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AU MAI RĂMAS DOAR 270 DE MINUTE PÎNĂ LA FINALUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL

F. C. ARGEȘ (TREI PUNCTE AVANS)
A FĂCUT UN PAS MARE SPRE TITLU
• C.F.R. Cluj, performera etapei (1—0 la Ploiești!), a pasat 
propriu • Steagul roșu învingătoare la Bacău I © 5 puncte

locul 15 Politehnicii lași, ținută în șah (0—0 cu Crișul !) pe teren 
obținute în deplasare • Doar 9 goluri înscrise în etapa de ieri !

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
9 9

Șl A CELEI DE-A 25-A ANIVERSARI A REPUBLICII

PARTICIPAM DIN TOATA INIMA
LA EFORTUL GENERAL LI

mai drag 
din lume, 
venit atît 
tîrziu. Cu 
de termi- 

F.C. 
ea și

O -ar putea ca ieri să se 
\ fi „jucat" campiona- 
“* tul, odată cu golul în

scris de Dobrin, la Pitești, 
cu 12 minute înainte de flu
ierul final, un gol 
decît toate golurile 
tocmai pentru că a 
de greu și atît de 
trei etape înainte
narea campionatului, 
Argeș a pus între 
U.T.A. o distanță de trei 
puncte, foarte dificil de recu
perat, acum cînd potoul 
atît de aproape... Dar, 
dent, la fotbal 
imposibil, dacă nu 
sumat ultimul 
mul lui minut.
<Ie forță realizat de F.C- Ar
geș în retur, perseverența cu 
care a luptat pentru a se a- 
propia de U.T.A. și, 
pentru a o întrece, 
toată prețuirea. în schimb, 
U.T A., prin rezultatul de Ia 
Craiova, n-a făcut decit să 
confirme ..pierderea de vite
ză" în care se află în ultimul 
timp în ceea ce îi privește, 
craiovenii au arătat că au la 
ora actuală o echipă reduta
bilă, cu veleități-

Imitindu-I pe Minoiu, care 
i pus în priin-planul trans
misiunilor radiofonice, spre 
inal. partidele-cheie de la 

IToiești și Iași, deosebit de 
-mporlante in lupta dramati- 
ă pentru evitarea retrogra- 
lării, nu vom insista nici 
osupra celorlalte meciuri 
etapei, permițîndu-ne să 
cordăm puținul spațiu 
care mai dispunem întâlniri
lor de mai sus, soldate cu 
adevărate lovituri de teatru. 
Realizind performanța de a 
învinge la Ploiești și avînd 
și șansa ca rivala sa directă, 
Politehnica, să nu obțină de
cît un punct în jocul cu ul
tima clasată. C.F.R. Cluj a 
reușit să-i ajungă pe ieșeni 
ta puncte și la golaveraj, a- 
vînd acum — eînd a pasat 
locul 15 echipei moldovene 
— motive mai puternice ca 
oricînd să spere că va duce 
la bun sfirșit lupta 
Pe care o poartă pentru 
păstra locul in Divizia 
Și nu știm dacă, pînă Ia ur
mă, va fi o luptă în doi 
în., 
mod neașteptat, a ajuns 
situația de a înfrunta și 
valurile înspumate de Ia 
riferia clasamentului.
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Dumitriu III (mascat de 
Vn moment al meciului

POLITEHNICA IAȘI 
UNIV. CRAIOVA 
F. C. ARGEȘ 
RAPID
PETROLUL
SPORT CLUB BACĂU 
„U" CLUJ
STEAUA

1. F. C. ARGEȘ
2. U.T.A.
3. „U" CLUJ
4. A. S. ARMATA
5. RAPID
6. SPORT CLUB BACĂU
7. STEAGUL ROȘU
8. DINAMO
9. UNIV. CRAIOVA

10. STEAUA
11. FARUL
12. JIUL
13. PETROLUL
14. C.FR.
15. POLITEHNICA
16. CRIȘUL

Oblemenco (Univ. Craiova) — 6 din llm. 
Neagu (Rapid).
Dobrin (F.C. Argeș) — 3 din 11 m. 
Rugiubei (Sport Club Bacău).
Kun II (U.T.A.), Adam (,.U‘ Cluj) — 5

balon) și Tătaru, în luptă cu Dinu și Cheran. 
de aseară dintre vechile rivale sportive, Steaua 

și Dinamo.

REZULTATE TEHNICE

Foto ! I. MIHAICA
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SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE SCRIMĂ

SOARTA TITLULUI S-A DECIS ÎN ULTIMUL ASALT AL FINALEI

Cornel Marin (stingă) este 
mult de eșalonul fruntaș 

curaj in semifinale

unul din tinerii sabreri care s-a apropiat foarte 
tn aceste campionate, Iată-l tnfruntîndu-l cu 
pe experimentatul ieșean D. Irimiciuc.

republi-Serialul de campionate 
cane ale fruntașilor scrimei noas- 
tre s-a încheiat cu întrecerea sa 
brenlor la capătul căreia ne-a aș
teptat o lovitură de teatru N-a 
fost. Insă, o supriză de genul vic
toriei unuia din elementele tinere 
ale acestei probe (care spre deo 
sebire de toate celelalte arme n-av 
putut păși pragul finalei), ci o sur 
priză parcă ifer'tă de un regizoi 
de Mm care cui tivind paradoxul 
ne busculează sentimente și princi 
pu pentru a demonstra că. uneori 
nefirescul devine firesc, că logica 
s.mplâ cunoaște și momente de 
eclipsă Dar, la urma urmei, orice 
competiție poartă în ea germenii 
unor surprize mai mari sau mai 
mici, pentru că elementul aleato

riu este propriu întrecerilor spor
tive.

Așadar, n-am aplaudat în postu
ra de ultim campion al acestui an 
olimpic nici pe deținătorul titlu
lui, Dan Irimiciuc, nici pe prede
cesorul său, Octavian Vintilă, nici 
pe autorul frumoasei performanțe 
din turneul de la Bari, Iosif Buda- 
hâzi. Această satisfacție a revenit, 
in cele din urmă, lui Gh. Culcea, 
a cărui perseverență o cunoaștem, 
a cărui seriozitate tn pregătire o 
prețuim dar care, după modul cum 
a evoluat tn primul iur al campio
natului, nu părea a fi cel mai în
dreptățit să dobtndească titlul. El 
a obținut cu destulă trudă califi
carea în turul următor. în care au 
pășit, în fruntea seriilor i I. Nico-

Cu harnicul colectiv al uzinei Tex
tila Dacia, dar mai ales cu repre
zentanții lui sportivi, ne-am mai în- 
tilnit și altă dată. Totdeauna am 
aflat — și le-am consemnat cu plă
cere — lucruri bune, atît despre suc
cesele obținute la locurile de muncă, 
precum și despre cele realizate pe 
terenurile de sport. I-am vizitat re
cent pe sportivii de la „Dacia" și 
i-am aflat, hotărîți ca întotdeauna, 
să-și înzecească eforturile — mai ales 
acum în cinstea Conferinței națio
nale a Partidului Comunist Român și 
a aniversării Republicii noastre, să se 
ralieze elanului general al oamenilor 
muncii din țara noastră.

— împreună cu colegii lor de 
muncă — ne-a spus tovarășul Virgil 
Pricope, secretarul asociației. — spor
tivii din întreprinderea noastră sint 
conștienți, în primul rind, de faptul 
că trebuie să apere prestigiul intern și 
internațional al uzinei, căci produsele 
ei sint cunoscute în multe țări. Creș
terea productivității muncii și a ren
tabilității, scăderea prețului de cost, 
exploatarea tuturor resurselor interne 
ale uzinei sint numai citeva dintre

coordonatete aportului lor la uriașul 
efort național pentru ca sarcinile ac
tualului plan cincinal să fie realizate 
înainte de termenele propuse.

Conduși de interlocutorul nostru, 
am stat de vorbă și cu cîțiva din
tre sportivii .Daciei", oameni cu suc
cesele cărora colectivul uzinei se 
mîndrește, a căror seriozitate, hotă- 
rire, abnegație și spirit de inițiativă 
sint deseori date ca exemplu. Sudo
rul Vladimir Popovici șahist, Sil
vestru Ardeleau — salariat la atelie
rul mecanic (tenis de masă), munci
toarea Corina Vlădescu, de asemenea 
pasionată a sportului minții, munci
torii Mircea Ticleanu, Alexandru 
Achim șl Aurora Sișu, ctștigători al 
multor concursuri de orientare tu
ristică, fotbalistele Trandafira Vișan 
și Katy Vintilă sînt numai cîțiva 
dintre aceștia.

— Sintem martorii — ne spune și 
funcționara Constanța Trancă, com
ponentă a secției de tir cu arcul — 
unei excepționale efervescențe poli
tice, economice și culturale care ani
mă, sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist Român, întregul

AL TARII
nostru popor. Participăm din toată! 
inima, la efortul general al țării și 
nu ne vom precupeți forțele pentru 
ca să intimpinăm așa cum se cuvine 
Conferința națională a Partidului 
nostru și cea de-a 25-a aniversare a 
Republicii.

Intr-adevăr, nu este nimic mai 
emoționant decît să poți constata că 
reacțiile entuziaste ale acestor oa-' 
meni, aflate la unison cu voința 
fermă a unui Întreg popor, hotărîrea I 
lor de a constitui piese conștiente, : 
utile, ale unui întreg angrenaj sociali 
devin, pe zi ce trece, realități pal- j 
pablle, probate cu rezultatele dura- : 
bile ale muncii lor. . i

Radu TIMOFTE ji

MUNCĂ INTENSA PENTRU
PERFECTIONAREA»

PROCESULUII DE INSTRUIRE

IN JUDEȚUL HUNEDOARA, UN VAST PROGRAM
DE MANIFESTAȚII SPORTIVE

In vederea sărbăto
ririi Conferinței 
ționale a 
Comunist 
aniversării 
de veac de la procla
mare^, Republicii, Con
siliul județean pentru 
educație fizică și sport 
Hunedoara a stabilit 
un vast plan de acțiu
ne. Spicuim din obiec
tivele propuse : se vor 
lua măsuri pentru ca 
toate competițiile spor
tive de masă și de per
formanță să fie orga' 
nizate cu maximum 
de rezultate cantitative 
și calitative; se vor

Na- 
Partidului 

Român și 
unui sfert

organiza, în colaborare 
cu Consiliul județean 
al U.T.C., etapele 
masă ale „Cupei 
neretului sătesc" 
atletism, ciclism, 
bal, handbal, oină, 
pice, trintă și 
C.J.E.F.S. va iniția ac
țiunea crosistă „Șta
feta olimpică" și, în 
colaborare cu toți 
factorii răspunzători 
din mișcarea sportivă, 
„Săptămîna sporturilor 
olimpice", cu etape 
pe asociații sportive 
și localități, la diferite 
sporturi.

de 
Ti- 
lș 

fot- 
po- 

olei;

In cinstea proclamă
rii Republicii se vor 
organiza competiții 
sportive la atletism, 
baschet, handbal, box, 
lupte, tenis de masă, 
șah, popice, patinaj, 
săniuțe și schi, dotate 
cu „Cupa 30 Decem
brie", iar în trimestrul 
IV al anului, cluburile 
și asociațiile sportive 
vor organiza un mare 
număr de excursii cu 
oamenii muncii, pentru 
vizitarea locurilor is
torice și a obiectivelor 
economice realizate în 
cei 25 de ani.

SI EDUCAȚIE3 >
Conferința Națională a Partidului Co* 

munlst Român și cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii sint în- 
tnnplnate și de către sportivii, profeso
rii și antrenorii Clubului sportiv școlar 
într-o atmosferă de puternică eferves
cență creatoare, pentru îndeplinirea 
planului și angajamentelor din acest 
Astfel, pentru realizarea și depășirea 
obiectivelor cifrice și de performanța 
al* clubului, în cadrul întrecerii dintre 
antrenori au fost stabilite n°i obiective» 
printre care semnalăm : creșterea cu 
10% a numărului de titluri de campioni 
republicani pe anul 1972 ; creșterea 
10% a sportivilor selecționați în loturile 
republicane de juniori, tineret și seniori; 
efectuarea în plus, a peste 2 000 de ore 
practice de antrenament, ca rezultat al 
măririi programului de lucru săptămânal, 
la următoarele secții sportive: caiac-ca- 
noe, canotaj, atletism, gimnastică, hand
bal. înot polo, sărituri, box, rugby; ob
ținerea unor venituri suplimentare, cu 
10 la sută, prin cotizațiile membrilor 
clubului, contribuții, cursuri de pregă
tire pentru admitere la I.E.F.S. etc.

Tot în cinstea acestor mari sărbători, 
clubul adresează tuturor membrilor sec
țiilor sportive ale clubului și întregului 
activ, o chemare spre perfecționarea în
tregii munci de organizare și de selecție, 
a procesului de instruire și educație, a 
activității economico-gospodăreștl din 
Clubul sportiv școlar București.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
0-0 
(2-0) 
0—0’ 

(0—0 
0—1 

(0—0 
(1—0 
(0—1

în com- 
frumoa- 
fața lui

Mezinul echipei noastre, 
Damian Cimpoeșu, și-a 
făcut debutul 
petiție printr-o 
să victorie în
Sandor Borbely (Un

garia)

adevărat că juriului care l-a

Au urcat 
M. Benes 
(Bulgaria), 
fost nece- 
pentru a-1

în programul de azi Adam —Lvov (URSS) 
Condurat — Mikovici (Iugoslavia), Guțu 

Simonov (URSS) și Băbescu —Ivanov (Bulgaria)

Ziua a doua a Campionatelor eu
ropene de box pentru tineret a de
butat cu disputele sportivilor de la 
categoria semimijlocie. 
treptele ringului boxerii 
(Iugoslavia) și I. Filov 
Doar două minute i-au 
sare sportivului iugoslav 
obliga pe adversar să abandoneze. 
Benes b. ab. 1 Filov.

A urmat meciul dintre S. Bor
bely (Ungaria) și D. Cimpoeșu (Ro-

Foto: Dragoș NEAGU

lae (Politehnica Iași) și I- Budahazi 
(Universitatea București) cu cîte 
4 v — în grupa A, D. Irimiciuc 
(Politehnica Iași) și I. Pop (C.S.M. 
Cluj), tot cu cîte 4 v în grupa B, 
C. Nicolae (Steaua) cu 4 v în gru
pa C, O. Vintilă (Steaua) cu 4 v, în 
grupa D și H. Bădescu (Steaua) cu 
3 v în grupa E.

In semifinale, Culcea a'devenit 
ceva mai activ, terminînd pe lo
cul II cu 3 v, în urma lui Irimi
ciuc (4 v) și înaintea coechipieru
lui său Atexe (2 v). In cealaltă 
semifinală, capul de serie a fost 
I. Budahazi (4 v) urmat de O. Vin
tilă și C. Nicolae (ambii cu 3 v).

Finala a reunit patru trăgători 
a> clubului Steaua i O. Vintilă. Gh. 
Culcea. C. Nicolae, Gh. Atexe, iar 
în afara acestora pe D. Irimiciuc 
și I- Budahazi. După prima manșă 
a finalei, Culcea se instalează în 
frunte cu două victorii și. la înce
putul următoarei treimi, el mai 
adaugă o victorie, obținînd o pozi
ție de invidiat în lupta pentru 
titlu. Vintilă ajunge și el la trei 
victorii, dar poartă totodată balas
tul tnfrîngerii suferită In asaltul 
cu Culcea. Ii urmează Irimiciuc 
cu două victorii (din tot atttea 
asalturi susținute)

A treia manșă începe eu asaltul 
Irimiciuc — Nicolae și cum victoria 
revine ieșeanului acesta se înscrie, 
mai ferm, tn disputa pentru primul 
loc. Culcea se detașează, din nou, 
tnvingîndu-1 tn asaltul următor pe 
Budahazi. iar Irimiciuc tl egalează 
la numărul de victorii, Intrecîndu-1 
pe Vintilă, după un asalt 
cepțională frumusețe.

Problema campionatului 
fie rezolvată, așadar, tn

PROGRAMUL GALELOR DE AZI

ORELE 14 : categoria pană : Dreier 
(RF.G.) —- Oszekonskt (Polonia),
Patrik (Franța) — Hanoi (Turcia), 
Lvov (U.R.S.S.) _ Adam, Csap (Un
garia) — Tusev (Bulgaria) ; categoria 
mijlocie : Bartniczuk (Polonia) — 
Zunianin (Iugoslavia), Dreter (R.D.G.)
— Lemeșev (U.R.S.S), Guverti (Tur
cia) — Otwell (Anglia), Jakab (Un
garia) — Knudsen (Danemarca).

