureștencele 
și-au impus superioritatea. Cele 
mai multe puncte : Prâzaru 15, Ro_ 
șianu 12, Racovită 10 pentru Rapid, 
respectiv Apostol 16,

Constructorul București —A.S.A. 
Cluj 55—46 (23—16). Gugu (11 p), 
Petreanu (11 p) de la învingătoare, 
Neța (14 p) de la învinse au fost 
cele mai eficace jucătoare într-o 
partidă în care Constructorul a 
condus permanent.

Universitatea Timișoara — Con
structorul (disputat sîmbătă) 64—45 
(30—21).

Campionatul național de polo a 
continuat sîmbătă și duminică, la 
București și Oradea, cu disputarea 
partidelor din etapa a III-a.

La Oradea, formația Rapid Bucu
rești (lipsită de aportul lui Culi- 
neac și C. Rusu) întîlnind pe Poli
tehnica Cluj a avut în permanență 
inițiativa și a obținut o victorie 
categorică cu scorul de 20—3 (4—0, 
3—1, 4—2, 9—0). în cel de al doi
lea joc, Olimpia Oradea a termi
nat la egalitate cu Politehnica Cluj: 
7—7 (1—2. 3—2, 1—1, 2—2). De 
notat forma bună a portarului oră- 
dean Biro și faptul că clujenii au 
egalat cu 25 de secunde înainte de 
fluierul final. Ultimul meci a opus 
formațiile Rapid și Olimpia Ora
dea. Au învins- rapidiștii cu 17—0 
(3—0, 4—o, 5—0, 5—0). (P. LORINCZ 
— coresp.).

La București. în primul joc de 
ieri, s-au întîlnit formațiile IEFS 
și Crișul Oradea. După ce, cu o 
zi înainte, orădenii au pierdut me
ciul cu Progresul datorită unui 
gest nesportiv sancționat regu
lamentar de arbitrul P. Niculescu, 
de această dată ei au- intrat în ba
zin hotărîți să obțină victoria. Și 
după două reprize se părea că a- 
ceasta le va reveni. Crișul condu
cea cu 3—2. iar Sonenwirth și Fre
und rataseră din poziții extrem de 
favorabile. Începînd cu repriza a

treia, însă, studenții, mai bine pre
gătiți fizic, au pus stăpînire pe 
joc și în min. 15,45 an egalat (3—3). 
deși Rotaru și Preda rataseră cîte 
o lovitură de la 4 metri. în conti
nuare. Crișul a trecut de două ori 
la conducere, dar a fost egalată 
cu promptitudine de fiecare dată, 
și din min. 20. cînd s-a produs u.- 
tima echilibrare a scorului (5—5), 
bucureșteni! au dominat copios, au 
înscris încă patru . goluri obtinînd 
o victorie meritată. Scor final i 
9—5 (2—1, 0—2, 4—2, 3—0) pentru 
I.E.F.S; De remarcat că pe par
cursul întîlnirii au fost acordate 
patru aruncări de la 4 metri din 
care trei au fost nefructifi
cate. Au marcat: Kroner 3. Teo- 
dorescu 3, Weiss, Olan și Csiszer 
pentru I.E.F.S.. respectiv, Alexan- 
drescu 3 și Harabula 2 (Crișul). A 
arbitrat corect Gh. Dumitru (Buc.).

Dumitru NEGREA

Cea de a treia partidă, desfășura
tă în Capitală, între I.E.F.S. și Pro
gresul a fost cîștigată de prima for
mație ou scorul de 3—2 (0—1, 0—0, 
2—0, 1—1). Conduși la sfîrșitul re
prizei a doua, studenții au avut un 
final mai bun, învingînd prin golu
rile înscrise de Bancu 2 și Kroner. 
Pentru Progresul a marcat Mirea 
(2). (Gh. Cociuban-coresp.).

A 5-a PERFORMANȚĂ

Finalele campionatelor republica
ne universitare au fost dominate 
de atleții de la I.E.F.S., învingători 
în majoritatea probelor. Rezultatele 
însă (pe o vreme ideală) sînt, cu 
mici excepții, mediocre. Ca și în 
reuniunea precedentă, figura cen
trală a zilei a fost o sportivă care 
a participat în afară de concurs. 
Aflată la cel de al doilea start ofi
cial în acest sezon, Cornelia Po
pescu a trecut din prima încercare 
la 1,70 m și 1,74 m, din a doua 
la 1,80 m. Apoi, arbitrii aiu urcat 
ștacheta la 1,84 m, înălțime pe care 
campioana noastră a trecut-o cu 
ușurință din prima săritură. în 
continuare, la 1,88 m, bucureșteanca 
a doborît de trei ori. Și așa însă, 
cifra Corneliei Popescu reprezintă 
la această oră cea de a 5-a perfor
manță mondială a anului.

Notabile au fost și rezultatele în
registrate de Gh. Tănăsescu la 400 
mg (52,1), Elena Neacșu — 52,08 m 
la suliță, cu care a învins-o pe Mi- 
haela Peneș (doar 49,60 m), Lăză- 
rescu 7,54 m și Abagiu (7,52 m la 
lungime.

Rezultate tehnice. 400 m (b) : Ch. Tă
năsescu (IEFS) 48,3. C. Stan (IEFS) 48,8; 
3000 m obstacole: A. Laurențiu (»U“

MONDIALĂ A SEZONULUI
Timiș.) 9:13,6; triplusalt: E. Rotaru („U’ 
Brașov) 15,48 m; 100 m g (f): Alexandra 
Anghelescu (IEFS) 14,4; 800 m (b) : Z- 
Gaspar (IEFS) 1:54,5; 800 m (f).: Fița 
Raflra (I.P. Galați) 2:09,6; 200 m (f) : 
Ildiko Kraus (IEFS) 25,4, Marioara Lazăr 
(Poli. Timiș.) 25,5; prăjină : V. Bogdan 
(„U“ Cluj) 4.40 m (H.C.N. Ligor 4,90 m 
și a doborît de trei ori la 5,02 m); greu* 
tate (f) : Marla Illy („U“ Timiș) 13,68 
m ; 400 mg : Gh. Tănăsescu (IEFS) 52.1. 
Gh. Hidi („U“ Buc.); suliță (f) : Elena 
Neacșu (T.P. Pitești) 52,08 m. (H.C. Mi- 
haela Peneș 49,6o m); 200 m (b) : C. 
Anghel (IEFS) 22,0, A Darvaș („U" Tim.) 
22,0; înălțime (!) : Doina Munteanu 
(IEFS) 1,64 m, Alina Popescu („U“ Buc.)
l. 64 m (H. C. Cornelia Popescu 1,84 m) ; 
disc (b): r. Nagy (I. P. Tg. Mureș) 58,84 
m; ciocan : Șt. Slscovlci (iEFS) 60,16 m; 
lungime (b) : Șt. Lăzărescu (IEFS) 7.54
m, Al. Abagiu („U" Buc.) 7,52 m; 5090 
m : O. Popa (I.P. Oradea) 15:11,4.

MAREA ÎNTRECERE A JUNIORILOR... MICI

campionatului femi
nin de handbal. Divizia A, care au adus 
două surprize de mari proporții, furniza
te de echipele Rapid București șl Uni
versitatea Cluj, prima obțlnlnd un ne
sperat rezultat de egalitate la S'lmișoa- 
ra, în fața Universității (virtuală cam
pioană a acestei ediții), iar cea de a 
doua remizind pe teren propriu cu Uni
versitatea București.

SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN CAMPIONATUL FEMININ

CLASAMENT

1. RAPID 27 24 3 1773—1361 51
2. I.E.F.S. 27 23 4 1865—1334 50
3. POLITEHNICA 27 22 5 1881—1387 49
4. CRIȘUL 27 15 12 1438—1497 42
5. „UH Timișoara 27 12 15 1496—1658 39
6. Sănătatea 27 11 16 1597—1714 38
7. Constructorul 27 10 17 1348—1589 37
8. A.S.A. 27 7 20 1491—1744 34
9. Voința 27 7 20 1440—1663 34

10. „U« lași 27 4 23 1261—1610 SI

UNIVERSî-i ATU TIMIȘOARA — RA
PID bucurești 12—12 (»—6) 1 In pri
mele minute ale jocului, gazdele reu
șesc să ia un avantaj substanțial (5—0) 
și se părea că vor obține o victorie co
modă, dar rapidistele, jucind toarte calm 
și atent, se apropie încet, încet, profitînd 
de unele greșeli ale apărării timișorene. 
Deși, la pauză, sînt conduse cu 8—6, 
feroviarele egalează la 9—9, după care 
scorul alternează de ambele părți, fina
lul jocului consemnind un ecmtabil re
zultat de egalitate. De notat că golul 
egalizator a fost înscris de. . . timișo- 
rence, în ultimul minut de Joc ! Princi
palele realizatoare : Ibaduta (6), Onofraș 
(3) — pentru Universitatea, respectiv,
Gheorghe (6). (Petru ARCAN — coresp. 
județean).

UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 16—16 (7—7). Meci 
extrem de echilibrat, de-a lungul celor 
50 de minute de joc tabela de marcaj 
consemnind egalitatea nu mai puțin de 
11 ori ! Bucureștencele au avut inițiati
va la început, conducînd destul de lejer 
(4—2 : min. 8 șl 7—4 : min. 15), dar nu 
s-au putut distanța mai mult, ln repriza 
secundă clujencele domină, iar cu două 
minute înainte de final conduc cu 16—14, 
pentru ca la sfîrșit să fie egalate. Prin
cipalele realizatoare : Vidu (8) șî Be arz 
(4) — „U“ Cluj, respectiv Argmr (10) șl 
Furcoi (3). (P. RADVANY — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — TEXTILA 
BUHUȘI 15—11 (4—5). Deși au fost con
duse la pauză, brașovenceie au avut pu
terea de a se mobiliza în repriza secun
dă Și de a obține, astfel, o victorie ex
trem de prețioasă. Principalele realiza
toare : Șerb (6) și Oancea (4) Rul
mentul, respectiv. V. Vieru (5) și C. Vie- 
ru (3). (V. SECAREANU — coresp).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOINȚA 
ODORHEI 14—10 (7—6). Conflrmîndu-șl
forma bună din ultima vreme, mureșen- 
cele au obținut o victorie mal facilă 
decît o arată scorul. Principalele reali
zatoare : Șoș (8) și Bartha (3) — Mure
șul, respectiv Marcoș (4) șl Mlkloș (3). 
(I. SZABO — coresp.).

CONFECȚIA — I.E.F.S. 12—10 (8—4). 
Rezultatul nu constituie o surpriză pen
tru că. respectînd tradiția întilnirilor 
dintre aceste echipe, Confecția a cîștigat 
din nou ! Dar complexele studentelor 
în fața textilistelor au fost mai accen
tuate ea niciodată în meciul de ieri șl 
mărturie stă acel 8—1 consemnat de 
tabela de marcaj în min. 20. după ce 
flecare acțiune ofensivă a handbaliste
lor de la Confecția găsise cîte un culoar 
prin apărarea I.E.F.S. Pînă la pauză, 
studentele mai irosesc cîteva contraa
tacuri și, probabil pentru ca „lista" să 
fie completă, ratează și o aruncare de 
la 7 m. Scorul după primele 25 de 
minute, 8—4, le defavorizează, totuși, 
pe textillste. I.E.F.Ș.-ui își amintește, 
însă. în repriza secundă că deține locul 
trei în clasament și se scutură, în fine, 
de Inhibiția apăsătoare, așa că. pînă la 
sfîrșitul jocului. Confecția este pusă 
serios în dificultate de revenirea stu
dentelor, prea tardivă Insă pentru a mal 
schimba soarta unui meci deja jucat. 
Principalele realizatoare : Adoclnțel, Bi- 
diac și Seredluc — toate cîte 3 pentru 
Confecția, respectiv Bălcoianu (4).

Mihai Țiu a cîștigat pentru a 
TREIA OARA titlul de campion 
al României la floretă. Reprezen
tantul clubului Steaua s-a arătat, 
duminică, la ..Floreasca". un trăgă
tor foarte decis, într-o dispută 
care a angajat alți trei colegi de 
club, pe Falb, Ardeleanu si Nicu
lescu și alături de ei, pe Muresanu 
și Kuki.

întreaga evoluție a campionu
lui, din sferturi și pînă în finală, 
atestă combativitatea sa. E drept. 
Țiu a avut unele scăderi — a se 
vedea înfrîngerea la Kuki, cu 5—3 
— dar după aceea și-a revenit, a 
găsit resurse pentru a se detașa 
în asaltul cu principalul său ad
versar, Mureșanu. Țiu a dispus 
de acesta cu 5—3. în turneul fi
nal el a totalizat 4 victorii ; pe 
lîngă cea la Mureșanu. el a mai 
întrecut pe Ardeleanu și pe Ni
culescu tot cu 5—3 și pe Falb cu 
5—1.

