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In municipiul Oradea și in judeful Bihor

UN VAST PLAN Df AMENAJĂRI SPORTIVE, 
CARE CUPRINDE NU MAI PUIIN DE 180 DE OBIECTIVE

Nu de mult. Comitetul Executiv 
al Consiliului popular al județu
lui Bihor a elaborat o decizie cu 
privire la efectuarea de importante 
lucrări de amenajare și întreține
re a bazelor sportive. Este, intr-a
devăr, o acțiune de amploare, care 
cuprinde nu niai puțin de 180 de 
obiective ce se vor realiza, prin 
muncă patriotică, cu sprijinul ti
neretului, in cinstea Conferinței 
Naționale a Partidului și a celei 
de a XXV-a aniversări a Repu
blicii.

Relații despre modul cum va fi 
tradusă în viață această decizie, 
în ceea ce privește orașul de re
ședință al județului Bihor, ne-au 
fosț furnizate de ing. Viorel Ștren
gar, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului O- 
radea.

..In municipiul Oradea — ne-a 
precizat ing. Ștrengar — se are în 
vedere reamenajarea integrală a 
Stadionului Tineretului, pus — 
practic vorbind — în slujba in
tensificării activității sportive a e- 
ievilor de la școlile de toate gra
dele Tot aici îsi desfășoară acti
vitatea secțiile Școlii sportive din 
localitate. In plus, există un plan 
de sistematizare care vizează cre
area de spații de joacă pentru co
pii în cartierele noi, precum și te
renuri simple necesare practicării 
sportului de către tineret, de că
tre oamenii muncii, după prefe
rințe.^ Toț în municipiul Oradea 
este în curs de definitivare planul

de amplasare a unei săli de sport 
și a unui patinoar artificial. Sînt 
construcții de anvergură care, pro
babil, se vor înscrie în actuala 
zonă sportivă a orașului. Ea cu
prinde, in afara Stadionului Tine
retului, Parcul sportiv al pionieri
lor și Complexul sportiv al studen
ților de la Institutul pedagogic. 
Este de notat, de asemenea, fap
tul că se studiază posibilitatea fo
losirii pentru sport a fostei ba
lastiere situată intre zona de vest 
a municipiului Oradea și gara 
C.F.R. Episcopia Bihorului".

. ★
In ceea ce privește județul Bi

hor, decizia nr. 250 recomandă fo
losirea resurselor locale pentru a- 
menajarea de baze sportive nece
sare desfășurării activităților șco
lare Și extrașcolare de educație fi

zică și sport. în același timp, la 
cererea Inspectoratului școlar ju
dețean și a Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunale și orășenești vor fixa, 
in funcție de posibilități, pină la 
data de 15 iulie, locuri pentru am
plasarea unor tabere de corturi, 
in zona cărora vor fi amenajate 
și terenuri sportive simple.

Tn cîteva așezări importante ale 
județului — Salonta, Beiuș, Aleșd, 
Voivozi. Orașul Dr. Petru Groza — 
se va urmări punerea la punct a 
actuale'nr baze sportive. în ce pri
vește Marghita, dat fiind faptul 
că acolo există un puternic izvor 
cu apă termală, se studiază posi
bilitatea amenajării unui bazin, 
fapt care va impulsiona activita 
tea la natație a tineretului din 
acest oraș.

★

Firește că o asemenea decizie a 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al județului Bihor nu 
poate decît să bucure zecile de 
mij de tineri, iubitori ai sportului 
din această parte a țării. Prin e- 
forturi unite, printr-o muncă în
suflețită și generoasă — așa cum 
este capabil să o desfășoare minu
natul nostru tineret — inventarul 
sportiv, necesar tuturor virstelor, 
va spori simțitor în județul Bihor.

Tiberiu STAMA

Manifestare cultural-sportivă
cu prilejul Zilei Miliției

Cu prilejul celei de a XXIII-a 
aniversări a „Zilei Miliției din Re
publica Socialistă România", pe sta
dionul Dinamo din Capitală a avut 
loc, duminică dimineața, o manifes
tare cultural-sportivă. I

Manifestarea a cuprins demonstra
ții ale detașamentelor de micromi- 
lițieni, elevi ai unor licee și școli j

un program de balet modern execu
tat de un grup de agente de circu
lație : demonstrații aplicative mili
tare executate de elevi ai școlii de 
ofițeri de miliție; momente de dre
saj și -folosire a dinilor de servi
ciu ; acrobații pe motociclete ale 
unor agenți de circulație ; exerciții 
de călărie șl altele.

MAI SlNT 75 DE ZILE!
nouă etapă în numărătoarea 
Miinchenul celei de a XX-a 
încă, de începutul aprigelor

ajuta să se întreacă pe sine în cele

cest început de săptămînă marchează o 
inversă care ne poartă, inexorabil, spre 
Olimpiade. 75 * 

dispute pentru care 
lumii.

Vor fi, desigur, 
atlet, cu scopul de a _______ ___ „_____ _____________ _________  ._ _______ __ _  ______  _
mai dificile momente, pentru că din această continuă autodepășire se nasc victoriile și recordurile pe sta
dioane.

de zile ne mai despart,
se pregătește, cu înfrigurare, toată floarea sportivă a
zile de profunde explorări în microcosmosul fiecărui 
regla cit mai precis acele resorturi intime care îl vor

Sportivi și antrenori migălesc, acum, la cizelarea mișcărilor, ducindu-le spre marea perfecțiune. Ori sta
bilesc, cu infinite precauții, planurile tactice care le vor permite să aibă ultimul cuvînt, cuvîntul hotărîtor, 
in confruntările de sub cerul Bavariei.

Valeria Bufanu — conduce (urmată de Sukniewicz) in finalul cursei de 100 m g și va termina învingătoare cu un nou record al României: 12,7 s!

Triunghiularul atletic feminin România — Polonia — R.F. a Germaniei

0 SPLENDIDĂ ÎNTRECERE, ÎNCHEIATĂ CU
NUMEROASE PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ
• Record al lumii la suliță O Valeria Bufanu — 
12,7 la 100 mg — cea mai bună performanță mondială 
a anului O Natalia Andrei — timp remarcabil la 
1.500 m • Rezultate finale: România—Polonia 66—69 

și România—R.F. a Germaniei 57—78
Excelenta reuniune atletică feminină, desfășurată, ieri dupâ-amiază, 

pe stadionul Republicii, a oferit iubitorilor atletismului din Capitală mo
mente de reală satisfacție sportivă. Meciurile România — Polonia și Româ
nia — R. F. a Germaniei s-au soldat cu un nou record mondial (Gryziecka — 
62,70 m la suliță), cu două performante de vîrf în actualul sezon (Bufanu — 
12,7 s la 100 m g și Falck — 2:00,0 la 300 mj,. cu alle rezultate remarcabile 
in arena internațională (RosendaM — 6,69 m la lungime, Natalia Andrei — 
4:14,8 la 1 500 m, Popescu — 1,82 m la înălțime. Westermann — 63,76 ia 
disc), cu o impresionantă suită de recorduri naționale și personale

A fost unul dintre cele mai frumoase și mai fructuoase concursuri at
letice din cite a găzduit vreodată stadionul Republicii. Aplauzele miilor de 
spectatori au constituit o meritată răsplotă pentru excelentele competitoare

DUPĂ ETAPA A 28-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

F.C. ARGFȘ PASTRFAZA DDUA PUNCTE AVANS REZULTATE TEHNICE

VICTORIIIT U.T.A.-ei Șl UNIVERSITĂȚII ClUJ
Forul
A.S. Armata 
Steagul roșu 
Crișul
C.F.R. Cluj 
Jiul
U.T.A. 
Dinamo

— „U" Clui
— Rapid
— Politehnica lași
— Univ. Craiova
— Steaua
— F. C. Argeș
— Petrolul
— Sport Club Bacău

(0-1)
(1-0)

(0-0)
(3-1)
(3-0)

FAC MAI PASIONANT SPRINI UI FINAl CLASAMENTUL

Pasionantă etapă I La un 
moment dat, U.T.A. era 
condusă cu l—0, acasă, de 

către Petrolul, iar tn cealaltă 
zonă a campionatului, a marilor 
suferințe, C.F R. Cluj își vedea 
năruit» speranțele, tn urma go
lului lui l. Constantin, tn ace
lași timp, la Petroșani, F. C. 
Argeș părea să cîștige cele două 
punct» car» ar fi scutit-o de 
emoții, tn lupta finală pentru 
titlu...

Pină la urmă, lucrurile s-au 
aranjat .„ pe jumătate, U.T.A. 
răsturnînd situația în favoarea 
ta, iar F. C. Argeș realizind un 
rezultat de egalitate, prin care 
tace încă un pas spre cîștiga- 
rea campionatului pentru că 
punctul de la Petroșani nu era 
dintre cele puse dinainte la so
coteală Dimpotrivă I

Oricum, speranțele U.T.A.-ei au 
renăscut, orice . defecțiune a pi- 
teștenilor puțind să schimbe 
încă soarta campionatului, bine
înțeles dacă acestei perspective 
> s-ar adăuga și aceea a unor 
victorii arădene in ultimele două 
etape

Dar, probabil că tensiunea a 
atins, la ora actuală, cote ma- 
ctme printre cei interesați in 
'upta de la periferia clasamen
tului. Feroviarii clujeni, prin vic
toria de ieri, au trecut pe locul 
13, dar este greu de spus dacă 
aspra bătălie pe care o poartă, 
in modul cel mai sportiv, va fi 
încununată de succes Rezulta
tele de ieri — cel propriu șl 
ele ale rivalelor sale directe — 

au îngreuiat situația Petrolului 
tu timp ce Politehnica, deși are 
tn momentul de fată un punct 
mai puțin decît formația ploieș- 
teană, a găsit un mare ajutor 
tn rezultatul de la Brașov, pen 
tru aceste ultime eforturi.

Continuă bătălia pentru locul 
al treilea, între Universitatea 
Cluj și A.SA. Tîrgu Mureș, cu 
tanse mai multe pentru studenți 
•eri învingători în deplasare. în 
timp ce remarcabilul 3—0 cu 
Rapid al A S A -ei rămîne. totuși, 
o victorie acasă

în plină cursă de reafirmare. 
Dinamo a realizat scorul etapei : 

t>—0 cu Sport Club Bacău Re 
venire frumoasă, dar tardivă S-o 
aplaudăm, totuși, așa cum se cu
vine să aplaudăm și reintrarea 
promițătoare a lui Dumitrache 
(.1 Berariu).

• C.F.R. Cluj a trecut (dramatic) și de Steaua
• Politehnica a obținut un nou rezultat egal in 
deplasare • Petrolul, învinsă, își vede șansele

diminuate • 24 de goluri inscrise ieri
CITIȚI CRONICILE IN PAG. A 4-a 

GOLGETERII

17 GOLURI i Oblemenco (Univ. Craiova) — 6 
din 11 m.

16 GOLURI i Neagu (Rapid).
13 GOLURI i Dobrin (F. C. Argeș) — 3 din 11 m.
11 GOLURI: Rugiubei (Sport Club Bacău) Kun II 

(U.T.A.).
10 GOLURI i Domide (U.T.A.) — 1 din 11 m., Adam 

(„U“ Cluj) — 5 din 11 m
9 GOLURI i Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11 m.
8 GOLURI : Pescaru (Steagul roșu), Fl. Dumitres

cu (Dinamo). Dembrovschi (Sport Club Bacău) —
I din 11 m, Mureșsn (A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din
II m.

3
7

44—32
49—28

28
28

17
14

37
35

1.
2.

F. C. ARGEȘ 
U.T.A.

8
7

3. „U" CLUJ 28 15 5 8 38—25 35
4. A. S. ARMATA 28 13 7 8 32—28 33
5. DINAMO 28 12 7 9 44—31 31
6. STEAGUL ROȘU 28 11 8 9 30—20 30
7. RAPID 28 13 4 11 39—33 30
8. S. G BACAU 28 13 4 11 40-39 30
9, UNIV, CRAIOVA 28 12 5 11 37—33 29

10. STEAUA 28 9 8 11 32—26 26
11. FARUL 28 8 9 11 25—34 25
12. JIUL 28 9 7 12 24-34 25
13. C.F.R. 28 « 7 13 24—34 23
14. PETROLUL 28 8 7 13 21—38 23
15. POLITEHNICA 28 5 12 11 28—39 22
16. CRIȘUL 28 3 8 17 15—48 14

ETAPA VIITOARE (21 IUNIE)

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

Golul nr. 5, înscris pentru Dinamo de... băcăuanul Velicu în poarta nefericitului săuf

AȘ FI PUTUT EGALA RECORDUL 
MONDIAL !...

După doua starturi greșite, cele 
6 participante au plecat ca din... 
pușcă. Atenția principală era în
dreptată spre culoarul II (Suknie- 
wiez — fostă recordmană mondia
lă) șj culoarul III (Bufanu). Cam
pioana României, în excelentă dis
poziție, a luat conducerea de la al 
doilea gard, a mărit ritmul spre 
final obținînd o primă splendidă 
și spectaculoasă victorie pentru cu
lorile noastre. Timpul înregistrat 
(12,7) este excelent și corectează 
cu două zecimi vechea performan
ță națională. l>a sfîrșit, învingă- 
toarea ne-a declarat i ..Dacă nu lo
veam gardul al 4-lea egalam re
cordul lumii (12,6)...“ REZULTA
TE : 1. Bufanu (R) 12,7 — record ; 
2. Sukniewicz (P) 12,8; 3. Rabsztyn 
(P) 13,1 : 4. Meierholz (RFG) 13,5 ; 
5. Koschinski (RFG) 13,6; Mirza 
(R) 13.8.

★
Conform așteptărilor, cursa de 

400 m a fost dominată de atleta 
vest-germană Christel Frese, -care 
a încheiat turul de stadion în 53,0, 
în timp ce reprezentantele noas
tre au ocupat ultimele două locuri. 
REZULTATE: 1. Frese (RFG)
53,0; 2. Piecyk (P) 53,5; 3. Wein
stein (RFG) 54,0; 4. Kowaj (P)
54,8; 5. Leau (B) 55,0; 6. Bădițoiu 
(R) 56,2.

Șl, TOTUȘI, HILDEGARD FALCK I
Electrizantă întrecerea la 800 m 1 

Ileana Silai a condus în prima 
parte a cursei, realizînd la 400 m 
59,5. Apoi, cam pe la 600 m, vest- 
germana Hildegard Falck a forțat 
și a trecut în frunte. Moment difi
cil, deoarece Ileana Silai se deze
chilibrează și pierde ritmul. Se 
creează distanță. Campioana noastră 
își revine, pornind intr-o furibun
dă urmărire. Nu reușește însă s-o 
mai depășească pe recordmana 
mondială care, cu eforturi supra
omenești, aruncă în luptă ulti
mele resurse. Cronometrele s-au o- 
prit Ia 2:00,0 pentru Falck — cea 
mai bună performanță mondială a 
anului, și la 2:00,2 pentru Silai — 
nou record al României (v.r. 2:00,9

Ewa Gryziecka (Polonia), după realizarea recordului mondial la suliță-

— Ileana Silai). După cursă. Ileana 
Silai ne-a declarat : „Dacă nu mă 
dezechilibram situația putea fi 
alta. Am revenit puternic, dar 
cursa s-a terminat prea repede.
Iată și părerea lui Hildegard Falck: 
„Nu m-am așteptat Ia o astfel de 
performanță. La Miinchen va cîș- 
tiga cine va alerga mai repede, 
oricum sub două minute..."

REZULTATE i 1. Falck (RFG) 
2:00,0 ; 2. Silai (R) 2:00,2 ; 3. Elen- 
berger (RFG) 2:04,4; 4. Fița (R)
2:04,9; 5. Wierzbowska (P) 2:09,9; 
«. Kolakowska (P) 2:10,2.

★
întrecerea pe distanța de 100 m 

a fost dominată net de multipla 
campioana Irena Szewinska. în 
urma ei patru alergătoare In ace
lași timp. REZULTATE i 1. Sze
winska (P) 11,3; 2. Krause (RFG) 
11,5 ; 3. Kerner (P) 11,5 ; 4. Helten 
(RFG) 11,5; 5. Bufanu (R) 11,5 ; 6. 
Monoranu (R) 12,3. (H. C. Dlugo- 
lecka (P) 11,7, Sukniewicz (P) 11,9, 
Rabsztyn (P) 12,0, Lazăr (R) 12,5).

