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C. CORBU (17,10 m) VICTORIOS IN FAȚA LOI GENTILE Șl SANEEV 
ARGENTINA MENIS (61,66 m) A lNVINS-0 PE FAINA MELNIK!

Noi teste pline de promisiuni ale 
celor mai buni alteți români. Luind 
star ui l sîmbătă noaptea in proba 
de triplusalt din cadrul patrulate
rului Belgia — Italia — România — 
U.R.S.S. de la Milano, multiplul 
campion și recordman al țării Ca
rol Corbu a realizat o splendidă 
victorie in fața foștilor recordmani 
mondiali ai probei, italianul Giu
seppe Gentile și sovieticul Viktor 
Saneev. Succesul atletului nostru 
— de o manieră categorică — a 
fost însoțit și de un excelent re
zultat, cea mai lungă săritură a 
sa măsurind 17,10 m (la numai 
doi centimetri de recordul țării), 
cea de a doua performanță mon
dială a sezonului.

Citeva ore mai tirziu. la o dis
tanță mai mică de 100 km, pe ^Sta- 
dio comunale* din Bergamo, cele
brele discobole ale României, Ar
gentina Menis și L:a Manoliu s-au 
aflat intr-o confruntare directă — 
prima din acest an — cu nu mai 
puțin renumita recordmană a lu
mii și campioană europeană. Faina 
Melnik. La capătul unei dispute 
care a stirmt interesul miilor de 
spectatori, tinăra Argentina Menis 
a confirmat forma excelentă în 
care se află, obținind un frumos 
succes: 61,66 m pentru Argentina 
Menis și 60,86 m pentru Faina 
Melnik. Alte amănunte in pag. a 
IV-a. XRGENTLV.4 ME.VZS

ROMÂNIA-ITALIA 4-1 ÎN „CUPA DAVIS“
& Tenismenii noștri, calificați in finala zonei europene (grupa A)

9 Năstase s-a revanșat cu brio în fața lui Panatta
Deși soarta întilnirii fusese pe

cetluită cu o zi înainte, numeroși 
au ținut să fie prezenți 
tribunele de la Progre-

puncte care separa echipa noastră 
de cea a oaspeților, scorul final 
fiind fixat la 4—1 pentru români. 
O victorie categorică care îmbo-

sul, pentru ultimele două partide 
de simplu dintre tenismenii Româ
niei și Italiei. Ele n-au avut da
rul să modifice diferența de trei

Unul dintre sutele de voleuri reușite cu care Iile Năstase l-a infrînt pe Adriano Panatta.
Fotografii de Theo MACARSCHI

serie nr. 2 în manea întrecerea 
pentru Salatieră. Așteptăm de pe 
acum cu emoție meciul pe care 
îl va susține echipa României la 
Moscova, în zile de sfîrșit de iu
lie, cu puternica formație a 
U.R.S5. Cîștigătoriî acestei întîl- 
niri — finala grupei europene A — 
vor avea de înfruntat apoi pe 
tenismenii Australiei, campionii zo
nei asiatice.

Dar. să revenim la partidele 
ultimei zile a întilnirii România— 
Italia.

MĂRMUREANU — BARAZZUTTI 
4—6, 5—7, 2—6

Ziua de ieri, care avea să fie 
excepțională prin al doilea meci 
de pe program, a început totuși 
cu o mică decepție. Ion Tiriac, 
resimțindu-se în urma efortului 
deosebit și a contuziilor căpătate 
in curajoasele sale plonjoane din 
timpul meciului cu Panatta, a 
devenit indisponibil pentru a treia 
sa apariție pe terenul 
Locul său în echipă 
de ..eternul” jucător 
Petre Mărmureanu.

Tenismanul 
bine partida 
ti. conduci nd 
și dîndu-ne
portare bună. Dar pe măsură ce 
jocul avansa, 
ratat imprecis, 
fața tenacității 
versar. De fapt 
rentă veche a 
reanu. Inconsistența jocului 
are drept cauză lipsa de concen-

nostru

a 
de

întrecerii, 
fost luat 

rezervă.