Tănase Mureșanu (Universitatea 
București) s-a clasat pe locul 2, cu 
3 victorii. Evoluția sa a fost aproa
pe la fel de spectaculoasă ca și cea 
a campionului, dar pe alocuri ine
gală. Altfel este cert că un flore- 
tist experimentat ca el ar fi putut 
obține cîștig de cauză, mai ales la 
foarte tînărul Kuki, în fata căruia 
a pierdut cu 5—4. Fără această 
înfrîngere — evident cea mai mare 
surpriză a finalei — Mureșanu ar

MIHAI TIU (Steaua),

FLORETĂ A ROMÂNIEI
fi ajuns în baraj pentru locul I 
cu Țiu...

Locul trei l-a revenit lui luliu 
Falb. tot cu 3 victorii. Prezența 
floretistului nr. 2 al clubului Stea
ua pe planșă a fost, de data aceas
ta, mult mai convingătoare. Avem 
în vedere asalturile cu Kuki (5—2) 
și Ardeleanu (5—3). în care Falb 
a fost de departe un adevărat 
maestru al floretei. De asemenea, 
este de reținut spiritul său de dă
ruire în asaltul cu Muresanu. ca
pacitatea de a recupera un handi
cap în fata unui adversar greu de 
contracarat. Condus, într-adevăr, 
cu 4—1, Falb a reușit să egaleze 
și n-a lipsit mult ca să-și aproprie 
și victorie.

Reprezentantul clubului Olimpia 
Satu Mare, Ad. Kuki. s-a situat 
pe locul 4 (3 victorii). Indiferent, 
insă, de acest loc, floretistul săt- 
mărean poate fi considerat drept 
revelația competiției, nu numai 
pentru victoriile sale la Țiu și 
Mureșanu, ci și pentru maniera 
elegantă în care a evoluat. Se con
firmă astfel spusele antrenorului 
emerit Alexandru Csipler, antre
norul său: „în Kuki vom avea, 
foarte curînd, un floretist de certă 
valoare, un trăgător capabil să 
promoveze în lot".

Pe locul 5, Ștefan Ardeleanu 
(1 v). Evoluție frumoasă, care tră
dează o tehnică bună, perfect însu. 
șită, dar combativitate ștearsă. Evi
dent Ardeleanu poate mai mult ! 
După calități și cunoștințe, el ar 
trebui să se afle undeva, foarte 
aproape de Țiu.

Finala a încheiat-o Constantin 
Niculescu. Foarte activ în sferturi 
și semifinale, trăgătorul clubului 
Steaua n-a mai avut resurse pen
tru a rezista Si asalturilor din 
ultimul act al competiției. Oricum, 
însă. Niculescu, cu un mai bun 
dozaj al efortului, ar fi în măsură 
să urce încă multe trepte în ierar
hia floretiștilor noștri fruntași.

în rest, cîteva surprize: elimi
narea lui Haukler, încă din sfer
turi ; Costescu a ieșit în semifi
nale (datorită unui tușaveraj infe
rior lui Kuki și Falb) împreună cu 
Alexiu și Bănică. Ultimul aproape 
că nu s-a văzut în acest tur al 
competiției. Tot în semifinale au 
rămas Burlea. Ștefan și Lăudoiu.

Tiberiu STAMA

Bidiac (Confecția) in poziție favorabilă, va înscrie un gol c.u toată opo
ziția Măriei Bota (I.E.F.S.) Foto; T. MACARSCHI

SIBIU, 21 (prin telefon). — La con
curență cu fotbalul și handbalul, eta
pa a H-a a campionatului national de 
dirt-track, desfășurată pe pista sta
dionului Voința din localitate, a atras 
aproape 3 000 de spectatori. Publicul 
a fost pe deplin mulțumit, principalul 
lor favorit, Ion Bobîlneanu, cîștigînd 
lejer și întrecerile acestei faze. Inte
resantă de urmărit a fost lupta pen
tru celelalte locuri fruntașe, la care 
au candidat metalurgiștli bucureșteni 
C. Voiculescu, I. lonițâ și Gh. Sora. 
De asemenea, am consemnat și o re
venire de formă a cunoscutului aler
gător arădean, I. Lăzărescu. lată cla
samentul etapei : 1. I. Bobîlneanu
(Voința Sibiu) 12 p, 2. C. Voiculescu 
(Met. Buc.) 10 p, 3. I. lonițâ (Met. 
Buc.) 9 p, 4. Gh. Sora (Met. Buc.) 8 p.

Clasamentul general după două e- 
tape : 1, I. Bobîlneanu 24 p, 2—4. C. 
Voiculescu, Gh. Sora și I. Ioniță cîte 
17 puncte.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 

ÎN PLINA DESFĂȘURARE
Buc.), 2. P. Filipeseu (ITA Tg. Jiu), 
3. Tr. Moașa (St. r. Bv.),

Eugen BOGDAN 
corespondent

★
GALAȚI, 21 (prin telefon). — Ora

șului dunărean i-a revenit cinstea 
de a găzdui primul concurs republi
can de viteză al anului, ln pofida fap
tului că de Ia start au lipsit o serie 
de alergători consacrați, întrecerile au 
fost, totuși, viu disputate, urmărite 
cu deosebit interes de peste 10 000 
de tineri și vîrstnici. Iată învingăto
rii : 70 cmc : M. Dinescu (Energia 
Cîmpina) ; 175 cmc : D. Arvln (Pro
gresul Timișoara) ; 250 cmc : C. Po- 
povici (Oțelul Galați) ; 350 cmc : Ion 
Gheorghe (Oțelul Galați) ; ataș : V. 
Deac 4- N. Ciubotea (Voința Sibiu).

T. SIRIOPOL 
corespondent județean

1. IONESCU
corespondent județean

*
BRAȘOV, 21 (prin telefon). — Peste 

6 000 de spectatori au venit pe tra
seul de pe Valea Răcădăului pentru 
a asista la penultima etapă a cam
pionatului republican de motocros. Din 
nou, Ștefan Chițu a fost principalul 
animator al întrecerilor seniorilor, ob- 
ținînd victoria într-o manieră care i-a 
atras sufragiile publicului. Mult a- 
plaudată a fost și comportarea celui 
mai tînăr concurent, Ernest Miiller 
(13 ani), cîștigătorul cursei rezervată 
posesorilor de motorete romanești.

CLASAMENTELE : 70 cmc — 1. E. 
Miiller (St. r. Bv.), 2. P. Oprea (St. r. 
Bv.), 3. Gh. Banu (Met. Buc.) ; ju
niori : 1. N. Murgoci (Poiana Cîmpi
na), 2. I. Șeitan (Loc. Ploiești), 3. A. 
Benedek (St. r. Bv.) ; 250 cmc : 1. Șt. 
Chițu (Poiana Cîmpina), 2 M. Banu 
(Poiana Cîmpina), 3. Fr. Szinte (Loc. 
Ploiești) ; 500 cmc : 1. A. Ionescu (Met.

O COMPETIȚIE REUȘITĂ

CONSTANȚA, 21 (prin telefon). — Du
minică s-a încheiat cea de a IV-a ediție 
a Turului ciclist al Dobrogei. competiție 
organizată de Consiliul județean al sin
dicatelor in colaborare cu C.J.E.F.S. Con
stanța și Loto-Pronosport. Traseul, de 
aproximativ 250 km, împărțit în cinci 
etape, a fost acoperit de tinerii cicliști 
într-o medie orară de 40 km. O frumoa
să comportare a avut brăileanul Valen
tin Hie, care a cîștigat patru din cele 
cinci curse, iar pe echipe s-au remarcat 
formațiile Cibo Brașov. Petrolul Ploiești, 
C.S. Brăila și Portul Constanța. Organi
zatorii au răsplătit eforturile concurenți-

CLUJ, 21 (prii 
telefon, de la 

corespondentul r 
ostru). în Sala 

sporturilor din localitate, au luat 
sfîrșit campionatele naționale de 
juniori (mici și mari) la lupte gre- 
co-romane.

CLASAMENTE — juniori mari 
— cat. 48 kg : 1. C. Alexandru (Șc. 
sp. 2 Constanța), 2 I. Bobică (Vul
turii Lugoj). 3. T. Auras (Carpați 
Sinaia); 52 kg: I. M. Neagu (Șc. 
sp. 2 Constanta), 2. Gh. Stroe 
(Steaua), 3. I. Anton (Șc. sp. 2 Con
stanta); 56 kg : 1. M. Botilă (C.S. 
Pitești), 2. I. Dulică (C.S.O. Cîmpu
lung Muscel). 3 St. Ștefan (C.F R. 
Timișoara); 60 kg; L Al. Szabo

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
(A.S.A. Cluj), 2. P. Arcadie (Pro
gresul Buc.), 3. I. Vasilescu (Gloria 
Buzău); 65 kg: 1. I. Tiberiu (C.S.O. 
Cîmpulung), 2. T. Petrică (Șc. sp. 
Viitorul Buc), 3. C. Tecuceanu
(CFR Roșiori); 70 kg: 1. A. Popa 
(S.C. Bacău), 2. V. Gabor (Dunărea 
Galați), 3. Gh. Petre (Steaua); 75 
kg : 1. Gh. Ciobotaru (Dunărea Ga
lați), 2. L. Stoenescu (C.S. Pitești), 
3. C. Voicu (Șc. Sp. Energia Buc.); 
81 kg: 1. V. Prentiu (S.C. Bacău), 
2. D. Fiscuteanu (Șc. sp. Viitorul 
Buc.), 3. I Avram (C.S.M. Reșița);
87 kg: 1. Z. Szilak (Steaua), 2. I.
Bender (Vulturii Lugoj). 3. I. An
ghel (Dinamo Buc.), +87 kg : 1. K.
Codreanu (Vagonul Arad), 2. M.

DE JUNIORI LA GRECO - ROMANE
Iordache (Progresul Buc.), 3. T. Lu- 
cescu (Nicolina Iași). Clasament ge
neral : 1. București 29,5 p, 2. Argeș 
21 p, 3. Constanța 15 p.

Campionii Ia juniori mici — în 
ordinea categoriilor: S. Botez (Ni
colina Iași), V. Bosînceanu (Rapid 
Buc.),' Al. Neagu (Șc. sp. 2 Con
stanța), I). Mizileanu (Rapid Buc.), 
FI. Gheța (CFR Timișoara), V. Pas
ca (CFR Timișoara). M. Sobariu 
(Șc. sp. Viitorul Buc.), I. Luca (Șc. 
sp. Brașovia), P. Pintea (Gloria Ă- 
rad), M. Enculescu (Electroputere 
Craiova). Clasament general: 1.
București 37,5 p, 2. Dolj 18 p, 3. 
Brașov și Argeș cîte 17 p.

Paul RĂDVANYI

Reuniunea de ieri a debutat cu vic
toria lejeră a mînzel Cristina. Faptul 
n-ar fi notabil, dacă aceasta nu s-ar fi 
arătat. în urmă cu patru luni, drept 
cea mal disgrațioasă din generație, pă- 
rind lipsită de orice perspectivă. Am ur
mărit însă un proces de transformare 
formidabil, iar meritul antrenorului Tra
ian Dinu este extrem de mare. Papanaș 
a recoltat al doilea succes consecutiv, 
dar de data aceasta meritul lui Pașcă 
este numai de a-1 fi minat la valoarea 
arătată ultima oară. Seria surprizelor a 
continuat-o Hectar, cu care Nicolae 
Gheorghe a făcut o veritabilă risipă de 
energie și speculație a corzilor. A doua 
victorie consecutivă a obținut-o și Som
noroasa și încă la un record care o si
tuează printre fruntașii generației. jn 
sfîrșit, al treilea cal care a reușit vic
toria consecutivă a fost Sadea — bine 
condusă de Bănică — ceea ce îndreptă
țește concluzia că majoritatea cîștigă- 
torilor de ieri au fost cal aflați în for
ma maximă O mențiune deosebită an
trenorului Dinu pentru triplul succes 
repurtat. Rezultate tehnice : cursa I 
Cristina (Tr. Dinul 39,9, Simona, simplu 
1. ordinea 5 ; cursa a H-a : Ofls (Al. 
Nacu) «, Fanta, simplu 4, event 11, or

PITEȘTI 21 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). în ziua a 
doua a concursului republican de 
primăvară al juniorilor mici, des
fășurată într-o organizare perfectă, 
performera reuniunii a fost atleta 
ieșeancă Coculecnu Ducătaru, care 
la 100 mg a reușit să doboare de 
două ori recordul național, odată în 
serii, cu 15,1 și în finală, cu 14.8 
secunde.

Iată cîștigătorii probelor — 
FETE î 200 m — Elena Serbeșeanu 
(C.A. Roman) 25,6 ; 400 m — Silvia 
Nicolescu (L.C.A. Cîmpulung Mus
cel) 58,9; 100 mg — Coculeanu 
Bucătaru (Șc. sp. Iași) 14,8 — nou 
record ; 4x100 ni — C.S.A. Bucu
rești 50,8 ; înălțime — Maria Con
stantin (L,C.A. Cîmpulung) 1,63 m ; 
greutate — Sanda Toma (L.C.A.) 
11,78 m ; suliță — Corina Iacovei 
(C.F.R. Timișoara) 34,20 m. BĂIEȚII 
300 mg — I. Crișam (Lie. 11 Cluj), 
40,0 ; 1000 m — V. Cristea (Lie. 
2 Iași) 2:33,2 ; 5 km marș — G. 
Costache (Farul Constanța) 24:05,0, 
4x100 m — S.A. București 44,3 ; 
lungime — D. Boboc (Lie. N Băl- 
cescu Craiova) 7,00 m ; prăj—ă — 
K. Tittes (Lie. 2 Brașov) 3,80 m ; 
disc — I. Raican (Șc. sp. Arad) 43,24 
m ; 200 m — V. Miloiu (L.C.A. 
Cîmpulung) 22,7.

