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PENTRU ÎNDEPLINIREA MAI DEVREME
A PREVEDERILOR CINCINALULUI!

„Acest cincinal, a spus tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la mitingul 
de sîmbătâ din piața centrală a Municipiului Ploiești, trebuie să însemne o 
cotitură radicală în dezvoltarea industriei românești — și este necesar să 
facem totul pentru a îndeplini mai devreme prevederile cincinalului, pentru 
a ridica România, poporul român, la o viață superioară".

Cuvintele conducătorului iubit ol poporului nostru au fosl primite cu 
ropote de aplauze de miile și miile de oameni ai muncii adunați în piața centrală a 
Ploieștiului, ca un semn de profundă adeziune la îndemnul nobil dat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescuț de a ridica. România, poporul român, la o 
viajă superioară, prin aportul tuturor.

Acest țel nobil este puternic stimulat de apropiata Conferință natio- 
ni S “ Comu,1is, Român, din luna iulie, și a'e jubileul de 25 de ani
al Republicii noastre scumpe, la sfîrșitul anului. Oamenii muncii din întreaga 
țară, tineretul nostru, își intensifică activitatea pentru a obține performanțe 
deosebite in muncă, pentru îndeplinirea mai devreme a planului cincinal.

SUPLIMENTĂRI DE ANGAJAMENTE
Animați de hotărîrea de a întâm

pina cu succese cit mai importante 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a XXV-a aniversare a pro
clamării Republicii — muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Uzinei „Vic
toria" din Călan și-au suplimentat 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă. Colectivul uzinei a hotărit 
ca, pînă la data începerii lucrărilor 
Conferinței Naționale, să realizeze în 
întregime angajamentul inițial asu
mat pe întreg anul la producția glo
bală și marfă.

•k

Hotărîți să aducă un mai mare 
aport la creșterea potențialului eco

nomic național, colectivele de oa
meni ai muncii din industria jude- 
țuiui Suceava și-au suplimentat an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă cu 36 milioane lei la pro
ducția globală și 32 milioane lei la 
producția marfă.

★
Oamenii muncii — români, ma

ghiari, germani — din industria ju
dețului Alba au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile planului de pro
ducție pe primele cinci luni ale a- 
nului. Au fost create astfel condiții 
ca pînă la sfîrșitul lunii să se 
obțină o producție globală suplimen
tară in valoare de 58 000 000 leL

în întâmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării Re
publicii, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din unitățile industriale ale 
județului Satu Mare și-au supli
mentat angajamentele in întrecerea 
socialistă din acest an. Se va rea
liza astfel peste plan o producție 
marfă industrială în valoare de 100 
milioane lei, cu 40 milioane mai 
mult decît prevedea angajamentul 
inițial. Se vor asimila în fabricație 
20 de noi produse și vor fi date în 
folosință 100 de apartamente mai 
mult decît era prevăzut.

★
In Intîmpinarea Conferinței Na

ționale a partidului și a celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării Re
publicii, muncitori:, tehnicienii si 
inginerii Trustului de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare Bucu
rești s-au angajat să depășească 
planul de construcții-montaj pe pri
mul semestru cu patru milioane Iei.

O MOTONAVA PESTE PLAN

Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
de la Șantierul naval Oltenița au 
hotărit ca In cinstea Conferinței Na
ționale a Partidului să realizeze pes
te plan o motonavă de 5 000 tone.

INAUGURAREA STADIONULUI DE ATLETISM DE LA BRĂILA
La Brăila a avut Ioc îerl di

mineața un eveniment deosebit 
pentru viața sportivă din vechiul 
port dunărean i inaugurarea sta
dionului municipal de atletism, 
parte componentă a viitorului 
complex sportiv. La festivitate 
au participat tovarășii Radu 
Ciucă, secretar al Comitetului 
județean P.C.R. Brăila, Grigore 
Mișu, prim secretar al comitetu
lui mdnicipal P.CJÎ. Brăila, Ni

colae Hâncu, șeful secției propa
gandă a Comitetului județean 
P.C.R., Nicolae Vasile, președin- 
tele Consiliului municipal al sin
dicatelor, Vasile Manea, președin
tele CJ.E.F.S. Brăila. A fost, de 
asemenea, de față tovarășul Ma
rin Bârjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

După ce tovarășul Grigore 
Mișu, primarul Brăilei, a tăiat 
panglica Inaugurală și a rostit

alocuțiunea, a urmat an bogat 
program de gimnastică de ansam
blu, susținut de peste două mii 
de elevi în continuare, au avut 
loc întreceri de atletism, la star
tul cărora s-au aliniat zeci de 
sportivi brăileni, precum și atleți 
oaspeți din Capitală, componenți 
ai lotului reprezentativ în frunte 
cu renumit^ discobolă Argentina 
Menis care a și realizat cu 80.31 m 
cea mai bună performanță a 
zilei.

La ora aceasta, U.T.A. și 
numeroșii ei susținători 
din Arad și din alte o- 

rașe ale țării privesc cu tris
tețe clasamentul: în fruntea 

\ lui nu se mai află echipa a- 
rădeană, care părea la un 
moment dat că scăpase in 

l ciștigătoare în lupta pentru 
i titlu, ci formația lui Dobrin,

F.C. Argeș, tenace și ambi- 
I țioasă in acest final de cam

pionat.
Schimbarea liderului s-a 

produs in cadrul unei etapa 
i cu multe momente de sus

pense in meciurile-cheie, 
printre care s-au numărat șt 
partidele în care au evoluat 
cele două rivale. înainte de a 
gusta din licoarea victoriei. 
F.C. Argeș a trăit clipe apă- 

i sătoare, fiind condusă cu l-'> 
de către Universitatea Cra
iova. Dimpotrivă, șansa părea 

| să le zimbească arădenilor. 
j care reușiseră să egaleze la 

Constanta. Dar. pînă la ur
mă, în ambele jocuri, avanta- 

I iul terenului fi-a spus cuvm- 
I tul

Cea mai dramatică parti 
dă a fost, insă, aceea de la 
Cluj, unde cea de a treia e- 
chipă cu aspirații justificate 
la titlu. Universitatea, nu nu
mai că n-a obținut victoria 
așteptată, dar a fost la un 
pas de infringere, pe care a 

I evitat-o miraculos in apro
pierea fluierului final.

Duelul indirect pentru evi
tarea retrogradării, dintre Pa 
litehnica lași și C.F.R. Cluj, 
continuă cu aceleași temeri 

i și speranțe, rezultatele de 
ieri neinehnind balanța in 
avantajul uneia dintre ele, ci 
menținind punctajul stator
nicit in etapa trecută

Ce va mai fi ? Oricum, 
campionatul a._ lua: foc!

DINAMO (la băieți) ȘI RAPID (la fete),
campioane de baschet ale României

RAPID, PENTRU A 8-A OARA

ieri, in 
6-a în- 
campio- 
baschet

Cu meciurile desfășurate 
sala Dinamo din Capitală, 
cheiat ediția a XXIII-a a 
natului național feminin de 
Titlul a revenit echipei Rapid (an
trenor 
care a 
victorii, 
directe 
I.E.F.S.

emerit Sigismund Ferencz), 
totalizat 57 de puncte (27 
trei înfrîngeri ț în partidele 
cu principalele adversare, 
și Politehnica, a realizat 

scorul de 3—1) Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. I.E.F.S. (an
trenor loan Nicolau) 54 p, 3. Poli
tehnica București (antrenor Grigo- 
re Costescu) 54 p (deoarece scorul 
întilnirilor directe este egal, 2—2, 
s-au luat în considerație coșavera- 
jul direct, favorabil studentelor de 
la I.E.F.S.: 258—255), 4. Crișul Ora
dea (antrenor Florian Andor) 45 p.

Referitor la întrecerile de ieri, se 
cuvine să menționăm că, deși nu 
mai putea schimba soarta clasamen
tului, jocul dintre Rapid și I.E.F.S. 
a oferit o dispută interesantă, cu o 
palpitantă evoluție a scorului, în 
care baschetbalistele ambelor tea- 
muri au făcut risipă de energie 
pentru o comportare cit mai ono
rabilă. Feroviarele au început me
ciul cu mult aplomb și în min. 11 
conduceau cu 19—7. Dar studentele 
nu s-au descurajat și, profitînd de 
unele schimbări în echipa Rapidu
lui (făcute în scopul odihnirii u- 
nor jucătoare de bază care, cu o 
seară înainte, depuseseră . eforturi 
deosebite în partida cu Politehnica), 
au recuperat din handicap, au e- 
galat și au luat conducerea (38—33 
min. 27, 40—36 min. 29). în conti
nuare, s-a desfășurat o luptă echi
librată, dar în final rapidistele s-au 
detașat, ciștigînd destul de clar. 
Studentele s-au străduit să facă 
față situației, dar eliminarea^ pe par
curs a jucătoarelor ' ‘
pov și Deak le-a 
din posibilități.
Scorul de 59—54 

realizat de Prăzaru 
Nicola 6, Nicolae 6L 
liman 6, Tal 2,

Balai, Tita, Po- 
scăzut simțitor

(27—27) a fost 
19, Racoviță 13,
Roșianu 6, Su

ll___ ?, Tal 2, Basarabia 1 (au
mai jucau Buga — Stancu și Bohm) 
pentru învingătoare, respectiv Tita 
14, Szabo 9, Vigh 8, Salcu 8, Deak 
7, Giurea 2, Petric 2 (lăudabil efor
tul acestei baschetbaliste care a in
trat pe teren, deși este accidentată 
la un picior), Popov 2, Balai 2. Au

A TURULUI

• Cursa in trei, pentru titlu, continuă • 29 de goluri (record) înscrise în etapa a 25-a • Rapid (7—0

ou Crișul) a realizat scorul campionatului ® Doar 2 puncte obținute în deplasare: la Cluj (!) și la 

Brașov
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Farul

tr.C_ A:
i (Spor:

Kun II (U T.A.]
Pesoairu (Steag- Bacău), — 1 din

Fl. Dumitrescu pecetluiește sco
rul final, fructificînd o pasă ideală 
pe care i-a adresat-o Lucescu. 
(Fază din îneciul Dinamo — Jiul)

Citiți în pag. a IV-a relatările 
trimișilor noștri.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
— U.T.A.

A. S. Armata Tg. M.— GF.R. 
Rapid 
„U" Cluj 
F. C. Argeș 
Dinamo 
Sport Club Bacău

ETAPA

— Crișul
— Petrolul
— Univ. Craiova
— Jiul
— Politehnica

VIITOARE (31

Echipa Rapid București, pentru a opta oară campioană feminină de baschet a României. De la stingă 
la dreapta (rindid de sus) t Doina Prăzaru, Elena Nico lae, Anca Racoviță (căpitana echipei) antrenorul emerit 
Sigismund Ferencz, Dorina Suliman, Gabriela Nicola, Ștefania Basarabia, Doina Buga-Stancu; rînduldejos: 

Elisabeta Bohm, Luiza Tal, Maria

și Iarbitrat bine dr. D Chiriac 
Petruțiu.

în deschidere, Politehnica și Cri
șul au oferit o întâlnire mult mai 
echilibrată decît era de așteptat. 
Inimoasele sportive din Oradea au 
jucat de la egal cu mai valorua-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Roșianu, Maria Ba dea, Mioara Găescu
Foto : Dragoș NEAGU

DINAMO, PENTRU A 10-A OARĂ

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Campionatul 
republican de baschet masculin s-a 
încheiat, în sala Victoria, cu vic
toria echipei Dinamo București 
(antrenor Dan Niculescu), care a 
cucerit detașat, pentru a 10-a oară 
de la înființarea competiției, mult

APRIG DISPUTATE ÎN ULTIMA ETAPĂ 
DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

Zeri au avut loc partidele ulti
mei etape a turului Diviziei A de 
lupte libere. Iată cîțeva amănun
te de la triunghiularele progra
mate de această etapă

a amînat me- 
luptătorii respec-

VULTURII TEXTILA LUGOJ — LEM
NARUL ODORHEI, CEL MAI FRUMOS 

MECI AL TURULUI

Așa cum anticipam în avancro
nica noastră, Steaua n-a avut pro
bleme deosebite în triunghiularul 
pe care l-a găzduit în sala din 
Calea Plevnei. Totuși, pentru că 
la unele categorii antrenorul Gh. 
Șuteu nu a putut prezenta pe cei 
mai buni luptători ai săi. Steaua 
r.u s-a detașat,.ca deobicei, la sco
ruri categorice. Pe de altă parte,

la trei categorii 
ciurile deoarece 
tivi se află peste hotare.

în prima confruntare formația 
gazdă a primit replica echipei 
Vulturii Textila Lugoj. Gh. Gheor- 
ghe (cat. semimuscă), N. Cristea 
(pană) și Gh. Vreianu (mijlocie) 
au cîștigat la puncte partidele 
lor cu luptătorii lugojeni, iar 
„greul“ Șt. Stîngu a pus capăt 
meciului său cu I. Rădoi prin- 
tr-un frumos tuș finalizat în mi
nutul 2. O mare surpriză, însă, a 
constituit-o înfrîngerea „semigre
ului" E. Panaite (campionul cate
goriei și clasat pe locul 4 la re
centele întreceri continentale) în 
meciul său ctTlugojanul B. Plaga. 
Cu o „morișcă", Panaite a fost

poddus în parter și întrecut prin 
chiar în prima repriză. Pînă la 
sfîrșitul meciului luptătorul lugo- 
jan și-a păstrat avantajul cu toa
te eforturile disperate ale lui Pa- 
naite. Rezultatul final al întâlni
rii Steaua — Vulturii1. 15,5—8,5.

Mult mai „strîns" a fost al doi- 
Qea meci al triunghiularului, 
Steaua — Lemnarul Odorhei. De 
altfel, patru dintre luptătorii for
mației gazdă nu au reușit să se 
impună în fața adversarilor lor 
primind împreună cu aceștia al 
tieilea avertisment. Astfel, scorul

rîvnitul titlu. Dinamoviștii «cumu
laseră, de fapt, punctajul necesar 
încă după primul 
lui, ca urmare a 
bune, manifestată 
fășurării etapelor 
locurile următoare, s-au clasat: 2. 
Steaua (antrenor Vasile Popescu), 
3. Politehnica București (antrenor 
Cornel Călugăreanu), 4. Universita
tea Timișoara (antrenor Traian 
Constantinescu).

în ultipia partidă a campionatu
lui republican, s-a disputat tradi
ționalul derby Steaua — Dinamo, 
încheiat cu victoria primei echipe 
la scorul de 72—69 (39—37). între
cerea a decurs în nota de perma
nentă superioritate a steliștilor 
care au condus aproape tot timpul, 
la un moment dat cu o diferență 
de 10 puncte. Mai lucizi decît în 
meciurile anterioare și cu o apă
rare mai fermă, baschetbaliștii de 
la Steaua și-au impus superiorita
tea, și doar în min. 34 au fost ega
lați (59—59), după care, însă, s-au 
distanțat din nou. Campionii 
ceput întrecerea cu prea 
dezinvoltură (este drept că 
tatul nu mai conta pentru 
lor în clasament), iar cînd au for
țat succesul, nu au mai realizat

meci al turneu- 
formei constant 

de-a lungul des- 
Diviziei A. Pe

au în- 
multă 
rezul- 

poziția

Costin CHIRIAC Adrian VASILIU

(COntinua/e In pa^ a 2 aj (Continuare în pag. a 2-a)

Jiul — Rapid (în tur 1—5)
C.F.R. — Sport Club Bacău (1—4)Crișul — Dinamo (1-3)
Univ. Craiova — Petrolul (1-1)
Steaua — Politehnica (0—2)
A. S. Armata Tg. M. — Steagul roșu (1—3)
U.T.A. - „U" Cluj (0-2)
Farul — F.C. Argeș (0-3)

1. F. C. ARGEȘ 25 16 1 8 42—31 33
2. U.T.A. 25 12 7 6 44-24 31
3. „U" Cluj 25 13 5 7 36—24 31
4. Sport Club Bacău 25 13 4 8 40—30 30
5. A.S.A. 25 11 7 7 26—26 29
6. Steagul roșu 25 10 7 8 27—17 27
7. Rapid 25 11 4 10 37—30 26
8. Dinamo 25 10 6 9 34—28 26
9. Steaua 25 9 7 9 30—22 25

10. Univ. Craiova 25 10 5 10 31—31 25
11. Farul 25 8 8 9 25—32 24
12. Jiul 25 9 6 10 23-31 24
13. Petrolul 25 8 7 10 19—30 23
14. Politehnica 25 5 9 11 27—38 19
15. C.F.R. Cluj 25 5 7 13 20—33 17
16. Crișul Oradea 25 2 6 17 10—44 10

„RALIUL PRIMĂVERII" LA AUTOMOBILISM

PROBELE SPECIALE - DETERMINANTE 
ÎN STABILIREA CÎȘTIGATORILOR

Ieri după-amiază, a luat sfîrșit, 
în fața noii clădiri a Institutului 
Politehnic din București, cea de a 
V-a ediție a. „Raliului primăverii". 
Plecate din Sibiu la ora 7,01, cele 
44 de echipaje rămase în concurs 
după etapa întâi au avut de străbă
tut o distanță de 277 km pe ruta 
Sibiu — Km. Vîlcea — Pitești — 
București. Au trecut, însă, ‘ linia 
de sosire doar 43 de mașini, una 
(Șt. Bratu — C. Bratu) fiind ne
voită să abandoneze la numai 50 
km de punctul terminus, din 
cauza unei defecțiuni tehnice.