început 
Barazzut- 
din start 

speranțe intr-o com-

a
cu Corrado 

cu 2—0

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
IN PROBELE OLIMPICE
IA REGATA TAMPERE

TAMPERE, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). —

Excelentă verificare preolimpică 
pentru echipajele celor 12 țări re
prezentate la Regata Tampere la 
caiac-canoe desfășurată pe un timp 
frumos, aproape neobișnuit pentru 
localnici. în mod firesc, și de data 
aceasta principalul punct 
res pentru sportivi și 
l-au constituit probele

Remarcabil faptul că 
și de data aceasta, in 
verificarea în compania 
versarj cu care nu se : 
în acest sezon, caiaciștii și canoiștii 
români au înregistrat totodată o 
serie de victorii si cîteva alte re
zultate de prestigiu. După cele șap
te probe olimpice bilanțul echipei 
noastre este următorul: TREI VIC
TORII, PATRU LOCURI II ȘI Cî- 
TE UN LOC III, IV. V ȘI VIII, 
BILANȚ CARE ATESTA O FRU
MOASĂ ȘI VALOROASA EVOLU
ȚIE A ECHIPAJELOR NOASTRE 
LA ACEASTA REGATA INTER
NAȚIONALĂ CONSIDERATA. PE 
BUNĂ DREPTATE, UNUL DIN 
CELE PATRU EXAMENE DE MA
RE DIFICULTATE PÎNA LA J.O. 
Fără îndoială, vom reveni asupra 
concluziilor oferite de desfășura
rea acestor întreceri. îndeosebi de 
finalele probelor olimpice. Pînă 
atunci, pe scurt, filmul curselor 
de sîmbătă și duminică la care 
au luat startul și sportivii români.

La CI — 1000 m victoria a re
venit, după o cursă extrem. de fru
moasă, lui Ivan Patzaichin, care 
în primul duel din acest sezon cu 
vest-germanul Lewe a obținut cîș- 
tig de cauză cu o diferență de 
peste 3 secunde. Credem că victoria 
lui Patzaichin și mai ales perspec
tiva de îmbunătățire a performan
telor sale redeschide problema se
lecției olimpice pentru proba de

; de inte- 
antrenori 
olimpice, 
urmărind 
principal, 
unor ad- 
întîlniseră

Valorosul cuplu român Danie- 
lov — Simionov invingător la ile- 
gata Tampere
simplu, dar asupra acestui lucru 
vom reveni. Cei de al doilea concu
rent român, Lipat Varabiev s-a 
clasat pe locul IV. REZULTATE:
1. Ivan Patzaichin (România) 4:29,7,
2. Lewe (R.F. a Germaniei) 4:32.3,
3. Burkin (Bulgaria) 4:38,4,... 4.
Lipat Varabiev (România) 4:41,8.

Cursa următoare a fost fără în
doială una dintre cele mai specta
culoase, atît prin desfășurarea ei, 
cît mai ales pentru finișul drama
tic care a necesitat fotografia și 
acordarea aceluiași timp primelor 
două echipaje. Protagoniștii pro
bei au fost austriecii Pfaff — Sei- 
bold (campioni mondiali) și româ-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

gățește cartea de vizită a mari
lor succese cucerite de reprezen
tanții tenisului românesc.