EVA GRYZIECKA — NOU RECORD 
MONDIAL LA SULIȚA : 62,70 m I

Nu este nimic extraordinar în 
faptul că Eva Gryziecka a obți
nut ... extraordinara performanță de 
62,70 m la aruncarea suliței, un 
nou record mondial. Ea avea 
aruncări peste 62 m și, oricum, era 
socotită ca una dintre cele mai bune 
aruncătoare din lume. Extraordinar 
este poate faptul că tot aici, pe 
stadionul Republicii, sulița a mal

cunoscut momente de răscruce. în 
1958, Zatopkova devenea — cu o 
aruncare de peste 58 m — record
mană a Europei, iar la 3 iunie 1960, 
Elvira Ozolina devenea prima spor
tivă care arunca peste 60 m și. fi
rește, recordmană mondială !

REZULTATE : 1. GRYZIECKA
(P) 62,70 m — nou record mondial 
(v.r. 62,40 m, Elena Gorceakova — 
U.R.S.S.), 2. Koloska (RFG) 59,08 m, 
3. Jaworska (P) 56,40 m, 4 Neacîu 
(R) 52,38 tn, 5. Stancu (R) 49,58 m 
6. Peters (RFG) 49,54 |m.

„.IAR CHEWINSKA DE TREI ORI 
PESTE 18 m LA GREUTATE

Concursuil aruncătoarelor la greu
tate a avut în atleta polonezi Lud- 
wika Chewinska — cu trei încer
cări peste linia de 18 metri — o 
învingătoare scontată. în urma ei, 
reprezentantele noastre Valentina 
Oioltan și Ana Sălăgean, eu rezul
tate în apropierea recordurilor per
sonale, au adus echipei puncte pre
țioase. Foarte constantă, Cioltan a 
aruncat de 4 ori peste 17 m.

REZULTATE : 1. CHEWINSKA
(P) 18,21 m; 2. Cioltan (R) 17,46

Cronici de : 
Hristache NAUM 

Paul SLAVESCU 
și Adrian VASILIU 

Fotografii de : 
Vasile BAGEAC

(Continuare în pag. a 4-a)

S-au încheiat campionatele internaționale de tir ale României

REZULTATE EXCELENTE Sl IN ULTIMA ZI
7

nr IUGA (România), GHENADII IUSCICOV (U.R.S.S.) și ELIE PENOT (Franța) AU CÎȘTIGAT PROBELE DE IERI
Vremea splendidă a făcut ca 

„internaționalele" de tir ale Ro
mâniei să se bucure de un final 
demn de renumele competiției care 
și-a consumat ieri cea de a XV-a 
ediție. Pe tabelul de rezultate ob
ținute pe poligonul Tunari s-au 
înscris duminică noi performanțe 
de mare răsunet.

Astfel, la proba de armă liberă 
calibru mare, sovieticul Ghenadii 
Luscicov, învingătorul întrecerii, a 
realizat 1161 p, cifră cu patru 
puncte peste recordurile mondial 
și olimpic, deținute de americanul 
Gary Anderson. La poziția în pi
cioare. același redutabil țintaș a 
reușit 381 p, cu cinci puncte mai

mult decîț recordul lumii. De men
ționat și rezultatul reprezentantu
lui nostru, Petre Șandor, 1140 p 
la trei poziții (a depășit norma o- 
limpică — 1135 p) locul secund, 
în timp ce la poziția culcat el a 
egalat recordul țării (396 p).

Pistolul viteză 60 de focuri s-a 
dovedit în continuare una dintre 
cele mai pasionante probe, la star
tul ei fiind prezenți toți medaliații 
olimpici de la Mexico, campionul 
european, cehoslovacul L. Falta și 
alți trăgători de valoare. Pe toți 
aceștia i-a întrecut românul Dan 
Iuga care a cucerit și titlul pus 
în joc. în ultima manșă de ieri, 
Dan Iuga a dat emoții însă supor

terilor lui cînd, la prima serie de 
4 secunde, a fost gata, gata să 
piardă o siluetă. El a lăsat în ur
ma sa pe cei mai buni specialiști 
ai probei din lume, cu excepția 
deținătorului titlului suprem, itali
anul Liverzani, absent la Tunari.

In schimb, ceilalți trei pistolari 
valoroși de la noi, Atanasiu, Roș
ea și Tripșa nu au satisfăcut aș
teptările, nici prin cifrele înregis
trate și nici prin locurile ocupate.

în sfîrșit, o altă întrecere spec
taculoasă, cea de talere aruncate

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)



ÎNVINGĂTOARE CU 22 -12 ASUPRA ȘTIINȚEI PETROȘANI

- - - - - - - - - - - - - -  UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ESTE TOARTE APROAPE DE CUCERIREA TITLULUI
REZULTATE TEHNICE

Universitatea Timișoara — Știința Petroșani 22—12 (12—»), Steaua — Rulmen
tul Bîrlad 12-9 (8—2), C.S.M. Sibiu — Gloria București 14—7 (S-4), Politehnica UȘI 
_ Agronomia Cluj 23—7 (13—0), Grivlța Roșie — Dinamo 18—40 <»—U> I, Farul Con
stanța — Sportul studențesc 8—0 (0—0).

Așadar, în campionatul diviziei A de 
rugby toate „întrebăriie“ au primit răs
punsuri (aproape) sigure. Prin victoria 
UNIVERSITĂȚII În fața Științei Petro
șani, timișorenii pot... zimbi fericiți apa
ratelor fotografice. Este, de altfel, de 
remarcat prezența pe primele lo-curi 
ale clasamentului a două echipe din 
provincie, fapt unic în istoria sportului 
cu balonul oval de la noi. Agronomia 
Cluj, învinsă și la Iași, va părăsi arena 
primei divizii. Dar, iată amănunte de la 
partidele disputate ieri.

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon, de 1» 
trimisul nostru). Orașul de pe Bega a 
trăit, duminică, cu anticipație, sărbă
toarea cuceririi titlului de campioană la 
rugby de către Universitatea Timișoara, 
corisiderînd — după excelenta presta
ție din fața principalei sale rivale. Știin
ța Petroșani — obținerea victoriilor în 
cele două jocuri restante (de la Bîrlad 
și Constanța) ca un fapt aproape împii- 
nit. Așa să fie oare ? S-ar părea că da. 
în-tr-atît de bine se prezintă „XV -le 
studenților din Timișoara în acest s£:r- 
.șit de campionat. De altfel, chiar un 
singur Subces îritr-unul din cele d-:.:â 
meciuri amintite va fi suficient -
renilor pentru a aduce provinciei pri
mul titlu în lunga istorie a rugbyu;.;? 
românesc.

Miile de suporteri — au fost prezent! 
circa -6 000 — au devenit mart orii unui 
joc spectaculos, care a constitui: o bună 
propagandă pentru sportul cu ba ionul 
oval, majoritatea punctelor fiind rezul
tatul unor încercări (4 de partea învin
gătorilor și una a oaspeților), ca urmare 
a unor suite de acțiuni foarte bine con
cepute. Dar iată pe scurt filmul jocului. 
Simțind, parcă, suflarea caldă a tribu
nelor, timișorenii forțează decizia de 
la început. Nu le trebiie decît 5 minute 
ca tabela de marcaj să sufere prima 
modificare : Ghețu primește balonul 
după o grămadă ia circa 25 de metri de 
butul Științei și încearcă o lovitură ce 
picior căzută, dar mingea, lovind bara, 
este respinsă în teren : Voleman •urmă
rește și înscrie o încercare la centru. 
Pe care o transformă Iaeob • 6—0. După 
numai un minut, timișoreanul Suciu este 
penalizat pentru un ofsaid si Bucos re
duc^ handicapul: 6—3. încurajați de a-

ceastă situație, oaspeții îșj dovedesc •. e- 
leitățiie și joacă foarte agresiv. Astfel, 
în min. 14, Rășcar.u culcă in ultimă 
instanță, în propriul teren de țintă, un 
balon pe care-1 urmărea $i Moromete. 
Știința face un presing accentuat și. în 
general, domină surprinzător. inevita
bilul se produce In min. 21. cînd Dinu 
lansează un atac senzațional după o 
margine, sparge vn zidul jucătorilor 
adverși, înainte de a-! pasa lu* Abribula 
care, scăpat din placaj de Suciu și Dată, 
se duce nestineherit ?i marchează o încercare, pe care o transformă Bucoș : 
6—9. Abia în min. 36 timișorenii reacțio
nează mai violent. O acțiune Suciu — 
Râșcar.u *e soicează cu o pasă la Tl- 
tucu, care înscrie la colț. Duță transfor
mă șl scorul reprizei devine 12—9.

Repriza secundă nu va semăna cu 
prima, deoarece timișoreni!, intuind vic
toria. prind aripi. Cb.-ar în mm. 41 Ceauș 
scoate un balon dm brațele unul ad
versar. Popov ici fl urmărește și înscr.e 
o încercare, transformată tot de Duță : 
li— 9. în min. m la eiimuurea
lui Marinescu (Silința). ceea ce debu- 
solează mecanismul echipei. Acest fapt 
Jiu-i împiedică, insă, pe oaspeți să reu
șească o reducere de scor prin Buro* 
fmin. 50). care reușește o lovitură de 
pedeapsă : 18—lî. în min. €2 un atac 
clasic aî timișorenilor se soicează cu o 
ultimă încercare a meciului, r?a..rată 
de Suciu : 22—!♦.

Arbitrui Rene Chiriae a condus exce
lent următoarele formații :

UNIVERSITATEA : DuțA — Șuete, Pe
ter, Cir dea. Szasz — Ghețu. Ia:- "o 
(Ceauș — min. 41) — Rlscaau. Vateman. 
Tituca — Pries?. Ionică — Xetss. Pe- 
povici. Er.e

ȘTUNȚA : Bucea — Abribula, Râdu- 
lescu. Făleuțann. BnrghHea — Mari- r-eșcu. Ne«gv — Bâltâreru. Constantin. 
Mortxnw* — Moroe fStâncuTeeeu — min. 623, Ioeeseu — Dinu, Orteleean, Talpă.

Dimitri* CALUMACHI
GRIVTȚA ROȘIE — DINAMO (1*—« !). 

Desfășura-: pe o căldură toridă. care 
Sl-a pus amprenta asupra Jocului celor douâ echipe, meciul a plăcut totuși da
torită unor faze spectaculoase (con

struite In special de dinamovlști) fl a 
numeroaselor puncte marcate In cele 
80 de minute. Confirmînd buna evoluție 
din meciul precedent de la Petroșani, 
dinamovițtil s-au impus net tn fața 
unei echipe care, pe alocuri, ni s-a pârjt 
resemnată, fără orientare In teren. 
Schimbarea In bine — promisă pentru 
campionatul vftțnr. ciad se vor produce 
modificări radicale !n tabăra grivlțenilor 
— este absolut necesară. Ne-au plăcut 
în acest joc Florescu, Daieiulescu de Ja 
învingători ți Simian de la învingi. A 
arbitrat foarte bine AL Lenuteanu.

8TE.AUA — RULMENTTT. OF—S). Ce!»' 
două partenere, cu mulțl rugbyșu tineri 
în formate, au desfășurat un joc satis
făcător. Au înscris Braga, Postolache șl 
Vasilică cite o încercare pentru Steaua 
Si. respectiv. ClocIcS, o lovitură de pe
deapsă st Gberactm o încercare trans
formată de același Clenci. (G. BOSNEB).

POLITEHNICA — AGRONOMIA (23—71. 
Intn-tree a fost Ia discreția gazdelor, 
care au jucat mult mai bine. Agronomia 
a ripostat, ta special, ta partea a doua 
a medului, dar fără claritate. Au in
serts Gheorehiu (l încerc, transf. L P). 
FWpescu itoeere.i. vamara (tace re. 
transf.) pentru învingători. respectiv 
Balin: !. p.) ți Chihala (încerc.). A ar
bitrat bine P. Niculescu din Burareti. 
(D. DIACONESCU-cocesp. judatear.)

C.SAL SIBTl — CIORII (14—T). Gaz
dele. sigure de victorie, au pcivn me- 
ciui eu nsperfictaMate, mai eu seemd ta 
pruna pane a JocaiMi. la cea de a doua 
reușind s*-u impună supenoritataa. Au 
inserts Taspar drxfere.l. Munteanu 
rtrans f-i Eaacaeacs tiaceru,). A^avrl- 
laaie» (tăcere.) pentru C.S.M . respectiv 
Masat ftncere) țț Soare (L P>. A ar
bitrat satisfăcător 5'- Cmssantir.escu din 
Bururețtt. (I. BOTOCAN-eoresp).

CLASAMENT

1. Stanța n ii a 4 912:189 59
t. Vniversftstea 20 lt • 4 258 :134 52
3. Dinamo 21 13 2 C Ml :153 H
4. Grivlța Roțle 2* 11 4 5 288:182 48
5 Steaua » 11 4 5 298:148 48
<. Rulmentul 21 t 1 11 152:199 40

C.S.M. 21 8 1 12 131:1» 33
8 Sportul iriid. 21 7 1 13 193:248 ?8
S. Politehnica » 7 • 13 140:175 34

li. Far-ii 17 8 8 » 132 :183 33
11. Gloria 21 5 1 15 150:271 32
12. Agron omia 21 4 0 17 108:374 29

a Început turneul 
INTERNAȚIONAL FEMININ

BRAȘOV (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru județean).

Sala de festivități a hotelului „Car- 
pați“ din localitate găzduiește cea de 
a 6-a ediție a turneului internațional 
feminin de șah al României.

Tragerea la sorți, efectuată sîmbă- 
tă de arbitrii I. Nicoară și I. Șeitan 
a stabilit următoarea ordine a concu
rentelor :

L Ursula Wasnetzki (R.F.G.), 2.
Corry Vreeken (Olanda), X Gabriele 
Just (R.D.G.). 4. Kristina Radzikowska 
(Polonia), 5. Ltriza Honfi (Ungaria), 6. 
Margareta Teodorescu (România), 7. 
Maria Ivanka (Ungaria), 8. Gertrude 
Baumstarck (România), 9. Antonina 
Ghcorghieva (Bulgaria). 10. Marta 
Șui (U .R.S.S.), 11. Elisabeta Polihro- 
niade (România). IX Rodica Reicber 
(România). IX Tereza Stadler (Iugo
slavia), IA Suzana Makai (România).

In prima rur.dă s-a terminat o sin
gură partidă (Polihroniade, cu negrele 
a !avins-o pe Radzikowska), celelalte 
șase fiind întrerupte.

Iată rezultatele rundei a doua des
fășurată duminică seară : Makai — 
Baumstark i/,—i Șui — Teodorescu 
1—0, Polihroniade — Honfi i/t—»/,. 
Stadler — Just 1—0, Wasnetzki — 
Vreeken 9—1. Au fost Întrerupte 
partidele Gheorghieva — Ivanka șl 
Reicher — Radzikowska.

Luni dimineață se reiau întrerup
tele primei runde, iar după amiază 
are loc runda a treia.

AGITAȚIE IN
SERIA I: Politehnica Galați
si Stiinta Bacău - invinse9 / y -

pe terenurile proprii!

SUBSOLUL CLASAMENTELOR
careu. A arbitrat T. Podarii — 
Brăila.

P. ENACHE, coresp.

Multe din fazele partidei Grivlța 
iîoșle — Dinamo au fost spectacu
loase. Dovadă și această imagine 
în care sînt surpriiiși rugbyștit gri- 

viteni (in alb) in plin atac

Foto ! S. BAKCSY

Brașov

a cîștigat restanța

' Sala Armata din Brașov a găz
duit întîlnirea restanță de lupte 
libere din etapa a IV-a a cam
pionatului Diviziei A, la care au 
luat parte formațiile locale Dina
mo și A.S.A.. precum și Olimpia 
Satu Mare. Dinamo Brașov a avut 
o comportare foarte bună (antre
nor I. Bătrîn) și a cîștigat cele două 
partide: 32—8 cu A.S.A. Brașov 
și 19—9 cu Olimpia Satu Mare. 
Olimpia — A.S.A. Brașov 17—15.