După ce toți automobiliștii au 
încheiat cursa de rezistență și 
regularitate, a urmat o nouă pro
bă specială. Ca și în prima zi 
(la Sibiu) concurențij au trebuit 
să execute contracronometru — 
schimbarea unei roți și slalom 
printre popice (de data aceasta 
la volan aflîndu-se celălalt echi
pier), acțiune destul de dificilă, 
care obligă pe automobiliști să-și 
pună în valoare întreg bagajul 
de cunoștințe de specialitate și să 
dea dovadă de o deosebită înde-

în campionatul feminin de handbal

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 17-16!
• 50 de goluri in meciul I. E. F. S. - „U“ Cluj I

Semnificativă doar prin înfrînge
rea liderului la București, etapa 
de ieri a campionatului feminin 
ne-a furnizat rezultate scontate. 
Astfel că, acum este certă retrogra
darea formațiilor Confecția Bucu
rești și Universitate Cluj. Dar, iată 
rezultatele :

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 17—16 
(7—7). Programat duminică diminea
ță pe „Tineretului" și desfășurat pe 
o căldură toropitoare, derbyul campio
natului a fost într-adevăr un derby 
al ambiției. Cele două team-uri frun
tașe ale handbalului nostru feminin 
— actuala campioană și viitoarea 
campioană — au luptat pînă la e- 
puizare pentru o victorei care — 
practic — nu putea produce nici o 
răsturnare în clasament, dar care 
conta mult pentru prestigiu. A fost 
un meci de mare luptă, disputat în- 
tr-un ritm alert din primul și pînă 
în ultimul minut de joc, din păcate 
uneori puțin cam „tare", cu accente 
de duritate cărora le-au căzut vic
time Doina Furcoi și Hilda Hrivnak. 
Cele două formații au condus, pe

Hristache NAUM

(Continuare iți pag. a 2-a)

mînare și pricepere, deoarece fie
care secundă pierdută sau popic 
doborît „atârnă" greu în clasamen
tul final.

Raliul — care s-a bucurat de o 
foarte bună organizare — s-a în
cheiat cu o demonstrație de vir
tuozitate oferită de intsructorii 
Școlii de șoferi amatori din 
București.

Conform regulamentului, a fost 
alcătuit clasamentul provizoriu, 
urmînd ca, după omologarea tu
turor rezultatelor, să se stabileas
că ierarhia definitivă. După cum 
am fost informați, pe primele trei 
locuri în clasamentul general se 
află următoarele echipaje: Eugen 
Ioneseu Cristea — Alexandru lo- 
nescu Cristea (Fiat 850) 270,3 p„ 
Dan Iarca — Paul l’riehea (Fiat 
850) 277,0 p„ Mihăilescu Neculai — 
Nicolescu Alexandru (Fiat 850) 
301,1 p.

Comunicarea rezultatelor oficiale 
și înmînarea premiilor vor avea 
loc marți, la ora 19. în sala Mo
dem Club (B-dul Bucureștii Noi 49).

Emanuel FANTĂNEANU

Simona Arghir (Universitatea București), una dintre cele mai bune 
jucătoare de pe teren, înscrie un nou gol pentru echipa sa, cu toată opo
ziția timișorencelor Rigo și Sauer (nr. 9). Fază din meciul Universitatea 
București-Universitatea Timișoara, disputat ieri și cîștigat de bucureștence.

l 5. EAKCSY ■
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ZONELE S-AU ÎNCHEIAT SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE

MM
f

Ieri au avut loc ultimele meciuri de box din 
cadrul întrecerilor de zonă ale seniorilor. Ele au dat 
loc Ia dispute dîrze, cu multă risipă de energie, furnizind 

surprize. Iată amănunte transmise de redactorii și corespon-și citeva mari 
denții noștri de la meciurile finale.
LA TIMISOARA, A. URSULESCU 
A FOST ELIMINAT DE... ARBITRI

Văran (C.S.M. Reșița) b p. P. Văle 
(Electroputere).

Paul IOVAN
Sîmbătă seară, în Sala de sport 

Or. 2 din Timișoara, cîteva sute de 
spectatori au ținut să urmărească 
întrecerile finale de zonă din ca
drul campionatului național de 
box al seniorilor. Dacă, spre lau
da lor, organizatorilor nu li se 
poate iippptq .nimic, nu același 
lucru îl putem afirma despre ar- 
bitri-judecători. care, .deși în ge
neral au acordat decizii bune, au 
reușit, totuși, ca în partida inau
gurală a finalelor să dea un ver
dict ce va -face ca la turneul fi
nal al „naționalelor" să participe 
un boxer clar învins la zone. Este vor- 
ha de meciul semimuștelor Achim 
ITrsulescu (Metalul Bocșa) — Du
mitru Rotăreanu (Petrolul), tn 
care Ursulescu a controlat în per
manență lupta, a lovit extrem de 
precis în toate cele trei rânduri 
iar ca o încununare a superiori
tății sale l-a pus pe Ro’ăreanu 
rin rundul 2) în situația de a as
culta numărătoarea arbitrului din 
ring. Cu toate acestea, doi din
tre cei trei judecători l-au „vă
zut" cîștigător pe petrolist I.a 
mese au oficiat Gabriel Danciu 
și Iancu Ceaureanu din Bucu
rești, precum și clujeanul Iosif 
Szacacs. Dintre ei, doar unul a 
dat decizia justă și cu toate in
sistențele noastre de a afla cine 
a greșit, ne-am lovit de dîrzcn a 
(demnă de o cauză mai bună) a 
delegatului general Victor Po
pescu, care a refuzat să ne spună 
numele celor în culpă.

Despre valoarea tehnică a finali- 
țtilor de la zona timișoreană pu
ține lucruri îmbucurătoare. Doar 
constăntenii Tr. Cerchia și A 
Iliescu, precum și gălățeanul D. 
Moraru, vor putea face față la 
turneul final de la București. 
IATA REZULTATELE TEHNICE 
rin ordinea categoriilor): D. Rotă
reanu (Petrolul) b.p. A. Ursulescu 
(Metalul Bocșa), Tr. Cerchia (Fa
rul) b.p. C. Anghel (Minerul 
Moldova Nouă), I. Anghelescu 
(C.S.M. Reșița) b.p. Șt. Molnar 
(U.M. Tim.), N. Borte) U.M. Tim.) 
b.p. Șt. Circo (Motorul Arad), A. 
Iliescu( Farul) b.p. N. Duca (Dinamo), 
D. Moraru (Constr. Galați) b.p. 
N. Ispas' (U.M. Tim.), D. Tranda
fir (C.S.M. Reșița) b.p. V. Filip 
(Farul)!, Er. Constantinescu (E- 
Qectropntere) b.p. C. Sprinceană 
(C.F.R. Tim.), I. Chlvu (U.M. Tim) 
b.p. L. Sima (C.S.M. Reșița), Al. 
Coroianu (Voința Satu Mare) b.p. 
C. Stoenică (Metalul Bocșa), C.

ÎNTRECERILE DE LA PLOIEȘTI 
NU AU DEPĂȘIT VALOAREA 

UNEI GALE AMICALE

Sîmbătă seara. tn sala Victoria 
disputat fina- 
organizete in

din Ploiești, s-au 
lele zonei de box 
localitate. Tn ciuda faDtului că în 
program au figurat și cîteva nu
me binecunoscue în sportul nos
tru cu mănuși — Aurel Dumitres
cu. Gheorghe Chivăr. Gheorghe 
Pușcaș. Iulian Luneu. Ion Săr.â- 
tescu — gala a fost modestă. De 
Ia întreceri au absentat reprezen
tanții județelor Dîmbovița și Il
fov, astfel că dintre cei 58 de 
sportivi înscriși inițial în compe
tiție, pe ring au urcat njmai 42. 
In al doilea rînd, organizator.; 
nu au putut asigura cazarea bo
xerilor oaspeți în localitate, muiți 
dintre pa.-ncipar.ti fiir.d nevoiți 
să doamâ la Cbnoina sau chiar 
la... București.

In finale, cu cel mai mare in
teres au fost așteptate meciurile 
în care esxdoau fostul eamptoei 
european Aurel Dumitrescu si 
foștii campioni naționali Ghecr- 
ghe Pușcaș și Gheorghe Chivăr. 
Au cîștiga: toți trei, dar fără «A 
reușească să ne impresioneze. Am 
constatat cu regret că Dum-tres- 
cu a renunțat la tactica sa ofen
sivă bazată pe directa de sting*.

adoptind sterila defensivă a cole
gului său Pușcaș.

Un sportiv care a plăcut tuturor 
pentru stilul său curat de luptă șl 
pentru cunoștințele sale tehnice 
a fost Ion Vomicescu (Electropu
tere Craiova), elevul fostului cam
pion Mihai Goanță. El este, fără 
îndoială, ce! mai merituos învin
gător din aceste finale. REZUL
TATE TEHNICE. Semimuscă: Șt. 
Biiatu (Steaua) b.p. L Bănică (Ci
mentul Medgidia); muscă: V. Dră
gan (Steaua) Uab. 2 V. Buduliri 
(Dinamo Brașov): coecș: I. Lungu 
(Metalul București) b.p. N Pana’.ț 
(Voința 
traseu ( 
traiul 
PWOM 
(Metal j 
Ptr’âci
2 Gh. 
semimijțotie t 1 
taoputere Crai 
<Petrolul Ploieștii 
W. TMor (M«a 
•b. 2 F. Oprea (Penelul Ploiești): 
irijlotie: Gh Chtrdr (Steaua) hp 
N. Turca.-u (Energia Constanta ; 
semigrea: P. Pireu (Farul Con
stanța) bab 2 M Văea.-j (Di
namo Brasov); grea: E Sănă 
teaeu (Otetui Galați) b ab 3 Gh. 
Cucureanu il>tnamc Brașov.

Ploiești); pană: A. Duml- 
Steaua) b.p. C. Rpoiu (Pe- 
Pioiești): semiusoară: Gh.
(Steaua) b p. N Mircea 

ul Piopen •); ușoară: Gh. 
tD-namo Frașcv) b. dese 
Stafcn (Voința Ploiești';

Vo-nirescu (Elec- 
va) b.p. T. Stănescu 

mijlocie mied : 
1 București) b.

f. HENȚ 

DISPUTE INTERESANTE 
LA CLUJ

ar fi eliminarea experimentatului 
mijlociu C. Cojocaru (Constr. Ga
lați) de către clujeanul I. Moldo
van. IATA CELELALTE REZUL
TATE ; R. Cosma (Dinamo) b. p. St. 
Rigmani (A.S.A. Tg. Mureș). C. 
Pop. (U. M. Tim.) b. p. AL Dobăeș 
(Baia Mare). O. Anderco (Voința 
Cluj) b, k. o. 2 N. Simion (A.S.A. 
Tg. Mureș). V. Morea (A.S.A. Cluj) 
b. p. I. Ghețe (Satu Mare), L. Mathe 
(Voința Cluj) b. p. Gh. Roșea (I. 6. 
C. Turzii), E Hodoșan (Metalul 
Buc.) b. p. I. Gîrda (Dinamo), N 
Bu ti seară (A.S.A. Clui> o. p. N. 
Szolfi >Tfc Mureș), N. Moț (Motorul 
Arad) b. p. Fr. Saigo (Voința Cluj). 
I. Siliște (Satu Mare) b. p. Al. But 
(Oradea). N Rusu (I. S. C. Turzii) 
fără ad.ervar

Nașa DEMIAN

G BUMB ÎNVINS LA PIATRA 
NEAMȚ

La finalele zonei de la P. Neamț, 
nimic demn de a fi semnalat IA- 
TA REZULTATELE (ta ordinea 
catogonilor) : P. Gaaee (Constr. 
Galați) b. p. N. Bocsu (A.S-A. Ba
cău). St CMtac (Voința 
b. p B. Coman (A.S.A.
O. Badea — | *
(Trotușul. 
Galați) b. 
Galați). I 
C Bumb 
Teafii (Voir.ta Buc' ari adversar. 
I V1M (ASA. Baeâu) b p. C, 
Me.. .:e CRralina). S Tiril* (Con
sta. Galap b iese. 1 P. Tânase 
iNtaoLma). FI. Bobi (Olimpia Buc.) 
b p. N. Blai CASJL Bacău). P. 
Ciaiaeaaa Metalul Buc bk. 2 
M. Fleraa «Constr. Galați). I Das- 
cita (Dtaainok fără adversar.

Caraeifa NEMȚEA NT — coresp.

Galați) 
Bacău), 

(Farul) b. p. Al. Popa 
O AnUxâroaie (Constr. 
p ■. Bocea (Constr. 
Ațapi (Nicolina) b. p. 

(Constr. Galați) 1!, M

Experiența $i-a spus cu vin tul in asaltul al 11-lea

a

(Vrmare 
din pag l)

fost extrem definal al partidei 
redus: 8—4.

Cea de a treia confruntare, 
Vulturii — Lemnarul a fost deo
sebit de pasionantă. Am putea 
spune, fără să exagerăm cîtuși 
de puțin, că a fost cel mai frumos 
meci al turului 
Duelurile au fost 
încît se părea că 
nu pentru cele 4, 
ci pentru trofee 
Pînă la tiltima partidă rezultatul 
era favorabil luptătorilor din O 
dorhei cu 19,5—16,5. La „grea*4 
avea să se decidă soarta întîl- 
nirii. Lugojenii își puneau spe
ranțe foarte mici în reprezentan ■ 
tul lor llie Rădoi, mai ușor cu 
15 kg și mai scund cu un cap 
decît Arcadiu Szonyi, de la Lem
narul. In cea de a treia repriză 
lugojeanul era condus cu un 
punct dar, incredibil, acesta a e- 
galat și cînd mai erau doar ci
teva secunde a obținut punctul

campionatului, 
atît de aprige 
lupta se dădea 
3 sau 2 puncte 
de mare preț.

ANA PASCU
Hotărit lucru, actua'a ediție a 

campionatelor republicane de scri
mă se desfășoară sub zodia dătă
toare de speranțe a tineretului! 
După floretistul sătmărean A. 
Kuki și spadasinul bucureștean
I. Popa, a venit rindul Vioricăi 
Draga să reprezinte atît de demn 
noua generație a scrimei noastre 
în întrecerea florestistelor desfă
șurată duminică ’în sala Floreasca
II. Eleva antrenorului C. Pelmuf 
este unul din valoroasele „pro
duse" ale Școlii sportive nr. 1 
din Capitală și a jucat, cu o în
cântătoare maturitate tehnică si 
tactică, un rol de prim plan tn 
acest campionat.

Draga a debutat fa competiție

(STEAUA) CAMPIOANA A ȚARII LA
f na’ă a fos*. destul 
Pasc-- a ocupat tet 
Ir prtaeto tor. fiind

prim-j! Ioc per:' 
să nu c-usoască

țața

det:- 
spu-
«pr»

MECIURI APRIG DISPUTATE
victoriei. Așadar, rezultatul me
ciului Vulturii — Lemnarul a de
venit 19.5—20,5, însă echipa ‘din 
Lugoj are meciul luptătorului C 
Zainer (cel mai 
nent al acesteia) 
păstrează șanse 
a-și menține avantajul 
ieși victorioasă.

Au arbitrat foarte bine Valentin 
Perju și Dumitru Tihan (B’JC’u- 

șj

valoros compo- 
amtaat și. dect, 

arpeciabile de 
și de a

rești), Nicolae Baciu (Brașov) 
Grigore Suciu (Ploiețti) —

SURPRIZA LA TG. MUREȘ:
P. CERNAU ÎNVINS P«N TU| I

Reuniunea de la Tg Mureș a-s 
încheiat cu dubla victorie a for
mației locale Mureșul, care a —* 
v’rj-o pe Rapd 3ururețti ca 
16—8 (trei oechuri am'-.atr) Și pe 
C F R ~- >ce-3 ru 3-5—4 J Ra
pid — QFJt 12—12 (trei mecturt 
amin*tet Surpriza reunim:: a fur- 
nizat-o tlnârul luptător mureșaa 
T. Pogăcearru. care ta cadrul ca
tegoriei 62 Kg i-a învins prin tuș 
pe P. Cemâu (CF.R. Timișoara), 
component al echipei naționale.

FLORETA

SIBIU, 28 (prin 
telefon, de la co
respondentul nos
tru județean).

Turneul de calificare în divizia A 
la baschet feminin, disputat timp 
de trei zile în sala Școlii sportive 
din localitate, s-a încheiat cu suc
cesul echipelor Voința București 
(antrenor Marian Strugaru) și 
Voința Tg. Mureș (antrenor Ladis- 
lau Gruber).

Rezultate i Voința București — 
Voința Constanța 64—54 (36—27), 
Voința — 
Muțeș 82—50 (32—32), Voința Tg. 
Mureș 
(41—21), Voința Constanța — Me
talul Salonta 64—59 (26—24).

Clasament final : 1 VOINȚA
BUCUREȘTI 6 p, 2. VOINȚA TG. 
MUREȘ 5 p, 3. Voința Constanța 
4 p, 4. Metalul Salonta 3 p. (Ilie 
IONESCU).

București Voința Tg.