Clasament pe cluburi și asociații 
1. Liceul central de atletism Cimpu- 
lung Muscel (6 locuri I), 2. Șcpala 
sportivă de atletism București (3), 
3. Viitorul București (2).

De menționat că la întrecerile 
de la Pitești au fost prbzenți atleți 
și atlete din 37 de județe, reprezen- 
tînd 84 de cluburi și asociații spor
tive.

ILIE FEȚEANU

SPORTIVĂ UNIREA

IAȘI - CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ

După două zile de dispute dîrze și, 
în majoritatea lor, spectaculoase, ieri 
s-a încheiat, în sala Giulești din Ca
pitală, prima ediție a finalelor cam
pionatului republican al școlilor spor
tive la judo.

Așa după cum anticipam, încă din 
ziua de debut a competiției, titlul ds 
campioană republicană a revenit echi
pei Șc. sp. Unirea lași, performanta 
tinerilor judoka ieșeni, antrenați de 
un tînăr profesor, Constantin Bordea 
(care a și primit, cu ocazia acestui 
concurs, centura neagră — 1 dan), 
vine să confirme interesul șt pasiunea 
cu care judoul este înconjurat în ora
șul de pe Copou.

De altfel, toți cei 8 compo- 
nenți ai echipei ieșene — Adrian Ha- 
zincop, Cornel Condurat, Ilarion Tur- 
cov, Joan Moraru, Constantin Sau- 
ciuc, Gheorghe Păulescu, Dumitru Ni- 
chifor și Dorel Rădescu — au dovedit 
o excelentă pregătire și o putere de 
luptă admirabilă. Ținem sa subli
niem, de asemenea, și evoluția Șc, sp. 
Energia București, o adevărată reve
lație a competiției (antrenor G. Pas- 
cu), care a ocupat, în final, un sur
prinzător, dar pe deplin meritat, loc 
III. Iată, însă, clasamentul final : 
Șc. sp. Unirea Iași campioană re
publicană pe 1972 ; 2. Șc. sp. 2 Bucu
rești ; 3. Șc. sp. Energia București ; 
4. Șc. sp. Șoimii Sibiu ; 5. Șc. sp. Glo
ria Arad ; 6. Șc. sp. Viitorul Pitești.

Horia ALEXANDRESCU

TURUL dobrogei

lor prin atribuire^ unor frumoase pre
mii.

CLASAMENTELE- FINALE ; echipe — 
1. Cibo Brașov 16|i 27:52, 2. Petrolul
Ploiești 16h 31:34, 3. C.S. Brăila 10h 32:27, 
4 Portul Constanța 16h 36:27; individual: 
1. T. Toro (Cibo Brașov) 511 18:32, 2. Z. 
Elekgș (Cibo Brașov) același timp, 3. Gh, 
Hianu (C.S. Brăila) 5h 18:44, 4. N. State 
(Petrolul Ploiești) 5h 19:19, 5. V. Hi? 
(C.S. Brăila) 5h 20:00, 6. N. Borcea (Por
tul Constanta). 5h 26:30.

Petre ENACHE, coresp.

SUITĂ DE VICTORII
dinea 34 ; cursa a III-a : Papanaș (FI. 
Pașeă) 33,5. Basm, Dansator, simplu 39. 
event închis, ordinea 387, ordinea triplă 
1, 992 ; cursa a IV-a : Hectar (Nicolae 
Gheorghe) 29,3, Furioasa. Gorun, simplu 
10, event 863. ordinea 55, ordinea triplă 
160 ; cursa a V-a : Hațegana (Tr. Dinu), 
40,8, Viraj, simplu 3, event 16. ordinea 
53 ; cursa a Vl-a : Somnoroasa (I. Tode- 
raș) 27.2, Raliu, Odlsau, simplu 6, event 
15, ordinea 41, ordinea triplă 107 ; cursa 
a vn-a : Zefirei (D. Toduță) 33,5, Cș- 
liopa, simplu 2, event 20. ordinea 94 ; 
cursa a Vni-a : Sadea (I. Bănică) 31,1, 
Rosaltn, Sonda, simplu 2, event 19, or
dinea 13, ordinea triplă 76 ; cursa a 
IX-a : Harieta (Tr. Dinu), 48,6, Carlinga, 
simplu 1, event 6, ordinea 17. Pariul aus
triac s-a ridloat la suma de lei 31.187 
și a fost cîștigat de patru ticl’.ete cu 
combinații de 6 cai a 3 898 lei fiecare. 
Report pentru reuniunea viitoare 15 595 
lei.

Niddy DUMITRESCU



Ar. 7062

FORFAIT-UL IDEII

OLIMPICII
(Urmare din pag. 1)

lui a însemnat pentru echipa noas
tră un duș rece, din care nu și-a 
mai revenit. La 1—0 pentru danezi 
(surprinzător de siguri în apărare, 
de oportuni în plasament și de abili 
Sn contraatac), ea avea de refăcut un 
handicap de trei goluri pentru a se 
califica sau de două pentru a-și păs
tra șansele măcar într-un baraj.

Ceea ce după cum juca, nu era 
posibil, pentru că, după ce linia 
noastră de atac a foșt din capul lo
cului un punct nevralgic, treptat au 
început să cadă linia de mijloc și 
apărarea, care și pînă atunci mani
festase fisuri (Codrea, Pop). In ase
menea condiții, danezii au dominat 
jocul în repriza a doua (repriza 
daneză), mai ales tactic. Oaspeții nu 
numai că au reușit să stăvilească 
acțiunile confuze' precipitate, ale 
echipei noastre (în care schimbările 
operate n-au avut efectul dorit, Do- 
mide și Broșovschi jucînd. și ei în 
nota celorlalți), dar au știut să iasă 
rapid pe contraatac, . surprinzînd 
deseori apărarea noastră descoperi
tă, ei . acționînd tocmai pe aceste 
spații libere. In min. 61, Jensen 
trece ușor de Pop, fuge spre poar
tă și pasează, pe lîngă Olteanu, lui 
Johanson .aflat singur în fața por
ții. Un șuț puternic și 2—0 ! Peste

DECLARAȚII DUPĂ MECI, LA VESTIARE
GHEORGHE OLA (antrenorul e- 

chipei olimpice a României): „Echi
pa noastră a avut un start bun, 
și-a creat cîteva mari ocazii de gol, 
dar înaintașii au ratat cu mare 
ușurință din poziții extrem de fa
vorabile. In același timp, arbitrul 
ne-a privat de o lovitură de la 
11 m la un henț în careu comis de 
apărătorii danezi. N-aș fi crezut 
vreodată că un arbitru nu acordă 
penalty la un henț atît de clar ! 
Apoi, pe contraatac, danezii au sur
prins apărarea noastră, care, după 
al doilea gol primit, și-a pierdut 
complet capul, gafînd la fiecare atae 
al oaspeților. Infrîngerea este ustu
rătoare și, în ultimă instanță, se 
datorează jocului sub orice critică, 
din repriza secundă, al întregii for
mații. Mă așteptam la mai mult, 
la o dăruire totală, din partea unor 
jucători ca Vlad, Olteanu, Bro
șovschi, Simionaș, Neagu, Domide. 
Am crezut și am muncit pentru ob
ținerea calificării și. iată, n-am reu
șit să o obținem, datorită unor gre
șeli elementare, datorită slabului 
randament al jucătorilor enumerați 
mai sus".

GHIȚA (căpitanul echipei); „îmi 
pare n'espus de rău că n-am.reușit 
să ne calificăm pentru Olimpiadă. 
Dar, o asemenea calificare nu se 
putea obține, în nici un caz, cu o 
apărare care a jucat nepermis de

Dialog cu Ion Alexandrescu, secretar general al F.R.F., după turneul U.E.F.A.

JUNIORII ROMÂNI AU PRIMIT CUPA
ACORDATĂ CELEI MAI TEHNICE ECHIPE
Joj seară a revenit în țară echi

pa reprezentativă de juniori, care 
a participat la cea de a 25-a ediție 
(jubiliară) a Turneului U.E.F.A., 
competiție ce S-a desfășurat în 
Spania. Am considerat interesant 
să aflăm opiniile conducătorului de
legației noastre, tov. Ion Alexan- 
drescu, secretarul general al fede
rației.

— Vă rugăm să ne faceți o 
retrospectivă a celor opt zile 
petrecute in Penisula Iberică.

— Am plecat pe calea aerului în 
ziua de 11 mai pe ruta București 
— Pariș — Barcelona. Am ajuns 
în seara aceleiași zile Pe aeropor
tul din Barcelona, unde am fost 
întîmpinați cu căldură.

— Ce ne puteți spune despre 
condițiile de organizare ?

— Imediat după sosire, întreaga 
noastră delegație a fost transpor
tată cu autocarul la San Baudillo, 
o mică localitate situată la 15 km 
de Barcelona. Am fost cazați la 
hotelul El Castillo, cartierul gene
ral al celor patru echipe din gru
pa D. In general, pot afirma că or
ganizatorii s-au străduit să asigure 
tuturor echipelor participante con
diții bune de cazare, masă, trans
port ca și de desfășurare a jocu
rilor

— Cîteva euvinte despre com
portarea echipei noastre,

— Trecînd peste rezultatul de 
3—0 obținut cu Malta, echipă evi
dent sub valoarea Spaniei și Ita
liei, în primul joc, cu Spania, ju
niorii români au avut o compor-

Miercuri, se reia campionatul Diviziei A, cu etapa a 24-a

LA ARAD Șl PITEȘTI,
DOUĂ PARTIDE DE MARE ATRACȚIE

Miercuri se reia campionatul 
primei noastre divizii, cu etapa a 
24-a, care programează cîteva 
partide deosebit de atractive.

în Capitală, pe stadionul 23 Au
gust, începînd de la ora 17, se va 
disputa meciul Steaua — Sport 
club Bacău (în deschidere va avea 
loc întîlnirea echipelor de tineret- 
rezerve).

Aradul și Piteștiul găzduiesc 
două meciuri cu implicații directe 
asupra părții superioare a clasa
mentului. V.T.A. — liderul de 
multe etape al campionatului —

NOȘTRI AU
trei minute, este rîndul Iui Johan
son să fugă pe partea (liberă) a lui 
Pop, să-i paseze în centru lui Jen
sen, care înscrie fără dificultate i 

Portarul, danez intervine cu succes, la una din rarele acțiuni mai clare 
ale atacului nostru.

slab, lăsîndu-i tot timpul pe Jen
sen, Olsen, Johanson să pătrundă 
nestingheriți și să paseze înapoi la 
coechipieri demarcați, așa cum s-a 
întîmplat la golurile al doilea și al 
treilea",

DUMITRU i „Am revenit la lotul 
olimpic cu dorința și hotărîrea de 
a lupta din toate puterile pentru 
echipă, pentru a obține calificarea, 
pe care am ratat-o în primul sfert 
de oră, cînd arbitrul nu ne-a acor
dat un penalty și cînd noi am iro
sit două mari ocazii. Pe parcurs, 
puteam totuși să ne concentrăm mai 
mult, să punem stăpînire pe joc. 
N-am .făcut-o însă, tocmai pentru 
că cei mai mulți dintre jucători 
n-au mai crezut că pot întoarce re
zultatul în favoarea noastră".

TATARU II i „în prima repriză, 
echipa a jucat destul de bine șl pu
tea să tranșeze în favoarea ei cali
ficarea pentru Munchen. Am ratat 
însă ocazii excelente. Danezii ne-au 
înscris un gol pe contraatac, iâr, 
după pauză, inexplicabil, echipa 
noastră a căzut complet, în timp ce 
oaspeții s-au apărat atent și au 
contraatacat cu cohvingere, profi- 
tînd de deruta apărătorilor centrali 
aj echipei noastre".

RUDY STRITTICH (antrenorul 
echipei Danemarcei) : „în primul 
sfert de oră al meciului, echipa 
României a evoluat bjne, așa cum 

tare foarte bună. După ce am des
chis scorul și am mai ratat cî
teva ocazii clare, arbitrul întîlni- 
rii ne-a dezavantajat în cîteva rîn- 
duri. De fapt, cei 5 000 de specta
tori prezenți în tribune au deza
probat unele decizii dictate împo
triva juniorilor noștri de către con
ducătorul jocului, Pînă la urmă, 
am primit două goluri și am pă
răsit terenul învinși, de un adver
sar cu nimic mai bun decît noi. 
Ultima întîlnire, cu Italia, ne-a 
adus satisfacția unui rezultat de 
egalitate, iar aplauzele celor 3 000 
de spectatori adresate echipei noas
tre au fost dovada unei evoluții de 
calitate. Nu exagerez cu nimic a- 
firmînd că, după aspectul partidei, 
puteam cîștiga jocul și încă la 
scor, cu toate că în componența 
echipei Italiei erau cîțiva jucători 
care activează în prima ligă, toți 
cu un gabarit impresionant. în le
gătură cu numărul aproximativ 
mic de spectatori prezenți la jocuri, 
trebuie să amintesc că, în toate 
cele opt zile petrecute în Spania, 
ploaia n-a contenit nici o clipă.