Maeștrii emeriti ai sportului 
Uie Năstase și Ion Tiriac sînt d:n 
nou prezenți în finalele zonei eu
ropene a „Cupei Davis”, apărin- 
du-și cu cinste locul de cap de

Mărmureanu s-a a- 
dezarmînd ușor în 
tînărului său ad- 
aceasta este o ca- 
lui Petre Mărmu- 

său

C. COMARNISCH1 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

AMPLE ACȚIUNI 
PE ÎNTREG 

CUPRINSUL PATRIEI
Timișoara: STUDENȚII DE LA ..POLITEHNICA" 

ISI INTENSIFICĂ ACTIVITATEA
Reevaluînd potențialul celor peste 4 000 de studenți ce frec

ventează facultățile Institutului Politehnic din Timișoara con
ducerea clubului s-a angajat ca în cinstea Conferinței Naționa
le a partidului și a aniversării Republicii, să realizeze unele 
obiective ce vor fi îndeplinite pînă la sfirșitul anului. Dintre 
acestea spicuim, in sportul de per
formanță, realizarea unei norme 
pentru un maestru al sportului, de- • IA
pășirea cu 10 la sută a numărului DUlUrcȘll • LH 
de sportivi clasificați în categoria a 
Il-a și depășirea cu 20 la sută a
numărului de sportivi noi legitimați.

Pe plan competițional, vor fi or
ganizate diverse întreceri, cum ar 
fi „Ziua sprintului” în luna iulie, 
concurs de judo și tir, dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie”, „Cupa Poli
tehnica” la volei, premieră de alpi
nism la Băile Herculane.

în practicarea activității sporti
ve de masă, vor fi angrenați 1100 
studenți in „Cupa anilor I” iar 3200 
de studenți vor participa la cam
pionatele universitare in etapele de 
masă la disciplinele: atletism, bas
chet, fotbal, handbal, înot, sah, tir 
și volei, în timp ce alți 1 000 de 
studenți vor urma cursul de iniție
re sau perfecționare a înotului.

P. ARCAN — coresp județean

Argeș: TINERETUL 
PE STADIOANE

Bazele sportive din orașul Curtea 
de Argeș au cunoscut in aceste zile 
o animație deosebită. Numeroși spor
tivi s-au întrecut la atletism (băieți 
si fete), cros feminin, ciclism, fotbal, 
handbal, volei, șah și tenis de masă 
competiții închinate celor două mari 
evenimente din viața poporului nos
tru, Conferința Națională a partidului 
și aniversarea Republicii.

Au participat reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive Avîntul Forestier, 
Fabrica de confecții și toate școlile 
din oraș.

Am remarcat, cu această ocazie, 
ansamblul mixt de gimnastică, pre
zentat pe Stadionul 23 August, de 
școlile generale din localitate, care 
prin execuția lor artistică au incin
ta: miile de spectatori. Pentru reu
șită merită toate felicitările profe
sorii de educație fizică Elena Diaconu, 
Constanța Bîlea și Dinu Plăiașu.

I. FEȚEANU — coresp. județean

I.E.F.S.—CU TOATE FORȚELE

SPRE SESIUNEA
Reporterul urca Dealul Spirii, așa cum 

a făcut-o la fiecare dată, atunci cînd 
studenții de la Institutul pentru Educa
ție Fizică și Sport se află în sesiune 
de examene sau concursuri de admitere, 
pentru a afla ultimele noutăți despre ac
tivitatea "iitorilor specialiști al mișcării 
sportive * masă și performanță.

Strada V ’anus, cu animația ei obiș
nuită. este străbătută de grupuri de ti
neri și tinere in pas grăbit. Și după 
aspec. nu-i greu să recunoști în ei pe 
studenții de la I.E.F.S. în curtea insti
tutului, o liniște. .. nespecifică. Din cînd 
In cînd. oițe un student sau studentă, 
cu maldărul de cursuri sub brațe, trece 
grăbit spre bibliotecă. Alții s-au retras 
pe copertina ori în tribunele stadionu
lui Republicii și. nestînjeniți de nimeni, 
citesc, conspectează. Pretutindeni cuvîn- 
tui de ordine este SESIUNEA,

De la rectorat aflăm că s-au luat mă
suri din timp pentru ca toți studenții 
să se prezinte la examene bine pregă
tiți, ca numărul restanți erilor Să fie 
cit mai mic, iar al ^integraliștilor cît 
mai mare.