Metalul Salonta 79—47

Iași a re- 
roșu Bra- 
26—14 pe 

și cu
Tîrgoviște

BRAȘOVENII ÎNVINGĂTORI 
LA IAȘI

Triunghiularul de la 
venit formației Steagul 
șov care a întrecut eu
Nicolina din localitate 
23.5—12,5 pe Metalul 
In cea de a treia partidă. Metalul 
a dispus de Nicolina Iași eu 
20—16. Printre cei evidențiați se 
numără C. Moldovan (cat. 62 kg\ 
I. Bogdan (82 kg) 
roșu, T. Pătrașcu 
Metalul 
(52 kg)

din pag l-a)

1 handbal ■
(Urmare

V.

Tirgoviște 
de la

de la Steagul 
(57 kg) de 1» 
și Em. Butu 
Nicolina Iași

DIACONESCU — coresp.

NOILE DIVIZIONARE A
PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). în 

sala Victoria au luat sfîrșit medu- 
rile turneului de calificare în divi
zia A la baschet masculin. în ul
timele partide, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Farul Con
stanța — Voința Timișoara 84—59. 
Academia Militară București — 
Universitatea Brașov 79—71, Uni
versitatea Brașov — Voința Timi
șoara 67—51, Farul Constanța—Aca
demia Militară 79—77. Cu trei 
minute înainte de sfîrșitul partidei. 
Academia Militară avea opt puncte 
avans. Dar bucureștenii au dat o 
serie de pase la intercepție (!) și 
constănțenii au putut egala cu ușu
rință, obținînd o victorie cu care 
nu se pot mindri. Clasamentul fi
nal: 1. ACADEMIA MILITARĂ 
5 p (coțaveraj + 4), 2. FARUL 
5 p (0), 3. Universitatea Brașov 5 p, 
(■ I), 4. Voința Timișoara 3 P-

rînd, La diferențe 
pentru 
.V-----
Mim 
cap".
hocărît soarta 
linei Iordache 
campioanelor.

Dună un ostudiu" de aproximativ 
un sfert de oră. bacureșteneele a- 
pasă pe accelerator ți In min. 20 
conduc cu 7—3. Echipa mergea bine 
Și existau premise pentru o majo
rare a diferența. Dar timișarencele 
înscriu un «a! dintr-o acțiune rapidă 
și. apoi, profită de trei greșeli fa 
atac ale Iui Schramko (2) și Iordache 
(l). se lansează ta contraatacuri efica
ce tascriir.d tot atiiea goluri. Repriza 
se încheie la egalitate. Partea a 
doua a jocului — după ce s-a con
sumat Juna’ de început a oaspete- 
lor — a fost a Simonei Arghir. Ea 
a înscris 8 goluri din șuturi impa- 
rabile, anihiltad astfel avantajul o- 
tnogenității formației oaspete. La 
14—14, două greșeli consecutive ale 
Anetei Schramko (tot în atac !) erau 
gata să compromită situația Univer
sității București, dar echipa prof. C. 
Popescu a avut resursele necesare 
pentru a recupera acest handicap.

Victoria obținută de Universitatea 
București (în acest derby), consti
tuie o răsplată a merituoaselor sale 
evoluții în campionat Deși învinse 
handbalistele de la Universitatea Ti
mișoara vor îmbrăca, duminică, tri
courile de campioane ale României.

Au înscris : Arghir 11, Răducanu 
2, Mereu 2 și Iordache 2 — pentru 
Universitatea București, Hrivnak 5. 
Onofra; X Ibadula 3, Popa X Sa
uer 1 și Rigo 1 — pentru Universi
tatea Timișoara.

Au arbitrat bine L Dumitrescu și 
R. Iamandi (Buzău).

apreciabile (7—3 
_ _ București. 11—7 pentru 
D.mișcara_), pentru ca ta £- 

partidei 
minutul

si meargă _cap la
50 fiind ce! care a 
tatltairii. țoiul Nicu- 
pecetluinc victoria

DINAMO, PENTRU A 10-A OARA

(Urmare din pag. I)
obișnuitul lor joc legat, decis și 
eficace. în plus, Diaconescu a evo
luat sub posibilități.

fost tn-
22, Ta-

RAPID, PENTRU A 8-A OARA

(Urmare din pag. 1)

sele lor adversare și au izbutit 
chiar să domine în unele perioade 
ale meciului 
26—21 în min,
36—32 în min. 18). In finalul acestei 
reprize și apoi în continuare studen
tele acționează, insă, din ce în ce 
mai hotârît, mai precis și, după ce 
egalează, iau inițiativa și se deta
șează, obținînd un avans de cîteva 
coșuri prin care își asigură succe
sul. Meciul s-a terminat cu scorul! 
de 80—69 (42—38), punctele tilnd în
scrise de Taflan 24, Pruncu 14, 
Szabados 14, Ciocan 13, Savu 7, To
por 6, Marinescu 2 pentru învingă
toare, respectiv Czege 21, Bodor 14, 
Boca 14, Horvath 16, Balogh 4, Au 
arbitrat bine P. ilarii) și J. Dineșcu.

(22—19 în min. 11,
13, 30—26 în min. 14.

Cele 141 de puncte au 
scrise de Savu 21. Oczelak 
rău 10, Dumitru 10, Poleanu 4, Ba
tiu 1, Gheorghe 4 pentru ~‘ 
respectiv Novac 18, Săuca 
vulescu 22, Dragomirescu 
conescu 6, Cernea 6, Zisu 
evidențiat Savu, Oczelak, 
lescu și Novac (In repriza secun
dă). Au arbitrat bine G. Chlraleu 
șl N. Iliescu.

în înUlnirea dintre Politehnica 
București și Universitatea Timișoa
ra, studenții bucureșteni s-au do
vedit mal bine orientați tactic, 
manifestînd mal multă preocupa
re pentru defensivă și au acționat 
în atac mai rapid și mai variat 
Drept urmare, Politehnica a con
dus de La început și a obținut un 
avans substanțial, cîștigînd în fi
nal, fără emoții, cu scorul de 91—77 
(45=36), „ -

Steaua,
9, Chi-
6, Dia-
2. S-au
Chivu-

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 32—18 (14—9). Meci relaxat, 
fără miză (I.E.F.S. are asigurat lo
cul III. Universitatea Cluj s-a re
semnat. nemaiavind nici o șansă de 
supraviețuire în A), 
sânt S-au marcat 50 
cord I), absolut toate 
timp de la I.E.F.S. 
poarta clujencelor...

Au marcat s Bunea 
acest meci) Mohanu 
Popescu - - ■ -
3, Guța 
Rubienco 
5, Bearz 
Cserveny , .
— pentru Universitatea Cluj.

Au condus 
ghișan și C.

RAPID - 
20—11 (9—4).
ieri în jurul 
disputat acest 
care <

totuși intere- 
de goluri (re- 
jucătoarele 
înscriind

de 
ta

8 (excelentă
4, Băicoianu

ta 
____ , . 4.

3, Constandache 3, Frincu
2, Bota 2, Niculina 2 și 

1 — pentru I.E.F.S., Vidu
4, Butan 3, Căprian 2,

2. Barba? 1 și Pepelea 1
foarte bine. D. Gher- 
Drăgan (Iași).

TEXTILA BUHUȘI 
Atît de cald a fost 
prinzului — tind s-a 

. ___  meci — încît echipa
___ a putut să reziste mai bine 
asaltului nemilos al razelor soare
lui a reușit să termine învingătoare. 
Dar superioritatea feroviarelor nu 
a fost numai și numai de ordin fi
zic. Ele s-au impus în fața forma
ției textiliste și prin siguranța apă
rării, care a știut să blocheze la 
timp încercările oaspetelor de a

LIDERII ȘI-AU MĂRIT AVANTAJUL
seria i: DOAR UN SINGUR REZULTAT DE EGALITATE

SPORTUL STUDENȚESC - 
PROGRESUL BRĂILA 2—0 (0—0)
Căldura a influențat vizibil evo

luția jucătorilor. în majoritatea 
timpului de joc. ritmul a fost lent, 
fazele desfășurîndu-se cu încetini
torul. Spre sfîrșitul partidei. în 
urma înlocuirii a cite doi jucători 
în fiecare formație, s-au construit 
acțiuni in viteză, purtate pe ex
treme și inițiate. în special, de Nu- 
țu (Sportul studențesc) și de Traian 
(Progresul Brăila). In prima parte, 
jocul a fost echilibrat și ambele 
înaintări au ratat citeva ocazii. In 
repriza secundă, după ce brăilea- 
r.ul Cotigă (min. 50) a irosit o po
sibilitate de a deschide scorul, stu
denții au marcat primul gol. în 
min. 63, fundașul Jurcă a recupe
rat un balon La 20 de metri de 
poarta adversă, a făcut un „slalom" 
printre fundașii Progresului și de 
la. 10 tn a șutat necruțător : 1—0 
pentru Sportul studențesc. Apoi, 
spiritele s-au încălzit și arbitrul a 
arătat cartonașul galben lui Iones-

de Dinu (min. 30) din 11 m, acordat 
cu ușurință de arbitrul C. Costică
— București. Oaspeții au jucat des
chis. dar s-au remarcat 
acte de nesportivitațe. 
slab C. Costică.

T. SIRIOPOL, coresp.
POIANA CÎMPINA — CEAHLĂUL P. 

NEAMȚ 2—1 (0—0)
Joc viu disputat. Gazdele s-au 

impus în repriza a doua, cînd au 
marcat două goluri prin Bran (mirj. 
51) și Goran (min. 89). Pentru 
oaspeți a înscris Mustață (min. 70). 
A arbitrat foarte bine Gh. Popovici
— București.

E. STRO1E, coresp.
CHIMIA RM. VILCEA — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 2—0 (0—0)
Se pare că aici, la Vîlcea, ulti

mele speranțe ale bancarilor pen
tru promovarea în Divizia A s-au 
cam spulberat. Deși au încercat să 
față totul, și chiar au dominat o 
bună parte din timp, bucureștenii

prin dese 
A condus

județean.

au pierdut cu 2—0 (0—0). In min. 
75, H. Popescu a fructificat centra
rea exdinamovistului Haidu și a 
deschis scorul, iar în min. 79, la o 
infracțiune destul de dubioasă a 
lui Crăciunescu, arbitrul a dictat 
lovitură liberă de la 16 m, pe care 
Tifirel a transformat-o. A arbitrat 
cu scăpări I. Cimpeanu — Cluj.

D. GRAUR
CLASAMENT

1. SPORTUL STUD.
2. Progr. Buc.
3. S.N. Oltenița
4. Politehnica Galați
5. Mețalul Buc.
6. F.C. Galați
7. Metalul Plopenl
8. Știința Bacău
9. Met. Tîrgoviște

10. Ceahlăul P. Neamț
11. Dunărea Giurgiu
12. Progresul Brăila
13. C.F.R. Pașcani
14. Poiana ■ Cimplna
15. Chimia Km. Vilcea
16. Portul

26 13
26 10
26 11
26 11
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

io

2 46—26 39
7 46—24 33
8 30—30 31
7 32—21 2»
9 30—21 28

10 34—30 27
11 30—29 25
9 23—28 25

24
23
23
23

ETAPA VIITOARE (4 iunie) : Chimia 
Rm. Vîlcea—Portul Constanța, Metalul 
Plopenl — Sportul studențesc, C.F.H. 
Pașcani — Știința Bacău, Metalul Tîrgo- 
viște __ Dunărea Giurgiu, S.N. Oltenița—
Progresul Brăila, Progresul București — 
Metalul București, Poiana Cimplna — 
Politehnica Galați, F.C. Galați — Ceah
lăul P. Neamț.

HO

■ _ 
a
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K-aus fi Bujor (Sportul studențesc) tn luptă cu apărătorii adverși (Fază din meciul Sportul studențesc
— Progresul Brăila). Foto: S. BAKCSY

cu și Trofin (ambii de la Progresul). 
Cu cinci minute înainte de fluie
rul final. Bujor a înscris al doilea 
gol al studenților. A condus foarte 
bine Z. Szecsei — Tg. Mures.

V. POMPILIU

seria a n-a: C-S-M- SIBIU - ÎNVINGĂTOARE LA HUNEDOARA!
C. S. M. REȘIȚA — MINERUL ANINA

2—0 (1—0)

Sebastian IONIFACIU

K CAMPIONATLL FEMININ 
pune In valoare forța de șut a Etni
ile! Munteanu. De asemenea, pe 
ptan ofensiv varietatea acțiunilor 
echipei bucurestene s-a concretizat 
ir. ceie din urmi ce tabela de mar
caj. ta ciuda faptului că ta nume
roase momente handbalistele acestei 
formații s-au dovedit neinspirate ta 
aruncările ia poartă Au marea: i 
Siăaiseî (3). Oancea (3). Constantin 
(2), Florea (2). Crișu (D, Vasilescn 
(1), Amarandei tî). Buza? (din 7 
m_.). Ștefan, Dobre și Gheorghe 
(deci, cu excepția portarului de re
zervă, absolut toate jucătoarele în
scrise pe foaie I ) pentru Rapid, 
Munteanu (7), Skoleru (2), Pioara, 
Caraștefan pentru Textila. Au con
dus bine C. Căpățin» și L Ene — 
Buzău.

Co'» ANTONESCU
VOINJA ODORHE1 - CONFEC

ȚIA BUCUREȘTI 8—7 (2-5). în
prima repriză Confecția a jucat mai 
□ine șl cu toate că gazdele au des
chis scorul această echipă a reușit 
să egaleze și să preia conducerea. 
După pauză handbalistele de la Vo
ința au acționat mai energie și au 
obținut egalarea i 7—7 (min. 46). La 
acest scor. Confecția a ratat o arun
care de la 7 m. prin Bidiac, in timp 
ce Voința a transformat o astfel de 
aruncare obținînd victoria. Au con
dus Gh. Mateescu și AL Odobescu 
(municipiul Gh. Gheorghiu-Dej). (A 
Pialoga — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - RUL
MENTUL BRAȘOV 11—9 (5—5). For
mația gazdă a obținut o meritată 
victorie, la capătul unui meci destul 
de echilibrat. Scorul a fost de mai 
multe ori egal. De la 7—7 gazdele 
s-au detașat (A. Szabo — coresp.)

ciclism!r

I

PORTUL CONSTANTA — F. C
GALAȚI 3—1 ’ (0—0)

După un joc frumos, constănțe- 
iu au cîștigat pe merit Autorii 
golurilor: Enache (nun. 55), Gră- 
meșteanu (min. 69:, Gheorgache 
(min. 7X). respectiv Enache (min.

A arbitra: foarte bine A. Ben- 
tț Bucyreșji.

E. PETRE, coresp.
ȘTIINȚA BACĂU - S. N. OLTENIȚA 

2-1 (1-1)
In majoritatea timpului, jocul a 

fost viu disputat și echilibrat Stu
denții, cu o formație improvizată, 
au întrecut greu o echipă sudată, 
decisă să lupte pentru victorie. Au 
marcat: Felea 
Grosaru (min. 
stantin (min. 
lui N. Moraru

Peste 5 000 de spectatori 
asistat la un joc plăcut. în 
timpul partidei a plouat. Golurile 
au fost realizate de Silaghi (min. 
42 și min. 64 din 11 m). A condus 
foarte bine C. Ghemîgean — Bucu
rești.

au 
tot

D. GLAVAN, coresp. județean

GLORIA BISTRIȚA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 1-0 (0—0)

joc defensiv, oaspeții au facilitat 
în repriza secundă primirea a două 
goluri, prin Balogh (min. 65 din 11 
m.) și Bacoș (min. 66). A arbitrat 
foarte bine E. Călbăjos — Cluj.

P. PEANA

CORVÎNUL HUNEDOARA — C. S. M. 
SIBIU 0-1 (0—1)

(min. 40 din 11 m), 
75), respectiv Con- 

25). Bun arbitrajul 
— Ploiești.

GH. DALBAN, coresp.
METALUL BUCUREȘTI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 3—0 (0—0)
Oaspeții, în rindul cărora au 

evoluat patru juniori, au reușit să 
mențină pină la pauză un rezul
tat de egalitate. Apoi, în repriza 
secundă, bucureștenii și-au creat 
nenumărate ocazii, dintre care au 
fructificat trei. Cele trei . goluri 

fost realizate de laneu (min. 56) 
și Profir (min. 79 și 85). Arbitrul 

Nicolau — Constanța 
general bine, dar îi

Joc de luptă. în care gazdele au 
dominat mai mult. Unicul gol a 
fost realizat de Citu (min. 80). In 
min. 75, jucătorul Armeanu (Chi
mia) a fost eliminat pentru lovirea 
adversarului. A arbitrat bine N, 
Barna — Tîrnăveni.

Hunedorenii au dominat catego
ric, dar n-au reușit să desfacă apă
rarea bine organizată a oaspeților. 
Unicul gol a fost înscris în urma 
unui contraatac de către Stoicescu 
(min. 38). A condus foarte bine 
V. To pan — Cluj.

M. IOANID, coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
MINERUL BAIA MARE 5—1 (2-0)

au

a condus 
reproșăm 
primului 

poziție de 
altfel nici

8. 
în 
faptul că la înscrierea 
gol Iancu a plecat din 
ofsaid, nesemnalizată de 
de tușierul A. Pilosian.

A. PĂPĂDIE

DUNĂREA GIURGIU — C.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (1—0)

Localnicii au atacat mai mult, 
dar oaspeții s-au apărat organizat 
și au contraatacat periculos. Go
lurile au fost înscrise de S. Con
stantin (min. 11) pentru Dunărea 
și Nazarie (min. 76) pentru C.F.R. 
Corect arbitrajul lui C. Niculescu 
— București.