O. GRUIA-coresp.

TG. Jlt. 11 (prin telefon, de |a tri
misul nostru), fn probele rezervate 
seniorilor și juniorilor, apele s-au 
limpezit înainte de etapa finală a 
campionatului național de motocros. 
desfășurată duminică în prezența 
cîtorva mii de spectatori din lo
calitate.

Alergătorul numărul 1 al țării 
noastre, Șt. Chițu (250 cmc), A. Io- 
nescu (500 cmc) și juniorul N. Mur- 
goci deveniseră virtuali campioni 
după penultima fază a întrecerii lor. 
Cu toate acestea, „spectacolul" de 
duminică, de la care a lipsit (din 
păcate) valorosul motocrosist Șt. 
Chițu, accidentat la antrenament, 
nu și-a pierdut din atractivitate. 
Astfel, pe dificilul traseu de pe 
Dealul Tîrgului, s-a dat o luptă fără 
menajamente, îndeosebi la clasa 
500 cmc. pentru celelalte locuri frun
tașe. Disputa dintre P. Filipescu 
(favoritul publicului), Tr. Moașa și 
FI. Davidescu, toți aspiranți la o 
medalie, a dat cîștig de cauză pri
mului concurent, învingător meri
tuos în manșa întîi.

După pauză, A. Ionescu și-a adus 
aminte că este campion și și-a ono
rat titlul, iar tripleta menționată 
și-a continuat și mai dîrz disputa. 
Dar cursa vedetă a reuniunii au 
oferit-o tinerii posesori de motorete 
românești, întrecerea lor pentru cu
cerirea tricoului de campion rămî- 
nînd deschisă, brașovenii P. Oprea 
și E. Mulner fiind despărțiți de un

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CiMPULUNG JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă Nr. 185

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

anul școlar 1972—1973, va avea loc între 22 iunie — 3 iulie 1972.
Examenul teoretic se desfdșoarâ in aceleași condiții ca la liceele 

de culturâ generală.
Controlul medical și examenul practic (o probd fa alegere din 

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

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

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

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

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

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

)9_20 iunie clasa a Vlll-a : 12 loc. fete — 10 loc. bărefi
19—20 iunie clasa o Vll-o : 10 loc fete — 10 loc. băieți 
24—25 iunie clasa a Vl-a : 8 loc. fete — 8 loc. băieți
24—25 iunie clasa a V-o : 20 loc. fete — 20 loc. băieți

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

300 m fete, aruncarea mingii de oină, alergare 30 m, într-un picior 
pe stîngul și pe drep’ul).
înscrierile se foc pe baza unei cereri tip aflata Io secretariatul 

liceului Nu sin) necesare oi’e acte.
LICEUL CENTRAI EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de cul

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

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT Șl 
MASA C^ATUIT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA A V-a PINA LA 
A X7 •

La motocros.
ȘT. CHIȚU Șl A. IONESCU CAMPIONI LA SENIORI
singur punct înaintea actului fi
nal Duelul a fost pasionant, prota
goniștii și-au împărțit victoriile în 
manșe, dar P. Oprea a beneficiat 
de un timp superior in cursa deci
sivă, menținîndu-și poziția de lider. 
In schimb, absența de la start a ta- 
Ientaților alergători N. Murgoci și 
A. Benedek (indisponibili), sărăcia 
acută de concurent! precum și de
fecțiunile tehnice și-au pus vizibil 
amprenta pe întrecerea juniorilor, 
încheiată — fără istoric — de nu
mai trei sportivi.

Iată cîștigătorii etapei a V-a : cl. 
70 cmc — P. Oprea (St. r. Brașov) • 
juniori — I. Seitan (Locomotiva Plo
iești) ; 250 cmc — A. Crisbay (St. r. 
Brașov) ; 500 cmc — A. Ionescu (Me
talul București).

Clasamentele generale ; cL 70 
cmc — 1. P. OPREA 34 p — cam
pion republican, 2. E. Mulner (Stea
gul roșu Brașov) 31 p.. 3. Gh. Banu 
(Metalul București) 20 p ; juniori — 
1. X. MURGOCI (Poiana Cîmpina) 
32 p. — campion republican. 2. A. 
Benedek (Steagul roșu Brașov) 18 p., 
3. St. Paraschiv (Locomotiva Plo
iești) 15 p. ; 250 cmc — 1. ST. CHI- 
TU (Poiana Cîmpina) 32 p. — cam
pion republican, 2. M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 27 p„ 3. A. Crisbay (Stea
gul roșu Brașov) 19 p. ; 500 cmc — 
1. A. IONESCU (Metalul București) 
40 p. — campion republican, 2. P. 
Filipescu (I.R.A. Tg Jiu) 23 p., 3. 
Tr. Moașa (Steagul roșu Brașov) 
19 p.

Tr. IOANÎȚESCU

SPORTUL STUDENȚESC — C.F.R. 
PAȘCANI — 1—0 (0—0)

Căldura excesivă a influențat 
evoluția jucătorilor. Totuși, de-a 
lungul celor 90 de minute au fost 
construite cîteva acțiuni frumoase. 
Liderul a avut inițiativa mai mult 
timp, iar după pauză înaintașii 
bucureșteni au irosit numeroase 
ocazii de a majora scorul. Ferovia- 

! rii au venit la București eu scopul' 
Ide a obține o remiza și pentru a- 

eeasta și-au întărit linia de apăra-, 
re. ca al treilea mijlocaș acționînd 

; înaintașul Costăchescu.
în prima repriză, s-a jucat mult 

I timp la mijlocul terenului. Stu- 
I denții au trecut totuși de cîteva 
| ori de apărarea adversă, dar M.

Sandu a greșit de fiecare dată țin
ta. După pauză, bucureștenii au 
inițiat atacuri mai periculoase și 
In min. 64. M. Sandu a marcat 'u- 
nicul go] al part’dei. Pînă la fina
lul meciului, înaintașii Sportului 
stude.ntesc au irosit ocazii bune 
de a înscrie, iar M. Sandu a ex
pediat de două ori balonul în 
bară ! A condus foarte bine Gh. 
Micu — Tg. Jiu.

V. POMPILIU
PROGRESUL BUCUREȘTI — F. C. 

GALAT! 0—0

Desfășurată pe o caniculă care 
a ,.sleit“ jucătorii celor două echi
pe. întîlnirea. lipsită de miză, dar 
si de spectaculozitate, săracă în 
faze de poartă, a nemulțumit pe 
cei aproximativ 400 de spectatori. 
Bucureștenii. cu o formație impro
vizată (au lipsit titularii D. Geor
gescu. V. Popescu. Grama. Raksi), 
n-au putut depăși apărarea orga
nizată a oaspeților. Gălățenii. ba- 
zîndu-și ofensiva pe contraatacuri, 
au fast la un pas de a puncta. Ne 
referim la situațiile din min. 9 (To
nică — cap. Giron — apără), min. 
34 (Lazar, scăpat singur, a șutat 
în portar) și min. 52 (Băcescu a 
șutat jos la colț, dar Giron, cu 
un reflex, a respins în corner) 
Agiomcrîr.d jocul pe centru, gaz
dele sf-OT întrecut în greșeli în 
zona de finalizare. Eforturile tî- 
nărultii G, Georgescu, nesusținute 

■. de Tănăsescu și Cassai. n-au fost 
suficiente în obținerea victoriei. 
A arbitrat bine I Chiriță — Plo
iești.

G. NERTEA
CEAHLĂUL P. NEA.V.T — METALUL 

BUCUREȘTI 3—1 (0—01

Joc frumos, cu multe faze de 
poartă. Tn repriza secundă. înain
tarea Ceahlăului a acționat mal 

i ciar și a marcat prin Ciocîrlan 
(min. 57). Mustață (min. 74) și 
Contardo (min. 77 din 11 m). Bucu
reștenii au redus din hanriicao îr> 
urma autogolului lui Mihaiache 
(min. 80). Foarte bun arbitrajul 
lui Z. Szecsei — Tg. Mures.

C. NEMȚEANU. coresp
PROGRESUL BRĂILA — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 2—1 (0-fl)

CLASAMENTUL
1. Sp. studențesc 28 17 9 2 48—26 43
2. Progresul Buc. 29 14 7 8 50—.29 35
3. S.N, Oltenița 29 14 5 10 33—34 33
4. F.C. Galați 28 12 6 10 35—30 30
5. Poli. Galați 28 10 9 9 34—25 29
6. Metalul Buc. 28 11 7 10 33—26 29
7. Progresul Brăila 28 12 1 13 33—25 27
n. Metalul Plopeni 28 11 5 12 32—30 27
&. Met. Tîrgoviște 28 10 6 12 27—34 26

10. Ceahlăul P. N. 28 11 4 13 32—40 26
ii. Dunărea Giurgiu 28 8 10 10 20—28 26
12. Chimia Rm. V. 28 11 4 13 24—36 26
13. C.F.R. Pașcani 28 10 5 13 31—33 25
14. Știința Bacău 28 8 9 11 23—32 99
15. Poiana Cîmpina 28 10 4 14 33—44 24
16. Portul C-ța 28 6 7 15 23—44 19

Seria I
ETAPA VIITOARE (18 iunie) : 

Progresul Brăila — Metalul Plo- 
peni, Portul Constanța —, C.F.R. 
Pașcani, Dunărea Giurgiu — Ceah
lăul P. Neamț, F.C. Galați — Spor
tul studențesc, Chimia Rm. Vîlcea 
— Poiana Cîmpina, Metalul Tîrgo- 
viște — Știința Bacău, Metalul 
București — Politehnica Galați.

SERIA A ll-a: 3 victorii 
la scoruri mari

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. ARAD 
4—0 (2—0)

Joc frumos, la care au asistat 
3000 de spectatori. Apărarea fero
viarilor ntt a putut stăvili pe reși- 
țeni să înscrie patru goluri. Autorii 
golurilor: Varga (min. 11), Florea 
(min. 12). Kiss (min. 72) șj Jak (min. 
84). A arbitrat satisfăcător Gh. Co- 
jocaru — Drobeta Tr. Severin.

D. GLAVAN, coresp. județean
MINERUL BAIA MARE — C.F.R. 

TIMIȘOARA 1—0 (1—0)
într-un joc fără miză, ambele e- 

chipe au evoluat deschis. Sătmăre
nii au ratat mai multe ocazii prin 
Sasu, Lang și Rosznyai, iar timișo
renii prin Bodrojan. Unicul gol a 
fost realizat de Radu (min. 8). A ar
bitrat foarte bine P. Vamoș — Tg. 
Mureș.

T. TOHAtAN, coresp. județean
OLIMPIA SATU MARE — CHIMIA 

FĂGÂRAȘ 2—0 (1—0)
Gazdele au dominat în majorita

tea timpului și scorul putea fi și 
mai mare. Făgărășenii s-au apărat 
uneori cu cîte șapte și opt jucători 
și au contraatacat destul de peri
culos. A înscris i Petz (min. 16 șî

mitreseu (min. 47), Sturza (mtn. 49) 
și Dvorjac (min. 54). S. Lazăr — 
București, a condus bine.

P. LUNGU, coresp.
METALURGISTUL CUGIR - VUL

TURII TEXTILA LUGOJ 4—0 (4—0)
Metalurgiștij au forțat nota jocu

lui din primele minute ale partidei, 
reușind să deschidă scorul chiar în 
min. 2, prin Georgescu. înaintașii 
Metalurgistului, în special Perones- 
cu și Georgescu, au făcut de multe 
ori șah-mat apărarea adversă, care 
pînă la pauză a mai cedat de trei 
ori. Autorii golurilor: Bodea (min. 
33 -- autogol) și Dinea (min. 38 și 
40). în repriza secundă, dominarea 
gazdelor a fost categorică, dar îna
intașii s-au jucat cu ocaziile. Foar
te bun arbitrajul lui A. Munich — 
București.

P. PEANA
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

CORVINUL HUNEDOARA 4—0 
(1-0)

Oaspeții au rezistat o repriză, fo
losind o apărere supraaglomerată. 
Apoi, după pauză, cu toate eforturi
le depuse de hunedoreni. scorul a 
luat proporții. Jocul nu s-a ridicat 
la un nivel deosebit, dar partida 
a plăcut pentru că s-au marcat mul
te goluri. Au marcat : Regep (min. 
35 și 80), Bojin (min. 73) și Surdan 
(min. 89). A conclus foarte bine 
V. Dumitrescu — București.

P. ARCAN — coresp. județean

.CLASAMENTUL
1. C.S.M. Reșița
2. Minerul Baia M.
3. Olimpia Satu M.
4. C.S.M. Sibiu
5. Minerul Anina
6. C.F.R. Arad
7. Politehnica Tim.
R. C.F.R. Tim,
9. Metalurg. Cu gir

10. Gloria Bistrița
11. Chimia Făgăraș
12. Olimpia Oradea
13. Electroputere Cv.
14. Gaz m. Mediaș
15. Vuit. text. Lugoj
16. Corvlnul Huned.

28 17 5 6
28 12 6 10
28 13 3 12
28 12 5 11
23 12 5 11
28 12 5 11
28 11 6 11
23 10 8 10
28 11 5 12
28 12 3 13
28 12 2 14
28 12 2 1+
28 11 4 13
28 11 4 13
28 tO 5 13
28 10 4 14

44—22 39
41—35 38
23— 24 29
28— 29 29
36—39 29
36—311 29
44—31 28
32—26 28
27— 28 27
29— 33 27
43—42 26
34—34 26
30— 36 2«
19—27 26
24— 41 25
28— 35 24

Seria a Il-a
ETAPA VIITOARE (18 iunie) : 

C.S.M. Sibiu —• Politehnica Timi
șoara. C.F.R. Arad — Minerul Ani
na, Olimpia Oradea — Vulturii tex
tila Lugoj, Gaz metan Media? — 
Chimia Făgăraș, Electroputere Cra
iova — Minerul Baia Mare, Cor- 
vinul Hunedoara — Metalurgistul 
Cugir, C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița, Gloria Bistrița — Olimpia 
Satu Mare.

Atracția reuniunii cte ieri a constat, 
Jn primul rlnd. In faptul că fruntașii 
generației de trei ani au abordat întiia 
oară un parcurs de fond. Evoluînd în 
compania unor elemente mai virstnice
— dintre care n-a lipsit nici campionul 
Gînd — ei și-au apărat șansele cu toană 
strâșnlcla. timpii realizați fiind de o 
excelentă valoare. Ba unii dintre ei — 
Gabarit. Silvia. Hoțoman — și-au ame
liorat și recordul carierei. Cu toate a- 
cestea. victoria a revenit lunatecului 
Hibrid, inexistent în evoluțiile anterioare, 
deoarece niciodată n-a fost capabil sâ 
acopere parcursul fără galopuri. teri, 
însă, elevul lui Dinu, anunțat că e in 
stare de mai mult, a trotat Ireproșabil 
și. ca atare, a recoltat o victorie clară. 
Aceasta îl recomandă drept un concu
rent de temut în Derby, pentru coaliția 
antrenorului Oană — Struna st Huluba
— devenite, tn urma unui concurs spe
cial de împrejurări, principalele candi
date aU clasicului premiu. în rest, an
trenorul Mircea ștefănescu și mezinul 
antrenorilor. Traian Marinescu, au re
coltat un dublu succes.

La sfîrsltui prime) treimi din stagiune, 
în clasamente situația este următoarea : 
ANTRENORI : Gh Tănase (15). M. ște- 
fănescu (12). S. Mihăilescu (10). T. Mar-

LUNATECUL HIBRID _
ÎNVINGĂTOR PRINCIPAL

cu (8) etc. ; DRIVERI : Gh. Tănase (12), 
Tr. Marcu. M. Ștefănescu (8) etc. De 
cînd cu participarea la campionatul eu
ropean ai driverilor. au sporit considera
bil ambițiile profesioniștilor noștri. E un 
punct pozitiv !..