— Carp au fost impresiile ge
nerale despre echipa României ?

— Pentru jocul său tehnic și 
spectacular, presa a adus elogii și 
a apreciat favorabil evoluțiile e- 
chipei noastre. Cotidienele ..La 
Vanguardia Espanola" și ..El Mun
do Deportivo" au avut numai cu
vinte de laudă despre jucătorii noș
tri, considerînd echipa României 
ca cea mai tehnică din serie. Au 
fost remarcați jucătorii Aelenei, 

întîlnește pe Dmamo București, un 
adversar incomod, care la Arad a 
jucat întotdeauna bine. Pe sta
dionul din Trivale, F.C. Argeș va 
căuta să obțină decizia în fața 
„șepcilor roșii", contjnuîndu-și în 
acest fel cursa de urmărire a lide
rului. In afara acestor partide de 
mare atracție, etapa mai progra
mează meciurile : C.F.R. Cluj — 
Crișul, Politehnica Iași — Rapid, 
Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș, Jiul 
— Farul și Steagul roșu — Uni
versitatea Craiova.

RATAT CALIFICAREA
3—0 11 Dacă scorul n-a luat propor
ții, pentru că apărarea echipei 
noastre era des depășită, aceasta se 
datorește faptului că în două rîn- 

mă așteptam, cu incursiuni pe aripi 
și centrări în fața porții. Dintr-un 
astfel de joc, desigur, jucătorii ro
mâni puteau înscrie. Au ratat 
însă... Golul înscris în prima re
priză a avut darul să-i calmeze pe 
jucătorii mei, să-i facă încrezători 
în posibilitățile lor și în obținerea 
calificării. Ei au reușit, în acest fel, 
să-și înlăture tracul, să joace calm, 
calculat și decis. Cred că noi am 
evoluat tactic mult mai bine. M-a 
surprins, totuși, căderea echipei dv., 
mai ales după pauză. Sînt fericit că 
am cîștigat la București un meci pe 
care-1 credeam deosebit de greu, 
dar pe care — după cum s-au des
fășurat lucrurile — îl puteam cîști
ga la un scor mult mai mare. Con
sider calificarea noastră pentru tur
neul final al J.O. absolut meritată".

G. KATSORAS (arbitrul întîlni- 
rii); „La începutul meciului jucă
torii români au solicitat penalty 
la un henț în careu. Afirm cu con 
vingere că nu a fost nici un'henț, 
altfel aș fi acordat fără nici o ezi
tare penalty. Cit despre joc, trebuie 
șă remarc evoluția bună a echipe] 
Danemarcei, care își datorează suc
cesul în mare parte și apărăriț e- 
chipei române, care a jucat foare. 
slab, clătinîndu-se la fiecare contra
atac, în 2 sau 3 jucători al danezi
lor".

Naghi, Roșu, Șumulanschj și Ion 
Ion. A fost o mare bucurie pentru 
noi cînd domnul Stanley Rous, pre
ședintele F.I.F A., prezent la fața 
locului, a adresat personal felici
tări jucătorilor noștri. Comitetul de 
organizare a inmînat echipei Româ
niei o Cupă de argint, pe placheta 
căreia sînt gravate cuvintele : 
„XXV Turneu International De 
Futbol Juvenil 1972 por el mas 
tecnico equipo". (în traducere : Al 
XXV-lea Turneu internațional de 
fotbal pentru juniori 1972, celei 
mai tehnice echipe). Iată o do
vadă a comportării echipei noastre 
la ediția din acest an a Turneului 
U.E.F.A. Și chiar dacă juniorii noș
tri nu au reușit să se califice în 
semifinale, ei au lăsat o bună im
presie și totodată ne dau speranța 
că cel mai tînăr eșalon al fotba
lului nostru se află pe un drum 
bun.

Gheorghe NERTEA

MECIURI AMICALE
STEAGUL ROȘU — STEAGUL 

ROȘU (tineret) 4—1 (2—1)

Un reușit joc de verificare al 
stegarilor brașoveni cu propria for
mație de tineret-rezerve în care au 
evoluat, prin rotație, și o parte 
dintre jucătorii primei garnituri. 
Partida a fost deosebit de utilă, în 
special pentru antrenorul N. Proca, 
în vederea alcătuirii echipei pentru 
jocul de miercuri. A fost utilizat cu 
acest prilej și Pescaru. complet res
tabilit. Au marcat Pescaru (3), Ciu- 
că, respectiv Florescu.

Caro] GRUIA-coresp. județean

A.S.A. S-A ANTRENAT ÎN 
FAMILIE

După partidele din „Cupa Drobe- 
ta", militarii mureșeni s-au pregă
tit intens în cursul săptămînii tre
cute, susținînd două partide de ve
rificare, marți Ia Sovata cu o for
mație locală și joi la Făgăraș cu 
Chimia, dispunînd de aceasta din 
urmă cu scorul de 6—1. Jeri, elevii 
lui Bone au făcut o repetiție gene
rală, în familie, prinlr-un joc- 
școală în compania propriei echipe 
de tineret. Scor final . 3—2 Pentru 
meciul de miercuri, de la Ploiești, 

duri danezii au intrat în ofsaid, iar 
odată golul marcat le-a fost anulat 
pentru un motiv pe care-1 știe doar 
arbitrul (min. 75, la o bîlbîială a luj 
Codrea). In schimb, printr-un efort 
în final, echipa noastră reușește să 
reducă din handicap abia în min. 
79 și să limiteze proporțiile unei în- 
frîngeri neașteptate dar — după as
pectul jocului — explicabile, prin 
Dumitru (min. 90), cu un șut de la 
distanță și prin surprindere.

In felul acesta și-a încheiat /ca
riera" selecționata olimpică, după 
un meci în care ne supără rezulta
tul, dar mai cu seamă jocul prestat, 
în fața unei partenere — merituoa
să învingătoare — care a știut ce 
vrea pe teren, a luptat cu ardoare 
și curaj ca să-și apere șansele (deși 
se știa dezavantajată de teren, iar 
avansul luat la Copenhaga era sub
țire). Ceea ce, din păcate, n-au fă
cut și jucătorii noștri.

DIVIZIA B

Seria I: LA
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 2—0* (1—0)

După un început plăcut, cu faze 
Ia ambele porți, jocul, pînă la pau
ză, s-a redus la un duel între îna
intarea bucureștenilor și apărarea 
adversă. în această parte a meciu
lui, Dudu Georgescu, Cassai și V. 
Popescu, deși au avut mai multe 
situații de a înscrie, ei n-au fruc
tificat decît una, în min. 31, cînd 
Dudu Georgescu a reluat cu capul 
o centrare a lui I. Sandu. în re
priza secundă, aproximativ 20 da 
minute, jocul a fost echilibrat, apoi 
gazdele au avut inițiativa. In mi
nutul 76, apărarea Științei a cedat 
pentru a doua oară : Beldeanu, de 
pe partea dreaptă, a centrat în 
careu, portarul Lungu a ieșit ca 
să „boxeze" balonul, dar Dudu 
Georgescu, mai rapid, a sărit și, 
cu capul, a introdus mingea îrt 
poartă, în ultimele zece minute, 
spiritele s-au cam „încălzit" și ar
bitrul Tr, Moarcăș — Brașov, care 
a condus bine, a fost nevoit sâ-1 
elimine pe Ciocoiu (Știința) — pen
tru atitudine nesportivă și să-1 a- 
vertizeze pe Tănăsescu (Progresul) 
pentru gest nesportiv.

V. POMPILIU

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
METALUL PLOPENI 0—0

Urmînd linia descendentă din ul
timele partide, gazdele, cu un atac 
ineficace, și-au dezamăgit suporte
rii. Oaspeții au jucat deschis, dar 
au ratat mult. A condus bine M. 
Bică — București.

M Avanu. coresp. județean

F. C. GALAȚI -
POIANA CÎMPINA 4—0 0—0)

Localnicii, cu Iancu și juniorul 
Băceșcu în vervă, au cîștigat pe 
merit. Oaspeții au opus rezistența 
doar în repriza întii, apoi, în cea 
de a .doua — au cedat. Golurile 
au fost realizate de Lazăr (min. 
21), Enache (min. 55), Bacescuțmîn. 
56) și Iancu (min. 69). A arbitrat 
foarte bine C. Dinulescu — Bucu
rești.

T. Siriopol, coresp. județean
ffl PAțOANI __

METALUL’ BUCUREȘTI 2—1 (2—0)

Feroviarii au avut mal mult timp 
inițiativa în prima parte, cind și-au 
creat mai multe ocazii și au fruc
tificat două dintre ele. Autorii go
lurilor : Suciu (min. 20) și Mâreu- 
lescu (min. 24). După pauză, bucu- 
reștenii au echilibrat jocul, au do
minat chiar mai mult, dar n-au 
reușit decît să reducă din handi
cap prin Georgescu. în minutul 78. 
A condus foarte bine T. Leca — 
Brăila

C. Enea, coresp.

PROGRESUL BRAILA — 
PORTUL CONSTANTA 8—0 (2—0)

Brăilenii, într-o bună dispoziție 
de joc, și-au depășit net partene
rii, la un scor care nu merită co
mentarii. Au marcat : Mihalache 

mureșenii vor alinia o formație din 
care va lipsi N. Naghi, accidentat 
și care va avea următoarea alcătuire 
probabilă : Solyom, Szollossi, Toth, 
Ispir, Czako — Varadi, Boloni — 
Făzekaș, Mureșan, Hajnal, Lucaci.

C, ALBU-coresp.

CRISUL ORADEA — UNIVER
SITATEA CLUJ 5—2 (2—1)

Ultimul meci de verificare al ce
lor două divizionare A înaintea re
luării activității competiționale s-a 
încheiat cu victoria clară a Crișului. 
Orădenii au manifestat o excelentă 
dispoziție .de joc, înscriind 5 goluri 
prin Șchtopu (min. 32 și 70), Coval- 
cic (min. 48 și 65) și Solomon (auto
gol, min. 20). Pentru Universitatea 
Cluj a înscris Adam (min. 39 și 66 
—ultimul cjin lovitură de la 11 m). 
A arbitrat bine L. Bathazi (Oradea).

Vasile SERE-coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
FARUL CONSTANȚA 2—3

(0-2)

Au marcat Caraman (min. 10), O- 
prea (min. 24), Tufan (min. 55) pen
tru Farul și Neagu (min. 60 și 72 
— ultimul din lovitură de la 11 m).

BRĂILA

A fost odată o conferință a Comitetului fede
ral. Ultima, pare-mi-se. S-a vorbit, între oi
țele, deci și de echipa olimpică. Cineva a 

luat atunci cuvîntul și a spus : „Existența echipei 
olimpice se remarcă prin lipsa ideii. Ea nu poate 
fi constituită din resturile echipei naționale. Vechea 
echipă olimpică, adică aceea care a fost trimisă 
sâ se rodeze în Israel și Australia, nu mai există. 
Un antrenor nou înseamnă alți ochi, alte lentile, 
alte concepții. Actuala echipă în formare are doar 
șansa de a deveni o mixtură. E regretabil faptul 
că șansele noastre olimpice nu vor fi apărate de 
11 tinere speranțe ale fotbalului nostru, sub 21 de 
ani, sau, și mai bine, de echipa celui mai bun liceu 
de fotbal din România. Foate că acest gest ar în
semna pentru toți tinerii noștri fotbaliști un stimu
lent foarte mare, cu implicații greu de calculat 
astăzi".

...Ieri, pe stadionul 23 August" echipa olimpică a 
părăsit terenul învinsă, la capătul unui drum în 
care s-a simțit, la tot pasul, forfait-ul ideii. Acum 
numai doi ani, vechea echipă olimpică, constituită 
și ea după formula naționalei B, avea cel puțin 
pretenția că se constituise. Gil Mărdărescu era in
vincibil. Tmi aduc aminte și de formația de atunci ; 
Adamache (Oprea) — Ivăncescu, Bădin, Pescaru, 
Popovici — Angelescu (Crîngașu), Both (Anca) — 
Grozea, Tufan (Tătaru), Oblemenco, Kallo.

După cum vedeți, nici unul dintre acești 15 ju
cători n-a terminat ieri jocul. Veți spune, desigur : 
Echipa din 1970 n-ar fi realizat nici ea mai mult. 
Să presupunem că e așa. Dar atunci trebuie să 
admitem că tot ceea ce s-a făcut pentru constitui

- SCORUL CAMPIONATULUI

rea ei a fost doar timp pierdut. Mi-aș permite însă 
să observ, că echipa 1970 avea o idee de joc, în 
timp ce echipa de ieri n-a avut, nici una, deși a 
cuprins nume sonore pe care campionii lui 
tru-contra" le-au propus, aproape în totalitate, pen
tru echipa națională.

Forfait-ul ideii, care a însoțit mereu echipa olim
pică, a fost... înfrînt o singură dată de ideea tri
miterii lotului A la Copenhaga, fapt care a accen
tuat și, mai mult complexul de inferioritate al olim
picilor.