TR BARBALATA, coresp.
POLITEHNICA GALAȚI — METALUL 

PLOPENI 1—0 (1—0)
Studenții au obținut o 

meritată, la capătul unei 
anoste. Unicul gol a fost

victorie 
partide 
marcat

P. ZEMAN Șl METALUL PLOPENI I

ÎNVINGĂTORI

două etape ale „Cu- 
deducea evident că 
vor avea de furcă

După primele 
pei Metalul" se 
cicliștii români 
cu cei șase reprezentanți ai sportu
lui cu pedale din Cehoslovacia, e- 
chipierii lui Inter Bratislava. Doar 
simplul fapt că primele două etape 
fuseseră cîștigate de P. Zeman și 
J. Zvoroda anunța clipe grele pen
tru liderul clasamentului general. 
Th. Puterity. Apof, valoarea demon
strată de oaspeți constituia 
un... semnal de alarmă.

Și duminică dimineața, pe 
itul din apropierea noului 
Floiești Nord, temerile s-au 
rit. Pe un traseu de 1200 m 
avea să fie parcurs de 44 de ori), 
eforturile cicliștilor români de a-și 
înscrie numele pe lista învingăto
rului în cea de a îll-a ediție a aces
tei curse internaționale organizată 
de asociația sportivă Metalul Plo- 
peni (asociație ce merită evidențieri 
pentru frumoasele sale străduințe) 
s-au dovedit a fi zadarnice De-a 
lungul celor 52.800 km, purtătorul 
tricoului galben a încercat o cursă 
tactică, încercînd să fie „umbra" lui 
Zeman, dar îa cele din urmă forma

tacă

circu- 
cartier 
adeve- 

(care

I. TOMA, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—0 (1—0)

Gazdele au început furtunos și 
în minutul 13 au marcat unicul 
gol, prin Moraru în continuare, 
jocul a căzut în anonimat. în re
priza a doua, localnicii forțează 
nota, în speranța că își vor îmbu
nătăți golaverajul, dar n-au putut 
să mai străpungă apărarea craio- 
venilor. A arbitrat foarte bine 
V. TOMA — București.

Deși n-au excelat, studenții au 
cîștigat la scor datorită transfor
mării a trei penallyuri. Golurile 
au fost marcate de Bojin (min. 3), 
Regep (min. 30 și 56, ambele din 
11 m.), Dima (min. 85), Filip (min. 
87 din 11 m), respectiv Trifu (min. 
46). A arbitrat satisfăcător M. Bă- 
dulescu — Oradea.

I. STAN, coresp.
TEXTILA LUGOJ — 
ARAD 3—1 (1-0) 
categorică a gazdelor.

FL. SANDU

METALURGISTUL CUGIR — C. F. R. 
TIMIȘOARA 3—0 (1—0)

Cu toate că a plouat, nivelul 
tehnic a fost bun. Timișorenii au 
evoluat cu mult sub posibilități. Au 
înscris: Smadea (min. 3) și Dinea 
(min. 65 si 83). Foarte bun arbi
trajul lui M. Bică — București.

M V1LCEANU, coresp.

OLIMPIA ORADEA — OLIMPIA
SA1U MARE 2—0 (0—0)

Un nou pas făcut de orădeni 
pentru evitarea retrogradării. Gaz
dele au 
primele 
meroase 
chiderii scorului în prima repriză. 
Continuînd să facă mai mult un

atacat cu insistență din 
minute, dar ratările nu- 
și barele s-au opus des-

ÎN „CUPA METALUL”

departe de cea maximă și repli- 
adversarului au decis ca victoria 
aparțină celui mai combativ, a- 

rutierului cehoslovac.

sa, 
ca 
să _
cică rutierului cehoslovac. Acesta, 
desprins de la jumătatea cursei, cu 
toate eforturile lui M. Ferfelea, Șt. 
Ene, S. Suditu și N. Andronache, 
n-a putut fi oprit din drumul spre 
victoria (a doua) în etapă și... cea 
finală.

Clasamentul etapei a IlI-a : 1. P. 
Zeman lh33:31, 2. V. Rățoi (Voința 
Buc.), același timp, 3. S. Suditu 
(Olimpia Buc.) Ih33:33, 4. V. Bilo 
(Inter Bratislava) lh33:37. Plutonul 
ia care se afla și „tricoul galben* a 
fost marcat cu timpul de lh34:27. 
CLASAMENTUL GENERAL INDIVI. 
DUAL i 1. P. ZEMAN (Inter Bra
tislava) 4h53:54, 2. Th. Puterity
4h54:51, 3. V. Rățoi 4h55:47, 4. N.
Andronache (Metalul Plopeni) 
4h56:03, 5. P. Pavela (Inter Bratis
lava) 4h56:13, 6. N. David (Mureșul 
Tg Mureș) 4h56:20. Clasamentul ge
neral pe echipe i 1. METALUL 
PLOPENI I 14h52:45, 2. Olimpia Buc, 
14h54:07 3. Inter Bratislava 14h56:03, 
4. CIBO Brașov 14h56:06.

Constantin ALEX§

VULTURII
C. F. R.

Dominare
care au marcat prin Tucadi (min. 
25) și Cheran (min 70 și 85). Go
lul oaspeților a fost înscris de Bu
te) (min. 65). A condus bine Z. 
Chilibar — Pitești.

C. OLARU,

CLASAMENT

1. C.S.M. REȘIȚA
2. Min. Baia M.
3. C.S.M. Sibiu
4. C.F.R. Arad
5. Polit Tim.
6. C.F.R. Tim.
7. Metalurgistul Cuglr
8. Olimpia Satu Mare
9. Gloria Bistrița

10. Minerul Anina
11. Gaz metan Media?
12. Chimia Făgăraș
13. Olimpia Oradea
14. Corvlnul Hunedoara
15. Electroputere Cv.
16. Vulturii tex. Lugoj

coresp.

26 16 5 5 ■10—20 37
26 11 6 9 43—32 28
26 12 4 10 28—28 28
26 11 s 10 34—34 27
2l> 10 6 10 38—28 26
26 9 8 9 31—25 26
26 10 5 11 23—25 25
26 11 3 12 19—24 25
M 11 3 12 25—30 25
26 10 5 11 30—36 25
26 11 3 12 19—26 25
26 11 2 13 42—40 24
26 11 2 13 31-32 24
26 10 4 12 27—29 24
26 10 4 12 26—33 24
26 9 5 12 23—37 23

ETAPA VIITOARE (4 iunie): Chimia 
Făgăraș — Olimpia Oradea. C.F.R A- 
rad — Co.-vinul Hunedoara. C.F.R. Ti
mișoara — C.S.M. Sibiu, Vulturii textila 
Lugoj — Gaz metan Mediaș, Electropu
tere Craiova — Metalurgistul Cugir. Glo
ria Bistrița — Minerul Baia Mare O- 
limpia Bătu Mare—C.S.M. Reșița. Mine
rul Anina — Politehnica Timișoara.

RECORDUL ZILEI

L-A STABILIT MULȚIMEA SPECTATORILOR

Cu 104 concurenți în nouă alergări, 
programul reuniunii de ieri a atras în 
incinta hipodromului o asistență pe care 
în urmă cu opt ani am fi semnalat-o 
probabil într-o zi de Derby !... Dar dacă 
publicul n-a gflsit un confort cit de cit 
pe măsura interesului manifestat, în 
schimb a avut toate motivele să se de
dare mulțumit de calitatea spectacolu
lui vizionat. Alergarea principală a zi
lei, „Premiul municipiului Ploiești", a 
ocazionat o luptă aprigă intre Kilowa". 
Formula și Silvia, fiecare avînd pe rînd 
momente favorabile ta parcurs, dar pînă 
la urmă trecînd potoul în această or
dine învingătorul a fost foarte bine 
prezentat și mînat de antrenorul său G. 
Solcan. Senzația a galopat la plecare 
și a fost oprită. „Premiul Dragoslavele", 
care însemna un fel de test al pretenți
ilor ridicate de fruntașii generației 4 
anilor în vederea Derbyulul. s-a soldat 
cu victoria lepei Struna, la un bun re
cord dar la o cotă mult prea șarjată 
de susținătorii ei. Si, apropo de Derby, 
trebuie să menționăm că, în toiul pre
gătirilor pentru participarea noastră la 
mitingul international de la Moscova, 
data lui a fost devansată la 16 iulie, ca 
și cea a „Premiului de încercare» la 2 
iulie, iar „Premiul Carpați" duminica 
viitoare, ta Încheiere, menționăm dublul 
succes al antrenorilor Tănase Șl Tode»

—

REZULTATE TEHNICE : cursa I Tu- 
fămța (Gh. Tânase) 62, Hematia, simplu 
9, ordinea 40; cursa a n-a Japonez (N 
Simlon) 43,3, Ilenuța. simplu 3 event 
c^2rdinaa. 1Â:„cursa a In'a Sa«ra <M- 
Ștefanescu) 33,9, Filomela, Ricuța sim- 

rț event 32, ordinea 10. ordinea trip- 
58i cursa a IV-a Papion (I. Toderaș) 

J3.4. Topaz, Madrigal, simplu 5, event 
S. ordinea 24, ordinea triplă 69; cursa a
V- a Venus (Gh. Tănase) 38,5, Hegemona, 
simplu 2, event 9, ordinea 11; cursa a
VI- a Kilowat (G, Solcan) 30.5, Formula, 
Silvia, simplu 4, event 29, ordinea 30, 
ordinea triplă 256; cursa a VH-a Japonia 
(Tr. Marinescu) 31,8, Sora, simplu 3, 
event 13, ordinea 30; cursa a VHI-a Stru
na (I. Oană) 28,3, Sonda, Delfin, simplu
I, event 5, ordinea 16, ordinea triplă 
89; cursa a IX-a Henț (S. Onache) 37.6, 
Rațiunea, simplu 5, event 1, ordinea 26. 
Pariul austriac, ridicat la suma de 
23.296 lei, a fost cîștigat de 13 tichete eu 
32 combinații de șase cal a lei 364. Re
port
II. 648 
nlor,

L •

pentru reuniunea următoare — 
lei. Retrageri: Halta, Gabarit. Se-

x Kiddy DUMITRESCU.
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LA C. M. DE POPICE

ECHIPELE AU ÎNCEPUT LUPTA
PENTRU TITLURILE MONDIALE

SPLIT, 28 (prin telefon, 
misul nostru special). —

Sîmbătă seara, în fața 
meros public, a avut ioc ceremo
nia de deschidere a celei de a 
IX-a ediții a campionatelor mon
diale de popice. După ce sportivii 
celor 11 țări participante. îmbrăcați 
în frumoase costume, ca la o ade
vărată paradă a modei, au defilat 
prin fața spectatorilor, ei s-au 
aliniat în fața tribunei oficiale. Ca 
martori ai acestei emoționante ma
nifestări sportive, am fost nespus 
de bucuroși atunci cînd reprezen
tanții noștri au fost îndelung aplau
dați, fiind considerați aici, pentru 
palmaresul lor, ca adevăratele ve
dete ale întrecerii în care s-a dat 
startul duminică dimineața.

Prima bilă a actualelor campio
nate mondiale a fost lansată de 
francezul A. Bruand. Apoi au in
trat în concurs, sportivi cu nume 
consacrate în sportul popicelor, ca 
de pildă, campionul mondial D. 
Zieher (R.F.G.) și recordmanul mon
dial H. Brautigam (R.D.G.). Pistele 
și materialele de joc sînt de foar
te bună calitate ceea ce, firește, 
contribuie la obținerea unor rezul-

de la tri-

unul nu-
tate superioare. în plus vom nota 
că cei care folosesc loviturile în 
forță și înșurubate sînt avantajați 
pe pistele de la Split. De aceea, 
posesorii unui asemenea stil de 
joc s-au situat în fruntea primei 
reuniuni a probei pe echipe. Astfel, 
H. Brautigam a reușit un excelent 
998 p. d. stabilind un nou record

In cadrul lucrărilor Fede
rației internaționale de po
pice s-a stabilit ea cea de-a 
10-a ediție a campionatelor 
mondiale să fie organizată în 
1974, intr-un oraș din R. F. a 
Germaniei. Campionatele eu
ropene pentru juniori se vor 
desfășura intre 19 șl 29 mai 
1973, în Cehoslovacia

ȚINTAȘII BUCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN MECIUL

CU REPREZENTATIVA

al lumii, vechiul record (989 p. d.) 
aparținîndu-i tot lui, stabilit 
C.M. de la București în 1966.

Antrenorii români au operat cî
teva modificări de ultim moment 
în echipele noastre, înscriind pe 
foile de concurs următorii spor
tivi pentru schimburile 1—3 : Ion 
Micoroiu. Gheorghe Silvestru și 
Cristu Vînătoru (masculin), respec
tiv, Ildico Grozăvescu, Ana Petres
cu și Crista Szocs. Veteranul 
echipei noastre masculine, I. Mi
coroiu, care folosește lovitura sim
plă, a început bine, (dar pe parcurs,

la

și mai ales la ultimele 50 de bile, 
a scăzut cadența, inregistrind totuși 
un rezultat meritoriu — 919 p. d. 
Speranțele puse în Gh. Silvestru, 
care posedă un stil de joc adec
vat arenei de aici, n-au fosț con
firmate pe deplin, deoarece atît in 
prima cît și in ultima manșă el a 
avut o surprinzătoare cădere care 
i-a luat cel puțin 30 de „bețe", 
pînă la urmă fiind marcat la cele 
200 lovituri mixte cu 910 p. d.

în confruntarea feminină, mezina 
selecționatei noastre, Ildico Groză- 
vescu, a luat un start modest, a 
evoluat din cale afară de emotivă 
și în final a fost nervoasă, obținînd 
astfel un rezultat slab, cu mult 
sub posibilitățile ei — 407 p.d. Cea 
de a doua jucătoare a noastră, Ena 
Petrescu, a avut un finiș extraor
dinar — a realizat 88 p la ultima 
manșă de „izolate" — totalizînd 
după cele 100 de lovituri 429 p.d. 
Astfel, cu rezultatul ei, echipa ro
mână continuă să fie pe primul 
plan al disputei. La închiderea 
ediției au intrat în concurs repre
zentanții noștri de pe postul nr. 3, 
Crista Szocs, la fete, și Cristu Vî
nătoru, la băieți.

După două schimburi, clasamen
tele arată astfel — fete: R.D.G. 
855 p.d., România 836 p.d., R.F.G. 
835 p.d.: bărbați: R.D.G. 1931 p.d., 
R.F.G. 1906 p.d.. Ungaria 1858 p.d.. 
Austria 1846 p.d„ România 1829 
p.d.

Troian IOANIJESCU

gift lume
LIA MANOLIU ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

.,REGATA MANNHEIM“

Valentina Cioltin
SOFIA, 28 (prin telefonj,

17,69

Atleți din 19 țări au 
sîmbătă și duminică pe 
„Vasil Levski" din Sofia la 
18-a ediție a tradiționalului concurs 
dotat cu premiul ziarului „Narodr.a 
Mladej". Cîteva rezultate de valoare 
au fost obținute In cele două zile 
de întreceri. în proba masculină de 
aruncare a greutății, Hans Joachim 
Rothenburg (R.D. Germană) a obți
nut 20,90 m. cel mai bun rezultat 
european al anului. Tn aceeași probă, 
feminină, Ivanka Hristova (Bulgaria) 
s-a clasat pe locul întli cu 19,25 m 
(record bulgar egalat). Atleta român
că Valentina Cioltan a ocupat locul 
șase cu 17,69 m îmbunătățind cu 2 
centimetri recordul național. (Seria 
ei de aruncări; 17,28 m —0—0 — 
17,28 m, — 17.49 m, 17,69 m). Ruth 
Fuchs (RD Germană) a realizat 
61,14 m la aruncarea suliței, a doua 
performanță mondială a anului. Cam
pioana olimpică Lia Manoliu a cîșu- 
gat proba de aruncare a discului, 
cu rezultatul de 59,10 m, obținut din 
prima încercare Proba similară mas
culină a revenit lui Detlef Tborith 
(R D. Germană) cti 63.28 m. Alte re
zultate: BARBATIi 3000 m obstacole

participat 
stadionul 
cea de-a

m b <nin«r«i greutății
1. M. Jelev (Bulgaria) 8:33,0— 4. Gh. 
Cefan 8:33.8; iripiasaltt H.G. Schenk 
(R.D. Germană; 1*.*4 tn: lungime R. 
Diaz (Cuba) 757 m, 1 V. Jurcâ 7.56 
m— 4. M Zansria 7,4* m. HO mg: 

t (Bulgaria) HA. 3. V. 
400 mg: Gh. Stavros 

Gh. Râțoi S6.I:
Bosbaen (R_D. Germană:

22.1 : eio-

Gh. Mliako 
Suciu 14,7;
(Grecia) 51A 1 
m: HJ. * ‘
21,7- 4. G1
can: T. Manolov (Bu.garia> 67^4 tn_ 
4. Fr. S-X-seider 6AH =- 6, Gh. 
Costache 66.40 tn; 1500 k: iLT-jaka-.
(Turcia) lABJS, 2 P. Lasaa 3:49J_ 
4. M. Neem^j 3to2A FEMEI: m:
Maria Sykcra (Austria! 2D4Â; lun
gime: Diana lorgwa iSu-garia) 6.42 
m, taâltiiM Iortia'-k» B^^>eva (Bul
garia) 1A9 m— 4. Roxana Vulescu 
1,70 m.