ORELE 19 : categoria muscă : Du- 
bovski (U.R.S.S.) — Smith (Anglia), 
Langer (R.D.G.i — Onder (Ceho
slovacia). Gluck (Ungaria) — An
dreiko vskl (Bulgaria), Condurat (Ro
mânia) — Mikovicl (Iugoslavia). 
Categoria ușoară: Mlsluer (Turcia) — 
Harmati (Ungaria), Guțu (România)
— Simonov (U.R.S.S). Poulain (Fran
ța). Vogelreuter (RD.G.), Popovici 
(Iugoslavia) — Pierwleniecki (Polo
nia) ; categoria mijlocie mică: Wult 
(R.F. a Germaniei) — Czismadia (Un
garia). Maxwell (Anglia) — Llnka 
(Cehoslovacia), Popovici (Iugoslavia)
— Paleta (Polonia). Băbescu (Ro
mânia) — Ivanov (Bulgaria).

mânia). Prima repriză a fost de 
studiu, iar cei din jurul ringului 
și-au dat seama că boxerul cu mai 
multe cunoștințe tehnice este Bor
bely. Cimpoeșu nu s-a lăsat însă 
influențat de atuurile adversarului 
și a atacat cu mult curaj, a lovit

în permanență. Este 
uneori croșeele și directele sale au 
mers în gol, dar a lăsat impresia 
că a cîștigat meciul. Borbely, un 
pugilist cu un bun joc de picioare 
și o varietate mai mare de proce
dee în zestrea sa tehnică, a demon
strat că nu poate fi întrecut așa 
de ușor. Cu toate acestea, el nu a 
reușit să convingă decît pe doi din
tre cei cinci arbitri judecători care, 
probabil, pentru combativitatea sa, 
l-au preferat ca învingător pe ro
mân. Cimpoeșu b.p. (3—2) Borbely.

Partida dintre sovieticul A. Zo- 
rov și cehoslovacul I. Putik a avut 
o desfășurare într-un singur sens : 
Zorov a fost permanent în atac, 
sufocîndu-și adversarul cu o ploaie 
de lovituri. Zorov b.p. (5—0) Putik. 
Disputa H. Borst (R. F. a Germa
niei) — F. Rodriguez a fost umbri-

tă de verdictul 
gratificat pe Borst cu o victorie 
ce ar fi fost drept să fie acordată 
spaniolului. Borst b.p. (4—1) Rodri- 
guez. Englezul J. Gale și scoțianul 
E. Burke s-au lovit fără menaja
mente (de multe ori au fost în si
tuație de groggy). Cu un croșeu 
bine 
și-a 
Gale 
fără
(5—0) A. Ceakal (Turcia). în ulti
ma confruntare a categoriei, V. 
VVojczyk (Polonia) b.ab. 2 P. Boute- 
feux (Franța).

întrecerile de la categoria semi-

LICEUL 39 BUCUREȘTI (b)
Șl LICEUL 2 ORADEA (f) -

de o ex-

avea să 
ultimul

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag, aia)

plasat 
scos 
b.k.o.

istoric,

în ultima repriză. Gale 
adversarul din luptă. 
3 Burke. într-un meci 
Bo Jung (Suedia) b.p.

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

REPREZENTATIVELE DE POPICE ALE ROMÂNIEI
SAL REÎNTORS ASEARA IN CAPITALA

Jucătoarele de... aur și antrenorul lor, Al Andrei, la cîteva minute după 
sosire.

Foto « N. DRAGOȘ

Selecționatele de popice ale Ro
mâniei, participante la cea de a 
IX-a ediție a campionatelor mon
diale de la Split s-au reîntors asea
ră în Capitală. Reprezentanți ai 
C.N.E.FJS., rude, prieteni și nu
meroși iubitori ai acestui sport au 
venit in Gara de Nord în întîmpi- 
narea sportivilor, care timp de o 
săptămlnă au luptat din răsputeri 
pentru a reprezenta cu cinste cu
lorile țării noastre. Firește, echipa 
feminină, care a cucerit pentru a 
patra oară consecutiv titlul suprem, 
Elena Trandafir, noua campioană 
a lumii, Cornelia Petrușcâ, Florica 
Neguțoiu și Ildico Grozăveacu, lau
reate și tn probele pe perechi și in
dividuală au fost îmbrățișate cu 
căldură, felicitate Îndelung de cei 
prezențl. Erau îmbrățișări și urări 
binemeritate pentru robusta confir
mare a clasei românești în cea 
mai valoroasă și mai viu disputată 
ediție a C. M., cum au fost consi
derate în unanimitate de specialiștii 
prezențl la Split, confruntările aces
tei ediții,

CAMPIOANE NAȚIONALE LA
PENTATLON ATLETIC ȘCOLAR

ORADEA, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

O deosebită satisfacție pentru e- 
levii din localitate: echipa Liceu
lui 2 Oradea este campioană națio
nală (fete) a actualei ediții a pen
tatlonului atletic școlar cu 16623 p. 
Elevele din Oradea au obținut 
totodată cel mai bun punctaj al 
competiției (vechiul record îl de
ținea Liceul Lazăr din București 
cu 16282 p). Concurenta de bază 
a elevelor din Oradea a fost Iudith 
Kischner, care a totalizat 3559 p 
(12,6 sec — 100 m, 9,45 m — greu
tate, 1,39 m — înălțime, 4,93 m — 
lungime, 64,1 sec — 400 m). Din 
echipă au mai făcut parte: Ma
ria Pereț (3283 p), Irina Gyulea 
(3489 p), Alexandrina Lazăr (3312 p), 
și Mariana Giurgiu (2980 p). Favo
rită a pornit echipa Liceului 2 
Ploiești care, după trei probe, de
ținea un avans de 233 p. In ulti
mele două probe însă (lungime și 
400 m) orădencele s-au dovedit 
mai omogene, reușind să întoarcă 
rezultatul în favoarea lor. Desigur 
este o victorie pentru care cam
pioanele merită toată prețuirea, la 
fel cu și profesoara Margareta So- 
lyom și antrenorii Fr. Baban și 
Im* Kiss, car» *u ajutat la pre
gătirea echipei. Pe locul doi s-a 
clasat echipa Liceului 2 Ploiești 
(profesoară Maria Marinescu) cu 
16131 p, iar pe locul trei echipa 
Liceului 39 București (profesoară 
Maria Vigh) cu 15 616 p. Celelalte 
locuri au fost ocupate de Liceu] 8 
W — 15 616 p, Liceul 11 Cluj — 

gen. 8 Roman —15 346 p și Șc.
15 033.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. aia)
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ȘTIINȚA PETROȘANI ȘI UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(ÎNVINGĂTOARE) ASALTEAZĂ TITLUL!

REZULTATE TEHNICE (etapa a XX-a) i Știința Petroșani — Dinamo 
București 21—9 (4—9); Universitatea Timișoara — Steaua 21—11 (6—3); 
Gloria — Politehnica Iași 6—3 (0—3); Sportul studențesc — CS.M. Sibiu 
22—6 (10—3); Rulmentul Birlad — Farul Constanța 7—0 (0—0); Agrono
mia Cluj — Grivita Roșie 3—9 (0—3).

Etapa a XX-a para a fl lim
pezit. oarecum, apele In acest atlt 
de agitat campionat de rugby. 
Spunem, oarecum, deoarece abia 
etapa următoare (penultima) va 
lămuri definitiv problema vidu
lui șl „lanternei* clasamentului. 
Abia atunci vom ști cu precizia 
cine va fi campioană : Universita
tea Timișoara sau Știința Petro
șani 7 Titlul se va decide in tntîl- 
nirea directă de duminică, în ora
șul de pe Bega,

înainte de a trece la detaliile 
partidelor de ieri, să precizăm că 
în partida de baraj pentru promo
varea în prima divizie, cîștig de 
cauză a avut echipa uzinelor VUL
CAN, învingătoare asupra Rapidu
lui cu 14—0 (în tur 6—6). Așadar, 
la toamnă Vulcanul va activa din 
nou în prima divizie.

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Este o plăcere 
să asiști la un meci de rugby în 
Timișoara s mai întîi, pentru că ai 
surpriza să vezi cit de mulți iubi
tori ai acestui sport sînt în orașul 
de pe Bega (3 500—4 000, la me
ciul de duminică); în al doilea 
rînd, datorită sportivității de care 
dau dovadă atît jucătorii cît și 
spectatorii, dar mai ales fiindcă 
>.U“ Timișoara joacă la ora actua
lă, într-adevăr, spectaculos, eficace. 
Am văzut aici un meci dîrz dispu
tat, sportiv, care a plăcut mult. 
Bineînțeles, timișorenii au început 
mai deciși- dornici să obțină victo
ria, atît de necesară pentru păstra
rea șanselor la titlul de campioană, 
în min. 6 Duță realizează o lovitu
ră de picior căzută și timișorenii 
conduc repede cu 3—0. în conti- 
nare, tot ei au inițiativa și, uitîn- 
du-ne la ceas, constatăm că în 
primele 30 de minute Steaua nu 
reușește să treacă în terenul ad
vers. O face. însă, apoi, periculos, 
dezinvolt, și în min. 35 este 3—3 
(lonescu, tot o lovitură de picior 
căzută). Prin același procedeu teh
nic, în min. 39, lacob ridică scorul 
Ia 6—3. La reluare, paradoxal, par
tida este mult mai echilibrată. 
Steaua — un partener loial, spor
tiv — iese mai mult la atac, ini
țiază acțiuni care... amuțesc publi
cul entuziast din tribune. Și totuși, 
„U" se impune fiindcă joacă fru
mos, la mînă, >,plimbă" balonul 
de pe o parte pe alta a terenului, 
vrea victoria. în min. 44 o lovitură 
de pedeapsă și lacob ridică sco
rul : 9—3. Urmează dezlănțuirea 
bucureștenilor, ei reușind o încer
care prin Vasilică (min. 50) și ast
fel scorul se apropie i 9—7. în con
tinuare „U“ însă arată că vrea să 
ciștige campionatul. Construiește 
cîteva atacuri frumoase, brodează 
în teren, efectuează un presing am
bițios. Evident, tabela de marcaj 
se dovedește sensibilă la evoluția 
timișorenilor și ea se schimbă me
reu i 12—7 (Duță, lovitură de pe

deapsă); 16—7 (Peter, încercare); 
18—7 (Duță, transformare) ; 21—7 
(Duță, lovitură de pedeapsă). In 
ultimul minut al partidei Tata re
duce scorul printr-o încercare ■ 
21—11.

In nota partidei, excelent, ar
bitrajul Iul Gh. Ptreilâbeecu (Bucu
rești), care a condus echipele i 
UNIVERSITATEA i Duță — Suciu, 
Peter, Cîndea, Sau (Nedeleu) — 
Ghețu, lacob (Ceauș) — Rășcanu. 
Voilman. Tătucu — Ionică, Pness 
— Ene, Popovici, Neiss. STEAUA: 
lonescu — Braga, Suciu, Ghițâ, 
Vasilică — Giugiuc, Țața — Giba- 
Postolache, Achim — Pintea. 
Bucur — Mrhai (Munteami), 
Gheorghe. Ciornei.

Modesto FFRRAR1NI

PETROȘANI. 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Ieri dimineață 
s-a consumat pe stadionul Jiul din 
localitate unul din derbyurile eta
pei, în care s-au întîlnit echipe.e 
Știința și Dinamo București. Des
fășurat aproape tot timpul pe o 
ploaie măruntă și deasă, meciul a 
oferit, în general, un reușit spec
tacol rugbvstic, de un nivel tehnic 
satisfăcător. Intr-un fel era de aș
teptat ca victoria să revină stu
denților. avînd tn vedere faptul 
că ei sînt angajați direct în lupta 
pentru titlu și că pînă acum au 
avut evoluții bune. Oricum, me
ciul nu putea fi considerat dinainte 
cîștigat, ținînd seama de valoarea 
rugbyștilor dinamoviști, de dorința 
acestora de a se impune în fața 
liderului și de a-și lua revanșa 
pentru înfrîngerea din tur. Și cele 
afirmate mai sus s-au adeverit pe 
parcursul jocului. Rugbyștii de la 
Știința au început jocul dominați 
de emoție, ceea ce i-a făcut să 
cedeze în multe momente iniția
tiva oaspeților (chiar dacă au des
chis scorul în min. 7), care au pro
fitat de toate inexactitățile tn 
construcția atacurilor, în plasa
ment, tehnică individuală (în con
dițiile, mai ales, ale unui teren 
muiat de apă). Dinamoviștii au gre
șit în această parte a jocului, ne- 
desfășurîndu-se pe treisferturb 
compartiment superior celui petro- 
șenean. După pauză cei ce au 
dominat au fost rugbyștii de la 
Știința.

Si acum pe scurt filmul partidei: 
în min. 7 — în urma unei acțiuni 
pe treisferturi, după o repunere 
din tușă, de la linia de 22, Băltă- 
rețu pătrunde și înscrie i 4—0 ; 
min. 31 — Nicolescu sesizează un 
culoar de șut, nu ezită și reduce 
din handicap, printr-o lovitură de 
picior căzută 4—3 ; min. 34 — u- 
nul din jucătorii dinamoviști șu- 
tează un balon spre tușă, Fălcușa- 
nu îl scapă din mînă. este atacat, 
încearcă să-i paseze lui Bucos, gre
șește șl Baciu înscrie o încercare 
la centru, transformată de Flores-

cu > 4—9, scor cu care se încheie 
repriza.

In min. 45 Bucos transformă o 
lovitură de pedeapsă > 7—9. Șase 
minute mai tîrziu Fălcușanu pro
fită de o inexactitate a dinamovis- 
tikr și însene o încercare: 11—9- 
După 10 minute Morcmete pătrun
de irezistibil, trimite mingea spre 
buturile adverse și Fălcușanu cul
că balonul i 15—9. Cu 7 minute 
înainta de final, Burghelee face un 
slalom printre dinamoviști, pasează 
lui Rădulescu care marchează la 
centru o încercare transformată 
de Bucos : 21—9. scor cu care se 
încheie partida. Arbitrul G Efti- 
mescu a condus bine următoarele 
formații • ȘTIINȚA: Bucos — 
Burgheles. Rădulescu. Abribula, 
Fălcușanu — Marinescu, Neagu — 
Moromete, Constantin. Băltârețu 
(min. 64 — îemotă) — lonescu, Mo- 
roe — Talpă- Ortelecan. Dinu. DI
NAMO : Dăiciulescu — Constantin, 
Nice, Dragomirescu, Coravu — Ni
colescu, Florescu — Roman. Ifti- 
mie, Stoica — Țurlea, Dâră bar. — 
Stoica. Caraiman. Baciu.

Emanuel FANTANEANU

• Studenții bucureștenî au fur
nizat In compania XV-lui din Si
biu un joc agreabil, presărat cu 
multe faze frumoase. în care balo
nul a circulat cu repeziciune pe 
ambele compartimente, deși nu în
totdeauna fci modul cel mai potri-

vit Dacă în privința forței teamu- 
lui itudențeso eram edificați mai 
de mult, nu bănuiam că sibienii au 
pus pe picioare un XV atît de bme 
pregătit, deși »-au prezentat fără 
ambii mijlocași (Rășcanu și Topa, 
accidentați). Au marcat i Călăra- 
șu — lovitură de picior căzută, 
Iorgulescu — încercare, Ioanisievicl 
— încercare, Crăciunescu — 3 lo
vituri de pedeapsă șl Fugigi —- o 
transformare, respectiv Munteanu 
șl Moraru cfte o lovitură de pe
deapsă.

• Pe terenul Gloria am aaistat 
la o partidă viu disputată, tn care 
ambele echipe au dorit victoria. 
Studenții joacă mai organizat în 
prima repriză și reușesc să des
chidă scorul prin Gheorghiu în 
min. 15. în repriza a doua, elevii 
profesorului Naca se găsesc mai 
bine în joc, cîștigă majoritatea ba- 
loanelor de la margine și reușesc 
să obțină o victorie pe deplin me
ritată. Au înscris i Tănase, (încerc.), 
Soare (transf ). (Octavian GUȚU).