Rezultate tehnice : Cursa I : Hematia 
(M. Ștefănescu) 43. Izmă: simplu 4. or
dinea 8: Cursa a doua ? Morfeu (T. 
Marcu) 34.5. Ilenuța. simplu 9 event 56, 
ordinea 77: Cursa a treia : Orfelina (Gh. 
Avram} 32.3 Macaz. Frigida, simplu 4, 
event 51 ordinea 30, ordinea triplă 835; 
Cursa a patra : Topaz (T. Marinescu) 
30.8 Eliza Figure] ; simplu 4 event 
21. ordinea 11, ordinea triplă î26 ; 
Cursa a cinema : Hegemona (N. Gheor- 
ghe> 38. Tirada, stmolu 5. event 17, ordi
nea 20: Cursa a șasea : Furioasa (M. 
Ștefăneseu) 31.3. Sanda O’oreȚa. simplu 
4. event 23 ordinea 115. ordinea triplă 
701: Cursa a șaptea r Evadat (T. Mari
nescu) 33.1. Habar, simplu 13. event 65, 
ordinea 50: Cursa a opta : Hibrid (Tr. 
Dinu) 27.7, Gabarit. Hoțoman, simplu 8. 
event 197. ordinea 324. ordinea triplă 
1308: Cursa a noua : Tufănita (Gh Tă
nase). 43 3. Hematom, simplu 1, event 
39. ordinea îl. Pariul austriac, ridicat 
la suma de lei 22,587 s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

Cu puțin tâmp fn urmă, 8 orașe 
din tară au găzduit turneele de 
calificare a echipelor care viza» 
promovarea în Divizia B. Desfășu
rate la Sebeș. Buzău. Deva $i Pi
tești (feminin). Curtea de Argeș, Sf. 
Gheorghe, Timișoara și Tg, Jiu 
(masculin), turneele au dat cîștig 
de cauză următoarelor echipe, care

vor activa, începînd din campio
natul viitor. în divizia secundă i 
CSU Construcții București, Teba 
Arad, Voința Craiova și Tomistex 
Constanța — la feminin. Rapid 
București, Universitatea Craiova, 
Constructorul Oradea și Voința Ba
cău — la masculin.

Poziția în clasament a celor 
două formații ne îndreptățea să 
sperăm că vom viziona un joc fru
mos. Dar, speranțele ne-au fost 
înșelate. în special în prima repri
ză, cînd brăiienii, prea puțin in-
sistenți n-au periclitat poarta oas
peților. iar tîrgoviștenii 
prea mult Ia 
După pauză, 
mai 
prin Cotigă (min 60) și 

în continuare.

au pasat 
terenului, 

au atacat 
să înscrie 
fuga (min.

73). în continuare. oaspeții au 
contraatacat periculos și au redus

viguros.

mijlocul 
gazdele 
reușind

din scor prin Stănccscu (min. 85) 
A condus bine T. Oniga — Tasî.

C. CATANA
POLITP’riNțCA GALAȚI — CHIMIA 

RM. VÎLCEA 0—1 (0—1)
Joc de nivel tehnic foarte scă

zut. Oasneții au muncit mai mult 
si au cîștigat două puncte foarte 
prețioase. Studenții nu au depus 
toate eforturile pentru a termina 
învingători, iar înaintașii au ratat 
multe ocazii. Unicul gol a fost 
marcat de Tifircl (min 32). A ar
bitrat bine A. Pîrvu — București.

S. CONSTANTINESCU, coresD.
DUNAREA GIURGIU — POIANA 

CÎMPINA 1—0 (1—0)

Sandu Mircea, autorul unicului gol al partidei, in duel aerian cu portarul 
feroviarilor

Gazdele au jucat prudent în a- 
părare. dar au atacat mai mult și 
mai periculos. Dominarea terito
rială a localnicilor s-a materiali
zat în min. 37. cînd fundașul Ră- 
doi. de la aproximativ 27 m, a 
executat un șut-centrare și por
tarul Opanschi (Poiana), apreciind 
greșit traiectoria balonului nu l-a 
putut prinde, mingea intrînd astfel 
în poartă. în repriza secundă. Po
iana s-a dovedit mai ambițioasă, 
și-a creat cîteva ocazii, dar nu a 
reușit să egaleze. A condus foarte 
bine N. Petriceanu — București.

V. IORDACHE
STIINTA BACĂU — METALUL 

FLOPENI 0—2 (0—1)
Victorie meritată a oaspeților. 

Au marcat: Pisau (min. 6) și Ur- 
lăteanii (min. 72) A arhitrat bine 
Gh. Retezan — Bucuresți.

S. NENIȚA, coresp.
PORTUL CONSTANTA — S. N. 

OLTENIȚA 1—0 (1—0)
Jocul a plăcut spectatorilor. U- 

nicul gol a fost realizat de Gheor- 
gache, în min 17, după executarea 
unei lovituri libere indirecte din

74). Foarte bun arbitrajul lui A. 
Pop — Cluj.

A. Verba, coresp. județean
C.S.M. SIBIU — GAZ METAN ME

DIAȘ 0—0
Sibienii au decepționat în acest 

meci, evoluînd la un nivel slab. Ju 
cătorii de Ia Gaz metan ș-au apărat 
bine și au inițiat multe contraata
curi. A condus slab A. Ene — Cra
iova.

I Boțocan, coresp.
OLIMPIA ORADEA — GLORIA 

BISTRIȚA 3—1 (2—0)
întîlnire deosebit de importantă 

pentru locurile din subsolul clasa
mentului. După 90 de minute, oră- 
denii au terminat învingător) în 
urma golurilor marcate de Bacoș 
(min. 6), Arnoțchi (min. 38) și la- 
cob (min. 70). în minutul 89. Cadar 
(Gloria) a înscris pentru oaspeți. A 
arbitrat foarte bine I. Soos — Tg. 
Mureș.

V. Sere, coresp...
MINERUL ANINA — ELECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 3—1 (0—1)
Jocul a fost frumos și în prima 

repriză oaspeții au reușit să des
chidă scorul prin Bicia (min. 35). 
După pauză, localnicii au dominat 
și au înscris de trei ori prin Du-

Citiți nr. 11
al revistei

Spicuiri din cuprins :
• Reportaje cu loturile noastre olimpice : jVa fi Gheorghe Berceanu 

succesorul lui Dumitru Pârvulescu 7“ (lupte) — .După .aurul” mondial, 
cel olimpic 7“ (handbal).

• Bravo, campioanelor noastre mondiale la popice 1
• Lucian Popescu a împlinit 60 de ani.
• Rubrica -Viața sportivă" : .Prin sport putem combate cumplita ma

lac:» a cancerului” (interviu cu prof. dr. Emil Crăciun, membru corespon
dent al Academiei).

• Bascbetbattsteie de la Rapid (reportat cu echipa campioană).
• STEAUA 19+7—1972 — un jubileu cu largi semnificații.
• FOTBAL : Final fierbinte in campionatul de fotbal : Ofsaid ; portre

tele antrenorului Francisc Fabian si jucătorului Ghershelt de la Stea
gul roșu.

• Rubrica -Pentru sănătatea si frumusețea dumneavoastră".
• SPORT-M AGAZIN
■ Cs~.donatele europene de haltere — o avanpremieră olimpică reușită.
• Ajax Amsterdam — cea mai bună echipă de Club din Europa — și 

antrenoru’ ei. românul Ștefan Covaci.
GăsiU acest număr la toate chioșcurile pentru difuzarea presei din 

Capitală st din tară

PRONOSPORT
Așa arală o variantă cu 13 rezultate exacte Ia concursul PRONOSPORT 

nr. 24. etapa din 11 iunie
I. Dinamo — S.C. Bacău 1

n. U.T. Arad — Petrolul 1
III. Jiul — F.C. Argeș x
IV. C.F.R. Cluj — Steaua 1
V. Crișul — „U" Craiova 1

VI. Farul — _U“ Cluj 2
VII. A.S.A. Tg. M. — Rapid !

Vnt St. roșu — Politehnica
IX Brescia — Temana ]
X Genoa — Lazio

XI. Novara — Como 2

xrr Palermo — Cesena 1
XIII Perugia — Taranto 1

Fond de premil : 416 754 lei.

Plata premiilor pentru acest- concurs 
se va face astfel : in Capitală începînd 
de vineri 16 Iunie pînă Ia 26 iulie ’972, 
inclusiv : în țară începînd de aproxima
tiv luni 19 iunie, pînă Ia 26 Iulie 1972, 
inclusiv.

În vederea 
partidei 

de sâmbătă, 
cu Italia 

LOTUL 
REPREZENTATIV 

DE FOTBAL 
SE REUNEȘTE AZI 

LA BUCUREȘTI
După cum am mai anun

țat, sîmbătă 17 iunie echipa 
de fotbal a României va în- 
tîlni, la București, într-un 
meci amical, reprezentativa 
Italiei.

In vederea acestei partide, 
antrenorul Angelo Niculescu 
a convocat astăzi, în Capi
tală, un lot de 18 jucători. 

Printre aceștia se află Ada- 
mache, Sătmăreanu. Lupes- 
cu, Dinu, Radu Nunweiller 
Dumitru, Dobrin. Lucescu 
Neagu, Iordănescu. Domide.

De la sediu) F. R. Fotbal, 
unde se vor prezenta oină la 
ora amiezii, selectionabilii se 
vor deplasa, cu autocarul. Ia 
Snagov — cartierul genera! 
al pregătirilor nentru narti- 
da cu Squadra azznrra



• Felicitări
Timp de opt zile, patinoarul ,-23 

August" din Capitală a fost gaz
da campionatelor europene de box 
rezervate tineretului, competiție 
care s-a încheiat sîmbătă seara, cu 
un frumos succes al boxului ro
mânesc.

Revenind la ultima reuniune — 
cea in care au fost desemnați cei

Fot» : Paul
de campion european. Profesorul Teodor Niculescu și elevul

“ ROMOȘAN
Mai sint 3 minute pînă la decernarea titlului 
Simion Cuțov pregătesc ultimul asalt
11 campioni europeni de tineret — 
nu putem să nu consemnăm sa
tisfacția pe care ne-au prilejuit-o 
tinerii noștri pugiliștj prin felul 
în care ei s-au comportat, prin 
maniera în care au știut să apere 
culorile patriei într-o competiție 
de un asemenea nivel. Patru ti
tluri de campioni europeni nu sînt 
o performanță la îndemîna oricui ! 
La această realizare s-a ajuns ca

La încheierea competiției, participanțll 
cel mal merituoși au fost premiați de 
către Comisia de organizare, Federația 
română de box și Administrația de Stat 
Ixno-pronospoit. Au primit trofee toți 
medafiațil și echipele cele mal bine cla
sate, cărora Asociația cofetarilor și bucă
tarilor din București Ie-a oferit în 1>|US 
cite o cupă artistic executată din zahăr.

Trofee speciale au acordat : ziarul 
„Munca» — celui mal merituos boxer 
român (Nîcolae Băbescu), ziarul „Infor
mația Bucureștlului» — celui mai tehnic 
boxer (Vladimir Lemeșev), ziarul -Spor
tul» — premiul de popularitate (Boger 
Maxwell).

urmare a unei pregătiri temeinice, 
dirijată cu competență de colec
tivul de antrenori format din Teo
dor Niculescu, Ion Dumitru, Eugen 
Dinu și tînărul' (în această profe
sie) Constantin Ciucă. Cdledtivul 
condus de T. Niculescu a dovedit 
pricepere, pasiune, trecînd cu brio 
un dificil examen în fața tuturor 
iubitorilor sportului cu mănuși din 
țara noastră.

SURPRIZĂ LA POLO!

ROMÂNIA - CUBA 6-6
GALAȚI, 11 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru județean). 
Azi, (nr. ieri) a avut loc în bazi
nul olimpic din localitate, în fața 
a peste 1000 de spectatori — par
ts da internațională de polo dintre 
reprezentativele României și Cubei. 
Intilnirea dintre cele două selecțio
nate a dat loc la o dispută intere
santă, de un bun nivel tehnic și 
spectacular, terminat, spre surprin- 

egal Iderea generală, cu un scor 
6—6 (2—2, 1—2, 1—0, 2—2).

Reprezentativa noastră, cu toate 
că tactic a evoluat bine, s-a com
portat sub așteptări ; ea a ratat 
multe ocazii, bune de gol, în spe
cial prin Popescu, Rus și Novac,

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE CĂLĂRIE

OE LA VARȘOVIA
11 (prin telefon). înVARȘOVIA,

capitala Poloniei s-a desfășurat un 
concurs internațional de călărie 
(obstacole), la care au participat 
sportivi din R.D. Germană. Româ
nia și tara gazdă (cu 11 echipe).

La acest concurs, reprezentanții 
noștri au avut o palidă evoluție 
(ocuptad doar un loc 8 prin D. Ve- 
lea, cu Viorica, tn zina a doua), da
torită faptului că vagonul care 
transporta caii a sosit în Varșovia 
— ca urmare a unei defecțiuni ivite 
pe ruta feroviară — abia în dimi
neața competiției. După cum ne-a 
comunicat antrenorul Gh. Antohi, 
cele 9 zile de imobilitate în vagon 
au determinat la cai o serioasă febră 
musculară, împiedieîndu-i să evo
lueze Ia adevărata valoare. în mo
mentul de față, se fac încercări de 
a-i recupera pentru concursul de la 
Olsztyn, care va începe la sfîrșitul 
acestei săptămîni și la care și-au 
mai "anunțat participarea. în afara 
echipelor prezente la Varșovia, și 
călăreți din Anglia, Ungaria și, pro
babil. U.R.S.S,

Turneul final al handbaliștilor juniori

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 3 BUCUREȘTI - PERFORMERA ZILEI
tAȘf, 11 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). Pe terenul Liceului nr. 2 din 
localitate, amenajat și pavoazat sărbă
torește de către organizatorii ieșeni 
(care nu-și dezmint ospitalitatea), s-au 
consumat azi (n.r. ieri) primele locuri 
din cadrul turneului final al campiona
tului de juniori la handbal. Remarca
bile prin maturitatea și tehnicitatea lor, 
formațiile aliniate la startul competiției 
ne-au oferit partide foarte agreabile, ca
racterizate In majoritatea lor prin di
namism și echilibru. Cel mai interesant 
joc al zilei a opus echipele masculine 
ele Școlii sportive nr. 3 București Și 
Școlii sportive din orașul Gh. Gheor-

colectivului de
Le performantele boxerilor ro

mâni, o contribuție de seamă și-au 
adus și înflăcărații lor suporteri, 
prezenți seară de seară în jurul 
ringului din incinta patinoarului. 
Prin încurajările lor permanente, 
i-au purtat deseori spre victorii pe 
unii dintre reprezentanții noștri 

atunci cînd aceștia se gă- 
situațli dificile.

chiar și 
seau în

La cel de al patrulea meci con
secutiv, Alexandru Turei a evi
dențiat o putere de luptă nebănu
ită pentru cele 48 de kg ale sale 
și o capacitate de orientare tacti
că remarcată de toți cei prezenți. 
în fața unui adversar mai puter
nic decît el, Nikolov (Bulgaria), 
dar cu o viteză de execuție infe
rioară, Turei a știut să-și impună 
superioritatea tehnică și viteza de 
lovire, anihilînd de fiecare dată, 
cu o fracțiune de secundă mai de
vreme, prin directe de stînga exe
cutate cu precizie, toate tentativele 
acestuia. Capacitatea de efort ex
cepțională l-a ajutat în finalul fie
cărei reprize să-și depășească vi
zibil adversarul. Pentru modul în 
care Turei s-a prezentat în aceste 
întreceri, îndrăznim să-l recoman
dăm antrenorilor selecționeri pen
tru echipa ce ne va reprezenta la 
Jocurile Olimpice.

Cel de-al doilea 
care a făcut ca, 
la patinoarul „23 
intonat imnul de statuai României, 
a fost Dinu Condurat. Timorat de 
faima adversarului său, Eduart 
Dubovski (URSS); reprezentantul 
nostru a început lupta reținut, dîn- 
du-i lui Dubovski posibilitatea să 
acumuleze un ușor avantaj. Dar, 
momentul psihologic a fost depă
șit. Condurat și-a intrat în ritm 

pugilist român 
sîmbătă seara. 

August", să fie

iar apărarea, mai ales
Huber, s-a bîlbîit deseori, 
goluri cu multă ușurință.

Partida a fost, în 
echilibrată, iar evoluția 
foarte interesantă.

Au marcat: Sanchev (mân. 2,38, 
9,39), Cowlei (4,15), Riso 

și 19,17) pentru Cuba, res- 
Culineac (3,00), Mihăilescu 
Zamfirescu (5,05 și 19.32). 
(13,13) și Claudiu Rusu

(16,27 
pectiv 
(4,30), 
Noroc 
(17,40).