Pe lîngă forfait-ul general ol ideii, erorile spe
ciale de ieri trec în umbră, deși doar un miracol 
ar fi putut lega un atac în cone patru înaintași 
(Gyorfi, Tătaru, Neagu, Moreu) știu să joace doar 
pe cont propriu și cu mingea la picior.

Să sperăm că, într-o bună zi, mirajul flăcării 
olimpice va încălzi inimile celor mai tieeri fotba
liști ai noștri.

loan CHIRILA

P.S. 1. Aceste observații generale nu pot anula 
meritele reale ale echipei daneze, care a repetat 
desenul unei alte victorii, obținute cu ani în urmă 
asupra naționalei, tot cu un 3—2 după 3—0.

* 1
P.S. 2. Aceleași observații nu pot elimina proble

ma cavalerilor fluierului, care par dispuși să-i îm
povăreze pe fotbaliștii noștri cu o insistență demnă 
de o cauză mai bună. «

~ ’ I. Ch.

Etapă a gaz delor
(min. 7), Stănoaie (min. 42 din 11 
m). Cotigă (min. 55 și 68), lugă 
(min. 78), Silviroiu (min. 82 și 86) 
și Traian (min, 89). în min. 42, 
Hulă (Portul) a fost eliminat pen
tru injurii aduse arbitrului de li
nie. A condus foarte bine A. Gri- 
gorescu — București.

D. Cristache, coresp.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 (1—0)

Joc frumos în prima parte, apoi, 
după pauză, din cauza căldurii, ni
velul a scăzut. Golurile au fost 
realizate de Mustață (min. 18) șl 
Ștefăneseu (min. 63). Foarte bun 
arbitrajul lui A. Bentu — Bucu
rești.

C. Nemțeanu, coresp.

Ș. N. OLTENIȚA -
POLITEHNICA GALATI 1-0 (1—0)

Ambele echipe au desfășurat un 
joc de slabă factură tehnică. Uni
cul gol a fost înscris de Păunescu 
(min. 19) din 11 m, în urma unui 
henț în careu comis de fundașul

Seria a ll-a: C. S. M. REȘIȚA - ÎNVINSĂ LA CRAIOVA
CORVINUL HUNEDOARA — 

VULTURII TEXHLA LUGOJ 
2—1 (2—0)

Hunedorenij au avut mai mult 
timp inițiativa în prima repriză, 
cînd au marcat de două ori. prin 
Dobre (min. 22) și R. Popa (min. 
39). După pauză, localnicii au con
tinuat să domine, iar lugojenii să 
se apere. Spre finalul partidei, oas
peții au inițiat cîteva acțiuni ofen
sive și au reușit să reducă din 
handicap, prin Cheran (min. 85). 
A conclus foarte bine Gh. Micloș
— București.

V Jordache

C.F.R. TIMIȘOARA — 
MINERUL ANINA 1—1 (1—1)

Scorul a fost stabilit în prima 
repriză, cînd s-au marcat ambele 
goluri. In min. 13. Anghel (Mine
rul) a deschis scorul, apoi, în min. 
33 — Chimiuc a restabilit egali
tatea de pe tabelă în min. 86, Co- 
tec (C.F.R.) a ratat un penalty. Â 
arbitrat satisfăcător N. Mogoroașe
— Craiova.

I. Ștan. coresp.

C.S.M. SIBIU —
GLORIA 8ISTRITA 3—0 (2—0)

Joc de nivel tehnic modest. Pe 
teren, a existat practic o singură 
echipă, C.S.M. Oaspeții, au pus 
accentul pe apărare, neglijînd 
complet, atacul. Semnificativ în a- 
cest sens este faptul că oaspeții 
au expediat primul șut la poartă 
în minutul 72. Autorii golurilor : 
Răduță (min. 25). Turlea (min. 45) 
și Flichiș (min. 58). Satisfăcător 
arbitrajul Iui N. Moroianu — Plo
iești.

Gh. Topîrceanu. coresp.

pentru studenții craioveni. Cu acest 
prilej arbitrul Nicolae Stoiculescu 
(Hm. Vîlcea) a condus cel de-al 
500-lea său meci. Joc frumos, an
trenorii rulînd întreg lotul de jucă
tori.

Pavel GIORNOIU-coresp.

STEAUA — RAPID 0—3 (0—1)

în amicalul disputat sîmbătă 
după-amiază, pe terenul Ghencea, 
echipa Steaua a avut mai mult ini
țiativa, a fost mai laborioasă, și-a 
creat mai multe ocazii de gol, pe 
care însă înaintașii săi n-au reușit 
să le concretizeze. Cea mai mare 
dintre ele a fost irosită de Năs- 
tase, jn min. 75 cînd, după ce l-a 
driblat și pe Răducanu, a șutat pe 
lîngă poartă !

Rapidul a deschis scorul în min. 
37 prip Apostol și. l-a majorat în 
min. 68 prjn golul marcat de Ma
rin Stelian. Golul al treilea a fost 
realizat de Codreanu în min. 70, în 
urma unei acțiuni individuale de 
toată frumusețea, O remarcă spe
cială pentru Boc care a jucat cu 
siguranța și d.ezinyoltura din zilele 
lui bune.

Partida a fus arbitrată foarte 
bine de Victor Rădureanu.

Tudorie (Politehnica) In min. 87, 
Păunescu a ratat o lovitură de la 
11 m. Corect arbitrajul lui R. Stîn- 
can — București.

Gh. Emil, coresp.

DUNAREA GIURGIU — 
SPORTUL STUDENȚESC 0-0

în prima repriză, gazdele au ju
cat foarte bine și au dominat des
tul de mult, dar apărarea bine or
ganizată a studenților — în care 
au excelat I. Vasile și Mățăoanu
— a respins cu calm totul. Spor
tul studențesc a jucat fără D. Ni
colae, M. Sandu (accidentați) și 
Jamaischi, dar acțiunile pe con 
traatac — in tot timpul meciului
— foarte periculoase ale bucureș
tenilor. ar fi putut avea cîștig de 
cauză, cu mai multă precizie în 
șuț din partea lui Pană sau Kraus.

In partea a doua a meciului, căl
dura și eforturile menținerii unui 
ritm de joc foarte susținut și-au 
pus amprenta asupra capacității de 
efort a tuturor jucătorilor. Jocul 
se „liniștește" vizibil, oaspeții fi-

ELECTROPUTERE CRAIOVA - 
C.S.M. REȘIȚA 5—2 (2—2)

Joc cu ritm vioi, în ciuda unei 
călduri toride. .Craiovenii, luptînd 
Iară menajamente, s-au impus ca
tegoric, cu excepția unor momente 
de derută din prima repriză. Re- 
șițenii, adversari redutabili, s-au 
apărat supranumeric și au contra
atacat deosebit de periculos. De 
remarcat evoluția excelentă acra- 
toveanului Boșoteanu, autor a trei 
goluri (min. 47, 53 și 78). Celelalte 
goluri au fost înscrise de Dașcu 
(min. 28) și Hîrșoveanu (min. 43) 
pentru Electroputere și de Silaghi 
(min. 20 și 45) pentru C.S.M. A ar
bitrat foarte bine Gh. Popovici — 
București.

V Popovici, coresp.

C.F.R. ARAD - 
CHIMIA FAGARAȘ 5—2 (1—C)

Feroviarii au dominat mai mult, 
fiind superiori din toate punctele 
de vedere. Golurile au fost mar
cate de Kukla (min. 15), Gyenge 
(min. 48), Schwartz (min. 67). Ko- 
koși (min. 77), Mareș (min. 81) pen
tru C.F.R., Bermozer (min. 50, au
togol), Cotarea (min. 87, autogol) 
pentru Chimia. A condus bine I- 
Panait — Petroșani.

Șt. Iacob, coresp. județean

MINERUL BAIA MARE — 
METALURGISTUL CUGIR 1—1 (0—0)

Din cauza căldurii sufocante, ni
velul tehnic al jocului a fost scă
zut. Deși gazdele au dominat mai 
mult, înaintașii Minerului n-au pu
tut străpunge decît o dată apăra
rea adversă. Deci, rezultatul este 
echitabil. Golurile au fost realiza
te de Hoffmeister (min. 48) pentru 
Minerul, Smadea (min. 55) pentru 
Metalurgistul. A arbitrat foarte 
bine I. Rus — Tg. Mureș.

T. Tohătan, coresp. județean

OLIMPIA SATU MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

2-1 (0-1)

în prima repriză — jocul a fost 
frumos, cu acțiuni la ambele porți. 
In această parte a meciului. Filip 
(Olimpia) a ratat un penalty. In 
schimb, timișorenii în urma unui 
contraatac, in min. 20, au deschis 
scorul prin Regep. După pauză, lo
calnicii au dominat și au înscris 
de două ori, prin Libra (min. 60) 
și Podleszni (min. 77). în min. 40 
Petrovici (Politehnica) a fost eli
minat pentru insultarea arbitrului. 
A condus corect I. Constantinescu 
— Cluj.

A. Verba, coresp. 

ȘCOALA SPORTIVĂ 
EXPERIMENTALĂ „VIITORUL"

Anunță tuturor elevilor din Capitală că primește înscrieri. în per.- 
oada 22 mai — 10 iunie a.c. (zilnic între orele 8,30—10,30 și 14,00— 
16,00), la sediul școlii din Bd. Muncii 37—39 (telefon : 21,30 308), pen
tru următoarele secții :

ATLETISM : — fete și băieți născuți în cmii 1958—1961 ;
VOLEI : — fete și băieți cu talie înaltă, născuți în anii 1958—1961 ;
SCRIMA : — fete și băieți născuți în anii 1959—1960.

ind mulțumiți de punctul obținut, 
în vreme de jucătorii Dunării nu 
pot mai mult... A arbitrat foarte 
bine I. Rotaru — Iași.

D. GRAUR

1. sp. STUDENȚESC 25 14 9 2 44—26 37
2. Progresul Buc. 25 14 5 6 46—22 33
3. Ș.N. Oltenița 25 13 5 7 2^— 28 31
4. Politehnic^ Galati 2 5 5 9 7 31—21 27
5. F. C. Galați 25 11 5 9 33—27 27
fi. Metalul Buc. 25 10 6 9 27—21 2fi

Metalul Plopeni 25 10 5 10 30—28 25
8. Metalul Tirgovișie 9 8 10 25—29 24
9. Ceahlăul P. Neamț 23 10 4 11 28—36 24

10. Progresul Brăila 25 10 3 12 30—22 23
11. Știința Bacău 25 7 9 9 21—27 ZJ
12. Dunărea Giurgiu 25 7 9 9 18—26 23
u. C.F.R. pașcani 25 9 4 12 28—31 22
14. Poiana Cimplna 25 8 4 13 28—40 20
15. Chimla Rm. Vilcea 25 8 4 13 19—36 20
lfi. Portul Constanța 25 4 7 14 21-41 15

ETAPA VIITOARE (28 mai) : 
Sportul studențesc — Progresul 
Brăila, Dunărea Giurgiu — C.F.R. 
Pașcani, Poiana Cîmpina — Ceah
lăul P. Neamț, Portul Constanța — 
F. C. Galați, Metalul București — 
Metalul Tîrgoviște. Știința Bacău 
— Ș. N. Oltenița, Chimia Rm. Vîl
cea — Progresul București, Poli
tehnica Galați — Metalul Plopeni.

OLIMPIA ORADEA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0)

Orădenii au atacat puternic chjar 
din start, dar formația Gaz metan 
s-a apărat bine, respingind toate 
acțiunile ofensive ale gazdelor, și 
apoi contraatacînd periculos prin 
Darie și Moraru. Unicul gol a fost 
marcaț de-abia cu șase minute îna
inte de fluierul final, prin Steiner. 
In repriza secundă, jocul a fost 
mai „nervos", iar orădenii, înainte 
de înscrierea golului, au ratat cî
teva situații. A arbitrat foarte bine
I. Cîmpeanu — Cluj.

Aurel Păpădie

1. C.S.M. REȘIȚA 25 |5 5 5 38—20 35
2. Minerul Baia Mare 25 11 fi 8 42—27 28
3. C.F.R. Ararf 25 11 5 9 33—31 27
4. C.F.R. Timișoara 25 9 8 8 31—22 26
^5. C.S.M. Sibiu 25 11 4 10 27-28 26
6. 01|(npig S^iu Mare 25 11 3 11 19—22 25
7. Minerul Anina 23 10 5 10 30-34 25
8. Politehnica Timiș. 25 9 € 10 33—27 24
9. Chimia Figăraș 25 11 2 12 42—39 24

10. Corvinul Huned. 25 10 4 11 27—28 24
11. Electroputere fv. 25 10 4 11 26—32 24

12. Metalurgistul Cugir 25 9 5 H 20—25 23
J3. Gloria Bistrița 23 10 3 12 24—30 23
14. Gaz metan Mediaș 25 W 3 12 18-26 23
15. Olimpia Oradea 25 10 2 13 29—32 22
16. Vulturii tex. Lugoj 25 8 5 12 20—36 21

ETAPA VIITOARE (28 mai) : 
Politehnica Timișoara — Minerul 
Baia Mare, Gaz metan Mediaș — 
Electroputere Craiova, Vulturii tex
tila Lugoj — C.F.R. Ato'd, Olimpia 
Oradea — Olimpia Satu Mare, Glo
ria Bistrița — Chimia Făgăraș, 
C.S.M. Reșița r- Minerul Anina, 
Corvinul Hunedoara — C.S.M. Si
biu, Metalurgistul Cugir — C.F.R. 
Timișoara.