Tn riua a 
znitatole aa 
ce'avorabi'-

a • renmrschii re- 
influențate de timpul

To-o HUSTOV

MANNHEIM, 2S (prin telefon). 
Prezenți cu mai multe ambarca
țiuni la Regata internațională Mann
heim, schifiștii români au debutat 
In acest sezon cu două aplaudate 
victorii, cucerite în prima zi a în
trecerilor. Astfel. In proba de schif 
2—1 campionii mondiali de la St. 
Catherines — Petre Ceapura, Ște
fan Tudor Ladislau Lavrenschi 
— au trecut primii linia de sosire 
cu timpul de 7:13,6.

O frumoasă izbindă a înregistrat 
ți schiful nostru de 4+1 care, in 
compania unor redutabile echipaje, 
a cuoerit primul loc, cronometrat 
fiind cu 6:11,8. De remarcat că, la 
această probă, echipajul secund al 
României s-a clasat pe locul doi 
(6:1&5L

La schif simplu, cursa a fost

dominată de elvețianul Buergin, 
care a terminat învingător cu 
6:52,1. în sfîrșit, la proba de schif 
2 fără cîrmaci formația elvețiană 
„Grasshopers — Zurich1' a ocupat, 
după o cursă viu disputată, locul 
întîi. Echipajul României s-a clasat 
în această întrecere pe locul 3.

----,--- —.....
VOLEIBALIȘTII
ÎNVINGĂTORI

GĂLĂTENI

ASUPRA
CHISINĂU

* u 
telefon, de la 

Sîmbătă 
înr

in meciul de juniori Grecia-România
■

CELOR DIN
GALAȚI 28 (prin 

corespondentul nostru). 
seara și duminică dimineața, 
sala sporturilor din localitate, s-au 
desfășurat două întîlniri interna
ționale amicale de volei între Se
lecționata masculină a orașului Chi- 
șinău și divizionara 
Galați. în amtxle 
bun nivel tehnic — 
venit voleibaliștilor 
3—2 (5, —11, —7, 3,

ORAȘULUI SKOPLJE
Ieri s-a încheiat pe poligonul 

Dinamo din Capitală intîlnirea a- 
micală de tir, la arme cu glonț, 
dintre reprezentativele orașelor, 
București și Skoplje (Iugoslavia). 
Tintașii români, net superiori, au 
cîștigat șapte din cele opt probe, 
obținînd în final scorul de 16—8. 
Iată ultimele rezultate: armă li
beră calibru redus 60 focuri culcat 
seniori; 1. M. Antal 593 p., 2. C. 
Codreanu 591 p., 3. T. Ciulu 590 p. 
— pe echipe : 1. București 2 345 p_, 
2. Skoplje 2 307 p. ; 3x40 f.: 1. T. 
Ciulu 1134 p. (pe poziții 393—359— 
382), 2. M. Marin 1 127 p„ 3. D. Vi- 
drașcu 1 126 p. — 
Skoplje 4 372 p. 
3x20 f. seniori :
(Skoplje) 561 p., 2. M. Marin 558 
p.. 3. I. Vochim 550 p. — 
rești 2196, Skoplje 2168 p. 
culcat senioare: 1. Ana
587 p., 2. Dragica Mitovska (Skopl
je) 583 p., 3. Vera Dimitrieva
(Skoplje) 579 p. — București 1734 
p„ Skoplje 1 733 p„ : 60 f. culcat ju
niori : 1. Vasilica Manea 584 p., 2. 
Georgiana Oprișan 581 p.. 3.1. Vochim 
577 p. — București 1 715 p., Skoplje 
1 703. Scor final : 16—8 în favoarea 
trăgătorilor bucureșteni. Organizarea 
asigurată de comisia municipală de 
tir a fost ireproșabilă. (T. R.).

LA REGATA PLOVDIV

București 4 490 p., 
; armă standard 
1. A. Tumbov

Bucu- 
; 60 f. 
Goreti

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE TIR 

ALE R. D. GERMANE
SUHL, 28 (prin telefon). în localitate, 

pe poligonul care a găzduit anul trecut 
campionatele europene, se desfășoară 
campionatele internaționale ale R. D. 
Germane la tir, competiție la care par
ticipă trăgători din 14 țări, inclusiv Ro
mânia. Iată cîștigătoril probelor și locu
rile ocupate de trăgătorii români : pistol 
liber (37 concurenti) — Wolmar (R.D.G.) 
565 p... 32. D. Ciobanu 513 p. Armă liberă 
calibru redus 60 f. culcat seniori (53 con
curenti) — Marucha (Polonia) 597 p... 
17. Gh. Vasilescu 539 p. ...26. Gh. Sicor- 
schi 586 p. ...33 I. Codreanu 584 p. ...38. 
E. Satala 582 p. ...50. Veronica Stroe S"3 
p. 51 M. Spătaru 571 p. Armă standard 
60 f. senioare (14 concurente) — Marga 
Nabel (RDG) 59o p. ...4. Edda Baia 581 p. 
...8. Melania Petrescu 581 p. ,.12. Mariana 
Feodot 573 p: juniori (32 concurenți) ~ 
Mazdzirsky (Polonia) 589 p. ...3. L. Ilo- 
vici 587 p. ...23. Gh. Barbu 575 p. ...32. 
Tr. Florescu 561 pî 3x20 f. senioare (18 
concurente) — Trena Verzbowska (Polo
nia) 565 p. ...5. Mariana Feodot 559 p, 6. 
Melania Petrescu 558 p. ...11. Edda Baia 
533 p; juniori (33 concurenți) — Mozdz- 

(Polonia) 565 p. ...20, Tr. Florescu 
...22, D. Ilovici 546 p. ...25. Gh. 

Barbu 537. La pistol viteză. după pri
ma manșă, conduce Sutki (RDG) cu 297 
p, iar cei doi pistolari români Al. Gered 
s; m. stan au punctat 294 și, respectiv, 
290. întrecerile continuă.

A, Politehnică 
partide — de 
victoria a re- 

gălățeni cu 
2) și respectiv, 

3—1 (—12, 13, 10, 9). S-au remar
cat Păcurarii, Stere și Popa (Poli-' 
tehnica), respectiv Cușmir. Lenițkt 
și Ocinikov. Arbitraj buni V. Mo4 
canu (Galați) — C. Utym (Chisi
nau).

ziLa Atena, pe staitoe— Karatska- 
kls s-a disputat mect-nl atletic de 
juniori Grecia — Rcmâria. După 
prima zi, disputată simtătâ. scor., 
a fost favoraixl cu 72—H atleților 
români. Senma^m dtn întrecerile 
psmnei x_.e cîteva rezXta'e t 100 m 
— Cristudor (Român.a> ÎC'JO s ; I 500 
mi Or.escu (Rosnân'a 3 53^; 110 
m gi GavrCaș (Româma) 1A9 s; 
înălțime i Patronis (Grecia) 2.06 tn ; 
suliță i MuEteana (Hocnâma) 

întrucît n-a P'-tot C obținută

legătura telefonică după a doua 
a cooeti.-sului. vom anunța ulterior 
-țzukatul final al întîlnirii. Gh. ARSENIE- —

ROLAND GARROS 72 CONTINUĂ

m. cîștigător al „Regatei Plovdiv'Echipajul de caiac 4 — 1000

PREOLIMPICA EXTREM DE UTILA
PLOVDIV, 28 (prin telefon, de Ic 

trrimisul nostru special).
Cum era de așteptat, preocupările 

pentru verificarea tuturor echipa.’e- 
lor susceptibile de selecționare olim
pică au dominat ceia două zile de 
întreceri ale Regatei internaționale 
de la Plovdiv. Ne bucură, desigur 
faptul că realizind integral obiecti
vul participării la această competi
ție echipa olimpică a României a 
reușit, în același timp, să se impu
nă prin rezultatele obținute în fina
lele celor 7 probe. La Plovdiv echipa 
României a prezentat 16 echipaje, 
a obținut cu 15 dintre acestea (ex
cepție făcînd dublul Pocora—H. Iva
nov retras în recalificări pentru o 
evoluție în plenitudinea forțelor la 
k 4 — 1000) calificarea în semifina
le, etapă tn care doar Negraia, cla
sat pe locul IV, n-a reușit să clști- 
ge dreptul de a participa Ia finale.

Așadar, duminică după-amiază 14 
echipaje românești s-au aflat la 
starturile celor 7 finale. După ultima 
probă bilanțul înregistrat, patru vic
torii și patru locuri III, echipa 
noastră cîștigînd astfel duelul direct 
cu formația olimpică a R.D. Ger
mane (două locuri I, patru locuri II 
și două locuri III). Este, trebuie să 
spunem, meritul principal al echipa
jelor de caiac, de data aceasta mai 
puțin a canoiștilor de la care și noi 
și antrenorii așteptăm mai mult, 
chiar în condițiile unui început de 
sezon și ale întîlnirii cu cîteva echi
paje foarte bine cotate pe plan in
ternațional.

In prima finală — K 1 — 1000 m: 
Cuprian Macarencu ocupă un meri
tuos loc 3 la o zecime de secundă 
de polonezul Ivanczyk, clasat al doi
lea. Urmează proba de 1 000 m la 
canoe simplu în care Lipat Vara- 
biev după ce a făcut o cursă foarte 
bună pe primii 500 m slăbește rit
mul, pierde „teren" încheind finala 
pe locul 5, sub așteptări.

Prima probă feminină cea de K 1 
— 500 m a avut o desfășurare ex
trem de spectaculoasă și o valoaie 
ridicată, dat fiind prezența în start 
a cîtorva principale candidate la 
medaliile olimpice. Maria Nichiforov 
(România) a avut inițiativa pînă a- 
proape cu 50 de metri înainte de so
sire, dar în finiș — un finiș care 
a ridicat tribunele în picioare — 
s-au detașat Vorica Dumitru (Româ-

PE VINT ȘI PLOAIE

și Kaschube (R.D.G.). Din nounia) ,- .
o singură zecime de secundă a decis 
învingătoarea și aceasta a fost Vio
rica Dumitru. Finala următoare K 2 
— 1 000 m a prilejuit în continuare 
o evoluție remarcabilă a reprezen
tanților noștri Coșniță—Simiocenco, 
care se află tot timpul la conducerea 
cursei, iar în finiș rezistă splendid 
atacurilor dezlănțuite ale echipajelor 
R.D. Germane. Proba surpriză a tost 
cea de canoe dublu în care, pentru 
locurile l—II, se întrezărea un duel 
între echipajele noastrei Danielov— 
Simionov și Patzaichin—Covaliov.
Dar învingători au ieșit sportivii 
bulgari. A urmat finala probei de 
K 2 — 500 m fete, curșă extrem de 
dîrză, dominată de echipajul nostru 
Nichiforov—Dumitru. Programul Re
gatei a fost încheiat de finala de 
K 4 — 1 000 m tn care echipajul 
Zafiu-Vernescu-Sriotnic-Vartolomeu a 
confirmat valoarea sa repurtînd vic
toria după ce au condus cursa de la 
un cap la altui.

Rezultata tehnice: Kt—1 000 m: 1. Ma
tern (R.D.G.) 4:03.3. 2. Ivancici (Polonia) 
4:07,2, 3. Macarencu (România) 4:07,3; 
CI—1 000 m: 1. Weide (R.D.G.) 4:36.4. 2. 
Karpati (Ungaria) 4:36.5. 3. Grappe 
(R.D.G.) 4:33.7... 5. Varabiev (România) 
4:39,8; Kt—500 ra fete: 1. Viorica Dumi
tru (România) 2:15.9 2. Kachutfe (R.D.G.) 
2:16.0. 3. Maria Nichiforov (România 
2:16.1... 8. Maria Ivanov (România) 2:19.1. 
9. Nastasia Sadovnic (România) 2:26,0; 
K2—1 000 tn: Coșnltă—Simiocenko (Ro
mânia) 3:31,9, 2. Matern—Pechke (R.D.G.) 
3:32,2. 3 J. Laâb—H. Laab 
3:32.3.
3:43.7.
(Bulgaria) 
liov 3:54.3, 
2:16,0, 
1:51,2. 2. Szetzkorn—Grabovschl (R.D.G.) 
1:52,1, 3 Antonovici—Grabowska (Polo
nia) 1:52.4; K4—iooo m: 1. zafiu—Ver- 
nescu — Sciotnic — Vartolomeu 3:01,0, 
2. Polonia 3:04,7. 3. D. Ivanov—H. Iva
nov — Pocora — Irimia 3:04,9.

Dan GARLEȘTEANU

3 J. Laab—H. Laab (R.D.G.) 
8. Varabiev — Terente (România) 

C2—1000 tn: 1 Damianov—Boicev 
3:49.0,.,. 3. Patzaichin—Cova- 
4 Danielov—Simionov 3:57,7; 

Marla Nichiforov (România)3.

DOUA ETAPE C1ȘTIGATE
NĂSTASE Șl ȚIRIAC, Învinși și la dublu

DE CICLIȘTII CEHOSLOVACI
IN ..PREMIUL iHUMANIIE“i»1

PARIS, 23 (Agerpres). — O nouă 
ediție a tradiționalei competiții ci
cliste internaționale „Premiul zia
rului l’Humanitâ-. reunește rutieri 
amatori din mai multe țări. Etapa 
a doua, disputată între Harfleur ți 
Saint Etienne du Rouvray (155 
tan), a fost ciștîgată de cehoslova
cul Holik in 4h0l. Prima etapă a 
acestei competiții desfășurată con- 
tra-cronometru revenise 
rutier cehoslavac, tînărul 
drich.

In clasamentul general 
dual, după două etape, 
ciclistul sovietic Trifonov, 
la 4 sec. de Gubirin (U.R.S.S.) și 
la 5 sec. de Holik (Cehoslovacia).

tot unui
B. Frie-

indivi- 
conduce 

urmat

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CIMPULUNG JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă Nr. 185

ANUNȚĂ
CONCURSUL DE ADMITERE TN ANUL I (clasa a IX-a) pentru 

anul școlar 1972—1973, va avea loc între 22 iunie — 3 iulie 1972.
Examenul teoretic se desfășoară în aceleași condijii ca la liceele 

de cultură generală.
Controlul medical și examenul practic (o probă la alegere din 

probele de concurs ale juniorilor de categoria a ll-a și trei probe obli
gatorii : 60 m, lungime de pe loc, aruncarea mingii de oină) șînt- 
programate în zilele de 22 și 23 iunie, pentru a permite candidaților 
respinși să se înscrie ta examenul de admitere la alte licee (26 iunie).

Candidatele posesoare ale categoriei a ll-a de clasificare sportivă 
la atletism și candidați: posesori ai categoriei a lll-a obținută într-un 
concurs oficial, obțin nota 10 la examenul practic.

Media la examenul de admitere se calculează adunînd media 
examenului practic cu media obținută la obiectele de cultură generală 
și împărțind la doi.

în perioada 16—21 iunie se organizează un curs de pregătire pentru 
examenul practic și teoretic.

Se asigură cazarea gratuit și masa contra cost pe toată perioada 
concursului de admitere.

Examenul practic pentru clasele a V-a, a Vl-a, a Vll-a și a Vlll-a 
are loc la următoarele date : .

19—20 iunie '
19—20 iunie
24—25 iunie
24—25 iunie

Examenul constă
— Examen medical obligatoriu
— O lucrare de verificarea cunoștințelor la Ib. română și matematică ;
— Probe practice obligatorii (60 m, lungime de pe loc, 500 m băieți, 

300 m fete, aruncarea mingii de oină, alergare 30 m, într-un picior 
pe stîngul și pe dreptul).
înscrierile se foc pe baza unei cereri tip aflată la secretariatul 

liceului. Nu sînt necesare alte acte.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de cul

tură generală, cu secțiile real și uman, care oferă cele mai bune 
condiții de pregătire a tineretului școlar pentru obținerea unor per
formanțe înalte, paralel cu asigurarea unei bune pregătiri de cultură 
generală.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT Șl 
MASĂ GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA A V-a PTNĂ LA 
A Xll-a.

claso a Vlll-a ; 12 loc. fete — 10 loc. băieți 
clasa a Vll-a ; 10 loc. fete — 10 loc. băieți 
clasa a Vl-a : 8 loc, fete — 8 loc. băieți 
clasa a V-a: 20 loc, fete — 20 loc, băieți 
din :

PARIS, 2A — Campionatele inter- 
tționale de gj

. Cu
nt, ploaie).
a de dubi

tenis ale Franței au 
tot timpul nefavorabil 
Au părăsit și comoe- 

-j.= ut uuu.u Ilie Sistase și Ion 
T"riac, învinși surprinzător de mo- 

cuplu belgian Hombergen — 
Mignot, cu 1—6. o—3, 9—Îl. De ase
menea, au fost învinși Sântei și 
Mureșan, cedînd în fața perechii 
australiene D.ibley — Masters : 1—6, 
2—6. In schimb P. Mărmureanu, fă- 
cînd pereche cu B. Phillips Moore 
(Australia) a trecut de primul tur. 
învinglna cu 6—2, 6—0 pe chilienii 
Apcy — Prajoux. Un alt cuplu ro
mânesc, Eleonora Dumitrescu — E- 
caterina Roșianu înscris în proba fe
minină de dublu, a pierdut în pri
mul tur cu 1—6, 1—6 In fața redu
tabilelor Judy Dalton (Australia) — 
Francoise Durr (Franța).