Arbitrul francez Alfonso Angela 
a condus formațiile : ROMANIA : 
Huber — Mihăilescu, Zamfirescu, 
Novac, Popescu, Claudiu Rusu. Cu- 
lineac, Cornel Rusu, Rus, Lazăr. 
Nastasiu. CUBA : Periche — Marti
nez, Garda, Riso, Sanchev, Alme- 
neiro, Cowlei, Junco, D Rodriquez, 
G. Rodriguez, Nunez.

T. SIRIOPOL

In turneul International de tenis 

de masă de la Constanta

11 (prin telefon).

MAGDALENA LESAI 
Șl ISTVAN JONYER - 
din nou Învingători

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
După ce au cîștigat „Cupa Coopera
ției", Magdalena Lesai (Voința) și 
Istvan Jonyer (Spartakus Budapesta) 
au Ieșit învingători șl în turneul 
internațional de tenis de masă, do
tat cu „Cupa Voința". Au luat par
te 16 jucătoare șl 32 de jucători.

Magdalena Lesai n-a pierdut nici 
un set, iar maghiarul Jonyer a lă
sat doar unul singur compatriotu
lui său, Kocsis.

Rezultate, simplu
1—2 : Magdalena Lesai 
Silhanova (Cehoslovacia) 2—0, locu
rile 3—4 : Doihinova (Bulgaria) — 
Liliana Mihuț 2—0: simplu băieți, 
locurile 1—2 : Jonyer (Ungaria) — 
Kocsis 2—1, locurile 3—4 : Papp (Un
garia) — Bodea 2—1.

Turneul internațional 
masă care s-a disputat 
de joi In orașul nostru 
de o bună organizare 
asociația Voința din Constanța și 
Oficiul sport ai U.C.E.C.O.M.

Cornel POPA, coresp. județean

fete, locurile
Blanka

de tenis de 
cu începere 
s-a bucurat 

asigurată de

ghlu-Dej. Bucureștenli, aflați pentru 
prima oară la un turneu final, aveau 
puține șanse în fata adversarilor lor, 
care dispuneau de 4 component! al lo
tului național de juniori. Șl totuși, după 
primele 15 minute da joc. scorul era 
favorabil, cu 5—2, elevilor tînărului an
trenor bucureștean, prof. Gheorghe Io- 
nescu. Handbaliștl! din orașul de pe 
Trotus refac handicapul, egaltnd (•—8), 
Iar după pauză depun eforturi extrem 
de mari pentru a se menține în „plasa" 
bucureștenilor. Ambele formații merg 
„cap la cap", dar, eu o rezistență fizică 
mult superioară, echipa Școlii sportive 
3 obține victoria cu 17—15 (8—8) fiind*

antrenori •
și l-a sufocat, pur și simplu pe pu- 
gilistul sovietic cu atacuri „me
tronom", nelăsîndu-i acestuia nici 
un moment de „respiro". La mij
locul primei reprize și chiar și în 
cea de a doua am constatat cu 
satisfacție că Dinu Condurat (a- 
preciat de specialiști că nn bene
ficiază de o mare viteză de exe

de „ruperi 
prelungite), 

în

cuție) este capabil și 
de ritm" (serii rapide 
cu care și-a pus adversarul 
dificultate. Ultimele minute de lup
tă l-au găsit obosit pe boxerul 
român, probabil și datorită atmo
sferei neprielnice din incinta pa-

55INTERNAȚIONALELE
»

DE TIR
(Urmare din pag. 1)

ne-

din turn (skeet) a furnizat o dispută 
aprigă, pentru departajarea ocu- 
panților locurilor 1—4 fiind 
voie de trei serii pentru baraj, 
în final, s-a detașat în cîștigător 
(după primul baraj), fostul cam
pion al Europei (1969), francezul 
Elie Penot. El a fost urmat de 
sovieticul Poleanski, cehoslovacul 
Panecek și cubanezul Castrillo. Cei 
mai bur. dintre români. Florin 

Iurcenco. Lucian Cojocaru și Gleb 
Pintilie au obținut clasamente 
slabe.

Astfel, după patru zile de în
treceri, cea mai importantă com- 

Realizînd o performanță excepțională, sovieticul Ghenadi Luscicov a cîști- 
aat proba de armă liberă calibru mare. Foto. N. DRAGOȘ

portarul 
primind

general, 
scorului PE PISTELE DE ATLETISM

gat proba de armă liberă calibru 

petiție preolimpică de tir s-a în
cheiat cu următorul bilanț : tră
gătorii români au cucerit cinci ti
tluri de campioni internaționali, 
cei din, U.R.S.S. și Polonia cîte 
trei, iar țintașii maghiari și fran
cezi cîte două.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS
DE LA HAMBURG

Orantes învingător la simplu bărbați, iar Năstase—Kodes la dublu
în semifinalele probei de dublu 

masculin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de 
burg perechea Năstase 
(Cehoslovacia) a învins 
6—3 pe Fassbender — 
(R. F. a Germaniei). Tiriac și aus
tralianul Hewitt au întrecut cu 
6—2, 6—4 pe Orantes, Gisbert
(Spania).

Proba de dublu femei a revenit 
perechii Helga Mastheoff — Heide 
Orth (R. F. a Germaniei).

la Ham-
— Kodes 
cu 6—4, 
Pohmann

în acest fel revelația primei zile. Se 
cuvin a fi menționate și numele cîtorva 
jucători : F Dofin, M. Mihai și C. Matei 
(Școala sportivă nr. 3), respectiv I. Bo- 
roș și M. Vasilache. In celelalte Jocuri 
ale primei reuniuni, am remarcat verva 
echipelor feminine Școala sportivă nr. 2 
București și Liceul nr. 2 lași, care au 
obținut victorii categorice, prima în 
fața Școlii sportive Gloria Arad eu 14—5 
(6—1), iar cea de a doua în compania 
Școlii sportive Bistrița, cu 16—5 (10—1).

întrecerile continuă

Horia ALEXANDRESCU

hOMĂNESC
tincarului (căldură excesivă), dar, 
credem, și ca urmare a unei do
zări necorespunzâtoare a efortului. 
Numai voința extraordinară l-a 
ajutat să depășească această di- 
fi cui ta te.

Marian Lazăr. cu două arcade 
sparte, a fost oprit de medic să 
continue lupta în ultima re
priză. în fața sovieticului V. Solo
min el a început foarte bine lup
ta și, cu serii rapide, s-a apropiat 
foarte bine de un adversar înalt j 
si mobil, terminînd în avantaj pri- ' 
mele șase minute de luptă Dar, 
către finalul reprizei secunde si 
în special in primul minut al ul
timului rund, Lazăr a arătat sem
ne evidente de oboseală. Acțiunile 
sale eu avut mai puțină claritate, 
loviturile mai puțină adresă, ini
țiativa trecînd de partea lui Solo
min. .

Victoria lui Simion Cuțov asu
pra iugoslavului Branislav Vakici 
a fost clară «i necontestată de ni
meni Chiar și ziaristul iugoslav 
Toma Hladni a scris în dreptul' 
campionului categoriei numele Iui 
Cutov înainte de a se fi anunțat 
decizia. Totuși. Cutov a comis u- 
nele erori tactice pe care în vi
itor nu trebuie să. le repete. El a 
folosit prea mult loviturile scurte, 
deși alonja și directele l-ar fi pus 
la adăpost de unele necazuri. El 
a efectuat multe și spectaculoase 
eschive, cu care și-a pus adversa
rul în situații dificile, dar n-a con
tinuat cu loviturile Pe care și le ! 
pregătea.

Nicolac Băbcscu a adus Româ
niei cea de a patra medalie de 
aur. Succesul acestui tînăr. pînă 
mai ieri necunoscut in boxul au
tohton. este o demonstrație vie 
a voinței și dîrzeniei. Cu un bagaj
încă sărac de procedee tehnice, 
dar excelent pregătit fizic. Băbescu 
a făcut dovada unor calități de 
voință excepționale, care cu si
guranță îl vor ajuta să urce în 
continuare pe scara valorilor bo
xului internațional.

Mihai TRANCÂ 
Paul IOVAN

Rezultate tehnice, armă liberă ca
libru mare 120 de focuri (trei pozi
ții), distanța 300 m. poziția culcat 
40 f : l. P. Șandor 396 p, 2. P. Kova
rik (Cehoslovacia) 394 p, 3. E. Satala 
393 p. 4. G. Luscicov (U.R.S.S.) 393 
p, 5. K. Skyba (Cehoslovacia) 392 p, 
6. J. Botwin (Polonia) 392 p... 11. I. 
Olărescu 388 p... 20. Th. CoIdea 381 
p. 21. T. Ciulu 380 p... 25. I. Codrea- 
nu 381 p i poziția în picioare 40 f :
1. G. Luscicov 381 p, 2. P. Șandor 369 
p. 3. P. Kovarik 368 p, 4. P. Weichel 
(Danemarca) 364 p, 5. R. Semionov 
(Polonia) 364 p, 6. M. Valdes (Cuba) 
363 p... 13. E. Satala 357 p... 20. Th. 
CoIdea 344 p... 22. T. Ciulu 342 p, 
23. I. Olărescu 340 p... 25. I. Codrea- 
nu 337 p ; poziția în genunchi 40 f: 
1. J. Botwin 390 p, 2. G. Luscicov 
387 p, 3. M. Valdes 381 p, 4. A. Jakes

(Cehoslovacia) 381 p, 5. E. Vergov 
(Bulgaria) 380 p, 6. Gh. Sicorschi 379 
p... 11. P. Șandor 375 p... 17. E. Satala 
370 p... 19. Th. CoIdea 369 p... 21. I. 
Olărescu 367 p... 23. T. Ciulu 366 p... 
28. I. Codreanu 342 p ; trei poziții: 
1. G. Luscicov (U.R.S.S.) 1161 p —
campion internațional al României,

în finala de simplu bărbați s-au 
întîlnit spaniolul Orantes și italia
nul Panatta. Victoria a revenit îh 
trei 
9—8,

Orantes eu 6—3,seturi lui 
6—0.

dublu bărbați, cu- 
Kodes a dispus de 

6—0,

finala de 
Năstase —

în 
piui 
Tiriac — Hewitt cu 4—6, 
3—6, 6—2. 6—2.

ECHIPA U.R.S.S. CALIFICATA

AL „CUPEI DAVIS"
VARȘOVIA, IX (Agerpres). — E- 

chipa U.R.S.S. s-a calificat pentru 
finala zonei europene (grupa A) 
a „Cupei Davis" La tenis. Jucăto
rii sovietici conduc cu 3—0 în me
ciul pe care-1 susțin la Varșovia 
cu selecționata Poloniei.

în partida de dublu, cuplul Li- 
haciov — Metreveli a învins cu 
7—5, 6—4, 4—6, 9—7 perechea Ga- 
siorek — Nowicki. Echipa U.R.S.S. 
va juca în turul următor, pe teren 
propriu, cu învingătoarea meciu- 
ltîi dintre reprezentativele României 
și Italiei.

în meci de verificare preolimpică

ECHIPA DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA MADRID

MADRID, 11 (prin telefon) în 
sala mare a Institutului de edu
cație fizică din Madrid a inceput 
meciui international de gimnas

tică dintre selecționatele masculine 
ale Spaniei și României, intîlnire 
de verificare a potențialului ambe
lor formații înaintea Jocurilor O- 
bmpice de la Munchen. Pentru 
gimnaștii spanioli concursul con
stituie și o tentativă de obținere 
a baremului necesar participării la 
competiția olimpică. In prima zi

„REGATA PRAGA" LA CAIACCANOE

SPORTIVII ROMÂNI VICTORIOȘI IN ȘASE PROBE
PRAG A. 11 (prin telefon). Sîm 

bâtă. în prima zi a Regatei inter
naționale Praga, caiaciștii și cano- 
iștii români au obținut — tn com
pania selecționatelor o'impice din 
Iugoslavia, Polonia și Cehoslovacia
— patru prețioase victorii la ur
mătoarele probe : K1 fete — 500 m 
(Valentina Serghei) 2:09.3: K2 băieți
— 1000 m (St. Pocora — H. Iva
nov) 3:34,1; C2 — 1 000 m (V. Ca- 
labiciov — G. Munteanul 3:55.0 și

2. P. Șandor 1140 p, 3. P. Kovarik 
(Cehoslovacia) 1137 p, 4 J. Botwin 
(Polonia) 1134 p, 5. M. Valdes (Cu
ba) 1130 p, 6. R. Semionov (Polonia) 
1129 p... 13. E. Satala 1120 p... 19. I. 
Olărescu 1095 p, 20. Th. CoIdea 1094 
p, 21. T. Ciulu 1088 p... 26. I. Co
dreanu 1040 p.

Pistol viteză 60 de focuri : 1. D. 
luga 593 p — campion internațional 
al României, 2. L. Falta (Cehoslova
cia) 592 p (d.b. 143 p), 3. J. Gonzales 
(Spania) 592 p (d.b. 133 p). 4. J. Za- 
pedzki (Polonia) 591 p, 5. V. Carmo
na (Franța) 590 p, 6. J. Alehin 
(U.R.S.S.) 589 p... 13. A. Gered 587 p... 
16. V. Atanasiu 586 p... 19. C. Ton 
586 p, 20. M. Roșea 584 p... 28. M. 
Dumitriu 582 p... 30. R. Vidrașcu 581 
p, 31. I. Tripșa 580 p. Talere arun
cate din turn (skeet) — 200 t : 1. E. 
Penot (Franța) 194 t (d.b. 25 t) —
cîștigător al trofeului „Marele Pre
miu Carpați", 2. R. Poleanschi 
(U.R.S.S.) 194 t (d.b. 24—25—25). 3. J. 
Panecek (Cehoslovacia) 194 t (d.b. 24— 
25—23), 4. R Castrillo (Cuba) 194 t 
(d.b. 23), 5. G. Delfin (Cuba) 193 t, 
6. K. Krumpholz (R.D.G.)... 11. FI.
Xurcenco 188 t... 16. E. Cojooaru 186 
t... 22. G. Pintilie 183 t, 23. D. Dan- 
ciu 183 t... 27. N. Vlădoiu 180 t... 34.
D. Buduru 174 t... 36. S. Diaconu
173 t.

• 2,23 M LA ÎNĂLȚIME ! • ATLETELE R.D. GERMANE ÎNVINGĂ
TOARE LA LONDRĂ • CONCURSUL DE LA LOS ANGELES • 

RECORD MONDIAL LA SULIȚA FEMEI

Cu prilejul meciului dintre echi
pele masculine ale R. O. Germane 
și Bulgariei, de la Potsdam, at
letul Stepan Junge (RDG) a reali
zat la săritura în înălțime 2,23 m 
(cea mai bună performanță mon
dială a anului) — record al R.D.G.

★
Desfășurată pe pista de tartan 

de la „Crystal Palace" din Lon
dra, întîlnirea triunghiulară de at
letism dintre selecționatele femi
nine ale R. D. Germane, Olandei 
și Angliei s-a încheiat cu victoria 
echipei R. D. Germane — 119 p. 
urmată de Anglia — 87 p și Olan
da — 67 p. Iată cîteva dintre cel® 
mai importante rezultate înregis
trate : săritură în înălțime: Rita 
Schmidt (R. D. Germană) — 1,86 
m ; 100 m g : Annelie Erhardt
(R. D. Germană) — 13,1 ; lungime; 
Ruth Martin — Jones (Anglia) — 
6,35 m; 1500 m: Gunhild Hof- 
fmeister (R. D. Germană) — 4:10,7; 
100 m plat: Sonia Lannaman (An
glia) — 11,5; greutate : Margitta 
Gummel (R. D. Germană) — 
19.60 m.

★
în prima zi a concursului de la 

Los Angeles, cunoscutul recordman 
american Jim Rjnin a terminat în
vingător în cursa de o milă cu 
timpul de 3:57,3. John Smith a 
cîștigat proba de 440 yarzi cu per
formanța de 45.0 urmat, în același 
timp, de Lee Evans. Proba de să
ritură în lungime s-a încheiat cu 
victoria francezului Jacques Pani, 
cu rezultatul de 7,88 m. America
nul Bob Beamon s-a situat pe lo
cul 3 cu 7,66 m. Rod Milburn 
(S.U.A.) și-a adjudecat victoria în !