PRONOSPORT
Așa arată o variaptă cu 13 re

zultate exacte la Concursul Prono
sport nr. 21. etapa din 21 mai 1972 

I. România (OL) — Danemarca 
(Ol.) 2

II. Dunărea — Sportul stud. X
III. CFR Pașcani — Met. Buc. 1
IV. Electroputere — CSM R-ța 1

V. Olimpia SM — Polit. Tim. 1
VI. Atalanta — Milan 2

VII. Cagliari — Sampdoria 1
VIII. Catanzaro — Verona X

IX. Fiorentina — Juventus X
X. Inter — Manto va 1

XI. Lanerossi — Varese 2
XII. Napoli — Bologna X

XIJ I. Torino — Roma 1
Fond de premii 354.225 lei.

Plata premiilor la acest concurs 
se va face astfel i în Capitală de 
la 26 mai pînă la 5 iulie 1972, in
clusiv. în țară de la 29 mai pînă 
ia 5 iulie. 1972 inclusiv.



VASILE - ÎNVINGĂTORI MORALI • CALISTRAT CUȚOV

COMPLET BOXER AL COMPETIȚIEI
GIMNASTELE ROMÂNCE - COMPORTARE BUNĂ LA BUDAPESTA

ROMANIA ITALIA
IN VIITOAREA ETAPA

A CUPEI DAVIS

EUROPA - $
SÂNTEI ÎNVINS(M)LA BASCHET

U. A.

In semifinalele grupei A a Cupei 
Davis, România va întîlni la Bucu
rești, în zilele de 16, 17 și 18 iunie,

echipa Italiei, care ieri conducea 
cu 3—0 în întîlnirea cu Olanda. In 
partida de dublu, Pietrangeli, Pa
riata (Italia) .— Hemmes, Hordijk 
(Olanda) 3—6, 6—1, 6—4, 6—2.

UNGARIA-ROMÂNIA 368,90-362,30

IN FINALELE BALCANIADEI DE BOX

MECIURI FRUMOASE, ARBITRAJE SUB ORICE CRITICA
• GRUIESCU, POMETCU Șl

CEL MAI
ANKARA, 21 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Sîmbătă seara am regretat (pen

tru a cita oară I 7) că în sportul cu 
mănuși nu există un procedeu ri
guros exact de stabilire a învingă
torilor. Puține reuniuni de boxam 
văzut în care deciziile eronate să 
fie atît de multe. Dar să vedem, pe 
scurt, cum s-au desfășurat parti
dele în care au luptat cei opt fi- 
naliști români.

Aurel Mihai era 
în meciul cu Dogru 
tegoria semimuscă. 
tida a început ne-am dat seama 
că Mihai luptă cu mult sub posi
bilitățile sale. Dezordonat în ac
țiuni și fără 
tică, el nu a 
tele necesare 
fost declarat 
mitate.

Constantin
bine. Tirul directelor sale l-a ținut 
tot timpul în șah pe bulgarul Kon
stantinov, care doar de puține ori 
a găsit soluțiii de a răspunde 
eficace. Victoria campionului nos
tru la categoria muscă a fost clară, 
dar spre surprinderea generală ju
riul i-a acordat decizia cu 3—2 lui 
Konstantinov.

Nici „pana" Gabriel Pometcu nu 
a fost scutită da farsa arbitrilor 
judecători. Adversarul său, Yaicin 
(Turcia), a suportat o adevărată

socotit favorit 
(Turcia), la ca- 
Dar cind par-

nici o concepție tac- 
putut acumula punc- 
victoriei șl Dogru a 
învingător în unani-

Gruiescu a boxat Reprezentantul nostru Antcniu Vasile (stingă) a fost frustrat de victorie 
în finala Balcaniadei de box de la Ankara

— fiepre- 
baschet a

Oh lume

canonadă de croșee la care a răs
puns cu lovituri largi, ușor evitate 
de Pometcu. Două reprize au fost 
ciștigate distanțat de campionul ro
mân, dar a fost suficientă o reve
nire ta ultimul minut a lui Yaicin 
și juriul l-a văzut victorios pe a- 
cesta din urmă (tot cu 3—2 !).

Antonia Vasile, superior din 
punct de vedere tehnic „semiușo- 
rului" Doruk (Turcia), l-a punctat 
pe acesta de la distanță și semi-

EDIȚIA JUBILIARA A „CURSEI PĂCII" O REUȘITĂ DEPLINĂ

A

ÎNTRECERII
VARȘOVIA, 21 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Ediția jubiliară a „Cursei Păcii", 

încheiată sîmbătă după-amiază în ca
pitala Poliniei a constituit o reușită 
deplină a sportului cu pedale. Exce
lenta organizare, asigurata de ziarele 
„Neues Deutschland", „Rude Pravo" și 
„Trybuna Ludu", lupta, uneori dra
matică, pentru cucerirea cununei de 
lauri, acțiunile curajoase inițiate în 
etapele grele, dinamismul permanent 
al acestei curse — media orara gene
rală după 2 025 km : 42,6 km, media 
orară a ultimei etape : 46 km (!) — to
tul a concurat la obținerea unui suc
ces total. Prin propaganda pe care o 
face ciclismului, prin stabilitatea sa 
în calendarul internațional, prin de
monstrarea valorii, în evidentă crește
re a rutierilor, cursa Berlin — Praga
— Varșovia constituie un sprijin im
portant și eficient al sportului cu pe
dale.

Anul acesta la startul competiției 
s-au aliniat multe vedete ale ciclismu
lui. Busculadele, vremea neiavorabilă 
și subestimarea forței unor tineri au 
dus, însă, la eliminarea definitivă a 
unor ași (Regis Ovion, Zigmund Ha- 
nusik și alții), sau la trecerea lor în 
grupul de mijloc al clasamentului (Ri
chard Szurkowski, Jirzi Hava, Theo 
Dockx). Așa se face că pe prima sce
nă a cursei au rămas cîțiva outsideri, 
transformați, pe parcursul întrecerii,
— prin demonstrarea talentului și a 
pregătirii — în noî și autentice vedete 
Este cazul învingătorului, Vlastimil 
Moravec, și al locotenențllor săi, V. 
Neliubin, W. Kuehn, N. Gorelov, A. 
Gustianikov. Nu trebuie uitat, însă, 
că această ascensiune brusca a fost 
favorizată și de starea vremii. Ploaia, 
vîntul și frigul au stopat elanul mul
tora, au timorat o parte din pluton 
(intr-o singură etapă, a 11-a, au aban
donat 27 de alergători) și au nivelat 
întrun fel valorile.

Surpriza cea mare a fost compor- 
tarea modestă a echipei Poloniei. Cla- 
sată în final pe locul 6 șl avmd pri
mul ciclist pe locul 17, formația lui 
Ryszard Szurkowski a dezamăgit. Por
nită cu șanse mari să cucerească 
locurile 1 în ambele clasamente, re
prezentativa Poloniei a eșuat, îndeo-

TELEX

sebi, la capitolul dîrzenie. In schimb, 
Uniunea Sovietică a prezentat un 
team de mare forță, cu rutieri capa
bili să acopere într-o singură între
cere— două curse Berlin — Fraga 
— Varșovia.

Echipa României s-a clasat, In final, 
după cum se știe, pe locul 9. Corect, 
ar fi fost, însă, să termine pe locul 
8, deci, în prima jumătate a clasa
mentului (socotind că au participat 17 
echipe naționale). O întîmplare stu
pidă, petrecută în penultima etapă, 
și relatată la timp, a retrogradat ne
drept reprezentativa noastră. Cum 
trebuie judecat acest rezultat ? în 
primul rînd, să ne amintim raptul că 
primii doi alergători ai ciclismului 
românesc n-au luat startul la Ber
lin, Vasile Teodor a suferit, în pri
măvară, un accident, iar Constantin 
Grigore se pregătește pentru proba 
olimpică de 100 km contratimp pe 
echipe. Apoi, trebuie ținut cont că 
încă din prima parte a cursei echipa 
a pierdut doi oameni (Constantin Cio
can și Mircea Virgil — accidentați), 
apoi încă unul — pe ștefan Suciu. 
Și, cu numai trei rutieri, este foarte 
greu să te menții într-o astfel de 
cursă...

Rezultatul poate fi cotat satisfăcă
tor — luind in considerație valoarea 
echipei și situația în care se afla. 
Pe viitor, trebuie să se țină seama în 
selecția cicliștilor nu numai de re
zultatele din cursele de pregaure-ve- 
rificare. ci, mai ales, de calitățile de
monstrate. Cicliștii care nu 
față etapelor de munte, n-au 
în „Cursa Păcii*, de altfel, 
care sînt „fragili* și dau bir 
ții la primele dificultăți, 
uzați de prea multe curse, condițiile 
de desfășurare a „Cursei Păcii* impun 
selecționarea acelor rutieri capabili 
să înfrunte timpul nefavorabil, să re
ziste în etape de munte și în cele de 
mare viteză.

Desigur, ne-a făcut plăcere sâ-i au
zim pe o bună parte din cel peste 100 
de ziariști, crainici de radio și tele
viziune, lăudind dîrzenia cu care Ni- 
colae Andronache. Alexandru Sofro- 
nie și Vasile Selejan au menținut 
(cu prețul unor mari eforturi) echipa 
României în competiție, plnă la ca
păt Dar ne-ar fi bucurat ca ei să 
găsească și alte calități la rutierii ro
mâni. Firește, dacă ar fi existat..

distanță cu lovituri clare, recepțio
nate adesea spectaculos de către 
sportivul turc. Din păcate, însă, ju
decătorii au apreciat mai mult cele 
citeva.„ năpustiri ale lui Doruk 
și (cu 3—2) l-au declarat învin
gător.

La categoria ușoară, Iugoslavul 
Vujin a început meciul furtunos, 
reușind, cu un croșeu de dreapta 
la față, să-l expedieze la podea pe 
Caiistrat Cuțov. Acesta. însă, a re
luat lupta și miile de spectatori 
au avut prilejul să asiste în conti
nuare Ia o autentică demonstrație 
de scrimă pugilistică, oferită de un 
adevărat as al ringului. Vujin a 
încercat să scape de torentul lovi
turilor aruncînd cîteva contre, dar 
Cuțov a eschivat spectaculos și a 
continuat atacul pină la gongul fi
nal. învingător cu 5—0 Caiistrat 
Cuțov.

Stancev (Bulgaria) a cîștigat sur
prinzător de ușor în fața lui Ion 
Gyorffi, pe care l-a expediat la 
podea în rondurile 1 si 2.

Singura victorie înainte de limi
tă în această reuniune a fost rea
lizată de „mijlociul" Alee Năstac, 
care în cea de a doua repriză i a 
plasat adversarului său Ozen (Tur
cia) o directă de dreapta, puterni
că și precisă, exact în vîrful băr
biei, sportivul turc fiind knockou- 
tat. cum se spune, ,.în cruce".

Horsț Stump a ratat revanșa cu 
Parlov (Iugoslavia). Meciul dintre 
cei doi a fost o copie fidelă a ce
lui de la 
drid, 
dată

In 
diții 
mai,

PARIS, 21 (Agerpres). 
zentativa masculină de 
S.U.A. va susține în cursul lunii 
viitoare patru jocuri cu o selecțio
nată europeană. Meciurile se vor 
disputa la Zagreb (17 iunie). Gene
va (19 iunie), Madrid (21 iunie) și 
Touqet (23 iunie).

In vederea acestor întîlniri, Co
misia sportivă a Federației interna
ționale de baschet amator (F.I.B.A.) 
a selecționat un lot de 18 jucători 
din care vor fi alcătuite formațiile 
europene. Din lot fac parte, printre 
alții, cunoscuții internaționali Pau
lauskas, Serghei Belov, Aleksandr 
Belov (U.R.S.S.), Cosici, Plekas 
(Iugoslavia), Jurkiewicz (Polonia), 
Luyk (Spania), Golomeiev (Bulga
ria), Gilles (Franța), Meneghini 
(Italia) și Thimm (R. F. a Germa
niei).