CLASAMENTUL

1. Știința Petroșani 21 !S 2 J *00: 83 52
2. „V Timișoara 19 15 0 4 236:112 49
3„ D-riamo 20 12 2 6 211:135 46
4. Gnv-.-^ Rosie 1» 11 4 4 250:142 45
5. Steaua 10 4 5 284:137 43
€. Rulmentul Bîrlad 20 9 1 10 143:177 39
7. CSJ4. Sibiu ■ 7 1 12 137:178 35

Sporuri studențesc 7 1 12 193:232 35
9. „Poli* Iași 19 6 0 13 117:168 31

lft. Glona 20 5 1 14 143:237 31
11. rarul Constanta 14 7 0 9 124:169 30
12. Agrooocna Cluj 20 4 8 15 101:333 21

MANGALIA. 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Duminică dimineață au luat sfîr- 
șiț întrecerile turneului final al 
„Cupei României" Ia oină. învin- 
gind în ultimele partide cu 15—6 
pe Biruința Gherăiești și 22—8 pe 
Viața Nouă Olteni, echipa Combi
natului poligrafic București a in
trat din nou în posesia titlului, 
ca urmare a pregătirii excelente 
și superiorității de care au dat 
dovadă toți component:! săi pe 
parcursul celor cinci întâlniri, des
fășurate aici. Un mare merit îl are 
pentru acest succes Iile Darcău, 
antrenor și jucător al echipei 
C.P.B. Locul al II-lea a fost ocu
pat de echipa Viața Nouă Olteni 
(antrenor prof. Ion Albu), care a 
realizat, astfel, surpriza competi
ției, clasîndu-se înaintea echipei 
Dinamo, București, pe care a in- 
vins-o și în meciul retur, cu 12—5. 
Dacă ocupantele primelor două 
locuri erau cunoscute încă de sim- 
bătă seara, cea de a treia clasată 
a fost desemnată de-abia în ulti
ma partidă. Candidau pentru lo
cul trei, atît formația Dinamoj, cît 
și Biruința GherăieștL întilnirea 
acestor două echipe a fost pasio
nantă. în cele din urmă au ieșit 
învingători jucătorii de la Dinamo, 
elevi ai antrenorul»: L Popescu- 
Buftea. Scorul întîlniril 16—ÎL tn

C. P. BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT

„CUPA ROMÂNIEI"
turneul pentru locurile 5—8. câști
gătoare a ieșit Avintul Frasin. Con
figurația finală a clasamentului : 
1. C. P. București. 2. Viața Nouă 
Olteni, 3. Dinamo București. 4. Bi
ruința Gherăiești, 5. Avintul Fra
sin, 6. Avintul Curcani, 7. Celuloza 
Călărași, 8. Tricolorul Baia Mare.

A urmat festivitatea de închi
dere, după care s-au făcut și pre
mierile. „Cupa României* a fost 
atribuită echipe: C. P. București 
de către Gheorghe Pricep — pre
ședinte și C. Oprițescu — secre
tar general al federației de spe
cialitate. Formația Viața Nouă Ol
teni a primit din partea C.C. al 
U.T.C. o cupă pentru cea mai bună 
echipă sătească, precum și un alt 
trofeu din partea revistei Agricul
tura.

Dumitru NEGREA

Finala campio
natului republican 
de pentatlon mo
dern a fost inau

C. CĂLINA, PRIMUL LIDER AL FINALEI PENTATLONISTILOR

gurată, ca de obicei, cu proba de 
călărie, desfășurată duminică di
mineața la baza hipică din Calea 
Plevnei. în ciuda terenului înmu
iat de ploaie, traseul de 600 de me
tri amenajat pentru concurenți a 
fost parcurs, în general, cu bine

de aproape toți finaliștii. Din cau
za numărului redus de cai, spor
tivii au fost impărțiți în două serii, 
în prima serie, cel mai bun timp 
a fost realizat de Marian Cosmes- 
cu cu calul Hazlia (l?08,9>, cu care 
se părea că va termina pe primul 
loc. De altfel, el a și fost liderul 
întrecerii pînă spre final, dnd Con
stantin Călina, cu același cal — 
Hazlia — a făcut un traseu foarte 
rapid, a condus cu măiestrie și 
a stâpînit inteligent calul, termi- 
nînd în 1:06,5. Cu acest timp el a

obținut 1100 p. Ia fel ca *i Du
mitru Spiriea, Florin Mureșanu. 
Anton Kim. Marian Cosmescu, 
Gheorghe Rolik.

Iată clasamentul probei. tn or
dinea timpilor realizați de spor
tivi : C. Călina. M. Cosmescu. D. 
Spîrlea. Pe echipe: Olimpia I 
3 300 p. Universitatea Timișoara 
3 280 p. Fulgerul Sibiu 1100 p. In
stitutul pedagogic Tg. Mureș 1 020 p.

Astăzi, de la ora 9. în sala Flo 
reasca TI este programată proba 
de scrimă.

EUGEN IONESCU - CRISTEA
VICTORIOS Șl ÎN A DOUA CURSĂ 

DE COASTĂ A SEZONULUI
CÎMPULUNG (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Simbătă 
după-amiază, dealul Mateiașului i-a 
întîmpinat pe automobiliști cu ra
fale de ploaie. Cu toate acestea, 
80 de piloți au fost prezenți Ia 
antrenamentul oficial, străduindu-se 
să se familiarizeze cu serpentinele 
lunecoase. Alături de concurenții 
noștri, și doi piloți de peste hotare: 
Gunther Schuster din R. F. a Ger
maniei pe un Porsche 911 S și O- 
telo Cerri din Italia pe un Fiat- 
Dino. Primul, un automobilist ex
perimentat, a și realizat cel mai 
bun timp, urmat Ia citeva secunde 
de Eugen lonescu-Cristea. din nou 
cel mai bun dintre automobi- 
liștii noștri. Cursa s-a disputat pe 
ploaie, sau pe drum alunecos, doar 
a 4-a urcare (cei mai buni făcu
seră cele două curse oficiale), be
neficiind de un traseu aproape us
cat. Datorită acestui fapt s-au și
înregistrat o serie de accidente, 
soldate însă doar cu deteriorarea 
mașinilor. Dar iată rezultateiei CLA
SAMENT GENERAL : 1. Eugen Io- 
nescu-Cristea <R 8 Gordini) 3:24,5, 
2. Aurel Puiu (R 8 G) 3:28.5, 3. 
Florin Morase (R 12 Gordini) 3:31,7. 
4. H. Horst Graef (BMW 2 002 TI) 
3:38,7, 5. L. Borbely (R 8 G) 3:45.4, 
6 Florin Popescu IR. 8 G) 3:48,0. 
CLASA A H-a (pînă la 1000 cmc — 
8 concurenți): 1. E. lonescu-Crisțe* 
(Fiat 850 S) 4:08,3 2. Comei Că
priță (Fiat 850 S) 4:14,7, 3. Ștefan 
Haas (Fiat 850 S) 4:16.5. CLASA 
A III-a (pînă la 1100 cmc — 24 
concurenți): 1. Marin Dumitrescu 
(Dacia 1100 S) 3:54.5, 2. Ștefan Lin
iă (Dacia 1100) 3:57,5, 3. Valentin 
Topciu (Dacia 1100) 4:03,6 ; CLASA 
A IV-a (pînă la 1300 cmc — 12 
concurenți) : 1. E. lonescu-Cristea
(R 8 G) 3:24,5, 2. Aurel Puiu <R 
8 G) 3:28.5, 3. L. Borbely (R. 8 G) 
3:45,4 ; CLASA A V-a (peste 1300 
cmc — 9 concurenți) : 1. Florin 
Morase (R 12 G) 3:31,1, 2. Horst 
Graef (BMW 2002 TI) 3:33.7, 3. 
I. Răuță (R 12 G) 3:49,7. LA ÎNCE
PĂTORI, au cîștigat i cl. a Il-a 
Nic. Pîrșan (Fiat 850) 5:15,0 ; cl. a 
III-a Vasile Olaru (Dacia 1100) 
4:20,5 ; cl. a IVa Mircea Rusescu 
(Dacia' 1300) 4:40,0 ; cl. a V-a Silviu 
Munteanu (Renault 16) 4:30.5. CLA
SAMENT PE ECHIPE: 1. Steagul 
roșu Brașov 18 p, 2. U.A.P. Pitești 
19 p, 3. Universitatea Brașov 28 p, 
4. Danubiana 81 p. în afară de 
concurs cei doi piloți străini au 
realizat următoarele performanțe: 
1. GUnther Schuster (Porsche 211 S) 
3:21,9, 2. Otelo Cerri (Fiat Dino) 
3:37,5- GH. EPURAN

SPORTUL STUDENȚESC ȘI C.S.M. REȘIȚA
NU MAI POT Fl AJUNSE

C. Călina. cu calul Hazlia pe :ra»eu
Foto î L ♦ÎIHAICA

De azi, la Progresul

H INTERESANT CMCWS DE SELECȚIE 

PEITÎU ECKTPA ROMÂNIEI 

tt ,.CTH DAVIS’*
Terenurd* de tenis din parcul 

socrtiv de la Progresul vor găzdui, 
cu începere de azi (ora 14), un in
teresant concurs de selecție la care 
vor participa opt jucători : T. O- 
viri. V. Sotiriu. D. Hărădâu. V. 
Mam, S. Muresan, I. Sântei, S. 
Dron și A. Navrotki. Selecția are 
ca scop stabilirea ceiui de al pa
trulea om pentru echipa României 
in întâlnirea cu Italia din cadrul 
„Cupei Davis* (București, 16, 17, 18 
iunte), primii trei fiind Năstase, 
Tiriac, Mărmureanu ; pentru locu
rile 2—3—4 (alături de Mărmurea- 
nu) in reprezentativa țării noastre 
în vederea Balcaniadei (București, 
10—16 iulie) ; pentru desemnarea 
celor patru jucători care vor con
cura la campionatele europene (Bu
dapesta. 9—14 august) și a altor 
tenismeni ce urmează să fie în
scriși la turneele internaționale de 
la Zinnovitz GUD.GJ 25 iunie — 
2 iuiie — și Sport (Polonia) 
12—16 iulie.

\OIL CAMPION
(Urmare din pag. 1)

3* ciclism ™ ”cupA ug.s.r.“,
f

VICTORIA A REVENIT LUI 
ANDREI SUCIU (CIBO BRAȘOV)

POIANA BRAȘOV 4 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). S-a încheiat 
prima competiție mai importantă din 
suita celor trei programate să se 
desfășoare In această lună și trebuie 
să ne manifestăm satisfacția pentru 
debutul de bun augur asigurat de 
asociația sportivă C.I.B.O., organiza
toarea „Cupei U.G S.R.*

întocmai ca și in prima etapă »i 
în cea de a doua, desfășurată du
minică, pe ruta Brașov — Făgăraș — 
Poiana (148 km), tinerii rutieri nu 
și-au menajat forțele. El au atacat 
din start de astă dată prin V. Budea 
(Steaua I), care a susținut o evadare 
de peste 70 km, apoi prin Gh. Toa- 
der și M. Bădilă (C.I.B O. I) M. 
Beșleagă (Voința I) etc. $i dacă 
tentativele acestora au eșuat — 
cum era, poate, firesc — alții și alții 
și-au încercat continuu șansele, stîr- 
nind, de fiecare dată, un adevărat 
vîrtej ce avea să dinamizeze alerga
rea, să țină permanent trează atenția 
tuturor însoțitorilor din caravană.

Este lăudabilă dorința tineretului 
de afirmare și în nici un caz nu 
vom fi noi aceia care să-t tăiem ari
pile. recomandtndu-i să nu lupte. Mai 
multă pondere în acțiuni, Insă, da 
Risipa de energie făcută după prin
cipiul „cura mi-o fi norocul" nu a 
dat satisfacție și nici nu va da nicio
dată roade. Dovada au avut-o cicliștii 
și în cele două etape ale „Cupei 
U.G.S.R.", cînd toți temerarii fugari

plecați din pluton fără să-și aleagă 
partenerii de goană au eșuat în cele 
din urmă. Ce au făcut In tot acest 
timp cicliștii fruntași ? Ca și in prima 
etapă, au stat cuminți în pluton piuă 
In ultima parte a alergării ciad au 
atacat și ei (în etapa a doua au fă
cut excepție Fr. Gera și M. Virgil, 
care s-au comportat admirabil). Pen
tru aceasta în nici un caz nu-i feli- 
cităm. Din partea lor ne-am fi aștep
tat la mal multă Inițiativă la un 
mai ridicat spirit de combativitate.

Victoria finală a revenit lui Andrei 
Suciu (C.I.B.O. I) care a cîștigat 
etapa a doua, clasîndu-se astfel pe 
primul loc și în clasamentul gene- 
raL Dar iată clasamentul etapei : 1. A 
Suciu 3h 54:35 (medie orară 37,122), 
2 V. Miu (Dinamo II) 3h 54:40, 3. C. 
Tudoran (Steaua I) 3h 54:48, 4. Șt 
Suciu (C.I.B.O. I) 3h 55:08, 5. N. Ga
vrila (Steaua I) 3h 55:26. 6. V. Bur
la cu (Olimpia) 3h 55:34. 7. A. Gyorfi 
(C. S, Mureșul) 3h 55:56, 8. C. Gonțea 
(Steaua I), 9. Fr. Gera (Olimpia) toți 
același timp, 10. V. Rățoi (Voința I) 
3h 56:10. Clasament general : 1. A 
Suciu 7h 40:42, 2. V. Miu 7h 41:16, 
3. C. Tudoran 7h 41:24, 4. Șt. Suciu 
7h 41:44, 5. V. Rățoi 7h 41:51 Clasa
ment pe echipe : 1. Dinamo I
23h 07:31 2. Steaua I 23h 08:39, 3.
Olimpia Buc. 2311 08:58, 4. Voința I 
Buc. 23h 10:40.

G. ȘTEFĂNESCU

asalt, cei ce a opus pe C ulcea lui 
Irimiciuc.

Culcea a hiat conducerea, destul 
de curind dar. după o serie de 

irimiciuc a egalat, 
pentru ca. imediat, să se lase sur- 
prers de o lovitură a adversaru- 
ItH său. Acesta iți mărește avansul 
la 3—1 pentru ca. după o acțiune 
discutată, scorul sâ dețină 4—1. 
rr-^r-a tusâ e obținută de învingă- 
tar fârâ nici un efort deoarece la 
comanda „peraiți.“ a arbitrului 
(Tudor Ilie). Irimiciuc a rămas pe 
,oc^ Cum arbitrul 11 prevenise că 
nu va mai accepta reluarea luptei 
după asemenea ..stopuri*, sabrerul 
ieșean a tras consecința evidenței 
sale greșeii-

CLASAMENT FINAL: 1 Gh. 
Culcea (Steaua) 5 v : 2. D. Irimi
ciuc (Politehnica Iași) 4 v ; 3. O. 
Vintilă (Steaua. 3 v: 4 C. Nicolae 
(Steaua) 2 v; 5. L Budahazi (Uni
versitatea Buc.) 1 v; 6. G. Alexe 
(Steaua) 0 v.

Cu pa'-ru sâptlratnl înaintea „Premiu
lui de tncerrare- $1 cu șase tați , ae 
obiectivul pnnctpai — Oerbyul — 
garea clasici „Prutnlul Carpați-, desfă
șurată drept „ciou-ul- reuniunii de >er4- 
reprezint* la fond Jalonul ce la care 
fruntași: generației < an .lor se Inscr-.u 
în focul preparatlvelor finale. De aeam 
și pini la miUocul lunii viitoare, pentru 
căi începe o perioada de lucru intensiv, 
iar pentru antrenori! lor. zile pline de 
griji, de munca migăloasă, încheiate cu 
elaborări de scheme tactice și cu anti
nevralgice. Ce impresii notabile ne-a 
produs proba de ieri 7 Mal întîi regre
tul absentei de la stări a lui Senior. Fiu) 
iul Succes deși restabilit după acciden
tul stupid suferit la antrenament, nepu- 
tîndu-și efectua pregătirea necesară, a 
fost silit să forfalteze. Apoi, absenta Hi- 
randițel. aflată cu picioarele mtr-o stare 
precară. Așa că, pe pistă, după 3:12’’ ds 
luptă captivantă, victoria și-a adjude
cat-o Huluba, energic susținută de drl-

SIRIA I: Două victorii 
în deplasare!

PROGRESUL BUCUREȘTI — META
LUL BUCUREȘTI 2—2 (1—0)

Joc plăcut, cu faze frumoase și 
cu o evoluție interesantă a scoru
lui. Remiza consemnată ieri dimi
neață pe stadionul Progresul re
flectă just raportul de forțe dintre 
cele două formații. Tn prima par
te, jucătorii de la Progresul au avut 
mai mult timp inițiativa, au obți
nut numeroase lovituri de la colț 
și au reușit să deschisă scorul prin 
Beldeanu (min. 9). După pauză, as
pectul jocului s-a schimbat. Meta- 
lurgiștii au dominat și superiori
tatea lor s-a reflectat pe tabela de 
marcaj i în min. 70, era 2—1 în 
favoarea lor, în urma golurilor rea
lizate de Rădoi (min. 64) și Troi 
(min. 70). In continuare, jucătorii 
Progresului au preluat inițiativa, 
reușind să egaleze, prin G. Geor
gescu (min. 72). Apoi, toate efor
turile ambelor echipe de a schim
ba situația au fost zadarnice. A 
condus bine P. Sotir — București.