DUBLĂ VICTORIE
DE ,24 DE ORE

Cursa celor „24 de ore de la Le 
Mans", » stîmit și anuj acesta un 
mane interes în lumea automobilu
lui, confirmînd imensa sa populari
tate. Startul celor 55 de mașini de 
sport și prototipuri calificate pen
tru întrecere a fost dat de preșe
dintele Franței, dl. Georges Pom
pidou. După 24 de ore, presărate 
cu o serie de accidente (dintre care 
unul mortal: U. Bonnier — Elveția), 
două mașini de construcție fran
ceză Matra-Simca, prototipuri pre- 

a avut loc programul impus, des
fășurat sub semnul superiorității 
evidente a sportivilor români. După 
un debut mai puțin concludent 
Ia sol, încheiat cu 43.05 — 42,40 
in favoarea românilor, echipa noas
tră a avut două aparate foarte 
bune, calul cu miner și inelele, 
care au arătat că lotul nostru o- 
limpic a depășit „criza" manifes
tată în ultimele concursuri la a- 
ceste aparate. La cal, componentit 
lotului au ciștigat cu 44.45—42,85,

K4 (b) — 1 000 in (H. Ivanov. Po
cora, B. Ivanov, Irimia) 3:11.0

Duminică, in ultima reuniune, 
sportivii români au mai realizat 
două frumoase victorii prin : A. 
Varabiev — P. Erast (K2 — 500 m) 
1:39.4 și V. Calabiciov — G Mun- 
teanu (C2 — 500 m) 1:52,1.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI JUNIORI
IN R.D. GERMANĂ, UNGARIA Șl IUGOSLAVIA

La începutul lunii viitoare vor 
av«a loc întrecerile campionatelor 
europene de lupte (libere și greco- 
romane) ale juniorilor. în aceste 
zile se fac intense pregătiri, iar 
muiți antrenori își verifică loturile 
înscriindu-le la competiții interna
ționale. Zilele acestea și juniorii 
noștri au participat la turnee pes
te hotare, în R.D. Germană, Unga
ria și Iugoslavia. La aceste confrun
tări unii dintre juniorii români au 
avut frumoase comportări,

Un lot de lupte libere — în
soțit de antrenorul Alexandru Radu 
— a participat, mai întîi, la tur
neul din R. D. Germană, organizat 
în localitatea Senftemberg. Cu toate 
că printre adversari au fost și pu
ternicii reprezentanți ai Uniunii So
vietice, doi dintre juniorii noștri au 
urcat pe prima treaptă a podiumu
lui : Grigore Condrat (categoria co
coș) și Marin Pîrcălabu (mijlocie), 
în continuarș, lotul de lupte libere 
a participat la turneul de la Buda
pesta, obținînd alte succese — pri
mul ioc la 5 categorii: Tibcriu 
Sa bău (muscă). Grigore Condrat. 
Andrei Șuba (pană), Claudiu Zainer 
(semiușoară) și Tiberiu Sereghely 
(semimijlocie).

Juniorii de la greco-romane — 
antrenor Victor Dona — au partici

cursa de 110 m garduri în 13,4. 
Campionul olimpic Willie Daven
port s-a clasat pe locul 5 cu 13,7. 
Proba de aruncare a greutății a 
fost dominată de sportivii ameri
cani clasați în ordine : 1. George 
Woods — 21,34 m ; 2. Randy Mat- 
son — 21,19 m ; 3. Al. Feuerbach— 
21,12 m. în concursul feminin, 
Francie Larrieu a stabilit un nou 
record al S.U.A. în proba de 1500 
m cu timpul de 4:14,3, iar Martha 
Watson a fost cronometrată în 
cursa de 100 yarzi în 10.8,

★
Cu prilejul unui concurs atletic, 

care a avut loc la Zurich, Burglin-

TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cea de a U-a partidă a medului dintre 
maestrele sovietice Nona GaprlndașvlU 
Si Alia Kușntr. care-șl dispută, la Riga, 
titlul mondial feminin de »ah, a fost 
ctștlgată de Alia Kușnlr. în prezent, sco
rul tntîlnirii este 6,5—4,5 puncte în fa
voarea Nonei Gaprindașvlli.

Deținătorul centurii mondiale de box la 
cat. „semimijlocie», mexicanul Jose Na- 
poies. l-a tatflnlt oficial la Monterrey 
(Mexici pe salangerul său americanul 
Adolph Pruitt. Napoles a obținut vic
toria prin k.o. tn repriza a 8-a.

Campionul mondial de box la categoria 
„super-welter», italianul Bruno Arcarl, 
și-a păstrat centura. în gala desfășu
rată la Genova el l-a învins nrin k.o. 
în repriza a 12-a pe brazilianul Joao 
Henrlque.

După disputarea a ÎS etape, In Turul 
ciclist ai It-allel continuă să conducă 
belgianul Eddy Merckx, urmat de spa

FRANCEZĂ ÎN CURSA 
DE LA LE MANS"
gătite special pentru acest njaraton 
de... viteză, au trecut primele linia 
de sosire. A cîștigat echipajul H. 
Pescarolo (Franța) — G. Hill (An
glia) care a parcurs în 24 de ore 
4 691,343 km cu o medie orară de 
195,472. Pe locul 2 s-au clasat F. 
Cevert (Franța) — H. Ganley (Noua 
Zeelandă) — 4 554,933 km (întîrziat 
de un accident), iar pe locul 3 echi
pajul vest-german R. Joest — H. 
Weber (Porsche 908/2) — 4 428,904 
km.

iar la inele cu 45,15—11,90. Sări
turile. mai puțin sigure ca de obi
cei, au consemnat un punctaj e- 
gal între cele două echipe (43.55), 
iar la paralele din nou o com
portare mai bună a gimnaștii or 
români, care au terminat în a- 
vantaj : 44.60—42.70. în sfirșit, la 
bară gimnaștii noștri au evoluat 
ceva mai slab, dar au ciștigat și 
acest aparat ; 4:1,40—41,00. Astfel, 
echipa României are un avans de 
10 puncte după executarea exer- 
cițiilor impuse și firește că va ob
ține victoria.

La individual compus conduce 
Mircea Gheorghiu cu 52.65, urmat 
de alți doi gimnaști din echipa 
noastră — Dan Grecu 52,60 și Ni
co lae Achim, tot cu 52.60 Pe lo
cul 4 Cecilo Ugarte 51.90. iar Va- 
s:ie Coșariu <5l.8v) și Constantin 
Petrescu (51,70) ocupă locurile ur
mătoare. Ultimul din echipa ro
mână — Nicolae Oprescu, cu âl.OO-. 
pe echipe : România 264,20, Spa
nia 254.40.

în ultimul moment, aflăm re
zultatul final. Echipa României a 
cîștigat cu 534,10—520,55 p. La in
dividual compus primul a terminat 
Dan Grecu cu 106,90.

pat mai întîi la turneul din Iugo
slavi-a (desfășurat la Belgrad) unde 
4 dintre ei au cucerit locul I : Con
stantin Alexandru (cat. semimuscă). 
Marian Toafan (muscă). Pantelimon 
Arcadie (cocoș) și Gheorghe Ciobo- 
taru (ușoară). Al doilea turneu a 
fost cel de la Budapesta. Și aici ju
niorii români s-au comportat bine. 
C. Alexandru. Ion Dulică (cocoș). 
Dumitru Popa (semiușoară) și Gh. 
Ciobotaru,clasîndu-se pe primul loc.

ROMÂNIA - UNGARIA
6 — 3 la lupte 

libere (juniori)
în sala Teatrului de vara din. 

stațiunea Nept-un de pe litoral a 
avut loc intilnirea amicală de lup
te libere dintre echipele de juni
ori ale României Și Ungariei. Sco
rul a fost favorabil reprezentanți
lor noștri cu 6—3. Partida a fost 
destul de echilibrată și de up bun 
nivel tehnic. S-au remarcat : N’ea- 
gu (cat semimuscă), Anghel (mus
că), Bălăianu (semigrea) de la în
vingători, respectiv, Markovics (co
coș) și Darnai (ușoară).

C. POFA-coresp. județean 

de Pollak (R. D. Germană) a cîș
tigat proba de pentatlon cu un re
zultat excelent: 4 730 p, la 45 de 
puncte de recordul mondial. Iată 
rezultatele obținute de învingătoa
re : 100 m g: 13.6 ; 200 m plat: 
23,7 ; înălțime : 1,73 m ; lungime ; 
6,15 m ; greutate 15,88 m.

★

La închiderea ediției am aflat 
că în cadrul concursului inter
național de Ia Potsdam, atleta 
Ruth Fuchs (R. D. Germană) a 
aruncat sulița Ia 65,06 m — nou 
record mondial, performanță care 
depășește recordul lumii stabilit în 
după-amiaza aceleiași zile pe sta
dionul Republicii din București de 
sportiva poloneză Eva Gryziecka 
(62,70 m).

nloUl Jom ruente — la 5’38'% Francisco 
Galdoa — la 10’39”. Etapa a 19-a a eu- 
prins două semletape. Prima (Asiago — 
Arco) a fost dștlgată de balglanul Jlogsr 
de Vlaeminck, cronometrat pe 163 km 
tn 5 h 13:81, iar cea de a doua, desfășu
rată cantracronometru (circuit 13 km la 
Arco), a revenit lui Eddy Merckx to 
22:42 (medie orară de 47,375 km).

Cunoscutul campion italian Giacoma 
Agostini a terminat învingător în între
cerea rezervată motocicletelor de la 
clasa 500 cmc din cadrul tradiționalului 
concurs internațional „Tourist Tropii' ”, 
Concurând pe o motocicletă „M. V. 
Agusta”, Agostini a parcurs 36o km tn 
2 h 10:34, cu o medie orară de 167.370 
km. Pe locul secund s-a clasat compa
triotul său A. Pagan! („M. V. Agusta”) 
— 2 h 18:25. urmat de englezul M. Grant 
(..Kawasaki”) — 2 h 20:0. La clasa 125 
cmc. victoria a revenit Iui C. Mortimer 
(Anglia), pe ..Yamaha”, care a realizat 
o medie orară de 149,790 km.

Continulndu-șl turneul în Australia, re
prezentativa de rugby a Franței a ju
cat la Sydney cu selecționata Noua da
lie de Sud, pe care a întrecut-o eu sco
rul de 29—23 (22—6). Cel mai bun Jucă
tor al învingătorilor R fost cunoscutul 
internațional Vlllepreux. Partida a Ml 
urmărită de peste 20 000 de spectatori. 
Aceasta a fost cea de a eirtesa victori» 
consecutivă obținută de rugbyștii fran
cezi în acest turneu.

Eehipa masculină tie baschet a Ceho
slovaciei și-a continuat turneul țn Ja
ponia. iucînd la Tokio eu reprezentativa 
tării. Oaspeții au repurtat victoria cu 
scorul de 56—54 (33—28). Aceasta a fost 
cea dp a 7-a victorie realizată de echipa 
cehoslovacă în cele 10 meciuri susținute.

Ea Nancy s-au întîlnit, într-un meci in
ternațional amical de volei, reprezenta
tivele feminine ale Poloniei șl Franței. 
Voleibalistele poloneze au terminat în
vingătoare cu scorul de 3—0 (13—T, 
13-11, 15—9).



VERDICTELE-în lupta pentru titlu
A

pentru evitarea retrogradării — SE AMINA.

JIUL 1(0)

F.C. ARGEȘ 1(0) JOC DESCHIS, U. T. A. 4(3)

PETROLUL
L____________

2(1), COMPUTERE
PARTIDA SPECTACULOASA LA ARAD

PETROȘANI, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

O asistență record, pe o vreme 
admirabilă pentru joc, a ținut să o- 
noreze cu prezența „capul de afiș* 
al etapei. Gazdele, care nu au mai 
simțit gustul victoriei de 5 etape, 
și echipa lui Dobrin. la rindul său,

Stadion Jiul ; teren denivelat; timp 
foarte bun; spectatori 12 000. Au mar
cat: PREPURGEL (min. 50), MUL- 
TESCU (min. 77). Raportul șuturilor 
la poartă : 20—10 (pe spațiul porții: 
12—7) ; Raport de cornere : 11—3.

JIUL : SUCIV — Dodu. George-.lcl 
(min. 52 COTORMANI). Stocker. 
Tonca — URMEȘ, Llbardl — FA- 
GAȘ, MULȚESCU. Stolan. Naidin.

F. C. ARGEȘ : STAN — Pigulea. 
BARBU, Vlad, ------ —
PREPURGEL — 
Popescu. Jerean.

A arbitrat :
****★, ajutat
Const. Costlcă și Const. Dragotescu. 
toti din București.

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret

Argeș : 1—1

Ivan — OLTEANU. 
Radu. DOBRIN. M.

AUREL BENTU 
bine la linie de

rezerve : Jiul — F. C- 
(0-0).

9 etape, s-au întîlnit 
fiecare din-

neînvinsă de 
într-o dispută în care 
tre ele a urmărit, firesc, rezolvarea 
propriilor aspirații din acest cam
pionat cu un ceas mai devreme. 
De aci a rezultat un joc deschis, cu 
multe faze de poartă, cu situații 
dramatice și momente de suspense, 
cu ratări de neiertat și cu multă 
risipă de energie Ia capătul căruia 
scorul de egalitate ni se pare per
fect echitabil.

Liderul a început partida cu mul
tă prudență, plasîndu-1 pe Barbu 
în spatele celor doi fundași centrali

și cu trei atacanți dispuși în tri
unghi, cu vîrful (Dobrin) înainte. Jiul, 
aplicind un marcaj strict pe tot 
terenul, s-a lansat încă din primele 
minute într-un joc dezlănțuit în o- 
fensivă, dar adeseori descoperit în 
apărare, ceea ce a permis argeșeni
lor să-și creeze multe și periculoa
se ocazii de e înscrie in prima re
priză, prin Dobrin (min. 3). Radu 
(min. 5), Dobrin (min. 18), M. Po
pescu (min. 36), care a rămas sin
gur cu Suciu, a pasat lateral la... 
nimeni, în loc să tragă la poartă. 
Și din nou Dobrin (min. 38). care 
a ezitat să pună capul la o faza ce 
nu aștepta decît goluL In această 
parte a meciului. Jiul are de cl- 
teva ori posibilitatea să marcheze 
prin Mulțescu. (min. 12 și 14) și in 
min. 24 prin Stoian și Naidin la a- 
ceeeși fază de joc, și din nou Mul- 
țescu în min. 26 și 39, dar de fie
care dată s-a opus apărarea sobră și 
calmă a piteștenilor, în spatele că
reia Stan a făcut adevărate minuni.

Repriza a doua este la fel de di
namică și cu multe momente de foc, 
în special la poarta oaspeților. Jiul 
atacă furibund, dar imprudent, și 
oaspeții profită de această greșea
lă în min. 50 cînd Prepurgel des
chide scorul, dintr-o acțiune simplă 
ca la antrenament Un minut mai 
tîrziu, tot Prepurgel este ce! care 
învinge defensiva gazdelor, dar 
bara se opur.e. pentru ca în mm. 
i< Multescu să consfințească cu un 
cap precis. Ia „păianjen”, un rezul
tat ce răsplătește fidel eforturile 
ambelor echipe.

Mihai IONESCU

V

C.F.R. CLUJ 2(0)

STEAUA KD
CLUJ, 11 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
C.F.R. și-a continuat cu succes 

marșul ei brav împotriva imposibi
lului, cu o victorie asupra Stelei.