DE

LA CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE
TENIS ALE FRANȚEI

In 
piu 
telor internaționale de tenis ale 
Franței s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Beust (Franța) — 
Bleckinger (SUA) 6—4. 7—5. 6—3; 
Kakulia (URSS) — Dell (SUA)
5— 7, 11—9. 6—2, 6—4; Ivancici
(Iugoslavia) — Sântei (România) 
6_3. 6—1, 6—3; Faulk (SUA) — 
Haswell (Australia ) 9—7, 7—9,
6— 3, 7—5; Mendoza (Anglia) — 
Matheu (Franța) 6—2, 6—0; 4—6, 
9—7.

preliminariile probei de sim- 
bărbați din cadrul campiona-

BUDAPESTA, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special)

întîlnirea internațională amicală 
dintre reprezentativele feminine de 
gimnastică ale Ungariei și României, 
desfășurată timp de două zile în să
lile de la Nepstadion, s-a încheiat du
minică la prînz, consemnind victoria 
sportivelor țării gazdă, cu un avan
taj de peste 6,5 p : 368,90—362,30. în 
condițiile în care arbitrajul din pri
ma zi nu a apreciat întotdeauna o- 
biectiv evoluția gimnastelor, dezavan
tajate fiind, mai ales, sportivele 
noastre, și a concurării în 5, în cea 
de a doua zi a întrecerilor, rezultatul 
obținut de gimnastele românce, nu 
trehuie să surprindă lntr-o ambian
ță normală de concurs, la exercițiile 
liber alese, desfășurate duminică, am
bele echipe au evoluat mal degajat, 
cu mai mult calm și încredere în 
forțele proprii, disputa tund „strînsă" 
și încheindu-se cu un avans de nu
mai 1,85 p în favoarea gazdelor. Dar, 
mai presus de rezultat, a tost buna 
comportare generală a echipei ro
mâne, remarcată, ca atare, de toate 
personalitățile sportive prezente aici. 
Intr-adevăr, componentele formației 
României au concurat duminică cu 
multă siguranță, chiar și la acele apa
rate la care ele evoluează, de obicei, 
mai slab, impunîndu-se, mai ales, la 
sol. Compoziția și execuția exerclțiilor 
a fost atît de bună la aceasta probă, 
îneît la finalul întrecerii arbitra neu
tră din URSS, Lidia Ivanova, a feli
citat sincer conducerea delegației 
noastre. Elena Ceampelea n-a mai 
avut azi (n.r. ieri) nici un fel de ezi
tare, a obținut cea mai mare notă 
din concurs, la paralele (9,40), apoi a

fost ovaționată pentru eleganța, fru
musețea artistică și înalta măiestrie 
cu care a evoluat în exercițiul ei la 
sol, apreciat, de asemenea, cu cea 
mai mare notă (9,60).

Incomplet restabilită. după operația 
de menise, Elisabeta Turcu s-a dove
dit foarte utilă echipei, luptînd cu 
mult curaj cu rigorile unui concurr 
dificil, la fel cum Marcela răunescu 
— introdusă în echipă în preziua ple
cării la Budapesta — și-a tăcut dato
ria cu prisosință.

REZULTATE TEHNICE : Pe echi
pe — Ungaria 368,90; Romania 362,30; 
Individual compus : 1.1, Bekesi 74.35 ; 
2. E. Ceampelea 73,75 ; 3. A. Bonfay 
73,40 ; 4. A. Kery 73,35 ; 5. M. Csa- 
szar 73,30 ; 6. M. Kellemen 73,00; 7. 
Șt. Bacoș 72,15; 8. I. Medvedsky 72,05; 
9. P. loan și M. Păune^cu 71,95 ; 10. 
E. Turcu 71,70

Constantin MACOVEI

LA BALCANIADA DE GIMNASTICĂ

M. BLAGOEVA (Bulgaria)
și I. BRODNIK (Iugoslavia)

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI

ECHIPELE ROMÂNIEI ASPIRĂ LA PRIMUL LOC

pot face 
ce căuta 
și aceia 
cu fugi- 
sau cei

Hristache NAUM

„europenele" de la Ma- 
Parlov obținînd și de această 
decizia pe merit.
încheiere, data următoarei e- 
a Balcaniadei de box : 5—10 
1973, în Grecia, la Atena.

Paul IOVAN

SOFIA 21 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Ziua a doua a întrecerilor balca
nice de volei, care se desfășoară în 
sala Festivalna, a programat două 
întîlniri importante, ambele în cam
pionatul masculin i Turcia — Gre
cia, obișnuitul derby al locurilor 
4—5, și România — Iugoslavia.

Primul joc s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă îndîrjită și pasionantă, în
tre două echipe egale, dispută al că
rei rezultat este decis de dispoziția 
de moment a uneia sau alteia din
tre adversare. De data aceasta, spor
tivii greci au jucat cu mai multă 
hotărire și au obținut un succes la

DE PE PISTELE DE ATLETISM
. Cîteva rezultate foarte bune în

registrate pe pistele de atletism de
monstrează că sezonul în aer liber 
Și-a intrat pretutindeni în drepturi.

• La Philadelphia, recordmanul 
mondial a' probei de 400 m, Lee 
Evans a obținut 44,9 pe 440 yarzi 
(44,6 la 400 m), învingîndu-1 pe 
John Smith (45,2). Al Feuerbach a 
aruncat greutatea la 21,24 m (cu

ELEONORA GOGlLEA PE PRIMUL LOC

U PIOTRKM TRIBUNALSKI (Polonia)
VARȘOVIA 21 (Ațerpres) — în runda 

a 5-a a turneului internațional feminin 
de șah de la Piotrkow Tribunalskl (Po
lonia), maestra româncă Eleonora Go- 
gilea a remizat cu șahista iugoslavă Ml- 
livoevicL Veturla Slmu (România) a 
Învins-o pe olandeza Fanny Heemskerk. 
In clasament continuă să conducă Eleo
nora Gogi lea cu J‘,i puncte, urmată de 
Veturla Slmu și Nowarra (R. D. Germa
nii — ambele cu cite 3 puncte șl cite 
două partide întrerupte.

puțin timp în urmă reușise 21.43 
m, al doilea rezultat mondial al tu
turor timpurilor). Clasat pe locul 
doi cu 20,42 m. atletul marocan 
Lahsen Samsam a stabilit un nou 
record al Africii (v.r. 20,19 m Nagy 
Assad, Egipt).

• Un nou record african a obți
nut și kenianul Ben Jipcho în pro
ba de 3 000 m obstacole. In cadrul 
unui concurs desfășurat în Japonia, 
la Hiroșima, Jipcho a acoperit dis
tanța în 8:28,8.

• La Potsdam, fondistul Bernt 
Diessner (R.D. Germană) a alergat 
10 000 m în 28:24,6 cel mai bun re
zultat mondial al anului.

• La Fort de France (Martinica), 
sprinterul francez Roger Bambuck 
și-a făcut o promițătoare reintrare, 
alergînd de două ori 100 m în 10,2. 
Același rezultat a fost înregistrat 
și de compatriotul său Gilles Eclie- 
vin.

• In cadrul unui concurs desfă
șurat la Harkov, atletul sovietic 
Evgheni Tananika a realizat 5,30 m 
la săritura cu prăjina.

limită — dar meritat — ceea ce 
le-a dat posibilitatea să emită pre
tenții la locul 3. Dintre voleibaliștii 
utilizați de antrenorul formației în
vingătoare, bulgarul Dimiter Zaha- 
riev, foarte bine au evoluat trăgă
torii principali Gheorghiadis și Ku- 
blis. 7

O importanță deosebită, pentru 
poziția în clasament, a avut parti
da dintre formația noastră și cea 
a Iugoslaviei, aceasta datorită fap
tului că în actuala ediție a Balca
niadei, România este reprezentată 
de un team cu mai puțină experien
ță internațională. Sîmbătă seara, ei 
au evoluat la un nivel superior, în 
comparație cu partida de debut, ob
ținînd o victorie categorică. Succe
sul tinerilor voleibaliști români se 
explică printr-o îmbunătățire a co
ordonării jocului, a aranjării la blo
caj și printr-o eficiență sporită a 
trăgătorilor. Și cu această ocazie, 
am remarcat calitățile deosebite 
(care îi anunță o frumoasă carieră) 
ale „stîngaciului" Chițigoi, din nou, 
cel mai eficace jucător. Dar, în me
ciul cu formația iugoslavă, alături 
de el o contribuție substanțială la 
obținerea victoriei au mai avut i 
Moculescu, Vraniță, Arbuzov, Pa- 
raschivescu și, parțial, Păștean.

în urma acestui rezultat, echipa 
masculină a României (ca și cea fe
minină, de altfel, care nu poate să 
cedeze în confruntarea cu voleiba
listele turce) și-a asigurat practic —9, —8). 
locul 2 și dreptul de a aspira la

prima poziție, deși acest lucru ni se 
pare aproape imposibil, judecind 
după lipsa de experiență a jucăto
rilor noștri și după forma excelentă 
pe care o manifestă principala 
candidată la titlu, echipa țării gaz
dă, care aliniază lotul olimpic.

Scăpați, însă, de emoția locului 
2, voleibaliștii români (care dumi
nică au avut zi de odihnă) sînt 
deciși să facă totul pentru a reuși 
un rezultat valoros în confrunta
rea decisivă de marți.

Tot sîmbătă seara, la o orâ tîr- 
zie, a mai fost programată partida 
feminină, Bulgaria — Turcia, în 
care victoria a revenit primei echi
pe la un scor categoric: 3—0 (0, 1,1).

Duminică, în ultima întîlnire a 
zilei, conform programului s-au 
confruntat echipele feminine ale 
ROMÂNIEI și TURCIEI. Analizând 
această partidă prin prisma rezul
tatelor înregistrate de cele două 
competitoare, pînă acum, calculele 
indică un singur învingător i sex
tetul nostru. La fel ca Și la mas
culin, fetele vor trebui să susțină 
meciul hotărîtor pentru desemna
rea campioanei balcanice, tot în 
compania formației gazdă.

Conform pronosticurilor, meciul a 
luat sfîrșit cu scorul de 3—0 (4, 5, 0) 
în favoarea echipei noastre.

Alte rezultate : Grecia — 
slavia (m) 
Turcia —

Iugo-
2—3 (—7, 12,—7, 4,—12), 
Bulgaria (m) 0—3 (—5,

Aurelian BREBEANU

Echipa feminină a Romântei 
a cucerit medaliile de argint 
HASKOVO, 21 (prin telefon). In 

sala „Prietenia" din localitate au 
continuat întrecerile din cadrul ce
lei de a IV-a ediții a Balcaniadei 
de gimnastică, în program figurînd 
exercițiile liber alese.

La feminin lupta s-a dat, ca și 
la exercițiile impuse, între gimnas
ta Maria Blagoeva (Bulgaria), Ma- 
rieta Slepița (Iugoslavia) și repre
zentantele țării noastre Iuiiana Si- 
monfi, Maria Antinie și Ileana Co- 
man. Gimnastele românce au evo
luat excelent, n-au avut nici o ra
tare la nici un aparat, executînd 
exercițiile liber alese aproape fără 
greșeală. Și, totuși, oficialii le-au 
preferat pe adversarele lor care au 
ocupat, în ordine, primele două
locuri la individual compus. Iată, 
însă, configurația clasamentului i 1. 
M. Blagoeva 74,45 : 2. M. Slepița
72,80 : 3. Iuiiana Simonfi și Ileana 
Coman — ambele cu 72,65 ; 
ria Antinie 72,60.

Pe echipe, reprezentativa 
niei a cucerit medaliile de 
cu 359,90 p, fiind întrecută 
garia (361,30 p), dar întrecînd Iugo
slavia (351.35 p).

Surprizele n-au lipsit nici în în
trecerea băieților, unde reputatul 
gimnast bulgar Raicio Hristov s-a 
clasat de-abia pe locul III la indi
vidual compus. Din rîndul echipei 
noastre s-a remarcat din nou Vasile 
Coșariu, care prin execuții destul 
de precise a reușit să se claseze pe 
locul 5.

Clasamentul la individual compus 
arată astfel i 1. I. Brodnik (Iugosla
via) 108,70 ; 
106,25 ; 3.
106,25 ; .. .5 
nia) 106,15.

Concursul 
primilor șase clasați pe aparate.

4. Ma-

Româ- 
argint, 

de Bul-

2. Șt. Zoev (Bulgaria) 
R. Hristov (Bulgaria) 
Vasile Coșariu (Romă-

continuă cu întrecerile

Echipele Angliei și R. F. a Germaniei 
în finala Cupei U. E. F. A.

In cadrul concursului Internațional de 
atletism de ta Blga, cunoecuțțfl record
man sovietic Ianis Lusls a stabUit cea 
mai bună performanță mondială a ana 
lui în proba de aruncarea suliței cu re- 
zultatul de 85,80 m. Proba masculină ce 
aruncarea greutății a «venit lui Ev
gheni Skapaa (U.R.S.S.) cu 18,49 m iar 
cea feminină Armei Greta Lange 
Germană) cu 16,33 m. sprinterul 
vietic Iurl Silov a cîștigat cursa 
100 m plat cu timpul de 10.4.

Finala turneului internațional de fot
bal UEFA se va disputa In acest an 
între selecționatele de juniori ale An
gliei și R.F. a Germaniei.

în prima semifinală, disputată la 
Valencia, echipa R.F. a Germaniei a 
învins cu scorul de 1—0 (0—0) repre
zentativa Poloniei, prin golul înscris 
în minutul 49 de Francis.

Cea de a doua semifinală a opus 
la Barcelona formațiile Spaniei și An
gliei. La sfîrșitul timpului regulamen
tar de joc, cele două echipe se aflau 
la egalitate : 2—2 (0—0). Tinerii fotba
liști englezi, care au transtormat mai 
multe lovituri de la 11 m, s-au cali
ficat pentru finala competiție)

(Urmare din pag. I)
so- 
de

Atletul vest-german Karl Hans Bîehm 
a stabilit cea mai bună
mondială a anului în proba de aruncare 
a ciocanului cu rezultatul de 73.33 m. 