Iată și alte rezultate, la dublu 
bărbați : Connors, Gorman (S.U.A.) 
— Barthes, N’Godrella (Franța), 
6—1, 6—4; Estep (S.U.A.), Ryan
(R.S.A.) — Kalogheropoulos (Grecia), 
Pattison (R.S.A.) 1—0, ab ; Kocli,
Mandarino (Brazilia) — Iovanovici

(Iugoslavia), Zednik (Cehoslovacia) 
6—2, 6—1 ; Metreveli, Libacioț
(U.R.S.S.) — Chanfreau, Joly (Fran
ța), 6—3, 6—3 ; Oranles (Spania)
Hoad (Australia) — Korotkov, Ka- 
kuiia (U.R.S.S.) 3—6, 6-1. 6-3;
Grac-bner (S.U.A.), Rahim (Pakistan)
— Lloyd, Harwich (Anglia) 4—ți. 
6—4, 6—2 1 Barclay (Franța), Parun 
(N. Zeelandă) — Barany, Szoke 
(Ungaria) 6—3, 6—3.

In proba de simplu masculin, o 
singură surpriză i Davis-cupmS- 
nul american Jimmy Connors a foSt 
eliminat de modestul său compatriot 
H. Solomon, cu 4—6, 5—7, 1—6. în 
celelalte partide: Oranles (Spania)
— Iovanovici (Iugoslavia) 6—0, 6—1, 
6—1 | Proisy (Franța) — Gisbert 
(Spania) 6-4. 6—2, 2—6, 7—5 j Pie- 
trangeli (Italia) — Filial (Chile) 
6—3, 6—2, 4—6, 6—4 j Vilas (Argen
tina) — Barany (Ungaria) 2—6, 6—2
5— 7, 8—6, 6—3 ; Gimeno (Spania) — 
Ilnmbergen (Belgia) 6—8, 6—3, 6—^2,
6— 4 : Kodes (Cehoslovacia) — 
McMillan (R.S.A.) 6—3, 6—0, 6-2 : 
Metreveli (U.R.S.S) — Gasiorek (Po
lonia) 6—0, 6—4, 7—9, 7—5.

TELEX. TELEX • TELEX . TELEX. TELEX . TELEX
La Modesto (California), atletul de cu
loare Rod Milburn . (SOA) și-a egalat 
propriul său record al lumii In proba 
de 120 yg cu timpul de 13.0 Henry Hi
nes (SUA) a ciștlgat proba de săritură 
ta lungime cu o remarcabilă performan
tă de 8,40 m (a doua performanță mon
dială după 
Beamon eu

recordul lumii deținut de 
8,9o m).

Selecționata , _ __„ ___________
hoslovaclei, care se află în turneu în 
Japonia, a întilnit, la Tokio, reprezen
tativa tării. Baschet baliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 66—48 
(33—24).

■
Maratoniștii etiopieni sint în formă deo
sebită, ața cum arată rezultatele unui re
cent concurs desfășurat la Addis Abeba. 
Alergătorul Belete. in vîretă de 26 de ani, 
a parcurs clasica distanță de 42,195 km, 
In 2h 14:52. De remarcat că acest mara
ton s-a disputat po un traseu la o mare 
altitudine

masculini de baschet a Ce-

Cunoscutul atlet american George Woods, 
cu prilejul concursului care a avut loc 
la Wichita (Kansas), a aruncat greuta
tea la 21,26 m. Locul doi a fost ocupat 
de Randy Matson cu 20.79 m. AJ. Feur- 
bach, care deține cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului (21,42 m) 
nu a participat la acest concurs. Geor
ge Woods a devenit al treilea atlet 
din clasamentul celor mai bune perfor
manțe mondiale. Recordul lumii este de
ținut de Matson cu 21,78 m.

pionatului mondial la clasa 250 cmc. 
victoria a revenit sportivului belgian 
Joel Robert cu 57 puncte, urmat de com
patriotul său Sylvain Geboers 
iinlandezul Kalevi Vehkonen și 
cui Pavel Rullev.

(39 p>, 
sovleti»

ÎN DERBYUL ETAPEI

STEAUA-ȘTIINȚA PETROȘANI 3-5 (3-3)
Am văzut un cuplaj Interesant 

ieri dimineață pe stadionul Ghence-a. 
Derbyul etapei, dintre Știința Pe
troșani — aspirantă la titlul de cam
pioană — ți Steaua, a plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a disputat, iar 
îr.tîlnirea Dinamo — Agronomia 
Cluj a satisfăcut în special datorită 
evoluției bucureștenilor. Primul meci 
a fost, așa cum era de așteptat, e- 
chilibrat încă din primele minute. 
Studenții petroșăneni au început 
mai deciși și — printr-o lovitură de 
pedeapsă executată de Bucos — în 
min. 13 conduceau cu 3—0. Folosind 
bine vîntul care le era avantajos. 
Știința a făcut totul pentru a ma
jora scorul. De cealaltă parte, Stea
ua — lipsită de aportul a 3 jucă
tori de bază, Durbac, Șerban și Giu- 
giuc — echilibra disputa jucînd 
atent în apărare, scoțînd aproape 
toate baloanele din grămadă, se pre
ocupa mai mult - de jocul la mînă 
(a reușit de altfel în min. 35 o șarjă 
de toată frumusețea). Cu două mi
nute înainte de terminarea reprizei, 
prin Balint (Iov. ped.), militarii aduc 
egalitatea pe tabela de marcaj

In repriza secundă, studenții, prln- 
t.r-un început vijelios, ne-au făcut 
să-i „vedem" cîțtigătorli meciului. 
Dar totul n-n durat decît 10 minute, 
după care avantajul în teren a 
fost în general de partea militarilor, 
evident posesori ai unei condiții fi
zice mai bune. Scorul a rămas tot 
3—3 pînă tn final — perfect echita
bil față de evoluția din teren a 
combatanților — deși arbitrului V.

Cismaș îi putem reproșa un prost 
plasament în unele situații de joc 
și chiar decizii în dezavantajul Ști
inței. Au evoluat formațiile i STEA
UA — lonescu, Braga, Budică. Suciu, 
Ghiță, Vasilieă, Mateescu, Achim, 
Enăcescu, Balint, Pintea, Postolache 
Ciornei, Gheorghe, Bucur : ȘTIINȚA 
— Bucos, Burghelea, ADibula, Rădu- 
lescu, FălcUșanu, Marinescu, Neagu, 
Băltărețu, Constantin, Moromete, Tal
pă, lonescu, Dinu, Ortelecan, btăncu- 
lescu.

Intîlnirea dintre Dinamo și Agro
nomia Cluj a plăcut mai ales dato
rită jocului bun al bucureștenilor 
din repriza secundă, cînd au și reu
șit nu mai puțin de 6 încercări. 
Scorul înregistrat la sfîrșitul meciu
lui este demoralizant pentru clujeni, 
veniți la București să lupte pentru 
un rezultat care să-i ajute în lupta 
împotriva retrogradării i 9—36 (6—0). 
Studenții au jucat bine doar o re
priză, dovadă că au șl terminat-o 
în avantaj i 6—0 (o încercare a iui 
Chihaia, transformată de Cordoș). 
După pauză, ei au căzut fizic, dar 
și psihic (fiindcă le-a fost eliminat 
un jucător), și dinamoviștil au reu
șit 6 încercări, prin Constantin (2), 
Baciu (2), Stoica și Nica —. trans
formate de Florescu (4) și Nica (2). 
în minutul 79 
din scor (Iov.
Hulă) • 9—36.

Bun arbitrajul

studenții au redus 
ped. executată de

SIBIU RULMENTULC.S.M. ____ ___________
BÎRLAD 14—6 (3—0). Partidă frumoa
să, ritm alert, care a plăcut mult 
publicului, l’opa (Iov. ped.) a mar
cat pentru CSM în prima re
priză (3—0), dar la reluare bîrlâ- 
deanul Chiriță a făcut o cursă de 40 
m, realizînd o frumoasă încercare 
transformată de Mihalcea (3—6). Pu
țin descumpăniți, sibienii îți revin 
și tot prin Țopa (drop) egalează i 
6—6. tn continuare, 6ibienii insistă 
și reușesc două încercări prin Lupșa 
și Rășcanu. Victorie meritată, dar 
mai ales prețioasă, întrucît sibienii 
au jucat cu unele rezerve. Foarte 
bine a arbitrat Șt. Cristea — Făgăraș. 
(I. BOfOCAN — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 12—0 
(9—0). A fost un joc frumos, cu faze 
spectaculoase, cîștigat pe merit de 
studenții ieșeni, ieri în vervă de 
joc. A însoris Gheorghiu (2 Iov. ped. 
o transf.) și Popa (încerc.). A con
dus bine arbitrul Gh. Eftimescu 
(București).

(V. DIACONESCU coresp.).

lui

Modesto

T. Witting.

FERRARINI

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR

Campionatul mondial de șașki (dame) 
s-a încheiat ta localitatea olandeză Hen- 
gelo cu victoria marelui maestru olan
dez Toni Seybrand care a totalizat 13.5 
puncte din 16 posibile. Fostul campion 
aJ lumii, A. Andreiko (U.R.S.S.), a ocu
pat locui 2—3 la ---------- -----

, landa) — ambii
egalitate cu Wirsm (O- 
cu cîte 12,5 puncte.

Turul ciclist al italiei a continuat______
tâțurarea etapei a 7-a, pe distanța: Co- 
senza—Catanzaro (151 km). Primul a 
trecut linia de sosire soedezul Gosta 
Pettersson. care l-a învins la sprintul 
final pe belgianul Eddy Merckx După 
4;13 a sosit grosul plutonului, condus 
de spaniolul Lașa. Acum, ta frunte® cla
samentului general individual a trecut 
marele favorit belgianul Eddy Merckx; 
urmat la 10 sec. de Pettersson și la 1 ;37 
de spaniolul Fuente. Italianul Felice Gi- 
mondi se aflâ pe locul 13 la 5 ;36.

cu des-

I.a Varșovia s-a
atletic la startul ___ __ ___ ______
component! al lotului o'impic al Polo
niei. Cunoscuta sprinteră Irina Szewin
ska a cîștigat proba de 200 a> plat, cu 
timpul de 23,2, iar în proba de 100 m 
plat ps primul loc s-a clasat Dlugol- 
necka cu 11,7. “ - - - .....
a revenit iui 
20,9, secundat

desfășurat un concurs 
căruia au fost prezent!

Cursa masculină de 200 m 
Werner, cronometrat ta 
de Badenskl — 21,0.

iugoslavi Traci s-a dis-

■
Selecționata de rugby a Angliei și-a În
ceput turneul în Republica Sud Afri
cană, jucînd la Pretoria cu o selecțio
nată regională alcătuită dta jucători din 
Transvaal. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 13—13 (6—9). Intîl- 
nirea a fost urmărită de peste 50 000 de 
apectatorl.

Echipa de rugby a orașului Cardiff a 
debutat cu o categorică victorie ta ca
drul turneului pe care-1 întreprinde ta 
Rhodesia. Oaspeții au învins cu scorul 
dc 24—6 (12—0) selecționata țării.

Ieri pe stadionul Tineretului din 
Capitală, s-a desfășurat prima etapă 
a turneului final al campionatului 
național de rugby al juniorilor.

Iată rezultatele înregistrate i Gri
vița Roșie București — Constructo
rul Suceava 22—15 (4—3), Șc. sp. nr. 
2 București — Șoimii Sibiu 48—3 
(24—0), Rapid „A. Vlaicu" București 
— C.F.R. Brașov 6- 0, C.S.S. Bucu
rești — Farul Constanța 4 0. De 
consemnat că echi|>a Farul nu s-a 
prezentat la joc, pierzînd, conform

regulamentului, cu 4—0, iar meciul 
dintre Rapid și C.F.R. s-a întrerupt 
în min. 22, cînd, după eliminarea 
pentru loviri repetate a brașovea
nului Bondrea, antrenorul acestuia 
și-a retras echipa din joc.

Pentru semifinalele competiției, 
care se vor desfășura duminică ia 
Constanța, s-au calificat 
formații : C.S.S,, Grivița 
sp. nr. 2 și Rapid.

următoarele 
Roșie, Șc.

Dumitru NEGREA

clasament
1. știința Petroșani
2. Univ. Timișoara
3. Dlnatno
4. steaua
5. Grivița Roșie
6. Rulmentul Bîrlad
7. C.S.ML Sibiu
8. Sportul Stud
9. Poli. Iași

10. Faxul Constanța
11. Gloria București
12. Agronomia Cluj

Etapa următoare: 
Dinamo București ; ,________ ___
Grivița Roșie ; Gloria Buc. — Politeh
nica lași ; Sp. Studențesc — C.S.M. Si
biu ; Rulmentul Bîrlad — Farul Con
stanța ; Universitatea Timișoara—Steaua.

Ineepînd de astăzi — pe Stadionul 
Parcul Copilului din Capitală, ora 
16,30 — se desfășoară turneul final 
ai campionatului școlilor profesiona
le din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, la care partici
pă 6 echipe i C.F.R. Brașov, C.F.R. 
Timișoara, Auto Craiova, Auto Bucu
rești, UMMR Cluj și Transporturi 
Iași.

19 14 2
19 14 0
19 12 2
18 10 4
18 10 4

8 1 10 136—177 38
7 1 11 131—156 34
6 1 12 171—226 32
6 0 12 114—162 30
7 0 8 124—158 29
4 1 14 137—254 28
4 0 13 98—344 27

in localitatea ,rrrr._
putat ,,Marele premiu al Iugoslaviei" la 
motocro», cea de-a 6-a probă a cam-

3 179— 74
4 215—101
6 202—114 
« 273—116
4 241—139

tn cadrul unui concurs de atletism care a avut loc ieri la Halle, 
atletul Lothar Milde (R. D. Germană) a aruncat discul la 67,02 m — cea 
mai bună performanță mondială a anului. In fotografie: Milde iși ia elanul 

Foto; A.D N. — Zentralbild i

19
19
19
18
13
19
19

Știința Petroșani — 
.Agronomia Cluj — PRONOSPORT

1
X
1
x
1
1
1
x

1
1
1
2
1

i.
ii.

ni.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX. Chimia Rm. V. — Progr. Buc. 
X. Polit. Tim. — Min. B.M.

XI. Vuit. Lugoj — C.F.R. Arad 
XII. Corvinul — C.SM. ’Sibiu 

XIII. Metal. Cugir - C.F.R. Tlm

Farul — U.T. Arad
Steagul roșu — Steaua 
A.S.A. Tg. M. - C.F.R. Cluj 
„U“ Cluj — Petrolul
F.C. Argeș — „U“ Craiova 
Dinamo — Jiul
S.C. Bacău — Politehnica 
Dunărea_ — C.F.R. Pașcani

Fond de premii 364.757 lei.
Plata premiilor pentru acest 

curs se va face astfel i
In capitală de la 2 iunie pînă -1|

con-

12 iulie 1972 inclusiv
In țară de la 6 iunie pînă la 12 

iulie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT
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F.C. ARGES 4(1)

Univ. CRAIOVA 2(1)

LA
OBLEMENCO" 
„MOMENTUL 
JERCAN“

PITEȘTI, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

în stadionul din Trivale, primul 
eveniment a fost, ați ghicit, intra
rea lui Dobrin. Aceasta a fost un 
suport moral, dar, mai cu seamă, 
pentru public. Pentru că, pe gazon, 
startul a fost favorabil echipei 
craiovene, care a început mult 
mai sigur și mult mai inspirată in 
atac acest meci. Violeții păreau le
gați de picioare și această suferin
ță a gazdelor avea să dureze în
treaga repriza întîi. Mai cu sea
mă că, în min. 8, Țarălungă a de
marat uitat de Ivan, ji a centrat, 
găsind nepregătită întreaga apărare 
argeșeană și pe portarul Stan și a 
deschis scorul. Trei minute mai 
tîrziu s-a plasat momentul psiho
logic al partidei, cînd după o ac 
țiune a Iui Marcu, Oblemenco a 
șutat în bară. De abia de acum 
oamenii lui Halagian se mai trezesc 
din buimăceala începutului și se 
arată în fața porții lui Papuc. 
După un voleu splendid al lui Do
brin (min. 13), Jercan pătrunde ți 
este faultat de Niculescu, arbttrul 
acordă cu destule ezitări lovitura 
de pedeapsă impusă de fază. Do
brin execută în sttnga lui Papuc 
si... 1—1. Partida va continua pînă 
la pauză pe următorul leit-motiv! 
acțiunile poziționale ale lui F.C. 
Argeș, adeseori punctate de contra
atacurile craiovenilor, care au în 
Țarălungă, Oblemenco și, mal cu 
seamă, în Marcu săgeți foarte ve
ninoase...