Cum a replicat Steaua acestui 
team care își juca o carte atît de 
importantă ? Am zice, viclean, cu 
o maturitate tactică probată și cu 
alte ocazii, pentru că timp de o 
repriză (prima) și-a chemat înain
tașii la mijlocul terenului, invitin- 
du-și adversara să atace supranu- 
meric, impiedicînd-o concomitent să 
facă acest lucru la modul ideal, 
plasînd pe I. Constantin în avan
posturi, simbol al contraatacului 
surprinzător și periculos. Intr-ade
văr, socoteala de acasă s-a potrivit 
cu cea din tîrg i C.F.R. ataca, ata
ca mereu, dar avansa pe un drum 
încețoșat și, la prima gafă a ulti
mului apărător (Gadja a scăpat 
mingea la un șut al lui Naom), I. 
Constantin, prompt, pe fază, a in
trodus balonul în plasă. Lovitura 
era prea grea pentru ca fotbaliștii 
clujeni să nu o acuze. A urmat un 
sfert de oră de replică confuză, 
speranțele se agățau de veștile so
site în cutia tranzistorului, tocmai 
de la Brașov, dar veștile erau 
proaste și a venit în sfîrșit pauza

Stadion U.T.A. ; teren bun; timp călduros; spectatori aproximativ 6^00 
Au marcat; DINCUȚĂ (ijiin. 3 și 60). KUN II (min. 23), DOMIDE (min. 3* 
și 70) și BROȘOVSCHI (min. 39). Raportul șuturilor la poartă : 20—13 (pe spa- 
țiul porții: 9—5). Raport de cornere : 9—2.

U.T.A. : Ziller (min. 61 Vidac) — Birău. LERETER. POJONI. Popovic! - 
PETESCU, BROȘOVSCHI — Axente, Calinin (min. 62 Sima). DOMIDE, KUN 11-

PETROLUL : M. Ionescu — N. Ionescu, Bădin, Mierluț. Ciupitu — DIS
CUTA, CR1NGAȘU — OPRIȘAN, Moldovan, Marcu (min. 52 Țaporea). Grozea 
(min. 71 Iuhasz).

A arbitrat N. HAINEA (Blrlâd) ****★, ajutat la linie de Al. Grigorescu 
și G. Dragomlr (ambii din București). •

Trofeul Petschovschi : 8.
La tlneret-rezerve : U.T.A. _ Petrolul 3—2 (2—2).

ARAD, 11 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

In duda mizei mari, partida s-a 
ridicat ia un bun nivel tehnic și 
spectacular, fiind presărată cu o 
sumedenie de faze, cu 6 goluri, 
unul mai frumos decît altul, și cu 
alte cîteva ocazii mari, ratate din 
poziții excelente.

Primele minute au aparținut 
oaspeților, care au deschis scorul 
prin Dincuță (în urma executării, 
în forță a unei lovituri libere de 
Ia cea. 30 m, care nu l a găsit pre
gătit pe Ziller). încurajați de acest 
gol și profitînd de deruta apărăto
rilor arădeni, ploieștenii pun stă- 
pinire timp de aproape 25 de mi
nute pe mijlocul terenului, unde 
Dincuță, Marcu, Grozea. și, țmai ales 
Crfngașu acționează dezinvolt, sto- 
pind încercările de atac ale arăde
nilor și 
echipieri 
acțiuni 
arădeni
atacurilor lui Oprișan Și Moldovan 
și. In consecință, îi marchează mai

lansîndu-i pe cei doi co- 
(Oprișan și Moldovan) în 
perpendiculare. Apărătorii 
sesizează însă virulența

. strict. în acest timp, Broșovschi, Pe- 
t.escu, Kun II și Domide accele
rează ritmul atacurilor, se apropie 
din ce în ce mai des și periculos 
de poarta lui M. Ionescu. Egalarea 
survine în min. 23 : Broșovschi îl 
vede demarcat pe stînga pe Kun II, 
îi pasează precis balonul, acesta se 
apropie de poartă, și din careul 
mic _saltă mingea peste portarul 
ploieștenilor, ieșit în întîmpinare. 
Jucătorii textiliști atacă, în conti
nuare, în trombă, ratează cîteva ex
celente ocazii, după care înscriu al 
doilea gol în min. 36 prin Domide 
(șut din voleu în colțul lung). După 
numai 3 minute, tataia de marcaj 
se modifică din nou. Domide, ple
cat din poziție de ofsaid, a fost pla
cat de fundașul Mierluț la 18 m de 
poartă. Lăsînd faza să continuie, 
arbitrii au acordat lovitură liberă, 
pe care Broșovschi a executat-o im
pecabil, direct în gol,

Imediat după pauză petroliștii ai* 
două mari ocazii de a reduce sco
rul. dar Moldovan și Oprișan le ra
tează. în schimb. Ziller primește al 
doilea gol scăpind. printre picioare, 
în plasă, mingea șutată de Dincuță

_ tot de la 30 m. Seria golurilor din 
acest meci deosebit de spectaculos 
este încheiată de Domide (tnin. 70), 
care șutează puternic din afara ca
reului la firul ierbii.

Ar fi foarte interesant, în această eră a com
puterelor, să punem mașinii o întrebare ; care 
este etalonul valoric a| campionatului care se 

încheie ? Dar răspunsul e greu. Mult mai greu decît 
reconstruirea cibernetică a templului de la Luxor. 
Vă închipuiți, desigur, cit ar fi de complicat pentru 
o mașină, oricît de avansată, să alcătuiască un pro
gram în care ar trebui să intre un Petrolul — A.S.A. 
5—0, urmat de un A.S.A. — Rapid 3—0, sau de un 
Crișui — Dinamo 3—3, urmat de un Dinamo — 
Sport Club 6—0 I

Și totuși, impresia generală e că asistăm, mai ales 
în acest final de campionat, la o nivelare a valori
lor, pe care desprinderea careului din frunte nu o 
poate infirma.

Lunga serie de succese a Argeșului în acest retur, 
e, desigur, un motiv de admirație față de echipa lui 
Dobrin, dar, nu mai puțin, și un prilej de amare re

flecții pentru echipele noastre cu pretenții, ținute în 
frîu de un F. C. Argeș cu nimic superior, în fond, 
celui de acum 3 sau 4 ani... Să nu uităm, de ase
menea, că U.T.A. are în formația ei un băiat foarte 
simpatic — l-am numit pe Calinin —, dar mă întreb 
cîte din echipele „de podium" ale trecutelor campio
nate ar fi visat un asemenea cvasi-țitular ? Cum pot 
pleda, în favoarea actualului campionat, două forțe 
ca Steagul roșu și Steaua, cînd ambele reușesc să nu 
obțină victoria în fața unei echipe ieșene pusă în 
dificultate de Crișui pe teren propriu ?

Computerul ar putea răspunde.: toate acestea sînt 
simple speculații. Să nu uităm, cronicarule, că

Steaua, care are sub 50 la sută din numârul puncte
lor posibile, a eliminat Barcelona și n-a pierdut la 
Bayern Munchen. Această obiecție pare să fie. In
tr-adevăr, spectaculoasă, dar ea nu rezolvă pro
blema. Pe deasupra oricăror calcule cibernetice, între 
Steaua din iunie 1971 și cea din aceste zile există o 
mare diferență de joc, o diferență pe care aș pune-o 
mai curînd în sarcina blazării cîtorva tinere „vedete* 
decît în cine știe ce modificări structurale interve
nite în pregătirea echipei.

Astăzi avem, din păcate, 10—11 echipe de prim 
rang. Dar, prim-rang e un fel de a spune. Asistăm, 
de fapt, la un fel de nivelare a valorilor spre mij
loc, adică la dispariția teamurilor de frunte, capa
bile să exprime cuvîntul unei elite fotbalistice, așo 
cum se întîmplă în Olanda, în Spania, în Italia sau 
în Portugalia...

In afara acestei nivelări se constată, însă, o foar
te. .. lucidă drămuire a pretențiilor. Rînd pe rînd, 
echipele noastre evoluează în funcție de scopul ime
diat care urmează să fie atins. Șansele sînt „calcu
late' cu o răceală contabilă. Există o oarecare lipsă 
de elan în servirea fotbalului prin excelență. Clasa
mentul nostru reprezintă din ce în ce mai mult o 
ierarhie a unor scopuri concrete, mult prea concrete, 
care nu pot ajuta la ameliorarea clasei de joc și 
care fac posibil acest „scrînciob" de la 0—5 la 
3—0, imposibil de cuprins în programul compu
terelor. ..

loan CHIRILĂ

DINAMO 6(3)

S.C. BACAU 0(0) 0 SINGURA ECHIPA PE TEREN ■A-

■ ■■

DOUĂ PUNCTE IMENSE
Stadionul M-anlripel : teren alunecos; timp ploios: spectatori aproximativ 

1 aoo. Au marcat : ION CONSTANTIN (min. 3»), O. IONESCU (min. 63. din 11 
m și min. 63) Raportnl șattuUor Ia poartă : 1»—11 (Pe spațiu’, porții: 3—0- 
Raport de cornere : 5—2 ___

CJ’.R. : Gadja — LUPT. Dragomj. PENZES. Roman — M- BRETAN. CO
JOCARI) _ S Bretan (min. 57 Vișan). Soo. O. IONESCU, Petrescu (min. i7 
Țegean).

STEAUA : HAIDC — SAtmăreami. Gugartn (min 72 Hă' ăgetnu). NE
GREA. CRISTACHE — vara. NAOM _ Stefănescu. L CONSTANTIN. Tordă- 
neseu. Dumitriu in (min 13 Tătaru). „ , .,

A arbitrat O. ANDERCO (S. Mare) ***** ajutat la linie de Z. SzUațiu 
ți r. Vass (ambii din Oradea).

Trofeul Petschovschi : 10
La tineret rezerve : C.F.R. Cluj — Steaua 4—0 (1—•)-

și, o dată cu ea. o ploaie bogată.
Mai rămăseseră 45 de minute de 

luptă. Și ele au însemnat o sara
bandă In terenul bucureștenilor. 
căci C.F.R. a mai crezut încă o 
dată (a cita oară ?) în drarrMl de 
miracol care sălășluiește în lumea 
fotbalului.

Terenul era o băltoacă imensă, 
mingea nu mai asculta de nimeni 
și o încleștare dramatică a prins 
viață sub privirile a 7 000 de oa
meni, uzi pînă la piele. In min. 58 
Penzeș a trimis mingea în bară, la 
vinclu, de la 30 m. 5 minute mal 
tîrziu Roman este faultat în careu 
și O. Ionescu aduce egalarea din

ll m. Vigu se compromite. faul- 
tindu-1 intenționat pe O. Ionescu. și 
este eliminat după un prealabil 
avertisment (pentru insulte ta adre
sa arbitrului). Octavian Ionescu va 
rămîne într-un picior, dar mai mar
chează un gol (cu capul), la o cen
trare venită de lingă gheata lui 
Sătmâreanu. Și la 2—1. împotriva 
unei Stele cu efectivul amputat, 
lucrurile se lămuriseră definitiv. 
Această victorie a fost obținută cu 
prețul unor eforturi supreme, îm
potriva unei formații care a crezut 
tet timpul în steaua ei de echipă 
cu o valoare fotbalistică superioară.

Ion CUPEN

TRIUNGHIULARUL ATLETIC FEMININ
(Urmare din pag. I)

m; 3. Sălăgean (R) 16,89 m ; 4. Ko- 
fiuk (KFG) 15,92 m ; 5. Berendonk 
(RFG) 15.66 m; 6. Rosani (P) 
13,58 m.

HEIDE ROSENDAHL ȘI-A CONFIR
MAT CLASA MONDIALA

Reușind 6,69 m (cu care a Și ciș- 
ligat) din prima săritură și reali- 
«înd apoi încă două încercări peste 
6,60 m, recordmana lumii ți-< con
firmat valoarea ridicată, dominînd 
proba de lungime. în urma ei «-« 
dat o luptă foarte disputată pentru 
celelalte locuri pe podium. Roesen 
a „prins" un 6,51 m in prima sări
tură, dar apoi nu s-a mai .văzut*, 
iar Elena Vintală realizlnd 6,39 m 
din a treia încercare le-a depășit 
pe Viscopodeanu și pe Szewinska.

REZULTATE : 1. ROSENDAHL
(RFG) 6,69 m (Ia 3 cm de cea mal 
bună performanță mondială a anu
lui) ; 2. Roesen (RFG) 6,51 m; 3. 
Vintilă (R) 6,39 m, 4. Viscopoleanu 
(R) 6,37 m; 5. Szewinska (F) 6,31 
m ; 6. Skowronek (P) 6,07 m.

CORNELIA POPESCU
TOARE FARA

INVINGA- 
EMOȚII

la 
Po 

singur

i noastre 
Cornelia
. un 
înălțimea fi-

Reprezentanta țării 
proba de înălțime, C 
pescu a avut, practic, 
adversar redutabil, 1 
nală. Rămasă singură în concurs Ia 
1,82 m. Cornelia nu a mai reușit 
să-și îmbunătățească rezultatul, cu 
care a câștigat totuși proba. în 
urma ei două săritoare cu 1,79 m.

REZULTATE : 1. POPESCU (R) 
1,82 m; 2. Mundinger (RFG) 1,79 
m ; 3. Konowska (P) 1.79 m 1 4- 
Gartner (KFG) 1,76 m ; 5 Comsa 
(K) 1,73 m ; 6. Lubowicka (P)
1.55 m.

In

(P)

NATALIA ANDREI, O SPLENDIDA 
VICTORIE CU NOU RECORD

Confirmînd progresul și forma 
bună din acest an. craioveanca Na
talia Andrei ne-a oferit nu numai 
satisfacția unui neașteptat succes în 
fața medaliatei cu bronz în proba 
de 1500 m, la ultimele „europene", 
Ellen Tiittel, dar și pe aceea a unui 
record de certă valoare internațio
nală. Românca a condus pe prima 
parte, apoi a stat în „plasa" vest- 
germancei, atacînd decisiv pe ul
tima linie dreaptă. Și în aplauzele 
furtunoase ale unui public generos, 
Natalia Andrei a ajuns prima la 
sosire după 4 : 14,8.

Laurențiu DUMITRESCU

CRIȘUL 2(1)

Univ.CRAIOVA 1 ft)

stadion Dinamo : timp călduros; teren bun; spectatori — aproximativ 
12 000 Au marcat : DUMITRIU II (min. 5), DELEANU (min. 27). DUMITRACHE 
(min' 37 si 85) LUCESCU (min. 58), VELICU (min. 78 _ autogol). Raportul 
șuturilor la poartă : 22-15 (pe spațiul porții: H-7) Raport de £8™»® 2

DINAMO : Constantinescu (min. 65 Ca vai) — CHERAN, DOBRAU, S._LA 
BRIEL DELEANU — DINU, RADU NUNWEILLER — SălcsailU, DUDUTRIU 
II DUMITRACHE. BATACLIU (min. 46 LUCESCU).

SPORT CLUB : Cizic —MIOC, Catargiu, Velicu, Volmer — Sinauceanu, 
Hrițcu (min. 46 Sorin Avram) - Pană. Florea, Ruglubei (min. 74 Vătafu), 
BălAâarbltrat TR. MOARCAȘ **★★, ajutat la linie de C. Ghiță (bine) Și 
G. Pop (slab) — toți din Brașov.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Dinamo — Sport club Bacău 4—1 (1—0).

Plin de surprize acest meci care 
părea, aprioric, o întîlnire între două 
forțe. In fapt, el s-a rezumat la o

UN MECI
FAR A MIZA, DAR CU NERVI

ORADEA, 11 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru)

Partida a demonstrat că și fără 
miză poate fi viu disputată și cu._ im
plicații neplăcute. In min. 65. cînd

Stadion Crișui : timp frumos, căi- 
duros; teren excelent: spectatori a- 
proximativ 4 000. Au marcat: ȘCHIO- 
PU (min. 14 — din 11 m), MARCU 
(min. 17) $i COLNIC (min. 58). Ra
portul șuturilor la poartă: 10—9 (pe 
spa::ul porții: 5—5). Raport de cor
nere : 9—1.

CRIȘUL : BOLOGAN — P. Nicolae. 
Sărac. Lucaci. Catona n — Șchiopu. 
Dărăban (min. 84 Cociș) — Tămaș. 
Agud (min. 59 Bocșa), COLNIC. Co
valcic.

UNIVERSITATEA : 
lescu. DESELNICU,
— Strîmbeanu. Ivan
— Tarălungă. Neagu 
Oblemenco. MARCU.

A arbitrat I. DRĂGHICI (Buc.) 
★ ***. ajutat la linie de I. Oprită 
și A. Crișan (ambii din Arad).

Trofeul Petschovschi: 8.
La tlneret-rezerve : Crișui — Uni

versitatea Craiova 0—2

Plică — Nicu- 
Sameș, VELEA 
(min. 84 Nițâ) 

(min. 62 Pirvu).

(0-1).