. Compatriotul acestuia, Uwe Beyer, s-a 
clasat pe locul doi cu 71,24 m

i a Bonn disputat un concun preo- 
Umple, ia care au participat cel mai 
buni decationlșU vest-germazU.__Moto
ria a revenit atletului Kratschemer
7 550 p urmat de Von Moltke — 7 »4‘P 
șl Kammermeler — 7 507 p. Dintre re
zultatele obținute de
căm 14,6 pe 110 m garduri șl 6.« m ta 
săritura în lungime

In cea de-a 4-a partidă a medului pentruîNor.rt 
mutarea 41 în

titlul mondial feminin de șah. 
GaprlndașvlU a tnvlns-o la El— 
Pe Alia Kușnlr. Scorul este J—1 
favoarea Nonei GaprindașviH.

> un 
la 

tno- 
Italia.

La Hamilton (Canada) * avut loc 
concurs Internațional de natație, 
startul căruia au fost prezente 
tătoare din R. F. a Germaniei 
S.U.A. șl Canada. Proba feminină de «l 
m mixt a fost cîștigată de Novella Cal- 
ligaris cu timpul de 5:12,1 (nou record 
al Italiei). Sportiva americană Deena 
Deardurff s-a clasat pe primul loc m 
proba de 200 m fluture cu rezultatul ae 
2:24,9.

mână și-a revenit, a intrat în rit- 
mu-î caracteristic, debordant. în 
min. 18 Nicolescu a luat o acțiune 
pe cont propriu, după o grămadă, 
și a pătruns fulgerător pe centru, 
înscriind o nouă încercare, transfor
mată de Bucos: 12—0 pentru Ro
mânia.

Putem spune că pînă în min. 30 
nu s-a mai petrecut nimic special, 
decit o ușoară accidentare a lui 
Neagu, rămas totuși în teren. Mai 
este, apoi, de notat o nouă acțiune 
a lui Dărăban, stopat la numai 5 
metri de buturile adverse. Sîntem 
în ultimul minut de joc din prima 
repriză și românii atacă în conti
nuare pentru a mări diferența care 
se cuvenea, față de superioritatea 
tehnică și de concepție. Și, In min. 
40 Nicolescu a purtat un atac de 
pe o parte pe alta a terenului, a 
aglomerat jucătorii adverși și a des
chis pe partea opusă pînă la Rășca- 
nu. Acesta a pătruns în spațiul de 
țintă cehoslovac și a înscris o nouă

încercare, transformată de Nica: 
18—0_.

In repriza a doua, rugbyștii gaz
dă, afectați de proporțiile scorului, 
au încercat să atace cu mai mult 
curaj. Pe de altă parte echipa noas
tră a dat semne de automulțumire, 
în special înaintașii, care nu au mai 
participat Ia acțiuni percutante. 
Așa se explică faptul că echipa Ro
mâniei a trecut prin cîteva momen
te dificile pe care, însă, rugbyștii 
cehoslovaci, mai slabi ca în întîlni- 
rile anterioare, nu le-au fructificat. 
Sportivii gazdă au ratat în această 
parte a jocului două situații clare 
de „essai". Totuși, în min. 62, bene
ficiind de o o lovitură de pedeapsă, 
Kourek a transformat, reducînd sco
rul (18—3). Rugbyștii noștri au re
venit, apoi, în atac, au dezvoltat 
cîteva acțiuni ofensive, din păcate 
nefructificate (Rășcanu, min. 63, o 
acțiune colectivă a înaintării, min. 
64.) în min. 65, suita de atacuri ro
mânești a fost — în fine — mate
rializată de același Nica, aflat în
tr-o „zi mare": depășindu-și cu ușu
rință adversarii direcți, el a înscris 
la colț ultima încercare : 22—3 pen-

tru România (Bucos a ratat trans
formarea).

Jocul s-a încheiat în nota de do
minare netă a XV-lui român. Se 
poate spune că echipa noastră a 
jucat în general bine, dacă ținem 
cont de condițiile atmosferice și de 
teren, amîndouă improprii. O notă 
în plus pentru Nica, Nicolescu, Bu
cos, Dărăban și Ortelecan.

Iată și opinia arbitrului englez, 
Peter Lillington: „Apreciez jocul ca 
foarte bun, față de condițiile cli
matice, mai ales. Manifest recunoș
tință echipelor pentru sportivitatea 
lor, pentru devotamentul față de 
Joc. pentru cursele lor permanente 
după balon. înaintașii români sint 
buni Și sar frumos în tușe. Remarc, 
de asemenea, lucrul prodigios în si
tuațiile de mau) și sigura minuirc 
a balonului de către marea majori
tate a jucătorilor și mai ales de 
Nica.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

CĂLĂREȚII ROMANI
PE LOCUL 2 IN PROBA

Rezultate înregistrate în etapa ae sîm- 
bătă a campionatului vest-german: 
F.C. Koln — Bayern Mllnchen 1—4 ; 
M.S.V. Duisburg — Werder Bremen 
2—0 ; Hamburg S.V. — Hanovra 2—0 ; 
Fortuna Dusseldorf — F.C. Kaiserslau
tern 0—3; Eintracht Frankturt pe 
Main — V.f.B. Stuttgart 4—1 ; Schal
ke 04 — Arminia Bielefeld 6—2 ; Bo
russia Dortmund — V.t.L. Bochum 
1—1 ; Eintracht Braunschweig — Rot- 
weiss Oberhausen 0—0.

Clasament : 1 Bayern MUnchen 
49 puncte; 2. Schalke 04 — 48 puncte.

★
Rezultate înregistrate în etapa a 26-a 
a campionatului bulgar : Ț.S.K.A Sep- 
temvrisko Zname Sofia — Botev V ra
ța 8—1 ; Levski Spartak Sofia — Dn- 
nav Ruse 3—0; Lokomotiv Sofia — 
Akademik Sofia 0—0 ; Ceardafon Ga
brovo — Spartak Varna 1—0 ; Loko
motiv Plovdiv — Trakia Plovdiv 2—1; 
Slavia Sofia — Laskov lambol 2—0; 
Cernomoreț Burgas — Eter Tîrnovo 
0—0; Cerno More Varna — Spartak 
Pleven 4—1.

Clasament : 1. Ț.S.K.A. Septem-
vrisko Zname — 42 puncte; 2. Levski 
Spartak — 39 puncte; 3. Lokomotiv 
Sofia — 32 puncte
. ★In etapa a 36-a a campionatului fran
cez s-au înregistrat următoarele re
zultate : St. Germain Paris — Mar
silia 1—2 ; Nîmes — Ajaccio 2—0 ; 
Sochaux — Angers 2—0 ; Monaco — 
Lyon 0—1 ; St. Etienne — Red Star 
5—1 ; Bastia — Nisa 3—3; Nantes - 
Nancy 2—2 ; Metz — Rennes 1—2 : 
Reims — Bordeaux 2ț-l ; Angouleme
— Lille 3—3

Clasament: 1. Marsilia — 53 pune-1 
te ; 2. Nîmes — 49 puncte ; 3. Lyon
— 44 puncte.

Cu prilejul unul concurs de haltere des
fășurat la Riga, sportivul sovietic Ghe- 
nadi Ivancenko a stabilit un nou record 
mondial la categoria mijlocie, stilul „îm
pins" cu performanta de 178.500 kg. La 
totalul celor trei stiluri, Ivancenko a 
realizat 522,500 kg.

Keprezentatlva feminină de baschet a 
Iugoslaviei, atlatâ In turneu In R. P. 
Chineză, a Jucat la Pekin cu aelecțio* 
nata tării gazdă. Baschetbalistele Iugo
slave au terminat Învingătoare cu sco
rul de 89—77 (41—32).

Atletul american Ken Young a stabilit 
la Chicago un nou record al S.U.A, In 
proba de 40 mile (65 km) cu timpul de 
4h 08:30. Vechiul record era de 4 h 33:20.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
TIR ALE U.

PE ECHIPE, LA SOFIA
Muller (Bayern) marchează în meciul de ieri, cu F. C. Koln. Liderul cam
pionatului vest-german a repurtat o 

îl menține la un punct
prețioasă victorie în deplasare care 
distanță de Schalke 04

★
Rezultate înregistrate fn etapa a 28-a _ ----- .•—_ iugoslav : Borae

2—0 !
3— 1:
4- 1:
roșie

MOSCOVA, 21 (prin telefon). în 
ultima zi a campionatelor interna
ționale de tir ale U.R.S.S. la probe 
olimpice (arme cu glonț), s-a dis
putat dificila probă de armă liberă 
calibru mare pe distanța de 300 
m. întrecerile au fost dominate de 
către țintașii sovietici, care au o- 
cupat primele șase locuri. Cei doi 
trăgători români au obținut rezul
tate foarte slabe față de primii cla
sați, ocupînd locuri periferice în

clasamentul celor 27 de concurenți.
REZULTATE — armă liberă ca

libru mare 3x40 focuri : 1. G. Lus- 
cikov 1156 p (pe poziții — 398 la 
culcat, 378 în picioare și 383 în ge
nunchi), 2. L. Lusberg 1153 p, 3. 
V. Korneev 1138 p, 4. S. Ermilov 
1138 p, 5. A. Gerasimeno 1136 p, 
6. A. Sidorov 1132 p (toți din 
U.R.S.S.)... 21. P. Șandor 1118 p 
(390—352—376)... 25. E. Satala 1113 
p (record personal).

SOFIA, 21 (prin telefon). — Pe 
baza hipică din capitala Bulgariei 
a continuat concursul internațional 
de călărie (obstacole). In ultima zi 
au fost programate două probe i de 
durată și pe echipe. Ion Popa, sin
gurul sportiv român care a parti
cipat la prima probă, a ocupat cu 
Vinovat locul 4. din 30 de călăreți 
înscriși.

Proba pe echipe a fost cîștigată 
de formația Bulgariei cu 21 p. ur
mată de România (Dumitru Velea 
cu Viteaz, Cornel Ilin cu Zefir, Ion 
Popa cu Goya și Anghel Donescu 
cu Sonor) 27 p și Cehoslovacia 38 p.

Unul din cele mai Interesante și 
echilibrate campionate al Italiei din 
ultimii ani se va încheia duminică 
Echipa care va cîștiga titlul va fi cu
noscută abia după consumarea ulti
mei etape și ea va fi aleasă probabil 
între Juventus, Torino șl A.C. Milan. 
Echipa torineză Juventus va evolua 
în deplasare, la Vicenza. După rezul
tatul de ieri al viitoarelor gazde ale 
liderului, meciul nu pare prea dificil, 
în timp ce Milan 
Juventus cîștigă, 
iar dacă obține 
Milan cîștigă, se 
de baraj pentru 
golaverajul — mai bun al Juventusu- 
lui în prezent — nefiind un criteriu

va juca acasâ. Dacă 
ea va 11 campioană, 
un rezultat egal și 
va disputa un meci 
decernarea titlului,

de departajare în campionatul italian, 
în dispută poate interveni și Torino 
care are același număr de puncte ca 
și Milan. Iată rezultatele de duminică: 
Atalanta — Milan 0—1 (Bigon), Ca
gliari — Sampdoria 3—1 (Mancin, 
Riva, Vita, respectiv, Reggiani), Ca
tanzaro — Verona 0—0, Florentina — 
Juventus 1—1 (Merlo, respectiv, au
togol, Galdiolo), Inter — Mantova 
2—0 (Boninsegna 2), Lanerossi — Va
rese 0—4 (!!) (Massimelli, Braida 2, 
Morini), Napoli — Bologna 0—0, To
rino — Roma 2—0 (Rampantl, Bui). 
CLASAMENTUL : Juventus 41 p, Mi
lan și Torino 40 p, Cagliari 39 p.

CESARE TRENTINI

a campionatului iugoslav : 
Banja Luka — Celik Zentka 
Radnicki Niș — Hajduk Split 
Sloboda Tuzla — Sarajevo 
Radnicki Kraguevac — steaua . 
Belgrad 0—2; Partizan Belgrad — 
Vardar Skoplie 2—1; Vojvodina Novi 
Sad — Sutjeska 0—0; Zelezniciar Sa
rajevo — O.F.K, Beograd 2—0; Olym
pia Liubliana — Velez Mostar 1—0.

Clasament: 1. Zelezniciar Sarajevo 
— 41 puncte | 2. Steaua roșie Belgrad 

38 puncte; 3. O.F.K. Beograd — 
puncte.36

★
in cadrul campionatului înterbritanic 
s-au disputat două partide. La Car
diff, în prezența a circa 40 0Q0 do 
spectatori, s-au întîlnit reprezentativi 
vele Angliei și Țării Galilor. Victoria’ 
a revenit fotbaliștilor englezi cu sco
rul de 3—0 (1—0)

La Glasgow, echipa Scoției a dis
pus cu 2—0 (0—0) de formația Irlan
dei de Nord. Cele două puncte au fost 
înscrise de Lorimer și Law.
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