Pauza va schimba complet aspec

tul Jocului. Ea a fost, se vede, un 
sfetnic bun numai pentru piteșteni, 
care erau alții în această parte a 
întîlnirii. începutul limpezirii jocu 
lui lor va veni de la linia media
nă, unde Prepurgel a făcut 45 de 
minute excelente, și de la o înțe- ' 
leaptă manieră tactică, trecerea lui 
Dobrin pe aripa dreaptă, de unde 
el a făcut mai multe acțiuni de 
gol. Așa a venit de altfel, punctul 
victoriei (min. 52), cînd o pătrun
dere a decarului piteștean se sol 
dează cu o minge venită plocon în 
picioarele lui Jercan, care a profi
tat de uluirea fundașilor de ia U- 
niversitatea și a portarului Pilcă. 
Vor urma veritabile recitaluri ale 
ofensivei piteștene, cu Plică sal- 
vînd două goluri gata făcute (min 
64), la șuturile lui Dobrin și Radu 
și cu două bare în aceeași fază, 
la mingile expediate de aceiași ju 
cători. In min. 80. emoția pleacă 
de pe stadion și din inimile jucă 
tarilor violeți prin golul lui Radu, 
la capătul unei acțiuni personale. 
Prepurgel încheie seria golurilor e- 
chipei din Trivale: o precisă re
luare cu capul a unei centrări mo
del efectuată de Dobrin, iar Neagu 
ridică la 6 numărul golurilor în 
scrise la Pitești, proStînd de o e- 
zitare colectivă a apărării gazde 
lcr. Piteștiul a trăit azi (n.r. iei) 
meciul său și oe cel de la Con
stanța, așa că în această duminică 
am auzit de șapte ori urale din 
tribună, la golurile înscrise de e- 
chipa favorită și în momentele cînd 
marcau elevii lui Cosmoc.

Eftimie IONESCU

Rapid deschide scorul. Mann Stelian — plecat în acțiune din afara careului — pătrunde în dribling 
fi înscrie pe sub Bologan, care-i plonjase la picioare. Foto: S. BAKCSY

FESTIVAL Dl GOLURI CIULEȘTINf

CONSTĂNJENII

Stadion „1 Mai" : timp Ideal pentru fotbal : teren excelent • spectatori
marcat ! TARALVNGA (min. 8). dobrin (min 21 

ntSaHtt ,JER£,AN»(mln- 52)’ RADU (min. 80), PREPURGEL (min. 82), si 
NEAGU (min. 8a). Raportul șuturilor la poartă : 22—11 (pe spațiul porții 
11—7). Raport de cornere : 7—2. *

ARGEȘ ; Stan — Ciolan, Olteanu (min. 85 Barbu), VLAD. Ivan — 
M- p°Pescu <min- 85 D. Ștefan) _ Rada, Frățllă. DOBRIN,

.. , UNIVERSITATEA : Papuc (min. 34 Pilcă) — Niculescu, BtTLAN Sameș, 
Velea — STRIMBEANU. BERNEANU — Țarălungă (min. 57 Neagu). Niță, 
Oblemenco, MARCU.

A arbitrat T. LECA (Brăila) ★**. ajutat la linie de Gh. ștefănescu (Ga- 
tatl) si T. Prodan (Brăila).

Trofeul Petschovschl : 10.
I-a tlneret-rezesrve : F.C. Argeș — Universitatea 0—1 (0—0).

După jocul dm pruna repriză, ni
meni nu ir.trezăree avalanșa de go
luri de cupă pauză. E drept. Rapid 
dominase copios (și avea s-o facă și 
în repriza a doua), asediase perioade 
întregi poarta bravului Bologan, 
bena se opusese de două on (Pop 
mia. 21 și Bologan șut al lui Du
mitru respins in stîlpul porții Si 
apoi în corner, In min. 45). obți
nuse 9 cornere și numai un singur 
gol (min. 40), dintr-o acțiune per
sonală a lui Marin Stelian, care — 
profitînd și de ezitarea apărători
lor adverși — a pătruns pînă In fața 
porții șj a marcat pe sub Bologan. 
Pînă atunci, toate acțiunile giuleș- 
tenilor, purtînd deseori amprenta 
unor rezolvări individuale, au fost 
respinse de apărarea orădenilor, in 
timp ce atacul acestora acționase 
timid, sporadic (primul șut la poer-

tă abia in min. 24, cînd Colnic a 
ratat o situație favorabilă). De alt
fel, poarta lui Răducanu a fost pusă 
în pericol o singură dată, în min. 
35, dnd Șchiopu l-a văzut ieșit din 
poartă pe rapidist și a șutat de la 
vreo 60 m,

La reluare, tot Rapid a dominat, 
dar de data aceasta apărarea oas- 
pe’.lor n-a mai rezistat și, după 
înscrierea golului al doilea (min. 
58, Dumitru, din 11 m, executat însă 
in condiții neregulamentare, deoare
ce odată cu Dumitru au pătruns în 
careu și Boc și Neagu), a cedat 
complet. Și golurile au început să 
curgi, după acțiuni rapide, frumos 
desfășurate, la care au contribuit 
Mann Stei, an, Angelescu, Năstures- 
cu, Dinu, Dumitru. Neagu min. 70, 
72. 79 (5—j), ultimul un plocon al 
hii Marin Stelian, Dumitru min. 82

(6—0) și Marin Stelian min. 90 
(7—0) au realizat scorul etapei și 
al campionatului,

O victorie, firește, pe deplin me
ritată, după un joc bun, în general, 
dar umbrită de un gest urît al Iui 
Răducanu, care l-a lovit în mod 
brutal, intenționat, cu piciorul pe 
Tămaș.

Petre GAȚU

SI-AU LUAT
5

CONSTANȚA, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Nici n-a început bine partida și 
liderul, intrat timorat în teren după 
șocul de miercuri, primea primuj 
gol : Tănase a executat o lovitură 
liberă (Ia un fault comis asupra lui 
de către Popovici) și Oprea a reluat 
în plasă din apropiere. Ofensiva Fa
rului a continuat, în pofida vîntului 
inamic, cu mingi servite în adîncime 
din linia a doua. în min. 13, Caraman 
are un culoar larg în careul de 16 
m dar s-a pripit și a șutat în Vidac, 
ieșit la micșorarea unghiului. De la 
Vidac, balonul a circulat pe traiec
toria Broșovschi, Both, și ultimul a 
adus cgalarea, înscriind jn colțul 
lung, spre stupefacția apărării ime
diate a Farului care s-a oprit acu- 
zînd ofsaid. Golul venit repede a 
avut darul de a mai deconecta for
mația textili stă care a prins să trea
că mai cursiv la atac. în min. 22 
suporterii localnicilor au înmărmu
rit : Ghirca a gafat ca un începător, 
i-a pasat în careu lui... Broșovschi 
care, singur-singurel la 6 m, în po
ziție excelentă, a trimis cu sete în... 
portarul Popa. Și în continuare 
U.T.A. a preparat mai atent în tre
imea de mijloc, de unde a surprins 
descoperită apărarea Farului cu 
mingi lungi spre vîrfurile centrale. 
La o asemenea pasă lungă (min. 32), 
Domide s-a aflat aproape de gol, dar 
ezitînd o fracțiune de secundă i-a 
permis lui Popa să iasă și să rezolve 
in extremis. Spre sfîrșîtul reprizei, 
Farul a revenit în atac, dar n-a mai

’ reușit sâ înscrie.
O va face, însă, destul de repede 

după reluare, mai precis în min. 52: 
Caraman a urmărit mai atent min
gea trimisă lung în careu, Lercter 
l-a talonaf circa 10—15 m pentru a-1 
jena în execuție, dar Vidac s-a în
căpățînat să rămînă pe linia porții 
și a primit gol, de Ia numai 2—3 m. 
Două schimbări la U.T.A. (Ziller și

REVANȘA...
Axente pentru ai înlocui pe Vidac șl 
Kun) au constituit un reviriment, 
în min. 81, la o centrare a lui Do
mide, Both a fost foarte aproape de 
egalare, dar a reluat defectuos cu 
capul de la marginea careului mic.

Jocul se îndrepta spre final. In 
min. 85, la un duel pentru balon in 
careul oaspeților Lereter — Caraman. 
textilistul părea în avantaj : a ezitat 
însă să rezolve într-un fel și con- 
stănțeanul i-a suflat mingea ; a 
pasat-o în careu lui Turcu care a 
centrat paralel cu poarta. Pojoni în
cearcă intercepție, dar în tentativa 
sa se dezechilibrează și din piept 
mingea ii sare pe braț și rămîne 
lingă el, influențînd... continuarea 
fazei. Aflat în apropiere, arbitrul 
Petrea a acordat 11 m, transformat 
Impecabil de Marcș: 3—1. Exprimin- 
du-și dezacordul față de decizie, 
Pojoni a insultat pe arbitru și a foit 
eliminat.

G. NICOLAESCU

Stadion „1 Mal“: timp cu vtnt; 
teren bun ; spectatori 12 009. Au 
marcat : OPREA (min. 2), CARA
MAN (min. 52), MAREȘ (min. Bo
din 11 m) și BOTH (min HI- 
Raportul șuturilor la poarta : 
19—12 (pe spațial porții : 8—4) 
Raport de cornere: 5—5.

FARUL : Popa — Ghirca, Bălo- 
su, MAREȘ, Nistor — Antonescu 
MfflU — TĂNASE, CARAMAN 
Oprea, Turcu.

U.T.A. : Vidac (min. 62 Ziller) 
_ Birău, LERETER. Pojoni, Po
povic! — Petescu, Broșovschi — 
Sima, Domide, Kun (min. 66 
AXENTE), Both

A arbitrat C. PETREA ****. 
aiutat la linie de Ch. Manusaride 
și Șt. Lazăr (București).

Trofeul Petschovschl : 6.
La tineret-rezerve: Farul — 

U.T.A. 1—0 (0—0).

DINAMO 3(1)
JIULL___________ 0(0)

BUCUREȘTENII AU ÎNVINS 
MAI LEJER DECIT ARATĂ SCORUL

S. C. BACAU 3(1) 

POLITEHNICA 10)
_____ ____________

NOTA ZERO LA PURTARE
BACĂU, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Privită prin prisma unei acute și 

comune nevoi de puncte, ca și a 
nereușitelor de ambele părți din 
etapa precedentă, partida dintre 
formația băcăuană și aceea a stu
denților ieșeni căpăta, teoretic, în
că din start, un plus de interes și 
de atractivitate. Pe teren, însă, lu
crurile s-au confirmat doar în mică 
măsură, .întîlnirea de pe malurile 
Bistriței prilejuind o dispută dîrză, 
de uzură, împinsă adeseori mult 
dincolo de limitele sportivității. Re
gretabilă și condamnabilă în ace
lași timp o asemenea atitudine a 
jucătorilor celor două echipe — și 
în special a celor oaspeți — care

au folosit întreaga gamă de mij
loace antijoc (faulturi, simulări de 
accidente, mingi aruncate în tribu
ne) în lupta pentru rezultat At
mosfera „incendiară" din spațiul 
de joc a obligat, de altfel, pe con
ducătorul partidei să elimine în 
min. 29 pe Alecu și Pană și în 
min. 85 pe Moldoveann. să arate 
cartonașul galben lui Hrițcu. Ro- 
tnilă I, Rugiubei. Lupulescu și să 
atragă atenția in repetate rînduri 
multor altor jucători pentru 
nesportivitate.

în rest fotbalul a fost salvat de 
intențiile lăudabile ale gazdelor de 
a construi, în special în repriza a 
doua, cîteva acțiuni spectaculoase, 
și de cele patru goluri înscrise în

ordine de Mioc (min. 23), plecat 
dintr-o poziție flagrantă de ofsaid 
nesemnalizată de tușierul Gh. Va- 
silescu, Cuperman (min. 42), după 
o acțiune inițiată de Lupulescu. 
Băluțâ (min. 81), care a reluat în 
poartă o minge revenită din bară 
la o lovitură de cap a lui Catar- 
giu, și, în sfîrsit, Catargia (min. 
90) — inspirat introdos fa linia de 
atac în ultima parte a jocului — 
care a reluat cu capul, din plon
jon, o centrare de pe latura stingă 
a terenului.

Mihai IONESCU

Stadionul Republicii, teren bun, 
foarte călduros, spectatori 

Au marcat : MARIN 
STELIAN (min. 49 și 90). DUMI
TRU min. 58 din 11 m șl 82) șl 
nlagu <mm. w. 72 și 79). Ra- 
portul șuturilor la poarta : 33—7 
tPe PcarLâ : 15—1). Raport de cor
nere : 15—3

RAPID : Răducanu — POP, 
BOC. Lupeseu (min. 75 Mușat), 
Cc-dre. — Ehr.u. DUMITRU — 
XASTURESCU. MARIN STELIAN, 
KEAGU. Cddreum (mm 46 An-

CRISUL : BOLOGAN — Sărac. 
LaocL DARABAN. Petre Nicolae 
— SCHICPU — Tămaș
cmm. 55 Bocșa). Asud (mm. 48 
B.rtaj COLNIC. Covalcjc.

A arbitrat s I. HITTER (Timi
șoara) ♦ ♦ ♦ (erori în apreczer^a 
unor mmact an: de loc), a'utat 
la rm* de L Boroș ș: G. Bl tu 
(a Lisat nesemaaiizate cîteva po-

Trofeui Petschovschl : 7.
La tfr.eret-rezerve : Rapid -* 

Crișul *—•

Stadion „23 August"; teren bun ; vreme închisă, vtnt; spectatori aproxi
mativ 8 000. Au marcat: MIOC (min. 23). CUPERMAN (min 42). BALUT-A 
(min. 81), șl CATARGIU (min. 90). Raportul șuturilor la poartă : 30—11 (pe 
spațiul porfil : 20—6). Raport de cornere : 14—3.

SPORT CLUB BACĂU : CIZIC — Kiss CATARGIU. Vellcu. COMANESCU 
- Vătafu (min. 62 Sinăuceanu). Hrifcu — MIOC. Pană (min. 29 — eliminat), 
Rugiubei (min. 70 Florea). BĂLUTA.

POLITEHNICA IAȘI : POP _ Romilă I, Alecu (min. 23 — eliminat), Stoi- 
:escu, Pal — Romilă II. Slmlonaș — Incze IV, Lupulescu. CUPERMAN. Mol- 
doveanu (min. 85 — eliminat).

A arbitrat N. PETRICEANU, ★ ajutat (bine) la tușă de L Puia șl
(cu grave erori) de Gh. VasUescu II (toți din București).

Trofeul Petschovschl : 6.
La tineret-rezerve : Sport Club Bacău — Politehnica Iași 3—0 (1—0).

CLLJ 2(0)

PETROLULX____________
2(1)

MECI OREI
PENTRU OAEDE

A. S. A. 1 (0)

C.F.R. CLUJ 0(0)

SMULSĂ IN
TG. MUREȘ, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Astăzi, după ce am văzut meciul 

cu C.F.R. Cluj, pot spune că acel 
0—5 de miercuri, de la Ploiești, ce 
părea de neexplicat, este perfect 
explicabil. într-adevăr, perioada de 
întrerupere a compianatu)ui nu a 
folosit formației mureșene, care 
și în meciul cu C.F.R. nu a fost 
decît o palidă reflectare a echipei 
din primăvară. Să fie totul din 
cauza lipsei coordonatorului ei de 
joc, Nagy, bolnav? Ar însemna să 
trecem cu vederea greșelile etalaie 
astăzi de elevii lui Tiberiu Bonei 
marcaj de multe ori defectuos, șu
turi la poartă imprecise, slab ran
dament al mijlocașilor, imposibili
tatea mureșenilor de a desface a- 
părarea grupată a feroviarilor din 
Cluj. O singură dată, o pasă a lui 
Varodi a pus pe picior greșit li
nia de fund a clujenilor și Mure- 
șan (min 65), prompt ca întotdea
una, a știut să speculeze momentul

VICTORIE 
EXTREMIS 

și să aducă astfel victoria forma
ției sale. Ea putea fi, totuși, mai 
consistentă, dar portarul Gadja 
s-a comportat excepțional.

C.F.R.-U1, a cărei candidatură la 
retrogradare se menține, s-a pre
zentat însă destul de bine și a a- 
vut inițiativa o mare parte din 
timp. Deci, o figură mai mult de
cît onorabilă. Clujenii au avut o 
mare ocazie (min. 24 — M. Bre 
tan), dar nu au reușit, egalul pe 
care-1 meritau datorită condiției 
de „echipă mică", fără veleități, ce 
s-a înscăunat în rîndul jucătorilor 
și care reduce din potențialul lor 
real.