V, POMPILÎU
METALUL PLOPENI — SPORTUL 

STUDENJESC BUCUREȘTI 0—1 (0—0)
Meci foarte disputat. în prima 

repriză. Metalul a ratat trei ocazii 
de a înscrie. După pauză, bucureș- 
tenii s-au apărat bine și au con
traatacat periculos. O astfel de ac
țiune a fost concretizată de Bujor, 
în min. 75. Pînă la sflrșitul parti
dei, metalurgiștii au avut inițiati
va, dar n-au putut să egaleze. A 
arbitrat satisfăcător C. Ghiță — 
Brașov.

I. Tănăsescu, coresp.
CHIMIA RM. VTLCEA — PORTUL 

CONSTANȚA 2—0 (0-4))
Gazdele au dominat majoritatea 

timpului, iar constănțenii s-au apă
rat cu îndîrjire. Golurile au fcct 
înscrise de Păciulete (min. 49 din 
11 m) și Iordache (min. 60). Satis
făcător arbitrajul lui M. Hanganu 
— București.

P. Giornoiu. coresp.
C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA BACAU 

2—0 (1—0)
Din start feroviarii s-au instalai 

în partea de teren a adversarilor. 
Dar studenții s-au apărat bine și 
au contraatacat periculos, mai ales 
prin Mărgășoiu si Grosaru. Cu un 
minut înainte de pauză, Nazare. în 
urma unui schimb de pase cu Măr- 
culescu, a deschis scorul. în re
priza secundă, „inițiativa o au tot 
gazdele, care în min. 68 au majo
rat scorul, prin Mărculescu. A ar
bitrat bine L Tifrea — Galați.

A. Păpădie
METALUL TTRGOVIȘTE — DUNAREA 

GIURGIU 1—0 (1-0)
în repriza întîi, ambele formații 

au prestat un joc modest. în par
tea a doua a partidei, oaspeții au 
jucat mai bine și meritau să ega
leze, dar înaintașii au greșit în fi
nalizarea acțiunilor. A marcat: 
Nistor (min. 40). Bun arbitrajul lui 
M. Popescu — București.

M. Avanu. coresp.
S. N. OLTENIȚA — PROGRESUL 

BRAILA 0—1 (0-0)
Jocul a fost echilibrat în prima 

repriză, apoi după pauză gazdele 
au dominat mai mult timp. în 
schimb, oaspeții, în urma unui con
traatac au înscris unicul gol prin 
Traian (min. 58). în min. 38, jucă
torul Cimpeanu (Ș.N.O.) a fost eli
minat pentru joc periculos. A ar
bitrat bine Fr. Coloși — București.

M. Voicu, coresp.
F. C. GALATI — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 1—0 (0—0)
Gălățenii au cîștigat la limită. 

Unicul gol a fost realizat de Ena- 
che (min. 67). A condus bine M. 
Haimovici — București.

T. Siriopol, coresp. județean 
POIANA CÎMPINA — POLITEHNICA 

GALAȚI 3-2 (1—0)
Joc curat, sportiv, dominat în 

mare parte de gazde, care au avut 
una dintre cele mai bune compor
tări din actualul campionat. Exce
lent a evoluat Ciucu (Poiana) au
tor a două goluri spectaculoase 
(min. 13 și 71), ca și a altor cîteva 
șuturi foarte periculoase. Al treilea 
gol al gazdelor a fost înscris de 
Goran (min. 47), la o greșeală a 
apărării oaspeților.

Gălățenii au evoluat foarte bine 
la mijlocul terenului, din formație 
lipsește un atacant-vîrf. tip „de li
nia I“, spre care să fie dirijate — 
în faza de finalizare — mingile 
excelent pregătite de oamenii de 
mijloc. în min. 74 și 76, la două 
erori puerile ale apărării adverse, 
Bezman a înscris de aproape, pro- 
ducînd gazdelor (care la un moment 
dat au condus cu 3—0 !) mari emo
ții pînă la fluierul final. A arbi
trat satisfăcător G. Olteanu (Bucu
rești).

G. DUMITRU

CANDIDATURI 
PENTRU 

cerul Olteanu. Ea a fost urmată la 
-asire de colega sa de antrenament, 
Struna, amtndouă Inreglstrfnd recorduri 
remarcabile față de nivelul generație! Și 
anunțindu-se. impreuWă, cu serioase 
pretenții pentru marea cursă de , luna 
viitoare. Torpedo a concurat nesemni
ficativ.

Din rest, menționăm rezultatul am 
„Premiul Dăița- In care. pe linia de 
sosire, nu Suzana a invins-o pe Metopa, 
ci Mircea ștefănescu pe Avram. De alt
fel. duelul lor s-a încheiat cu același 
rezultat și în confruntarea dintre Viraj 
și RIs. tn mare progres au concurat; 
Suzana. Metopa. Cumulus, Tulnic — de 
subliniat că antrenorul Marcu a fost 
ieri remarcabil prin rezultatele elevilor 
săi — și Cabanier, care a cîștigat deta
șat ultima alergare a zilei. Rezultate 
tehnice : Cursa I : Suzana (M. Ștefă
nescu). 42.7 Metopa, simplu 13, ordinea 
48, cursa a H-a : Cumulus (Tr. Marcu)

CLASAMENTUL

1. Sportul «tudențeac 27 1» 1 1 47—M 41
2. Progresul Buo. 27 14 6 7 48—26 34
3. S.N. Oltenița 27 13 8 9 30—31 31
4. Poli. Galați 27 10 9 8 34—24 29
5. Metalul Buc. 27 11 7 9 32—23 29
6. F.C. Galați 27 12 5 10 35—30 29
7. Met. Tîrgoviște 27 10 6 11 26—32 26
8. Progresul Brăila 27 11 3 13 31—24 25
9. Metalul Plopeni 27 10 5 12 30—30 25

10. C.F.R. Pașcani 27 10 5 12 31—32 25
11. Stilnta Bacău 27 8 9 10 23—30 25
12. Dunărea Giurgiu 27 7 10 10 19—23 24
13. Ceahlăul P. N. 27 10 4 13 29—39 24
14. Poiana Cîmpina 27 10 4 13 33—43 24
15. Chimia Rm. V. 27 10 4 13 23—36 24
18. Portul Constanța 27 5 7 15 27—44 17

ETAPA VIITOARE (11 iunie) i 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul 
București, Politehnica Galați — 
Chimia Rm. Vîlcea, Dunărea Giur
giu — Poiana Cîmpina. Sportul stu
dențesc Buc. — C.F.R, Pașcani, 
Știința Bacău — Metalul Plopeni, 
Progresul Brăila — Metalul Tîrgo- 
viște, Progresul București — F. C. 
Galați, Portul Constanța — Ș. N. 
Oltenița.

SERIA a ll-a: Oaspeții 
au înscris trei goluri
C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. SIBIU 

i_4i ci—o)
Peste 5 000 de spectatori au asis

tat la un joc în care gazdele, deși 
au avut numeroase ocazii, au cîș-

trajul lui V. Murgășan — Bucu
rești.

P. Lungu, coresp.
GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 

BAIA MARE 3—0 (0—0)
Joc frumos. După pauză, gazdele 

au jucat la un bun nivel. Autorii 
golurilor : Ciocan (min. 60 din 11 m 
și min. 75), Nicola (min. 67). A 
condus foarte bine V. Topan — 
Cluj.

I. Toma, coresp.
OLIMPIA SATU MARE — C.S.M. 

REȘIȚA 2—0 (2—0)
Joc de bună factură tehnică, în 

care gazdele au decis soarta parti
dei în primele 10 minute. în con
tinuare jocul s-a echilibrat. Cele 
două goluri au fost realizate de 
Libra (min. 5 și 9). I. Cimpeanu — 
Cluj a arbitrat foarte bine.

Z. Covaci, coresp.
CHIMIA FAGARAS — OLIMPIA 

ORADEA T-O (0-0)
Tntr-un meci cu miză, deoarece 

învingătorul speră să rămînă în 
Divizia B, echipa locală a atacat 
dezlănțuit din primele minute. 
Chimia, cu o linie mediană (Dumi
trescu și Boantă) care a acționai 
foarte bine, a marcat unicul gol 
prin Rotaru. în min. 48. Olimpia, 
rămasă în 10 jucători (Uici, în min. 
47, eliminat pentru lovirea adver
sarului) a părut dezorientată, iar în

Atac respins de apărarea metalurgiștilor. Fază din partida Progre
sul — Metalul.

Foto l I. MIHAJCA

tigat la limită. Sibienii s-au apă
rat, în general, bine, au combinat 
frumos la mijlocul terenului, dar 
au fost ineficace. Unicul gol a fost 
marcat de Panici (min. 33). A con
dus corect S. Drăgulici — Drobeta 
Tr. Severin.

P. Arcan, coresp. județean 
ELECTROPUTERE CRAIOVA — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—0 (1-0)
Craiovenil au început bine și în 

minutul 7 au marcat primul gol 
prin Hîrșoveanu. După pauză, cu 
toate că oaspeții au echilibrat jo
cul, localnicii au mai înscris de 
două ori prin Dașcu (min. 63 și 
89). A arbitrat foarte bine C. Di- 
nulescu — București.

Șt Gurgui, coresp. județean
G F. R. ARAD — CORVINUL 

HUNEDOARA 2—1 (0-0)
Meciul s-a disputat sîmbătâ 

clupă-amiază. în prima repriză jo
cul a fost echilibrat. După pauză, 
în min. 71. oaspeții au înscris prin 
Dobre. Golul a ambiționat pe fe
roviari, care au trecut la ofensivă 
și au marcat două goluri prin Kukla 
(min. 76) și Damian (min. 86). A 
condus foarte bine I. Hrisafi — 
București.

Gh. NicoISiță, coresp.
MINERUL ANINA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 3—2 (2—2)
Gazdele au început timorate jo

cul, fapt de care au profitat stu
denții, Timișorenii au înscris des
tul de repede două goluri prin I. 
Copăceanu (min. 7) și Ghergan 
(min. 14). în continuare, localnicii 
au depus eforturi mari, care s-au 
soldat cu marcarea a trei goluri î 
Mathe (min. 20). Gh. Copăceanu 
(min. 28) și Sturza (min. 62). în 
min. 87 Secui (Minerul) a fost eli
minat pentru proteste. Bun arbi-

final a forțat egalarea. Foarte bun 
arbitrajul lui I. Drăghici — Bucu
rești.

L. Bobocea 
VULTURII TEXTILA LUGOJ — GAZ 

METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0)
După o perioadă de joc echili

brat, formația locală a dominat cu 
autoritate. Oaspeții au pus accen
tul pe apărare, cu speranța că vor 
obține un rezultat de egalitate. în 
finalul primei reprize, gazdele au 
reușit să înscrie unicul gol prin 
Pop (min. 45). După felul cum a 
acționat, Gaz metan putea să plece 
cu un punct, însă înaintașii au ra
tat 4—5 ocazii. A arbirat bine I. 
Oprița — Arad.

V. Iordache
CLASAMENTUL

J. C.S.M. Reșița
2. C.F.R. Arad
3. Minerul B. Mare
4. C.F.R. Timișoara
5. C.S.M. Sibiu
6. Gloria Bistrița
7. Olimpia S. Mare
8. Minerul Anina
9. Politehnica Tim.

10. Chimia Făgăraș
11. Electroputere Cv.
12. Metalurg. Cugir
13. Gaz m. Mediaș
14. Vulturii textila 

Lugoj
15. Olimpia Oradea
16. Corvinul Huned.

27 16 5 6 40—22 37
27 12 5 10 36—35 2S 
27 11 6 10 43—35 28
27 10 8 9 32—25 28 
27 12 4 11 28—29 2»
27 12 3 12 28—30 27
27 12 3 12 21—24 27 
27 11 5 11 33—38 27
27 10 6 11 40—31 26
27 12 2 13 43—40 26 
27 11 4 12 29—33 2«
27 10 5 12 23—28 23
27 11 3 13 19—31 23

27 10 5 12 24-37 25 
27 11 3 14 31—33 24 
27 10 4 13 ZS—31 24

ETAPA VIITOARE (11 iunie) I 
Metalurgistul Cugir — Vulturii tex
tila Lugoj, Politehnica Timișoara — 
Corvinul Hunedoara, Olimpia Satu 
Mare — Chimia Făgăraș, Minerul 
Baia Mare — C.F.R. Timișoara, 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad, Mi
nerul Anina — Electroputere Cra
iova, Olimpia Oradea — Gloria Bis
trița. C.S.M. Sibiu — Gaz metan 
Mediaș.

PRONOSPORT
ETAPA DIN 4 IUNIE 1573

REVELATORII
DERBY

40, Hruba simplu 5, event 89, ordinea 
36: cursa a III-a: Eliza (I. Olteanu) 34.2, 
Dansator, Honda, simplu 3, event 30, 
ordinea 18, ordinea triplă 190: cursa a 
IV-a: Tulnic (Tr. Marcu) 30,7. Papion, 
Joviala, simplu 3. event 146, ordinea 22, 
ordinea triplă 173: cursa a V-a: Viraj 
(M. Ștefănescu) 37,4. Ris. simplu 12. 
event 118. ordinea 190; cursa a Vl-a: 
Huluba (I. Olteanu) 28,2, Struna, Rosa- 
Un, simplu 8. event 48 ordinea 84, or
dinea triplă 260: cursa a Vil-a : Madri
gal (I. Floreai 30.1, Papanaș, simplu 5, 
event 54, ordinea 30; cursa a VllI-a: 
Ral (Gh. Tănase) 30,5, Callopa, Zetirel, 
simplu 8, event 23, ordinea 22, ordinea 
triplă 382; cursa a IX-a: Cabanier (S. 
Mihăllescu) 42.5 Busuioc, simplu 3, 
event 16. ordinea 20. Pariul austriac s-a- 
ridicat la suma de lei 15.870 șl s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

I. Steaua — Dinamo 3
II. „U“ Craiova - U.T. Arad 1

III. F.C. Argeș — A.s.A. Tg. Mureș 1
IV. S.C. Bacău — Steagul roșu 2

V. „U“ Cluj — Jiul 1
VI. Petrolul — C.F.R. Cluj 2

VII. Politehnica — Crișul X
VIII. Bari — Perugia 3

IX. Catania — Taranto 1
X. Genoa — Livorno 1

XI. I.azio — Foggia l
XII. Modena — Reggina X

XIII Ternana — Regglana 1
Fond de premii • 351 312.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA BOX-EXPRES 

DIN 4 IUNIE
EXTRAGEREA I : 29 40 25 3 20 4 27 1: 

EXTRAGEREA a II-a : 34 19 36 24 25 21 
10 38: EXTRAGEREA a III-a: 39 28 8 19 
24 6 36 33; EXTRAGEREA a IV-a : 18 l» 
28 40 30 II 32 43; EXTRAGEREA a V-a : 
5 « 33 2 27 12 28 7.

Fond de premii : 1 314 104 lei;

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSFORT



LUPTĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT
ȘASE TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI

SALONIC, 4 (prin telefon). In. 
Palatul sporturilor din localitate a 
luat sflrșit duminică seara, după 
trei zile de întreceri, balcaniada de 
lupte greco-romane si libere (tine- 

Luptătorii români au avut

remarcabile, cucerind

I. GIBL'

EM. CRISTIAN

comportări ___________ _______
2 titluri de campioni la greco-ro
mane și 4 T 
pe națiuni 
cui II la 
Bulgaria.

la libere. în clasamentul 
România a ocupat lo- 

i ambele stiluri, după

FU MOȚ R. CODREANU

I. DUMITRU

X-

L. SIMON

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
ATLETIC ȘCOLAR 

mit de la Școala Sportivă experi
mentală Viitorul. O impresie de
osebită a făcut elevul A. Tutunaru 
care cu performanța de 1,82 m a 
stabilit recordul întrecerii. Sînt de 
arătat de asemenea performanțele 
elevilor G. Călin cu 13,56 m la 
greutate, și C. Drăgănița cu 11,0 
sec pe 100 m. Pe locul doi — Lie. 
10 Timișoara (antrenor Gh. Po
pescu) — 14 902 p, locul trei Lie. 
ind. de petrol Cîmpina (14 482 p), 
locul 4 Lie. Frații Buzești 
(13 740 p), locul 5 Lie. 3 
Tumu Severin (13 294 p), 
Lie. 8 Iași (12 896 p).