ța — i-a eliminat pe Covalcic si 
pe Strîmbeanu. Fotbalistul craio- 
vean a refuzat. însă, timp de mai 
bine de 
terenul.

Jocul, 
disputat, 
numeroase ocazii de gol.

5 minute să părăsească

cursă de unul singur, partenerul dis- 
părînd destul de rapid dintr-o între
cere în care a avut cea mai mare 
parte din timp rolul de martor. Spu- 
hînd că Dinamo s-a întrecut exclu
siv cu... Dinamo (cu propriile po
sibilități), că echipa bucureșteanâ pu
tea ușor înscrie pe tabela de marcaj 
o duzină de goluri (nu numai o ju
mătate), exprimăm esența acestui joc, 
firește, plăcut la vedere. Prima sur
priză a meciului a fost reapariția în 
teren a lui Dumitrache. Jucător- 
SUBIECT al fotbalului nostru, Dumi
trache a intrat zimbind pe teren (ova
țiile galeriei i-au subliniat furtunos 
reintrarea), a marcat (tot zimbind) 
două goluri, a fost foarte aproape de 
a mai înscrie alte două-trei.

A doua surpriză — neplăcută de 
data aceasta — a fost prezența sub 
orice critică a echipei băcăuane. Știm 
că echipa de pe Bistrița acuză lipsa 
unor titulari (Dembrovschi, Ghiță, 
Comănescu), ne-am dat seama — 
după jocul ultimelor rezultate — că 
Sport Club traversează o nefericită 
„astenie de vară’’, dar nu ne-am putut 
închipui că vicecampioana de toamnă 
poate să coboare atît de vertiginos 
panta. ..

Apropo de vicecampioni, de cam
pioni, ieri, urmărind dantelăriile di- 
namoviștilor, ne-am adus aminte că 
sînt Ia ora asta campionii „en titre". 
Credem că și ei și-au amintit acest. .. 
amănunt. Dacă și-l aminteau mai de
vreme, fără îndoială că ar fi partici
pat și astăzi la sprintul pentru titlu. 
Tăind o singură „felie" din evoluția 
dinamoviștilor de ieri, nu putem să 
nu subliniem jocul de vădită matu
ritate — cu momente și execuții de 
mare spectacol — al „soliștilor" Dinu. 
Radu Nunweiller și Dumitriu II. Fără 
îndoială, însă, că toată „orchestra” 
dinamovistă a cîntat ieri fără note 
false, fiind la înălțime. O înălțime, 
este adevărat, ieșită mai proeminent 
în relief în fața unui adversar care 
nu prea s-a văzut...

Marius POPESCU

intr-un zbor de 6,69 m!Heide Rosendahl (R.F.G.)
REZULTATE: 1. ANDREI (R)

4:14,8 — record ; 2. Tittel (RFG) 
4:15,2; 3. Lincă pR) 4:17,7 (r. p.): 
4. Merten (KFG) 4 : 18,9 ; 5. Do- 
boszynska (P) 4:19,8: 6. Kroli-
kowska (P) 4 : 41,8.

★
O învingătoare puțin scontată — 

Barbara Bakulin la 200 m. Și ca în 
precedenta cursă de sprint, atletele 
noastre pe ultimele locuri.

REZULTATE: 1. BAKULIN (P) 
23,2 ; 2. Wilden (RFG) 23,3 ; 3. Kro- 
niger (RFG) 23,5; 4. Jozwik (P) 
23,7 ; 5. Monoranu (R) 24,6 ; 6. La- 
zăr (R) 25,4.

VA-PERFORMANȚE DE ÎNALTA 
LOARE LA DISC

După ce Argentina Menis a luat 
conducerea din prima încercare, 
avînd apoi încă două aruncări peste 
63 m și lăsînd impresia că va cîș- 
tiga, iată că Westermann revine pu

ternic. La aruncarea a 5-a, fosta 
recordmană mondială trimite dis
cul la 63,76 m — performanță cu 
care cîștigă pasionanta dispută cu 
Meniis și Manoliu. întrecerea de pe 
Republicii a fost — ca ansamblu — 
cea mai puternică din acest an, pe 
plan mondial.

REZULTATE : 1. WESTERMANN 
(KFG) 63,76 m; 2. Menis (R) 63,50 
m ; 3. Manoliu (R) 61,42 m ; 4. Na- 
dolna (P) 55,42 m; 5. Berendonk 
(RFG) 54,16 m; 6. Rosani (P) 51,84 
m (H. C. Cataramă — 58,40 m, 
Ionescu — 58,00).

★
Ultimele rezultate. 4x100 mi 

R.F.G. 43,9 ; Polonia 44,2 ; Româ
nia 46,5 ; 4X400 m : R.F.G. 3 : 34,8 ; 
Polonia 3 : 34,8 ; România 3 : 38,7.

CLASAMENTE FINALE: R. F. a
Germaniei — România 78—57 și
Polonia — România 69—66.

Covalcic l-a lovit pe 
flat fără balon), iar 
Ivan au vrut să-și 
dreptate, arbitrul I. 
consultîndu-se cu tușierul I. Opri-

ST. ROȘU

Niculescu (a- 
Strfmbeanu și 
facă singuri 
Drăghici —

cum spuneam, a fost viu 
ambele echipe au avut 

cîte o 
bară și cîte o lovitură de pedeapsă. 
Orădenii au transformat-o, dar oas
peții au ratat-o (Oblemenco — 
min. 50 — a tras în brațele porta
rului Bologan, care a respins în 
corner). Iată cum s-au marcat go
lurile : în min. 14, Colnic a fost 
faultat în careu de Sameș și Șchio- 
pu a transformat penalty-ul. în 
min. 17, fundașul orădean Sărac 
i-a pasat lui... Marcu și acesta i-a 
depășit în viteză pe Sărac și 
Lucaci, a pătruns în careu și a 
înscris. în min. 58, Tămaș a făcut 
o cursă solitară, a pătruns în careu 
și a șutat spre poarta goală — 
Pilcă fiind ieșit în întîmpinarea 
lui —, a intervenit Colnic și a in
trodus balonul în poartă. Două 
cartonașe galbene : Oblemenco și 
Niculescu — pentru proteste re
petate.

Ilie GHIȘA

POLITEHNICA

REVANȘA CATEGORICA LA TG. MUREȘ
RAPID

SWI
0(0)

9
TlRGU MUREȘ, 11 (prin telefon, 

de la trimisul nostru)
Mureșenii și-au luat revanșa 

pentru acel 0—1 din toamnă, asu
pra Rapidului. A fost un meci as
pru, în care ambele combatante 
au depus toată energia, toate efor
turile, pentru 
hotărîtoare în 
tru un loc în 
scris A.S.A. 3 
înseamnă că

așa cum fă- 
vremuri, a- 
a cedat mij- 
a căzut în

obținerea victoriei, 
mare măsură pen- 
Cupa U.E.F.A. A în- 
goluri, dar asta nu 
Rapid a jucat rău.

A.S.A. a jucat astăzi 
cea Internazionale pe 
dică în mod deliberat 
locul terenului. Rapid 
capcană și, din această superiori
tate aparentă a Rapidului, au iz- 
vorît cele trei goluri ale mureșe-

g PUNCTDL SUPRAVIEȚUIRII IEȘENE?
Stadionul Tineretului ; timp acceptabil; teren bun; tpectatorl 4 000. Ra

portul șuturilor la poartă ÎS—8 (pa apațlul pârtii: 8-—8). Raport de cornere; 8—2.
STEAGUL ROȘU s Adamache — Ivăncescu, PăUinlșan, OLTEANU, AN- 

GHELINI — Pescaru, CADAB — Zotincă (min. 57 Drăgoi), Șerbănoiu (nun. 
M Florescu), Ballnt, GYORFI.

POLITEHNICA : POP — GREEROSU, R O MILA t, Alecu, Pali — ROMILA 
n, SEU1ONAȘ — Dănilă, Cuperman, Stdoescu. MOLDOVEANU.

A arbitrat V. PADUREANU (București) ajutat la linie de Șt.
Matalzer și V. Grigorescu (ambii din Craiova).

Trofeul Petschovschl : 8.
La tlneret-rezerve : steagul roșu _ Polltehnloa Iași 1—0 (1—0).

nilor ! Să consemnăm, însă, și rea
litatea că de fiecare dată apăra
rea echipei bucureștene a greșit 
copilărește. Simpla descriere a ce
lor trei goluri este elocventă. în 
min. 6, Neagu, venit în ajutorul 
echipei sale, pierde balonul la 
Lucaci II. Urmează o centrare, Co- 
drea trimite în corner, execută 
Fazekaș, Boloni prelungește la Haj- 
nal și 1—0. In min. 63, într-un mo

Stadionul „23 August"; teren alu
necos din cauza ploii care a căzut 
în timpul jocului : timp închis; vînt 
în rafale; spectatori circa 15.000. Au 
marcat : HAJNAL (min. 6), MURE
ȘAN (min. 63) și FAZEKAȘ (min. 
71). Raportul șuturilor la poartă: 
11—11 (pe spațiul porții: 9—2); Ra
port de cornere : 7—17 (!).

A.S.A. : Nagel — SZOLOSY, SZE- 
KELY, Ispir (min. 34 eliminat). 
Czako. VARODI (min. 82 Șleaml 
BOLONI, Fazekaș, MUREȘAN, HAJ- 
NAI. Lucaci n (min. 66 Nagy).

RAPID : Răducanu (min. “ ‘
mureanu) — Pop, Boc (eliminat 
min. 34), LUPESCU Codrea. ~ 
DUMITRU, MARIN STELIAN, 
Mușat, Angelescu (mta. 65 
rescu).

A arbitrat : ION CHILIBAR 
tești ♦ ***, ajutat la tușe (cu unele 
greșeli) de T. Leca — Brăila și I- 
Troftm — Galați.

Trofeul Petachovachl: ».
L» tineret rezervi: A.S.A, — Rapid 

1—0 (0-0).

65 Rft- 
Tn 

DINU. 
Neașii. 
Năstu-

— Pl-

BRAȘOV, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Pare paradoxal, dar ambele for
mații au angajat partida cu o ner
vozitate egală. Pe a ieșenilor o 
bănuiam ; sabia locului 15 stă doar 
deasupra capului lor. Pe a gazde
lor am intuit-o din atmosfera de 
pe stadionul Tineretului, unde 
acea credincioasă galerie manifes
ta de la începutul iocului severi
tate față de favoriții ei ; brașove
nii nu prea le-au mai oferit de 
multă vreme satisfacția unei victo
rii De gazonul lor.

Politehnica Și-a văzut lista acci- 
dentaților (Costaș, Marica, lanul) 
amplificată cu încă doi i Incze și 
Lupulescu. La Steagul roșu Jenei 
a fost scos din formație disciplinar, 
Proca 
minte : 
apărut mijlocaș, iar Pescaru a îm
brăcat 
fost conducătorul

Steagul roșu demarează furtu
nos și în primele 25 de minute are 
trei ocazii mari de gol : Șerbănoiu 
șut în bară (min. 3); Gyorfi (min. 
9) centrare prin fața porții goale

preferind un debutant cu- 
Păltinișeanu. Șerbănoiu a

tricoul nr. 5, dar în fapt a 
liniei ofensive, 

demarează

a ieșenilor, dar nici Zotincă, nici 
Pescaru nu pot prelua ; min. 21 — 
lovitură liberă Ivăncescu In bară. 
In această perioadă, ieșenii au con
traatacat cu destulă timiditate; 
prima lovitură pe spațiul porții lui 
Adamache am Inregistrat-o In 
min. 16. După pautză un sfert de 
oră foarte activ al gazdelor, dar 
Pop (min. 49) apără magistral o 
lovitură cu capul a lui Șerbănoiu 
și mai departe apărarea supranu- 
merică a oaspeților îi împiedică pe 
brașoveni să ajungă în situații cla
re de a marca. In schimb, contra
atacurile oaspeților, din care se re
marcă Moldoveanu, sînt ceva mai 
consistente decît în prima repriză. 
Și astfel dominarea cvasiperma- 
nentă a stegarilor are ca fruct 
doar un singur punct. în schimb, 
pentru Politehnica punctul repre
zintă încă speranțe de a evita re
trogradarea.

Eftimie IONESCU

ment de dominare rapid istă, Mu
reșan trece de centru cu mingea ’ 
Ia picior, li depășește pe Codrea, 
pasează la Lucaci II, acesta spre 
Fazekaș, Mușat intervine, Insă, si 
trimite acasă la Răducanu. Dar, 
fostul portar al naționalei, aflat 
dincolo de careul de 16 metri, pa
sează mingea chiar lui... Mureșan. 
Urmează un șut pe deasupra por
tarului rapidist și... 2—0. In sfîr
șit, în min. 71, tot la un contra
atac al gazdelor, Varodi îl depă
șește pe Codrea, demarează pe ex
tremă dreaptă, centrează la Mure
șan. care pasează la Fazekaș, și 
3—0, în ciuda opoziției lui Rămu- 
reanu, care luase locul lui Ră
ducanu.

In min. 34, fundașii centrali Boc 
și Ispir au fost eliminați pentru M 
lovire reciprocă, la un atac al Ra
pidului...

Mircea TUDORAN

FARUL 0(0)

„11“ CLUJ 1(1) In capcana
CONTRAATACULUI CLUJEAN

CONSTANȚA, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Cu aproximativ 15 minute înain
tea terminării partidei, spectatorii 
constănțeni începuseră să părăseas
că tribunele în semn de nemulțu
mire. Aceasta venea, în mod sigur, 
nu din acel unic gol primit în min. 
30, după ce Ștefan oprise un șut 
năpraznic al lui Turcu și degajase 
la Adam, iar pasa acestuia, „fil
trată" de Munteanu, a fost mate
rializată de Mureșan, ci din cu to-

a
în această partidă lipsă de
motive. Echipa localățul alte 

dovedit 
luciditate în fazele de finalizare, 
ratînd bune ocazii de gol, mai ales 
în prima repriză ; n-a avut o idee 
clară de joc în teren, ceea ce a 
dus la o dominare haotică, fără 
prea mulți sorți de izbîndă. Farul 
a fost ca o mașină care rulează în 
gol pe bancul de probă. A aruncat 
mingi înalte, la întîmplare, s-a re
pezit orbește, fără să gîndească 
prea mult cam pe unde pot fi gă-

Stadionul „1 Mai“; teren bun; timp călduros; spectatori circa 3 000 A mar
cat: MUREȘAN (min. 30). Raportul șuturilor Ia poartă : 16—10 (pe' spațiul . 
porții : 9—6). Raport de cornere : 4—7.

FARUL : Popa — GHIRCA, Mareș (min. 63 Goleac). Bălosu. Nistor — An
tonescu, Mihu — Tănase (min. 46 Ologu), Oprea, Caraman, TURCU.

„U“ : ȘTEFAN _ Crețu, Pexa, SOLOMON, Cîmpeanu — ANCA, Mihăllă 
— MUREȘAN, MUNTEANU, Adam (min. 79 D. Mocanu) LICA.

A arbitrat MIRCEA ROTARU *★★★, ajutat la linie de I. Ciolan și V. Popa 
(toti din Iași).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tlneret-rezerve ; Farul — „U“ 0—2 (0—2).

****, ajutat la linie de I. Ciolan și V. Popa

site culoarele care să-i aducă 
cesul. Marea ei greșeală a 
aceea că s-a lăsat prinsă în capca
na contraatacului excelent întinsă 
de jucătorii Universității prin acel 
trio Mureșan — Munteanu — 
Adam, sprijinit din spate de neo- 
bosiții Lică și Anca.

Firește că localnicii pot invoca la 
ac.est insucces intervențiile excep
ționale ale portarului Ștefan, eroul 
partidei, sau decizia fermă a com
partimentului defensiv clujean In

suc- 
fost

momentele critice. Toate acestea au 
fost evidente, și „U“ merită felici
tări pentru maniera în care și-a 
adjudecat victoria. întrebarea este, 
însă, cum joci ca să te ridici la C* 
nivelul partenerului, să-ți mulțu
mești propriul public care crede în 
tine ? Iată la ce trebuie să mediteze 
elevii lui Cosmoc, care au fost în* 
vinși net de universitari pe plan 
tehnic și tactic.

Stelian TRANDAFIRESCU
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