Mircea TUDORAN

CLUJ, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Aflată undeva lîngă piscul clasa
mentului, după etapa precedentă, 
,.U“ Cluj a început să trăiască 
viața echipelor care intră în soco
teala încurcată din care se va în
trupa destinul final al acestui cam
pionat. Tocmai de aceea, clujenii 
nu au crezut o singură clipă că o 
formație relativ modestă (Petrolul) 
poate fi și o pradă foarte ușoară, 
dar de aici și pînă la inhibiția cu 
care „U“ a răspuns acestui meci 
de uzură, este o cale lungă, în 
stare să demonstreze că studenții 
mai au încă de învățat pentru a 
deveni maturi și redutabili pe 
dreptunghiul cu gazon. Rigidității 
gazdelor, „Petrolul" i-a replicat cu 
o defensivă solidă, organizată și 
chiar dezinvoltă, în care Mihai 
Ionescu a însemnat elementul de 
siguranță, iar Bădin și Cringațn 
(cei doi „libero", din spatele $i 
din fața liniei de fundașii, două 
supape care închideau prompt ca
nalele de atac spre propria poartă 
Cu Oprișan și Dincuță în avan
posturi, iată capcana tactică pre
gătită de Oană, in care clujenii au 
intrat cu o naivitate surprinzătoare 
Avîntul gazdelor nu a avut clarvi
ziune și parcă nici vigoare, „argu
mentele" lor au fost doar șutul 
imprecis și pasa neinspirată. în a- 
ceste condiții de mare presiune a 
careului ploieștean, „Petrolul" a 
punctat de două cri prin contra-

atacuri solitare, duse pînă la sfîr- 
șit de Oprișan și Dincuță, pe spatii 
de joc păzite defectuos de Pexa 
și Solomon. La 0—2 nu se mai 
spera practic nimic, dar Munteanu 
și-a răscumpărat (min. 76), prin- 
tr-un gol, cîteva ratări anterioare. 
Tot el va suporta apoi un fault în 
careu Adam, transformînd pe- 
naltyur, aduce puțină lumină pe 
fața încruntată a lui Onisie. După 
90 de minute, sub 10.000 de um
brele care părăseau stadionul, se 
legăna același gînd de suporter 
plouat: „Bine cd s-a terminat așa!'*

Ion CUPEN

După victoria obținută, în etapa 
precedentă, asupra liderului, Dina
mo a fost primită ieri cu ovații 
de suporterii ei. înaintea partidei 
cu Jiul, lui Batacliu i s-a scandat, 
numele, ca pe timpul lui Pîrcălab. 
Simțindu-se obligată să-și onoreze 
suporterii, echipa dinamovistă a 
luat de la început jocul în serios, 
avertizînd pe Jiul că nu mai este 
dispusă să mai producă acele de
cepții inimoasei sale galerii. De la 
început, gazdele s-au lansat spre 
poarta apărată de Suciu, încercînd 
să străpungă apărarea supraaglo
merată a Jiului, care de multe 
ori a aplicat și tactica ofsaidului. 
Dinamo s-a detașat ieri, pe toate 
planurile, a fost indiscutabil mai 
bună decît partenera sa și era clar 
că numai un mare ghinion ar fi 
putut s-o împiedice de ă nu ter
mina învingătoare.

Verva de joc în atac a lui Flo
rian Dumitrescu, sprijinită de acu
ratețea paselor ale lui Dumitriu II 
și Radu Nunweiller, de combativi
tatea celor două tinere extreme, 
Batacliu și Custov, de infiltrarea 
în atac a fundașului central San
du, au pus la mare caznă compar
timentul defensiv al oaspeților. 
Jiul, vizînd remiza, a căutat să 
rupă cursivitatea acțiunilor dina- 
moviste prin faulturi de joc la 
mijlocul terenului, mai ales Urmeș.

Echipa lui Eugen Iordache, preocu
pată mai puțin de construcția pro
priului său joc, pînă în min. 29, 
cînd Florian Dumitrescu a deschis 
scorul, a scăpat basma curată nu
mai și numai datorită lipsei de de
cizii a lui Batacliu (mln. 1: a tri
mis de la 11 m peste poartă) și a 
lui Dumitriu II (min. 14, șutează 
de puțin pe lîngă poartă). Dar zei
ța Fortuna nu l-a putut ocroti pe 
Suciu pînă la capăt. în acel minut 
29, la o pasă în adîncime trimisă 
de Deleanu, Radu Nunweiller fuge 
spre balon, Suciu iese în afara ca
reului de 16 m și respinge greșit la 
Florian Dumitrescu, care, de la 
peste 35 m, trimite balonul in 
poarta goală. Dinamo stăpînește 
jocul, își vede mai departe de ofen
sivă. Insistența sa se materializează 
în min. 63. Batacliu, la un schimb

cu Lucescu, se duce spre colțul <le 
6 m, îi driblează pe Stocker și Su
ciu, dinamovistul centrează puter
nic, dar mingea, lovindu-1 pe Su
ciu, ricoșează în gol. După două 
minute, Lucescu, proaspăt introdus, 
face o cursă irezistibilă, trece cu 
ușurință de Stocker și de Suciu. 
pentru ca să paseze lui Florian 
Dumitrescu, care majorează scorul. 
Soarta partidei fusese pecetluită.

Ne-a plăcut mai puțin arbitrajul, 
nu pentru că ar fi influențat cum
va rezultatul, ci pentru că tușierul 
Marinei u nu știe ce este acela 
ofsaid și pentru că arbitrul Nicolae 
Cursaru nu l-a temperat pe Urmeș 
cu un cartonaș galben (așa cum a 
făcut în cazul lui Dinu și Sandu), 
dacă nu cu mai mult.

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadionul Dlnamo. teren bun, timp foarte călduros, spectatori circa 8 000: 
Au marcat : FL. DUMITRESCU (min. 29 și 65) și BATACLIU (min. 63). 

Raportul șuturilor la poartă : 19—9 (pe spațiul porții 11—3): Raportul de cor
nere : 5—1.

DINAMO : Constantlnescu — Cheran SANDU. Dobrău. Deleanu — Dinu 
RADU NUNWEILLER — BATACLIU. DUMITRIU II (min. 54 Lucescu, min. 
70 D Popescu). FL DUMITRESCU, Custov.

JIUL : Suciu — Georgescu, DODU. Stocker, Toaca — Cotormani (min 
58 M. Marian). LIBARDI — Urmeș. MULȚESCU. Stoian, NAIDIN.

A arbitrat: N. CURSARU ***★, ajutat la tușă de N. Marmciu și L 
Chlrlță, toți din Ploiești

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Dinamo — Jiul 1—0 (1—0).

ST. ROȘI 0

STEAUA 0
k. J

Stadion Municipal, timp ploios 
și rece, teren moale, spectatori 
circa 10.000 Au marcat : OPRI
ȘAN (min. 22). DINCUTA (min. 
71). MUNTEANU (min. 76). ADAM 
(min. 84 din 11 m). R-aportul șu
turilor la poartă : 26—11 (pe spa
țiul porții : 4—6). Raport de cor
nere : 8—0.

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, 
Pexa. Solomon, Ci m pea nu — An
ca. FANEA (min. 63 D Mocanu) 
— MUREȘAN. Munteanu. Adam. 
Llcă.

PETROLUL : M IONESCU — N. 
Ionescu. BADIN. MIERLUT, Ciu- 
pitu — CRÎNGAȘU Marcu. — 
Dincuță. Kozarek, Moldovan. O- 
PRIȘAN.

A arbitrat: P SOTTR *★**★. 
ajutat la tușă de A. Paraschiv și 
S. Stăncescu (toți din București).

Trofeu] Petschovschî : 9.
La tineret-rezerve : „Ua Cluj — 

Petrolul 2—0 (2—0).

REPREZENTATIVELE R. D. GER 
MANE SI URUGUYULUI RO 

DEAZA' JUCĂTORI TINERI

Sîmbâtă, pe stadionul Central din 
Leipzig, reprezentativele R.D. Germane 
și Uruguay ului s-au întilnlt într-un meci 
amical încheiat — așa cum am anunțat 
în ziarul de ieri — cu victoria la limită 
a gazdelor : 1—0 (0—0). Golul victoriei a 
fost marcat de Irmscher în minutul 80.

Comentariile privind acest joc subli
niază tendința netă a ambelor conduceri 
tehnice de a remania formațiile standard. 
Multe nume noi au apărut și într-o 
parte și In cealaltă.

Astfel, din grupul vechilor internațio
nali ai R.D Germane nu au fost între
buințați decît portarul Croy, mijlocașul 
Bransch și atacanții Irmscher și Peter 
Ducke. în rest, cei mai reprezentativi 
fotbaliști ai noii generații, precum Zapf, 
Sparwasser. Strelcb și Schulenburg. Se
lecționerul Georg Buscbner a declarat 
după meci că cei care l-au satisfăcut d>n 
plin au fost Streich și Schulenburg. 
Directorul tehnic al selecționatei RD Ger
mane ? adăugat că. acum are toate da
tele problemei pentru alcătuirea lotului 
reorezentativ pentru sezonul de toamnă, 
cînd incep preliminariile C.M. 1974. 
«Acest ]ot va fi o combinată a vechii și 
noii generații® a spus Buschner.

In echipa Uruguayului, „supraviețui
torii" vechii formații .au fost Montero 
Castillo, Maneiro și Esparago. Primul 
și ultimul au apărut ca cei mai buni 
jucători al sud-americanilor pe stadionul

din Leipzig. Posibilități de a ajunge o 
extremă pătrunzătoare a arătat tînărul 
Carbo.

Partida de la Leipzig a fost, în general, 
de un nivel tehnic mediocru

ANGLIA SI SCOȚIA 
AU CTSTIGAT CAMPIONATUL 

INTERBRITANIC
Pentru prima oară în istoria campio

natului interbritanic, titlul a fost decer
nat in „dublu“. Anglia șl Scoția, cu 
punctaj egal — 4 p — și cu același go
laveraj (3—1) au terminat pe primele 
locuri și astfel, organizatorii au hotă rit 
ca ambelor reprezentative să le revină 
titlul de campioană.

Totuși, dacă „disecăm® aceste egalități, 
nu trebuie să omitem faptul că în me
ciul direct, desfășurat sîmbâtă la Glas
gow, Anglia a repurtat o prețioasă vic
torie în fața scoțienilor (1—0). Așadar, 
cîștigătorii morali ai acestui campionat 
sînt de fapt fotbaliștii englezi. Pe „Hamp
den Park® Alf Ramsey învățînd din în- 
fringerea suferită cu cîteva zile în urmă 
în fața nord-irlandezilor. a aliniat cea 
mai bună formație. Iată echipele ali
niate : ANGLIA : Banks — Maddeley, 
Hughes, Storey. Mc Fariand, Moore, Ball, 
Bell, Chivers, Marsh, Hunter. SCOȚIA : 
Clarke — Bowlie, Donethie. Bremner, 
McNeill, Moncour. Lorimer. Harford, Ma- 
cari, Denis Law, GemmeL

în ultimul meci a! campionatului in
terbritanic, Irlanda de Nord și Țara 
Galilor au terminat Ia egalitate: 0—0.

DUPĂ FAZELE DE POARTĂ - 
REZULTAT ECHITABIL

Stadion „23 August", teren alu
necos din cauza ploii ; timp fri
guros. vtnt. Spectatori aproxima
tiv 4000. A marcat: mureșan 
(min 65) Raportul șuturilor la 
poartă : 11—5 'pe spațiul porții: 
8—1). Raport de cornere : 7—9.

A.S.A. NAGEL. SzdllSsl, Sze- 
Itely, ISPIR. Czako. — VARODI, 
Bdtdni - FAZEKAȘ. Mureșan. 
Hajnal, Lucacl I

C.F.R : GADJA — Lupu, Dra- 
tomtr, RENZES, Roman — M. 
Breton. COJOCARU - S. Bretan 
(min. 63 Petre Gheorghe), Vișan, 
□onicj (min. 71 Tegean). PETRES
CU.

A arbitrat N1COLAE HAINEA 
(Bîriad) *»*★*. ajutat la tușă 
de N. Mogoroașă șl V. Grlgoreseu 
'ambii dirt Craiova).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve t A.S.A. — 

C.F.R 4—1 (2—0).

BRAȘOV, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Brașovenii au pregătit cu maximă 
atenție partida cu Steaua. Pentru 
a se reabilita în fața propriilor su
porteri — prin joc și, bineînțeles, 
rezultat — după neașteptata și us- 
turătoarea înfrîngere pe care le-a 
administrat-o miercuri, la domici
liu, Universitatea Craiova. Dar bra
șovenii n-au reușit să o facă decit 
în parte, cu toate că s-au dăruit 
mult jocului, luptînd din răsputeri 
să străpungă sistemul defensiv al 
bucur eșteniior. sistem bine pus la 
punct, în care Ciugarin și Smaran- 
dache l-au păzit cu strășnicie pe 
Pescaru — mai puțin activ ca în 
alte meciuri —. iar Haidu a res
pins cu precizie cele cîteva șuturi 
periculoase ce i-au amenințat poarta. 
Dar, considerăm noi, elevii lui Pro- 
ca n-au reușit o reabilitare totală 
și din alte cîteva motive, dintre 
care trebuie să amintim. în primul

rînd, imprecizia șuturilor la poar
tă și jocul lipsit de luciditate în mo
mentele declanșării atacurilor.

Și totuși, brașovenii ar fi putut 
să înscrie, în minutele 26, 5ț si 70. 
dar șuturile violente ale lui Gyorfi 
(primele două) și Șerbănoiu au fost 
parate spectaculos de Haidu. La rîn
dul lor, bucureștenii și-au creat și 
ei două bune situații de gol : în min. 
12, Tătara, scăpat spre poarta lui 
Adamache, e faultat de Olteanu Ia

circa 25 m : în min 72, același ata
cant bucureștean a executat precis 
o lovitură de la 20 m, obligîndu-1 
pe Adamache să respingă in extre
mis.

Dar fazele de poartă au fost des
tul de puține în acest joc. Așa in
cit rezultatul care, ca de obicei, 
avantajează echipa oaspete, este to
tuși echitabil.

Laurenliu DUMITRESCU

Stadionul Tineretului, teren alunecos, timp noros și rece, spectatori circa 
8.000 Raportul șuturilor la poartă : 13—6 (pe spațiul porții 5—3); raportul de 
cornere : 10—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache — TVANCESCU. Jenei, OLTEANU, Anghellnl
— Șerbănoiu, Cadar (min. 80 Neculai — Zotincă. Pescaru. Ballot. GYORFI

STEAUA : HAIDU — SĂTMAREANU, Smarandache, CIUGARIN. Cristache
— Naom. VIGU — Pantea. Tătara. Năstase, Ștefănescu.

A arbitrat GRIGORE BIRSAN *»**». ajutat (bine) la linie de I. ?lf- 
rea și Th. Trofln (toti din Galați).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — Steaua 1—0 (1—0).

Boninsegna înscrie primul gol în meciul cu Varese, cîștigat de Inter cu
3—0, în campionatul italian. Partida a avut loc sîmbătă, deoarece 
fotbaliștii milanezi susțin miercuri, la Rotterdam, finala C.C.E. cu Ajax

Amsterdam
Telefoto t A. P. — Agerpres

ȘTIRI, REZULTATE
• Cunoscuta echipă italiană A C. i-i- 

lan a ac6eptat invitația de a participa 
la turneul internațional care va avea 
loc între 17 și 19 iunie la Alger. La acest 
turneu și-au mai confirmat participarea 
și două echipe sud-americane : Penarol 
Montevideo și Palmelras Sao Paulo (Bra
zilia).
• Tn cadrul turneului internațional de 

juniori de: la Bruxelles, echipa vest-ger- 
mană F.C. Hanovra a învins ou scorul 
de 2—1 formația belgiană Union St. Gii- 
loise Alte rezultate : Luton Town (An
glia) — Daring (Belgia) 0—0; Racing 
White (Anglia) — Selecționata orașului 
Copenhaga 2—0; Crossing schaerbeeck 
(Belgia) — Nantes (Franța) 0—0.

CAMPIONATE... CAMPIONATE.

JUVENTUS CAMPIOANA ITALIEI
După cum era de așteptat. Juventus 

a cîștlgat campionatul Italiei în mod 
firesc, In ultima etapă ..Bătrîna doam
nă" nu putea pierde pe teren propriu 
partida cu Lanerossi. Așa s-a șl întîm- 
plat. Juve a dispus de Lanerossi Vi
cenza cu 2—0. fiind scutită de emoțiile 
rezultatelor care aveau să se înregistre
ze la Bologna șl Milano. Totuși, la Bo
logna s-a înregistrat o mare surpriză. 
Torino, angajată în lupta pentru titlu, 
a cîștlgat meciul cu formația locală 
(3—2), iar la Milano, Milan a întrecut 
pe Catanzaro cu un „chinuit" 1—0.

Acum, campionatul fiind încheiat, gîn- 
durile se îndreaptă spre viitoarele în- 
tîlniri Internationale. Miercuri, echipa 
mternazionale va susține finala C.C.E. 
cu Ajax. apoi echipele din prima divi
zie italiană se vor întrece în tradiționa
lele lor partide cu formațiile din prima 
divizie engleză, și, în fine, echipa Ita
liei va juca în cursul lunii la București 
cu selecționata României și la Sofia cu 
reprezentativa Bulgariei.

Iată rezultatele și autorii golurilor din 
ultima etaoă:

Atalanta—Napoli 3—1 (Magistrali 2 Bi
anchi. respectiv Altafini); Bologna—Tori
no 2—3 (Fedele și Savoldi, respectiv Bui și 
Agroppl 2): Juventus—Lanerossi Vicenza 
2—0 (Haller și Spinosi): Mantova—Ca
gliari 2—1 (Petrinl 2. respectiv Rival: 
Milan—Catanzaro 1—0 (Bigon): Roma— 
Verona 1—0 (Franzot): Varese—Interna- 
zionale 0—3 (Boninsegna, Frustalupt, Pe- 
lizzaro)

Clasament final: JUVENTUS 43 p Mi
lan șl Torino cîte 42 p, Cagliari 39 p, 
Inter 38 p etc

Clasamentul golgeterilor: Boninsegna 
(Internazlonale) 22 g. Riva (Cagliari) 21 
g. Bigon (Milan) 14 g etc.

CESARE TRENTINI

MARSEILLE ARE S PUNCTE AVANS
In campionatul Franței, conduce Mar

seille cu 56 p. urmată de Nitnes — 51 p. 
sochaux — 47 p, Angers — 45 p «e. 
Rezultate înregistrate in etapa de sîm- 
bătă : Metz — Bordeaux 1—3: Lyon — 
Marseille 3—3; Nîmes — Saint Etienne 
4—0: Nantes — Nice 4—0: Reims — 
Nancy 3—2; Sochaux — Lille 2—0: Bas- 
tla — Rennes 4—1; Monaco — Ajaccio 
2—2.
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