Titlul de 
fost decernat lui 
tinescu (Cîmpina) 
zat 3 346 p (11.0 
6,39 m —-lungime, __ ___
tate, 1,76 m — înălțime, 2:05,8 — 
860 m). Pe locul doi s-a clasat 
Mihai Borceanu (Timișoara) cu 
3 296 p.

Festivitatea de încheiere a fost 
marcată de decernarea a numeroa
se premii din partea C.C. al U.T.C., 
M.E.I., C.N.E.F.S. și a oficialități
lor locale echipelor și concurenți- 
lor clasați pe locurile fruntașe.

DE PENTATLON
(Urmare din pag- 1)

Titlul de campioană națională la 
individual a fost decernat elevei 
Eva Zorgo (Lie. 11 Cluj) cu 4 097 p 
(13,2 sec 
greutate 
1,57 ni — 
gime, 62,6 sec. — 400 m). Pe locul 
doi, Liana Ghițescu cu 3 842 p și 
Maria Jinga cu 3 748 p, ambele 
de la Liceul 2 Ploiești.

Campioană națională la băieți 
este echipa Lie. 39 București (an
trenor profesor R. Voicinoiu) care 
a totalizat 14 940 p. Din echipă au 
făcut parte : C. Drăgănița, A. Tu- 
tunaru, A. Weber, M. Scoarță, G. 
Călin și M. Metrosian. Campionii 
au avut adversari deosebit de te
nace în elevii Lie, 10. Timișoara, 
care au și condus pînă la ultima 
probă. în cele din urmă bucurește- 
nii s-au detașat cu un avans de 
33 p. Victoria campionilor este le
gată de atenția ce se acordă în 
această unitate școlară atletismu
lui, de sprijinul directorului Gh. 
Șovu, al directorului-adjunct I. 
Condoiu, precum și de ajutorul pri

— 100 m, 14,91 m — 
(recordul competiției), 
înălțime, 4,98 m — lun

Craiova 
Drobeta 
locul 6

campion național a 
Lascăr Constan- 

care a totali- 
sec — 100 m, 

12,86 m — greu-

Iată cîteva amănunte de la con
fruntările acestei ediții a competi
ției balcanice. Primii dintre repre
zentanții țării noastre care au in
trat în posesia titlurilor de cam
pioni balcanici au fost -greii* RO
MAN CODREANU (greco-romane) șl 
LADISLAU SIMON (libere). Co- 
dreanu l-a întrecut în meciul inau
gural prin tuș pe luptătorul turc 
A. Mibat, apoi a terminat la ega
litate cu P. Stancev (Bulgaria) și 
în partida finală a dispus de L. 
Provno (Iugoslavia), prin descalifi
care. Simon a obținut victoria îna
inte de limită în confruntarea cu 
V. Kaplan (Turcia) si a dispus la 
puncte de T. Radev (Bulgaria).

Cel de al doilea succes Ia greco- 
romane l-a repurtat ION GIBU, 
care a urcat pe prima treaptă a 
podiumului de onoare la cat. semi- 
muscă după ce a dispus la puncte 
de B. Salih (Turcia), la diferență 
de puncte de J. Georgacopoulos 
(Grecia) și a terminat Ia egalitate 
partida finală cu bulgarul H. Ra
vel. Alți patru luptători ai țârii 
noastre au cucerit medalii la greco- 
romane. Mihai Botilă (cocoș), Adrian 
Popa (semiușoară) și Dumitru Ma
nea (semigrea) au intrat în posesia 
medaliilor de argint iar Victor 
Prențu (ușoară) a obținut-o pe cea 
de bronz. Iosif Bender (semimijlo- 
cie) și Zoltan Csillag (mijlocie) s-au 
clasat pe locul 4. iar Mircea Neagu 
(muscă) și Tiberiu Horvath (pană) 
pe locul 5.

Din echipa țării noastre de lupte 
libere, după medalia de campion 
balcanic cucerită de Simon, alți 3 
reprezentanți ai României și-au ad
judecat medaliile de aur. Mai to
ții FLORIAN MOȚ (cocoș), care l-a 
învins în finală prin tuș pe Z. Ata- 
lay (Turcia). Apoi, semiușorul EMI- 
LIAN CRISTIAN a obținut o fru
moasă victorie în ultima partidă 
în fața luptătorului bulgar St. Stoi- 
cov, pe care l-a învins la puncte. 
Semimijlociu] ION DUMITRU a 
terminat la egalitate cu un alt 
luptător bulgar, S. Ahmedov, și a 
urcat împreună cu acesta pe prima 
treaptă a podiumului. Petrone An
ii rone (pană) și Gheorghc Paras- 
chiv (ușoară) au obținut medaliile 
de argint, iar Vasile Tigănaș (mij
locie) și Stelian Morcov (semigrea) 
pe cele de bronz. Gh. Stefan (semi- 
muscă) s-a clasat pe locul 4, iar 
I. Arapu (muscă) pe 5.

EXCELENTA COMPORTARE A FLORETISTELOR FINALA DE SIMPLU BĂRBAȚI ÎN TURNEUL DE TENIS
IN TURNEUL JEANTY

I. GYULAI, ClȘTIGĂTOARE,

PE LOCUL III Șl PASCU PE

PARIS, 4 (prin telefon). — Ulti
mul mare turneu feminin de flore
tă înainte de Jocurile Olimpice, 
.Trofeul Jeanty" a fost disputat de 
97 trăgătoare din 12 țări ale conti
nentului.

întrecerea a fost dominată de flo- 
retistele țării noastre, care au in
trat masiv în finala competiției : 
Ileana Gyulai, Olga Szabo și Ana 
Pascu. Lor li s-au mai alăturat Ca
therine Ceretti (Franța), C. Collino 
(Italia) și K. Giesselmann (R. F. a 
Germaniei).

Victoria a revenit trăgătoarei 
noastre Ileana Gyulai, care a tota
lizat 4 victorii. Ea a precedat-o pe 
C. Ceretti — 3v și pe O. Szabo — 
3v. Locul următor este ocupat, de 
asemenea, de reprezentanta țării 
noastre, A. Pascu. în finalul clasa
mentului figurează C. Collino — 2v 
și K. Giesselmann — 1 v.★

BOLOGNA, 4 (prin telefon). — 
Aproape o sută de floretiști din 
numeroase țări ale Europei au luat 
parte la tradiționala competiție 
„Trofeul Giovanini", care s-a des
fășurat anul acesta în sala Anto
nioni.

Trăgătorii români au avut o com
portare foarte modestă, fiind scoși 
din cursă încă în primele tururi ale 
întrecerii. Ștefan Haukler și Tă- 
nase Mureșan au fost eliminați 
chiar din primul tur pentru ca, în 
următorul, să părăsească competi
ția Iuliu Falb și Mihail Țiu. Aurel 
Ștefan a ajuns' în turul III — echi
valent cu sferturile de finală — 
dar n-a putut obține numărul de 
victorii necesar pentru a promova 
mai departe.

în finala turneului s-au calificat

IN „TRIUNGHIULARUL" DE LA ZIELONA GORA

DECATLONISTUL VASILE BOGDAN 
(3981 p) PE LOCUL II DUPĂ 5 PROBE

SZABO

LOCUL IV

polonezi (Koziejowskidoi trăgători
și Woyda). doi italieni (Granieri și 
Simoncelli), un sovietic (Ignatov) și 
un francez (Talvard).

La ora convorbirii telefonice se 
dispută ultimul asalt, decisiv pen
tru locurile I și II, între Talvard 
și Granieri. Ocupanții celorlalte 
locuri au fost : 3. Koziejowski ; 4. 
Ignatov ; 5. Woyda ; 6. Simoncelli.

„NEGATA MINSK
MINSK, 4 (prin telefon). în lo

calitate s-au desfășurat, sîmbătă și 
duminică (după programul J.O.), în
trecerile „Regatei Minsk", concurs 
internațional de caiac-canoc la care 
au participat valoroasele reprezen
tative ale U.R.S.S. (cu cîte două e- 
chipaje olimpice în fiecare probă), 
R. D. Germane (garnitura olimpică). 
Cehoslovaciei, Poloniei, Bulgariei și 
României (țara noastră fiind pre
zentă la start cu echipaje mai pu
țin experimentate). In finalele de 
duminică, cea mai bună compor
tare a sportivilor români s-a înre
gistrat în cursa de caiac 4 (1 000 m), 
în cadrul căreia Dragulschi — Pa
vel — Iacob — Roșea au ocupat un 
meritoriu loc III (3:16,8), după pri
mele două echipaje sovietice, cre
ditate cu 3:14,6, respectiv 3:16,0,

Franfa: OLYMPIQUE 
MARSEILLE, ClȘTlGĂ Șl CUPA

DE IA ROLAND GARROS ÎNTRERUPTA DIN CAUZA PLOII
• LA SIMPLU FEMEI, ClȘTlGĂ BILLIE-JEAN KI\G

PARIS — Din cauza unei fur
tuni puternice nu s-au putut des
fășura toate finalele în turneul in
ternațional de tenis de la Roland 
Garros.

în proba de simplu femei, ame
ricanca Billie-Jean King (în vîrstă 
de 29 de ani) a dispus de austra- 
lianca Evonne Goolagong (20 de 
ani) cu 6—3, 6—3.

LA CAIAC-CANOE
dar înaintea echipei olimpice a 
R. D. Germane (3’18,6). Menționăm, 
de asemenea, locul IV ocupat de 
canoea noastră de dublu.

In finala de simplu bărbați s-au 
întîlnit spaniolul Andres Gimeno 
(35 de ani) cu Patrick Proisy (22 de 
ani^ După ce Gimeno a pierdut 
primul set cu 4—6, l-a cîștigat pe . 
cel de al doilea cu 6—3. în setul 
al treilea, cînd meciul a fost între
rupt din cauza ploii. Gimeno con
ducea cu 3—0. Această partidă, pre
cum și celelalte finale, vor conti
nua probabil astăzi.

In semifinalele turneului de ju
niori Pinner (R. F. a Germaniei) a 
dispus cu scorul de 3—6, 6—4, 6—0 
de Traian Marcu. La junioare, Mo
nica Jausovec (Iugoslavia) a cîști
gat cu 7—5, 10—8 în fața Marianei 
Simionescu.

O FRUMOASA VICTORIE LA LUPTE GRECO-ROMANE

ROMANIA - R. F. a GERMANIEI 6-4
Echipa’ olimpică de lupte greco- 

romane a României, care efectuea
ză un turneu în Republica Fede
rală a Germaniei, a susținut la 
Saarbrucken o partidă amicală cu 
echipa țării gazde pe care a în- 
trecut-o cu 6—4. Punctele echipei 
române au fost obținute de I. Stoi
ca (cat. semimuscă), S. Popescu

(semiușoară), I. Gabor (semimijlo- 
cie) și V. Fodorpatakj (mijlocie). I. 
Baciu (cocoș), I. Păun (pană), N. 
Martinescu (semigrea) și V. Dolip- 
schi (grea) au terminat meciurile 
lor la egalitate, iar E. Hupcă (u- 
șoară) a pierdut la puncte în fața 
lui Schroder. La cat. (muscă) nu 
am prezentat concurent.

Ca de obicei, în concursurile at
letice fără o firmă prea atrăgătoa
re, anemometrul care măsoară tă
ria vîntului a lipsit și ieri dimi
neață în reuniunea programată pe 
stadionul Republicii. Faptul este cu 
atît maj regretabil, cu cit el ne-a 
privat de posibilitatea unei evaluări 
exacte a formei sportive pe care 
o deține, la această oră, cea mai 
rapidă alergătoare din țară, Vale
ria Bufanu.

Atleta feroviară a concurat ieri 
pentru prima oară în acest an, 
într-o cursă oficială de 100 m gar
duri, avînd-o pe culoarul alăturat 
pe tînăra Valeria Biduleac. Un 
start bun, un ritm care a crescut 
evident spre finalul distanței și 
cronometrele au marcat pentru e- 
leva profesoarei Eveline Ghimpu 
un rezultat excelent : 12,9. Cifra 
este egală cu recordul național al 
probei și indiferent de tăria vîn
tului ajutător (cu ceva mai mult 
peste doi metri pe secundă), de
monstrează posibilitățile frumoa

se ale sportivei bucureștene.
Această cursă nu a putut însă 

nici pe departe salva programul 
cu totul modest, urmărit aproape 
90 de minute în această reuniune. 
Probe cu cîte doi-trei concurenți, 
rezultate mai mult decît modeste, 
care nici nu pot fi amintite — 
iată ce ne-a oferit campionatul 
atleților din liceele bucureștene. 
Competiția,- departe de a arăta o 
imagine asupra valorii atletismu
lui școlar din Capitală, a fost a- 
proape în întregime ratată. Marea 
greșeală constă în faptul că ea a 
fost programată la acesta date, 
ci~d mai mulți dintre performerii 
liceelor bucureștene se aflau an
gajați în alte întreceri.

în sfîrșii, alte două rezultate 
hors-concours : mărșăluitorul Con
stantin Stan de la asociația P.T.T. 
(antrenor D. Parasehiveșcu) a sta
bilit un nou record național, aco
perind distanța dc 5 kiți in 20:54,6 
(v. rec. îi aparținea cu 21:01,6).

VARȘOVIA, 4 (prin telex, de la 
redacția ziarului „Przeglad Spor- 
towy). în localitatea Zielona Gora 
s-au desfășurat întrecerile unui in
teresant triunghiular de decatlon 
între atleții echipelor reprezenta
tive ale României, R. F. a Ger
maniei și Poloniei.

După primele 5 probe, în fruntea 
' clasamentului se află în mod sur
prinzător sportivul polonez Ryszard 
Skowronek, care a totalizat 4030 de 
puncte. El este urmat de reprezen
tantul țării noastre Vasile Bogdan 
cu 3981 p. Atletul român a avut o 
frumoasă comportare în primele 5 
probe, pe care le-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 11,1 — 100 m, 
49,4 — 400 m, 1.91 m — săritura 
în înălțime, 14.26 m — aruncarea 
greutății și 7,43 m — săritura în

lungime. Iată, de altfel, ordinea 
primilor 6 clasați după 5 probe i 
1. Ryszard Skowronek (Polonia) 
4030 p, 2. Vasile Bogdan (Româ
nia) 3981 p, 3. Rj'szard Katus (Po
lonia) 3887 p, 4. Werner Haegele 
(R.F.G.) 3821 p, 5. Edward Mis 
(Polonia) 3750 p, 6. Ryszard Koza- 
kiewicz (Polonia) 3720 p. La ora 
închiderii ediției, întrecerile din 
ziua a doua sînt în curs de des
fășurare.

• Cu prilejul concursului inter
național desfășurat la Bratislava, 
sprinterul grec Papageorgopoulos a 
egalat recordul european în proba 
de 100 m cu timpul de 10,0. En
glezul Given s-a clasat pe locul 
doi cu 10.1 (nou record al Marii 
Britanii).

Valeria Bufanu în timpul cursei încheiate în 12,9 s.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ESTE NOUA CAMPIOANA

UNIVERSITATEA CLUJ SI

TARII LA HANDBAL FEMININ
CONFECȚIA AU RETROGRADAT

L

în finala Cupei Franței, care a 
avut loc ieri la Paris, pe noul sta
dion Parc des Princes, s-au Intîl- 
nit echipele Olympique Marseille 
și formația corsicană Bastia. Vic
toria a revenit fotbaliștilor din 
Marsilia cu 2—1 (1—0), prin golu
rile marcate de Kouekou (min. 15) 
și Skoblar (min. 73). Punctul de 
onoare al învinșilor a fost înscris 
în min. 84 de Francescatti. Ast
fel. Marseille, după ce a cucerit 
titlul de campioană, cîștigă și Cupa.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 26-a — ultima a campionatului 
austriac desfășurată în cursul săp- 
tămînii : A.S.K. Linz —/ Wiener 
Sport Club 2—0 ; Rapid Viena — 
Voest Linz 3—0 ; Austria Salzburg— 
Alpine Donawitz 0—0; Sturm 
Graz — F. C. Vienna 4—1 ; Eisen- 
stadt — Bischofshofen 6—0 ; Aus
tria Viena — A. K. Graz 4—0 ; 
Admira Wacker — Simmering 2—2. 
Clasament: 1. Wacker Innsbruck — 
36 p ; 2. Voest Linz — 34 puncte; 
3. Austria .Viena — 34 puncte.

R. F. a GERMANIEI: 
BAYERN MUNCHEN, ÎN MARE 

FORMĂ

Austria : WACKER INNSBRUCK 
CAMPIOANĂ

CAMPIONATE... CUPE

Campionatul vest-german a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 32-a.

Duelul dintre Bayem Mtinchen și 
Schalke 04 continuă și se pare că 
meciul direct dintre aceste două 
formații (programat în ultima etapă, 
la 2’8 iunie) va desemna echipa 
învingătoare în campionat. Sîmbă
tă, Bayern a dispus de Eintracht 
Frankfurt cu 6—3, iar Schalke 04 
a învins pe V.f.L. Bochum cu 2—0. 
Alte rezultate : Borussia MSnchcn- 
gladbach — Eintracht Braunschweig 
4—1, F.C. Koln — Hannover 96 4—1, 
Rot Weiss Oberhausen — Werder 
Bremen 2—2, Hamburger S.V. — 
M.S.V. Duisburg 2—0, Hertha B.S.C. 
— F.C. Kaiserslautern 4—3, Fortuna 
Dusseldorf — Arminia Bielefeld 
3—1, Stuttgart — Borussia Dort
mund 2—1.

In clasament, Bayern Miinchen 
conduce cu 51 p, urmată de Schal
ke 04 cu 50 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• într-un meci restanță din ca

drul campionatului unional, echipa 
Spartak Moscova a întrecut cu sco
rul de 2—1 formația Lokomotiv 
Moscova.

• La Bergamo, în cadrul turne
ului italo-englez, s-au întîlnit e-

DUPĂ PATRU RUNDE
ÎN TURNEUL DE LA LAS PALMAS

ci imagine din finala Cupei Austriei, desfășurată sîmbătă la Viena. După 
ac a fost învinsă în primul meci cu 2—1 de Wiener Soort i\lub, -in a 
doua partidă Rapid a cîștigat cu 3—1 și totodată Cupa în imagine, 
Wustinger de la Wiener Sport Klub (în stingă) șutează spre poarta adversă.

Telefoto : A. I’.-Agerpres
chintele Atalanta și Sunderland. 
Fotbaliștii italieni au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (0—2).

e Echipa Wolverhamton Wan
derers, aflată în turneu în Noua 
Zeelandă, a jucat la Auckland eu 
o selecționată locală, pe care a în
vins-o cu scorul de 3—2 (2—0). 
Golurile formației engleze au fost 
marcate de Gougan (2) și Curran.

Stanley
care a 
sa, „e- 
va mai

la

părerea asupra celor petrecute a- 
tunci. Este vorba de sir 
Rous, președintele F.I.F.A., 
declarat că, după părerea 
chipa Glasgow Bangers nu
trebui autorizată să participe 
o competiție europeană interciu- 
buri timp de cel puțin doi ani. 
datorită incalificabilei purtări a 
suporterilor săi la Barcelona..."

ECHIPA IRANULUI — CEA 
DE-A 16-A FINALISTĂ LA J.O

Selecționata de fotbal a Iranu
lui este cea de a 16-a echipă ca
lificată pentru turneul final al 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen.

în meciul de baraj, disputat la 
Rawalpindi, fotbaliștii iranieni au 
învins cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația R.P.D. Coreene. în primele 
două jocuri, cele două echipe ter
minaseră la egalitate.

STANLEY ROUS: „GLASGOW 
RANGERȘ AR TREBUI ELIMI

NATA DIN CUPELE 
EUROPENE I"

TELEX
Contlnuindu-si turneul in Japonia, .-.e- 
lecționata masculină de baschet a Ceho
slovaciei a evoluat la Yoto in compania 
reprezentativei țării gazdă. Victoria a 
revenit cu scorul de 71—65 (44—32) oaspe
ților. Aceasta a fost cea de a patra vic
torie obținută de baschetballștli ceho
slovaci în cadrul acestui turneu.

Proba de simplu femei din cadrul tur
neului internațional do tenis de la Sur
biton (Anglia) a fost cîștigată de jucfi- 
tnarea americană Patti Hogan care, în 
finală, a Invlns-o cu 6—4, 6—3 pe engle
zoaica Joyce Williams.

Cea de a XlV-a ediție 
tulul feminin de handbal 
ieri cu victoria — conturată încă mult 
înainte de finalul întrecerii — formației 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (antre
nor Constantin Cache). Echipa timișo
reană. care a dominat competiția de 
la -cap la cap“. își înscrie astfel în 
palmares o frumoasă performanță, pe 
deplin meritată dacă ținem seama de 
valoarea generală dovedită de jucătoa
rele tirnișorence în acest campionat. 
Vom nota, de asemenea, că Universi
tatea Timișoara c’știgă pentru a 6-a 
oară titlul național. în partea de jos 
a clasamentului lucrurile au fost la fel de 
clare încă înainte de ultima etapă, în 
sensul că echipele Universitatea Cluj 
și Confecția București au retrogradat 
tn divizia B.

Dar iată rezultatele înregistrate ieri, 
In ultima etapă :

CONFECȚIA BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 6—10 (1—6). Partida
de adio în divizia A a handbalistelor 
de la Confecția nu s-a desfășurat sub 
cele mai bune auspicii pentru ele. 
Mureșencele. dornic? probabil să dove
dească că rămînerea lor in divizia A 
nu este inPmplătoare. au lunt meciul 
în serios și, organizindu și foarte judi

a campiona- 
s-a încheiat

cios apărarea, au pus bazele unei me
ritate victorii încă din prima parte a 
întîlnirii. Tabela de marca] arăta la 
încheierea primei reprize un scor cate
goric în favoarea handbalistelor din 
Tg Mureș. După pauză aspectul parti
dei s-a mai schimbat, în sensul că 
Mureșul a început să manifeste o oa
recare scădere fizică, iar Confecția 
ceva mai mult agresivitate în atac. La 
un moment dat se părea chiar că 
bucureștencele vor egala, ele reușind 
să se apropie simțitor de adversarele 
lor : 5—7 (min. 39), 6—8 (min. 47).
Dar, nici rezervele fizice ale jucătoa
relor de la Confecția nu au fost prea... 
mari, deoarece în ultimele minute ele 
au cedat evident pasul, perm ițind for
mației oaspe să se detașeze.

Punctele au fost marcate de : Zam. 
firache (4), Bidiac, Serediuc — Confec
ția ; Sos (4), Szebeny 
Mathe — Mureșul. Au 
dar cu unele aprecieri 
tactele de la semicerc. 
Proorocu — Ploiești.

Călin ANTONESCU
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 

I.E.F.s. Rvcirewș-n 17—u (ii 1). Mai 
bine de 4 000 de spectatori, înfocați

(4), Szollossy, 
arbitrat corect, 
greșite în con_ 
O. Velicu și V.

susținători ai echipei Universitatea au 
ținut să asiste nu numai la partida 
finală, care avea să consfințească vic
toria formației lor favorite, ci și la 
momentul solemn în care handbalistele 
acestei echipe aveau să îmbrace tri
courile de campioane ale țării. Intr-a
devăr, la sfîrșitul meciului, în aplau
zele celor prezenți, tov. Mi hai Tîrno- 
veanu, membru al biroului F.R.H., a 
înmînat jucătoarelor tirnișorence și an
trenorului lor, prof. Constantin Laciie, 
medaliile șt tricourile de campioane. 
Totodată, echipa I.E.F.S. a primit pla
cheta pentru locul III în campionat.

Cu toate că jocul s-a disputat pe o 
căldură sufocantă și în ciuda faptului 
că rezultatul nu mai putea influența 
în nici un fel configurația clasamentu
lui, cele două formații au oferit nu
merosului public un spectacol agreabil, 
o întrecere sportivă, cu multe și inte
resante momente. Superioare pe plan 
fizic și tactic, handbalistele de la ” ' 
versitatea Timișoara au dominat 
majoritatea timpului, avînd în perma
nență avantajul pe tabela de marcaj.

Punctele au fost marcate de : Iba_ 
dula (5), Popa (3), Rigo (3), Hrivnlac 
(2). Sauer (2), Onofraș ții Prișcu — 
Universitatea : Băicuianu (4), Bota (2), 
Bunea (2), Rublenco, Guță, Vasile — 
I.E.F.S. Au condus corect Gh. Crîsnic 
și A. Pohl - Petroșani. (P. ARCAN — 

wcoresp. județean).

Uni- 
în

TEXTILA BUHUȘI - UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 13—ÎS (5—7). Mulțu
mite. probabil, de locul pe care îl au 
tn clasament șt fiind ferite de emoțiile 
retrogradării, handbalistele de la Tex
tila au evoluat foarte slab tn apărare 
și in atac, fiind o pradă ușoară pentru 
experimentata formație bucureșteană. 
In aceste, condiții este lesne de Înțeles 
că Universitatea București a putut juca 
mai lejer, demonstrînd că locul secund 
pe care-1 ocupă la sfirșitul campiona
tului este pe deplin meritat. De notat 
că scobii a fost doar scurt timp echi
librat (min. 8 : 2—2). Au marcat : Șer_ 
ban (5), Stoleru (3), Munteanu (3), 
Vieru (2) — Textila. Arghir (6), Sram- 
ko (3). Tordache (3), Mereu. Niță. Su
rugiu, Furcoi — Universitatea. (I. VIERU 
— coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ — VOINȚA 
onoRHEl 15—8 (7—4). Detașindu-sc
încă din prima repriză, studentele 
și-au încheiat activitatea în divizia A 
printr-o clară și meritată victorie. Au 
marcat : Vidu (7), Bcarz (5), Butan
(2) , Căprian — Universitatea, Mikioș
(3) , Teglaș (2), Biro ('!), Papp — Vo
ința. Au condus T. Vulcăr.escu ți I. 
ManoUu — Sibiu. (P. RADVANI — co
resp.)

RULMENTUL BRAȘOV 
BUCUREȘTI 23—10 (£>—3).

FLORIN GHEORGHIU

Sînt cunoscute faptele reproba
bile, petrecute miercurea trecută 
pe stadionul „Nou camp“ din Bar
celona. cu prilejul partidei dintre 
Dinamo Moscova și Glasgow Ran
gers, care se întîineau în finala 
„Cupei cupelor", incidente provo
cate de suporterii echipei scoțiene

O voce autorizată și-a spus

Boxerul venezueloan Betullo Gonzales 
și-a păstrat titlul de campion mondial 
la cat. muscă (versiunea W.B.C.) lnvțn- 
gînd prin fc.o. tn repriza a 4-a pe Socra
tes Batoto (Fllipine).

RAPID

PRINTRE FRUNTAȘI*
După disputarea a 4 runde, în 

turneul internațional de șah de la 
Las Palmas conduc marii maeștri 
sovietici David Bronstein și Vasili 
Smîslov, cu cite 3 p fiecare. îi ur
mează Florin Gheorghiu (România), 
Bent Larsen (Danemarca) și Lajos 
Portisch (Ungaria) — cu cîte 2l/2 P, 
Benko (S.U.A.), Medina, Pomar, Vi- 
sier (toți Spania), Tatai (Italia), Leh
mann (R.F. a Germaniei) — 2 p etc. 
în runda a 4-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) a cîștigat la sue
dezul Ulf Anderssen. Dominguez 
l-a învins pe Benkd, Portisch pe 
Tatai și Larsen pe Menvielle. A 
fost consemnată remiza în partide
le Bronstein — Smîslov, Visier — 
.Valcarcel și Huguet — Lehmann.

lilE NĂSTASt PREZfNT

cea de a 13-a etapă a Turului ciclist a> 
Italiei, desfășurată pe traseul Forte dei 
MarmI—Savona, a revenit italianului 
Wllmo Francioni, cronometrat pe dis
tanța de 200 km ou timpul de 5 h 40,6. 
Plutonul, condus de belgianul Roger de 
Vlaemtnck. a sosit la 6 secunde de în
vingător. în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă campionul 
belgian Eddy Merckx, urmat de suede
zul Gosta Pettersson — la 1:32. spaniolii 
Jose Manuel Fuente — la 3:59.0 Miguel 
Marla Lașa — la 5:41.0 și italianul Felice 
Gimandi — ța 6:26,0.

IA TURNEUL DE EA HAMBURG
HAMBURG, 4 (Agerpres). —Cam

pionatele internaționale de tenis ale 
R. F. a Germaniei se desfășoară în
tre 5—11 iunie la arena Rothen- 
baum din Hamburg. La întreceri 
participa jucători și jucătoare din 
19 țări. în proba de simplu bărbați 
organizatorii au stabilit următoarea 
ordine a favoriților : 1. Kodes (Ce
hoslovacia) ; 2. Orantes (Spania) ; 3. 
NASTASE (România); 4. Frantilo- 
vici (Iugoslavia); 5. Panatta (Ita
lia) ; 6. Hewitt (R.S.A.); 7. Barthes 
(Frahța): 8. Szoke (Ungaria). La 
simplu femei, prima favorită este 
Helga Masthoff (R.F.G ).

Turul ciclist al Angliei (rezervat rutieri
lor amatori) a continuat cu etapa a 6-a 
desfășurată pf. distanta Llandudne — 
New Brighton. Victoria a revenit olan
dezului Cees Priem. care a acoperit 133 
km în 3 h 15:17. In clasamentul general, 
pe primul 
Svoboda.
B
Competiția 
a avut Ioc 
victoria scrlmerulul suedez Orval Joen- 
sen care, în turneul final, a totalizat 4 
victorii. Pe locurile, următoare S-ȘU. 
clasat austriacul Rudi Trost și suedezul 
Ele Boem — ambii cu cîte 3 victorii. 
La acest concurs au participat 124 dc 
sportivi din 12 țări.■
La Budapesta s-a disputat întâlnirea 
dintre echipa locală B.S.C. și formați» 
Partizan Belgrad, contând pentru semifi
nalele „Cupei orașelor târguri" la tenis 
de masă. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 5—1.

loc a trecut cehoslovacul

Internațională de spada, care 
la Miinchen, s-a încheiat cu
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CRIȘUL
Irezistibil acest sprint al Argeșului !
La 12 aprilie, conturile păreau încheiate:

6 3
0 8

se răstoarnă

1. U.T.A. 20
•3. Argeșul 20

După numai șapte etape,
labil :
1. Argeșul
2. U.T.A.

11
12 

rolurile

39:17
33:27

pind la incaicu-

23
24

F. C. ARGEȘ 1 (0)

A S. A 0(0)
k________________ —-a

Șl PENTRU F.C. ARGEȘ5
27
27

S-AU POTICNIT AGASA!
primele secunde, ca urmare a do
minării exercitată de piteșteni. Nu
mărul loviturilor de colț va crește 
neîncetat Dar publicul aștepta 
golul ! Suporterii formației piteștene 
vor mai trece prin destule emoții 
Oa contraatacurile din min. 51, 63, 
65 și 68) pînă să-și vadă visul îm
plinit. Și, totuși, in min. 77, în tri
bunele stadionului rl Mai', înțe
sate de public, au izbucnit urale 
și pentru F. C. Argeș. De curînd 
introdus. Ștefan a încercat și el vi
gilența lui Nagel, dar un picior in
terpus a trimis balonul în corner ; 
Radu l-a executat scurt, lui Pigu- 
lea. acesta a centrat în careu, un
deva înspre punctul de la 11 m, 
unde (pentru prima oară în această 
partidă) Dobrin s-a aflat complet 
singur ; a urmat un voie, stil... Do
brin, și golul a fost imparabil: 
1—0, scor cu care partida se va 
încheia, deși cu 2 minute înainte 
de finiș. Mureșan s-a aflat foarte 
aproape de egalare.

Stadionul 23 August; timp frumos: teren bun; spectatori aproximativ 7 000. 
Raportul șuturilor la poartă : 18—6 (pe spațiul porții: 9—0). Raport de cor- 
nere : 11—1.

8
7

2
7

36 
33 

Un veritabil final de cursă otletică, în care Dobrin & comp.
-----------’— —1 2.._"----- U.. cursă

17
13

43:31
45.26

forjează cu dezinvoltura unui Snell sau Eliott. Un final de____
în care .cifrele sint mai elocvente decît filmul acestei desprinderi 
fără precedent. Tn numai 7 etape. Argeșul cîsrigâ 12 puncte ; 
U.T.A. reușește doar 5. în 7 etope. Argeșul primește doar patru 
goluri ; U.T.A. cedează de 9 ori.

Deși mai sînt cîțiva metri buni, iar fotbalul oferă destule sur
prize, acest sprint irezistibil e plin de semnificații, indiferent de 
„fotografia sosirii'.

U.T.A. a visat al treilea titlu în patru ani, dar și-a văzut visul 
pălind în fața unei legi implacabile, care spune ca o asemenea 
performantă, cu numai 11 nume în formație, tine mai mult de 
miracol. în această primăveră, U.T.A. a cedat treptat, acuz'-c 
poate, povara celor 8 jocuri în plus cu Salzburpul, Zoqlebie, Setu- 
bal și Tottenham, cîstigătoarea „Cupei tirgurilor*. Se confirmă, 
deci, încă o dată, faptul că fotbalul nostru nu are resursele ne
cesare unor bătălii pe două fronturi simultane, idee liustratc cum 
nu se poate mai bine și de faptul că echipele „tricolore* Dinamo 
și Steaua au jucat ieri, în nocturnă, un meci pur. ca o plimbare 
de septuagenari pe sub alei.

Toate acestea nu scad cu nimic din meritele sprintului specta
culos al Argeșului, indiferent, repet, de confiquratia ulhmului cla
sament.

Această victorie posibilă a Argeșului ne va face să medităm 
mai mult asupra ideii de club sportiv consacrat exclusiv fotbalului.

Această victorie posibilă a Argeșului ne va face să medităm 
cu mai multă suplețe asupra rolului vîrstei și experienței antreno
rului.

în sfîrșit. această victorie posibilă a Argeșului va consemna 
apariția unui oraș nou pe harta campionilor, o hartă care, în 50 
de ani, a aprins doar cîteva becuri, la Timișoara, la București, 
la Arad, la Oradea si la Ploiești.

Cine și-ar fi închipuit că Teoscă si Ozon vor aplauda 
repede succesul unui anume Florin Halag an ?

Poate că secretul victoriei posibile a tînorului antrenor 
explicația în faptul că el a călcat gazonul Piles: or, ca 
si s-a iansat deseori în subtile „un-doi'-uri cu Dobr -.

Poate...

atît de

îsi are 
iucâtor.

loan CHIR1LA

STEAUA 0(0)

DINAMO
k________ :___

1(1)
__ :____ a

Stadion „1 Mai'; timp noros; teren bun; spectatori circa 15 000. A marcat 
DOBRIN (min. 77). Raportul șuturilor la poartă : 18—7 (pe spațiul porții: 8—3). 
Raport de cornere : 18—3.

F. C. ARGEȘ : STAN — Ciolan (mln. 30 Frățilâ). OLTEANU. toad. Ivan
— Pigulea. M. Popescu (mia. 70 D. ȘTEFAN). — Radu. Prepurgel, DOBRIN, 
JEBCAN.

A^_A. : NAGEL — Șleam. Szekely. ISPIR. CZAKO _ SZOLOSZI. BJlSnl
— Vărodi. Fazeăas (min. 83 Lucad U). MUREȘAN. HAJNAL.

A arbitrat GRIGORE BIRSAN (Gajți) ***♦*. ajutat bine la linie de 
G. Retezau șt D. Ghețu (ambii din București).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — A S.A. 4—0 (4—0).

PITEȘTI. 4 iprin telefon, de la tri
misul nostru

O smgură dată — in primele 45 
de minute — s-au auzit urale in 
tribunele stadionului de Ungă Tri- 
vale. .Erupția* celor aproape 15 000 
spectatori se petrece in min. 33, 
cînd o ieste sosită pe calea unde
lor anunța deschiderea scorului la_ 
Craiova. în favoarea echipei hu 
Oblemenco, cei ce începuse .execu
ția" U.T.A.-el în tot acest timp, 
aici la Pitești, jucătorii lui F. C. Ar
geș aduseseră inimoșilor tor supor
teri o satisfacție pur platonică, ex
primată printr-o dom:nare uneori 
insistentă, dar adeseori oarbă. For- 
miLa folosită și miercuri la Coo- 
stanța (cu Ciolan — Piguiea. Pre- 
purgel. ne axul dreot al ech:nei) 
se dovedea imobilă in manevrarea 
balonului, ațteptind aproape lotul 
de Ia DobriiL Se Doorin n-a prege
tat niri o ci:t*â să-s: poarte s: 
astăzi (ilt. — ieri) echipa sa spre 
victorie. A .acuzat* marcajul strict 
efectua: asupra Iui de Szc-lăszi. și-a 
plimbat .jandarmul* pe tot fructul 
liniei de atoc și. rind a avut un

sfert de metru răgaz, a creat faze 
periculoase in careul advers (min. 
5, 6, 28, 32), sau — cu execuții 
fulger, infracțiuni de secundă — a 
fost ieri la un pas de finalizare 
(min. 10. 26 și 35). Oaspeții acțio
nau cu maximum de atenție în de
fensivă, ripostind nu o dată pericu
los pe contraatac. Hajnal a avut și 
o bară (min. 40), la o minge urmă
rită insistent în careu și șutată din 
unghi dificil.

Imediat după pauză. F. C. Argeș 
a reinnodat firul superiorității teri
toriale; obținind două cornere în G. NICOLAESCU

Univ. CRAIOVA 2(2)

U.T.A. 0(0)

IN SCOR EGAL
AR EI FOST MAI ECHITABIL

în vedeta cuplajului de pe ,.23 
August" — și în premieră anuală, 
la lumina reflectoarelor — Steaua 
șj Dinamo, cele două mari absen
te de la sprintul final al acestui 
campionat, s-au întîlnit într-un meci 
lipsit de miză competiționalâ, care 
promitea totuși un spectacol de ca
litate, dată fiind tradiția întîlnirilor

Stadion 
bun; timp 
Intimiril ; 
45 000. A 
(mln. 8).

Raportul .
(Pe spațiul porții : 
cornere 6—2.

,23 August'; teren foarte 
închis, ploaie tn finalul 

spectatori ' ——
marcat :

finalul 
aproximativ 

DUMITRIU 11

șuturilor la poartă 15—10.
8—5). Raport de

SATMAREA-STEAUA : HAIDU
NU. Smapandache, Clugarin, Cristache
- Naom (mln 74 Ștefănescu). Vigu
— Pantea (mm. 74 Năstase). Tătaru, 
IORDĂNESCU Dumitriu HI.

rită nesiguranței dovedită in apă
rare. confuziei în organizarea ac
țiunilor trfensive și. mai ales, lip
sei de inspirație a atacanților să: 
în situațiile clare de finalizare.

In prima parte, jocul s-a «iesfr- 
șurat într-un ritm lent, cu multe 
atacuri poziționale de ambele părți, 
neutralizate la marginea careului 
de 16 m. Dinamoviștii acționează 
totuși ceva mai hotărit și. după o 
ocazie excelentă ratată de Doru 
Popescu (min. 6), la o ezitare a lui 
Haidu, același Dora Popescu con
struiește, două minute mai tirziu, 
o fază de gol, sub privirile apără
torilor steliști. încheiată cu un 
șut sec de Ia 14 m. al lui Dumitriu 
II, in urma căruia mingea intră 
pentru prima și singura dată in

mitriu III (mia. 28), Tătaru (min. 
62) și lordânescu (min. 67) cîteva 
stoații bune de gol, cărora mai 
trebuie adăugate cele cîteva mari 
ratări d:n dramaticul final al parti
dei, cînd Constantinescu a reușit 
să apere cn prețul unor intervenții 
spectaculoase poarta și victoria 
echipe: sale.

Mihai IONESCU

DINAMO : CONSTANTINESCU — 
Cheran, Sandu Gabriel, Dobrău, De- 
leanu — DINU, NUNWEILLER VI _ 
Săleeanu. DUMITRIU II, D. Popescu. 
Batacliu.

arbitrat AUREL B E N T U 
ajutat bine la tușă de C. 
și D. Ghețu (toți din Bucu-

A★ ★★★★,
Niculescu 
rești).

Trofeul _ .
La tineret-rezerve : Steaua — Di

namo 2—0 (2—0).

Petschovschl : 10.

jucători 
au 

lip-

for-

dintre cele două puternice rivale 
ale fotbalului nostru.

Dar, spre marea dezamăgire a nu
meroșilor spectatori prezenți în tri
bune, Steaua și Dinamo — avînd 
în componența lor mulți 
din loturile reprezentative
oferit un spectacol mediocra, 
sit de atractivitate, cu puține faze 
de calitate la capătul căruia 
mația condusă de Nicușor a obți
nut victoria la un scor identic (1—0) 
cu cel realizat în toamna anului 
trecut. Și asta, în ciuda faptului 
că echipa antrenată de Valentin 
Stănescu a avut inițiativa în cea 
mai mare parte a întîlnirii, că și-a 
creat mai multe situații de gol, 
ceea ce i-ar fi dat dreptul (teoretic) 
Ia un rezultat de egalitate. Rezultat 
pe care, însă, nu l-a obținut, dato-

POLITEHNICA : Pop — Greerosu, Romllă I, Aleea, Pali — ROMILA II. 
Simionaș — Incze (min. 38 Moldovan). Lupulescu. Cuperman, Dănllă.

CRIȘUL : BOLOGAN — P. Nicolae, Sărac, LUCACI. CATONA II — Blrta, 
DARABAN — Tămaș (min. 75 Bocșa), Agud, Colnic, Cavalcic. ,

A arbitrat C. GHEMINGEAN ★★★★*, ajutat bine la linie de V. Toma și 
C. Manușaride (toți din București).

Trofeul Petschovschl : 9. .....................
La tineret-rezerve : Politehnioa — Crișul 2—1 (0 1).

IAȘI, 4 (prin telefon, de la trimisul 
nostru)

în Dealuâ Copouluii s-a mai con
sumat o dramă ! O echipă din care 
lipseau cîțiva titulari, accidentați 
sau suspendați (Costaș, lanul, Stoi- 
cescu, Marica, Moldoveanu), nu a 
putut infringe elanul tardiv al u_n€j 
formații retrogradate, terminînd 
acest meci de mare miză cu un 
scor amărît și prevestitor de rele. 
Crișul a jucat practic pentru meci 
nul, baricadînd careul lui Bologan, 
menținînd în avangardă doar doi 
jucători (Covalcdc Și Colnic), sufi
cient de rapizi și întreprinzători

„BĂTRÎNA DOAMNA"
A FOST 0 SIMPLĂ AMINTIRE

Stxdloaul Central teren ban: timp bun: spectatori circa 26 000. A marcat: 
OBMMBKCI :: ? :: Raportul șuturilor la poarta; 22—13 (pe spațiu-
perei: 11—4) Raport de cornere: 7—5.

UNIVERSITATEA : PILCA — Niculescu. DESELNICU. SAMEȘ. Velea — 
yrrtatrtaw Ivan r—-~t S Donose) — TARALUNGA, Neagu (min. 70 Ntța), 
na: .emenco. Mareu.

U-T-A. : ZILLER — Birău. Lereter. Calinin. Popovici — Petescu. Domide 
* AxCBăe. Stins. Bmeoracth. Both (min. 46 Cosa).A -»—■■■ KMM RUS ****. ajutat la linie de I. Soos și Z. Szecsel 
fsx- im Tg. Mureș)

La°ttne«e<-reeerve : Universitatea Craiova — U.T.A. 2—0 (2 0).

• ••

CRAIOVA, 4 (prin Wlefon, de la 
trimisul nostru

U.TJL a venit în Bănie pentru 
cel puțin an punct, ca sâ mai poa
tă visa la titlu. 057 a venit fără 
âouă puncte de sprijin — Pojonî, 
pilonul defensivei (suspendat) și 
Kun II. săgeata de gol (accidentat). 
In acest context, era foarte greu ca 
echipa arădeană, care n-a cucerit 
măcar un punct vreodată la Craio
va, să facă, față unei formații în 
care Oblemenco alerga după cunu
na de golgeter. Era greu, dar nu 
imposibil. Jocul, însă, avea să ade
verească tristele anticipații pentru 
arădeni. Pentru că U.T.A. a început 
slab, nereușind o repriză întreagă 
(prima) să arate prin nimic că se 
gîndește la titlu. Joc vlăguit, ca Și 
inexistent în atac, cu culoare largi

UN GOL CREAT
DE EXTREMA STINGĂ (!) DUMITRU...

Vremea a ținut cu fotbalul. Sîm- 
bătă seara a plouat nemilos, dar 
duminică, cerul s-a limpezit și 
cuplajul de la București avea să 
se bucure de o neașteptată ade
ziune din partea publicului

în deschidere, Rapid și Farul au 
oferit o partidă agreabilă, cu un 
final chiar bun, antrenant, dato
rită efortului pe care constănțenii 
l-au depus în speranța că vor ob
ține un rezultat de egalitate. Dar 
n-au reușit acest lucru, pentru că 
10—15 minute au fost insuficiente 
pentru ca să-i oprească pe rapidiști 
de a înscrie o nouă victorie în a- 
cest final de campionat.

în partida de ieri, echipa din 
Giuleștj a avut superioritatea de 
partea ei mai mult de 70 de mi
nute. dar a trebuit să se 
mească cu o victorie la 
pentru că Neagu n-a mai 
verva de șut manifestată în jocu
rile precedente, și pentru că nici 
ceilalți colegi din linia de atac 
n-au reușit să fructifice cîteva o- 
cazii... mari cit roata carului. Si-

mulțu- 
limită, 

fost în

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. I)

grea au debutat cu un rezultat 
neplăcut pentru spectatorii prezenti 
la gala de la ora 14. Reprezentan
tul nostru Marian Culineac a fost 
depășit categoric de sportivul so
vietic Vladimir Mironiuk, ca ur
mare a faptului că neglijînd apă
rarea, începînd din repriza secun
dă, a recepționat cîteva contre de 
dreapta foarte precise care l-au 
adus în situația de a nu mai putea 
evolua la adevărata sa valoare, pe 
care de altfel a demonstrat-o în 
primele 3 minute de luptă. Lovit 
puternic la sfîrșitul reprizei a doua 
(cînd a fost și numărat), minutul 
de pauză nu i-a fost suficient pen
tru a-și reveni complet La relua
rea luptei, antrenorul T Niculescu. 
sesirfnd situația dificilă în care se 
afla a cerut, într-un moment foar
te potrivit, abandonul elevului său 
Mironiuk b.ab. 3 Culineac.

Tot la această categorie s-au în
registrat următoarele rezultate i 
G. Stoinenov (Bulgaria) b.p. (4—1) 
3. Wreden (Anglia), M. Popovici 
(Iugoslavia) b.p. (5—0) M. Dylbaitys 
(Franța).

Cea de a doua reuniune a zilei

a început cu partidele eliminatorii 
de la categoria cocoș. Spre deose
bire de colegii lor mai mari în 
greutate, combatanții din cadru] a- 
cestei categorii au oferit partide 
mai atractive, dinamice, gustate de 
publicul spectator. Reprezentantul 
nostru la această categorie, Marian 
Lazăr, a avut în bulgarul Boris 
Krumov un adversar care nu s-a 
dat ușor învins. Cu toate acestea, 
Lazăr a atacat în permanență, a 
lovit mult și cu precizie în toate 
cele 9 minute de luptă, luînd prin 
această victorie o serioasă opțiune 
la una din medaliile categoriei. 
Lazăr b.p. (5—0) Krumov. Cele
lalte rezultate i Solomin (URSS) b.p 
(5—0) Jorgensen (Danemarca). Schă- 
fer (R. F. a Germaniei) b.p. (5—0) 
Kyhan (Turcia), Lindsbay (Suedia) 
b.p. (5—0) Fenkar (Cehoslovacia), 
Fiind (Anglia) b.«b. 2 Guinaldo 
(Spania), Srboljub (Iugoslavia) b.p. 
(4—1) Cuningham (Scoția), Racsai 
(Ungaria) b.p. (3—2) Zornow 
(R.D.G.), Stanislavski (Polonia) b.p. 
(5—0) Vilander (Finlanda). Catego
ria semiușoară i Obodin '
(5—0) Garcia (Spania), 
(Polonia) b.ab. 2 Kalevi 
Kaspar (Cehoslovacia)
Grigolof (Bulgaria), Cuțov (Româ
nia) b.ab. 2 Ruck (Olanda).

(URSS) b.p.
Cichowlas 
(Finlanda), 

b.p. (4—1)

în zona fundașilor 
fără replică_ în fața 

dacă
cit bulevardul 
centrali, joc 
unor olteni dezlănțuiți. Și 
scorul n-a luat proporții în primele 
45 de minute, atunci cînd Universi
tatea a confirmat regula sa — ju- 
cînd excelent — faptul se datorește 
portarului Ziller, cel care a apărat 
magistral, scoțînd în min. 11, 23 si 
28 mingi pe care toată lumea le 
văzuse în gol. Dar un singur portar 
nu poate obține „remiza de aur". 
Iar craiovenii vor fructifica iureșul 
lor, de două ori, prin același Oble
menco. Prima dată. în min. 31. 
dintr-o lovitură liberă directă de Ia 
circa 22 m. executată excelent pe

unghiul lung, lateral pe deasupra 
zidului ; a doua oară în min. 38. 
cînd la cornerul bine executat d«* 
pe stînga de Țarălungă apărătorii 
U.T.A.-ei au fost depășiți și 
rul“ craiovenilor a șters 
cu capul, 
terilor.

Scorul 
gazdă și 
Mureș, 
va fi mult mai slabă spectacular și 
valoric decît prima, o repriză în 
care studenții nu mai seamănă nici 
pe departe cu cei din primele 45 
de minute, iar U.T.A. e ceva mai 
bună, dar totuși o simplă amintire 
a „bătrînei doamne" de altă dată. 
Iar ocazia lui Popovici, rezolvată 
incredibil de Pilcă, care a scos cu 
mîna, în min. 66, un gol ca și făcut, 
n-a schimbat impresia generală. 
Mai ales că universitarii Băniei vor 
rata, în final, prin Oblemenco și 
Niță, două ocazii cum numai o 
echipă care se simte stăpînă pe 
situație își poate permite.

trecînd în fruntea

„tuna- 
mingea 

golge-

echipa 
de pe

acesta mulțumise 
răsturnase teamul 

Așa încît repriza secundă

Mircea M. IONESCU

CÎND APĂRĂTORII
GAFEAZĂ COPILĂREȘTE

Stadion „23 August', timp frumos (uar a bătut ciutul), teren foarte bun. 
spectatori aproximativ 45 000. A marcat : Pt.1 KEANU (min. 49). Raportul 
șuturilor la poarta : 19—9 (pe spațiul porții 6—3). Raport de cornere : 11—3.

RAPID : Răducanu _ Pop, BOC, LUPESCU. Codrea — Dinu. DUMITRU — 
Năsturescu (min. 46 Petreanu). M Stelian (min. 76 Codreanu). Neagu. AN- 
GELESCU.

FARUL : Popa — Ghirca, MAREȘ. bALOSU. Nistor — Antonescu (min. 
56 I. Constantinescu). MIHU — Tănase. Oprea. Caraman. Turcu (mln. 70 Ologu).

A arbitrat N. CURSARU **★★. ajutat la linie de L Chiri» și. cu unele 
greșeli in aprecierea ofsaidului, V. GUgorescu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — Farul 2—1 (1—0).

tuații au fost destule. Cele mai 
mari min. 7 — Neagu, min. 13 — 
Dumitru, min. 43 și 46 — din nou 
Neagu, min. 67 și 84 Angelescu. 
Rapid avea să învingă prin golul 
înscris în min. 49, gol datorat re
alizării lui Dumitru : cursă pe ex
trema stingă (unde a început jocul 
în repriza a doua) șut — centrare, 
portarul Popa a scăpat mingea din 
mină, iar Petreanu a reluat de la 
5 m în plasă. Farul a avut mai 
întîi intenția de a obține „remiza"

fără să primească gol, ieșind spo
radic în atac. în min. 25 și 37, 
Oprea și Caraman au avut bune 
ocazii de a marca dar șuturile im
precise au făcut ca mingea, să o- 
colească poarta. în min. 86 la cen
trarea lui Codreanu, Neagu putea 
țme pasul cu... Oblemenco. dar și 
de data aceasta a reluat peste 
bară, de la 5 m. Meciul era însă 
jucat și echipa mai bună a învins.

Constantin ALEXE

1

DE BOX PENTRU TINERET
INTERVIUL NOSTRU

ASTAZI RĂSPUNDE: JOHN HENDERSON
(SCOJIA), VICEPREȘEDINTELE A. t. 0. A

— In calitate de vicepreședinte al 
A.E.B.A. ați asistat la foarte multe 
competiții puglllstice de amploare. 
Vă rog să-mi spuneți cum apreclațl 
organizarea „europenelor" de tineret 
de ia București 1

— Avtnd experiența eamplonateloe 
din 1969. Federațl* română de box 
a organizat foarte bine actuala În
trecere. și chiar dacă mal slut unele 
mici probleme, antrenorul federal 
Alexandru Vladar știe să le rezolve 
eu rapiditate.
_ Care stnt primele dumneavoastră 

impresii despre calitatea fntreoerilor 
(1 valoarea partioipantllar la această 
ediție a C.X. ?

— Disputele tinerilor boxeri «tn« 
Interesante datorită valorii ridicate • 
majorității parttclpantUoc. *U folo
sesc Insă, de acest prilej și fae o 
propunere pentru A.E.B.A. I In viitor 
meciurile tn competițiile de tineret 
>ă te dispute in 3 reprize a I mi'

repriza a ~ minute. Ar 
pentru

nute sau < 
fl mult mal puțin obositor 
acești băieți tineri.

— I-ațl remarcat pînă acum pe 
boxerii români 7 V-au plăcut T

— I-am revăzut șl do această dată 
așa cum mă așteptam I tehnici șl pu
ternici. Nu pot ză plee niciodată de 
lingă ring, atonei ciad boxează un 
român.

— O ultimă întrebare : ou oe se 
ocupă tn prezent DlcX McTaggart, 
oel mal ounoscut boxer scoțian tn 
România, marele rival al fostului 
nostru campion leetf Mlhalie t

— Mă bucură că nu l-ați uitat F» 
Taggart. A toet un maro boxer, tn

ie
Rolls Boyoe din 
timpul liber între
ținerii boxat dl»

Taggut. A to«t un mare------
prezent lucrează ea funcționar 
Întreprinderile 
Glasgow, iar tn 
nează voluntar 
ora*.

Petre HENJ

BACAU, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Partidă de bun nivel tehnic pe 
stadionul din Bacău, cu faze spec
taculoase la ambele porți, cu anga
jament total din partea jucători
lor pentru fiecare minge, cu mari 
ocazii de gol ratate de atacanții ce
lor două echipe și intervenții de 
ultimă clipă ale portarilor Adama- 
che și Cizic. Băcăuanii au dominat 
majoritatea timpului de joc, au 
inițiat atac după atac, cînd pe o 
extremă, cînd pe cealaltă. Au pă
cătuit, însă, prin aceea că au tri
mis toate baloanele sus în careul 
stegarilor, acolo unde Olteanu, 
Jenei, Ivăncescu și Șerbănoiu s-au 
dovedit excelenți săritori la cap, 
acolo unde Adamache și-a demon
strat încă o dată clasa pe care o 
are, intervenind cu mare precizie 
la șuturile sau centrările lui Mioc, 
Băluță, Pană- Rugiubei, Catargiu, 
Sinâuceanu Dar, dominarea teri
torială a localnicilor nu s-a concre
tizat prin goluri și datorită randa
mentului scăzut al vîrfului lor de 
lance, Rugiubei precum și faptu
lui că Hrițcu, Pană. Mioc și Bălu
ță au condus prea mult mingea pe 
un teren mustind de apă, întîrziind 
pasele decisive spre coechipierii lor 
demarcați. Și, în timp ce atacanții 
băcăuani s-au jucat cu bune situa
ții de a înscrie, apărătorii au ga- 
fat de cîteva ori copilărește, lă- 
sîndu-se nepermis de ușor desco-

>
periți și depășiți la contraatacurile 
fulgerătoare ale elevilor lui Proca. 
Oaspeții au înscris două goluri 
splendide prin Florescu (după ce 
a parcurs o jumătate de teren cu

timp noros: 
circa 10 000. 
(min. 54) și

Stadion „23 August”; 
teren moale; spectatori 
Au marcat : FLORESCU ,____ . , .
GYORFY (min. 84). Raportul șuturi
lor la poartă : 19—7 (pe spațiul por
ții: 8—4). Raport de cornere: 12—3.

S. C. BACAU : Cizic — Kiss, Sinău- 
ceanu, Velicu (min. 66. Catargiu), 
Comănescu — PANA, Hrițcu (min. 
75 Sorin Avram) — Mioc, CATAR
GIU (min. 66 Florea), Rugiubei, BA- 
luta.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — 
Ivăncescu, Jenei, OLTEANU, Anghe- 
lini — Pescarii (min. 26 FLORESCU), 
Cadar — Drăgoi (min. 75 Zotincă), 
ȘERBĂNOIU. BALINT, GYORFY.

A arbitrat NICOLAE RAINEA (Bîr- 
lad) ★★★★★, ajutat la linie de E. 
Păunescu (Vaslui) și Gh. Ștefănescu 
(Galați).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : S.C. BACAU — 

STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0).

mingea la picior, talonat de Velicu 
și G.vorfi) care a reluat în plasă o 
foarte bună pasă a lui Zotincă- 
Echipa brașoveană a constituit o 
adevărată surpriză, fiind cu totul 
alta (extrem de ambițioasă și ener
gică) față de ultimele ei evoluții 
din campionat...

Laurențiu DUMITRESCU

„U“ CLUJ . 1(1)

JIUL
o—___________

0(0),

CLUJ, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Stucfenții clujeni s-au arătat încă 
de la începutul partidei a fi In 
mare vervă de joc, lăsînd impresia 
că vor obține o victorie la scor 
asupra echipei din Petroșani. Ei au 
atacat în trombă si în urma celui 
de al patrulea corner de care au 
beneficiat, au reușit să deschidă sco
rul (mln. 9) prin Mureșan, care • 
reluat în gol, din careul mic, min
gea nelnterceptată de portarul oas
peților. De fapt si pînă atunci, dar 
mai alee după acest moment clu
jenii au avut numeroase alte oca
zii favorabile de a înscrie, nefrue- 
tificate însă, fie datorită intervenți
ilor excelente ale lui Sueiu (oare 
si-a salvat echipa din cîteva situa
ții foarte critice, în min. 2, 4, 22 
Si 31), fie incredibilelor ratări ale 
înaintașilor locali (Anca — min. 9, 
Li că — min. 32, Munteanu — min. 
38, Adam — min. 39).

pentru a periclita de două ori se
rios (min. 48 și 58), pe contraatac, 
poarta ieșeană. Cum au replicat 
gazdele acestui „beton" îndîrjit ? 
Cu mingi înalte și fără sorți de 
izbîndă, cu pase pripite la mijlocul 
terenului, cu incursiuni neinspirate 
și fără forță pe extreme. Lupulescu 
și Cuperman, tandemul incisiv ds 
altădată, a fost Și el palid și neaju
torat de coechipieri. Totuși, presiu
nea ieșeană trebuia într-un fel 
materializată. însă finalizarea s-a 
limitat la multe șuturi imprecise, 
la o superioritate platonică în evi
dența loviturilor de corner și la 
cîteva șuturi slabe pe spațiul porții 
lui Bologan. Iar atunci cînd, ce e 
drept, șuturile ieșenilor au avut 
tărie și traiectorie de gol, acest Bo
logan a intervenit cu bravura pe 
care nu i-o cunoșteam, blocînd for
midabil mingile trimise la rădăcina 
barei (min. 10 Simionaș), la înge
mănarea barelor (min. 55 Romiiă 
II) sau. violent, de la numai 7 m. 
de linia porții (min. 39 Lupulescu). 
Iar în ultimul minut de joc, la 
„capul" lui Aiecu, bara a fost alia
tul acestui goolkeeper care, alături 
de ceilalți zece colegi ai săi. a mai 
aruncat un grăunte de deznădejde 
în zbuciumata echipă a lui V. Măr- 
dărescu.

Ion CUPEN

PETROLUL 0(0)

C.F.R. CLUJ 1(1)

FOTBALUL ESTE 
CÎTEODATĂ CRUD

PLOIEȘTI, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

C.F.R. și-a adus aminte că și acum 
doi ani a surprins lumea fotbalistică, 
reușind să învingă cu un nesperat 
3—0 pe Petrolul, tot la Ploiești.

Stadionul Petrolul; timp frumos; 
teren denivelat și neîngrijit; specta
tori aproximativ 12 000. A marcat i 
SORIN BRETAN (min. 19). Raportul 
șuturilor la poartă : 14—3 (pe spațiul 
porții : 8—1). Raport de cornere : 
11—2.

PETROLUL : M. Ton eseu — N. IO
NESCU. Bă din. Mierluț, Ciupitu — 
Iuhasz (min 46 Țaporea), Crîngașu 
— Dincuță. MOLDOVAN, Marcu (min. 
72 Florea), OPRIȘAN.

C.F.R. : GADJA — Lupu. Drago- 
mir, PENZEȘ. Vișan — M. Bretan, 
Cojocaru — S. Brelan, SOO. O. io- 
nescu (min. 76 Țegean) PETRESCU

A arbitrat C. NITESCU (Sibiu) 
★ ★★★. ajutat de I. Hristea (Alexan
dria) și I. Clucă (Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschl: ‘
La tineret-rezerve : 

C.F.R. Cluj 2-1 (0-0).

9.
Petrolul

Astăzi, C.F.R. a reușit 
rea surpriză pe același 
fită din plin de punctul pierdut la 
Iași de Politehnica.

Am asistat aici, pe stadionul Pe
trolul, la un joc disputat pe... viață 
și pe moarte. Din primele minute 
s-ă văzut că angrenajul Petrolului 
nu este „uns" cum trebuie. Gazdele 
nu se regăsesc, jocul lîncezește și 
nimic nu prevedea lovitura de tea
tru din min. 19. A fost primul și 
ultimul șut pe spațiul porții expe
diat de clujeni (autor S. Bretan) și 
gol ! Consternare pe stadionul ploie
ștean, dar petroliștii își revin și
acționează energic, îpsă portarul
Gadja boxează balonul la un șut al 
lui Dincuță (min. 23). Nu se scurg 
multe 
punctul 
Petrescu 
ziție în

După 
numai în direcția porții feroviarilor. 
Elevii lui Ilie Oană, însă, fie că 
înghesuie jocul pe centru, fie că nu 
reușesc să treacă de apărarea cluje
nilor. Am notat în această parte a 
jocului nu mai puțin de 5 excelente 
ocazii pe care numai Moldovan Ie-a 
ratat. Jocul devine nervos, au loc 
ciocniri între jucători, se petrec 
multe faulturi, „cnd“ patru avertis
mente. Nimeni nu părăsește tribu
nele. Se încheie și cele două minute 
dep relungiri anunțate de arbitru. 
Clujenii se îmbrățișează, petroliștii 
părăsesc terenul cu capul plecat. 
Fotbalul este cîteodată crud.

Mircea TUDORAN

din nou ma- 
teren și pro-

minute și C.F.R. este pe 
de a majora diferența, dar 
nu fructifică excelenta po- 

care se află (min. 28). 
pauză, jocul se desfășoară

Ineficacitate exasperantă a gazdelor
Cu o apărare destul de penetra- 

bilă (și cam gălăgioși) oaspeții nu 
s-au rezumat totuși la o defensivă 
strictă, la un joc distractiv, ci au 
încercat deseori să iasă la atac, 
înaintașii lor combînînd frumos în 
cîmp, dar dovedindu-se lipsiți de 
decizie în fața porții adverse, sin
gurele lor acțiuni mai periculoase 
fiind lămurite de Solomon (min. 
25) și Ștefan (min. 26).

După pauză, aspectul jocului s-a 
menținut, în general, același. Clu-

jenii au continuat să atace, dar 
ineficacitatea lor a adus publicul 
local în pragul exasperării. Dintre 
noile ocazii ratate de ei, cea mai 
mare ni s-a părut aceea din min. 
63, cînd Munteanu a trimis mingea 
de la cîțiva metri pe Ungă poarta 
goală. Astfel că, victoria gazdelor, 
indiscutabil meritată, care se con
tura la început a fi mult mai netă, 
s-a exprimat în cele din urmă cu 
un scor limită.

Constantin FIRANESCU

Stadionul Municipal ; vrem* ușor 
ximativ ÎS 000. A marcat MUREȘAN Instabilă ; terra moale; spectatori apro 

(mln. 0). Raportul suturilor la poartă14 6 (pe spațiul porții : 8—4). Raport de cornere : 10—3
_ ” . cț'UJ 1 ștefan — Crețu, PEXA, SOLOMON CîmDeami — anca 
r*nj?TrT^IZâ«TTr-rTTURE%?1’ Muntean“' Adam (mln. 83 D. Mocanu). Llcâ

JIUL : SUCIU — Georgescu (min. 6 Stolan), Dodu, Stocker Tonea 
Mihai Marian. LIBARDI — Urmeș, Multescu, COTORMANI, Naidln 
iw n„^b“^Va< PAtPURE***♦*• alutat Ia linie de A. V&duvescn si M. Buzea (toți din București).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve s „U“ Cluj — Jiul 1—1 (1—1).
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