La clubul sportiv I.E.F.S., animație. 
Cadrele didactice și antrenorii urmăresc 
și discută activitatea performerilor în 
această sesiune de examene. Din însem
nările lor extragem citeva date și nume 
demne de subliniat, atît prin prisma 
rezultatelor înregistrate pe stadion cît

DE EXAMENE
și prin reușita deplină pe tărim pro
fesional.

Printre cei mai sirguincioși la Învăță
tură, cu notele cele mai mari în exame
ne am notat pe baschetbalistele Doina 
Eftimie și Angela Tita (anul III), bas- 
chetbaliștii Cezar Ionecl și Vasile Barbu 
(proaspeți absolvenți, mal au de susți
nut examenul de stat), voleibalistele 
Marcela Priplș și Carmen Marinescu, 
care acum, după repartizarea în produc
ție, vor întări echipele din Brașov 31 
Constanța, voleibaliștii Adrian Arbuzov, 
Nicolae Pop șl Petrică Stancu și mulțl 
alții.

Dar, o surpriză deosebită ne-au ofe
rit cadrele didactice oare, împreună eu 
studenții, vor amenaja In această pe
rioadă, în incinta Institutului cite două 
terenuri de volei, baschet și handbal 
bltuminizate.

Aceste realizări, studenții și studentele 
de la I.E.F.S. împreună cu dascălii 
lor le închină Conferinței Naționale a 
partidului și celei de a XXV-a aniver
sări a Republicii.

Am părăsit institutul cu convingerea că 
sesiunea de sfîrșit de an va însemna 
un frumos succes pentru studenții 
I.E.F.S., de la care se așteaptă rezultate 
pe măsura atenției de care se bucură 
educația fizică și sportul în România 
socialistă.

Paul IOVAN

Bistrita-Năsăud: SPOREȘTE 
PATRIMONIUL BAZEI MATERIALE
La marginea pădurii Codrișor 

intr-un frumos cadru natural, s-a 
încheiat construcția ștrandului ora
șului Bistrița, dotat cu un bazin de 
dimensiuni olimpice, tribună, bazin 
pentru copii și anexele necesare. 
Valoarea amenajării se ridică la

1 900 000 lei, din care peste 750 000 
lei reprezintă lucrări executate prin 
muncă patriotică de șalariații în
treprinderilor din oraș și de elevii 
din școlile generale și licee.

I. TOMA-coresp.

Astăzi, la patinoarul ,,23 August" din Capitala

ÎNCEP
FINALELE

CAMPIONATELOR

DE BOX
Cu gala ce începe astăzi la orele 

14. la patinoarul „23 August- din 
București se inaugurează finalele 
campionatelor naționale de box ale 
seniorilor. Vor urma: o nouă sală 
la ora 19 și alte două reuniuni (cu 
aceleași ore de începere) mîlne. 
Miercuri și joi. în cite o singură 
gală, cu debutul la ora 19. se vor 
desfășura semifinalele, 
ziua 
zilei 
avea

în 
putea urmări 4 meciuri la catego-

iar după 
de pauză de vineri. în seara 
de sîmbătă (de la ora 19) vor 
loc finalele.
prima reuniune de astăzi veți

A

lată un meci-der'oy de campionat național, care s-ar putea reedita 
Constantin Gruiescu (dreapta) — Anton Cojan.
ria semimijlocie și tot atitea rezer
vate greilor. Apoi. în gala de seară: 
cîte 4 întîlniri la categoriile se- 
miușoară, mijlocie mică și mijlocie.

întrucît tragerile la sorți nu se 
efectuează decît în cursul dimi
neții de astăzi, după vizita medi
cală, nu sîntem în măsură să vă 
oferim ordinea exactă a meciuri- 

Suficient de instructivă este 
și parcurgerea listei integra- 
celor 87 de competitori, pe 
v-o oferim. Consultarea acea-

meciuri extrem de interesante la 
majoritatea categoriilor.

Citiți în pag. a 2-a lista parti ei- 
pantilor Ia fiecare categorie in 
parte

lor. 
însă 
Ie a 
care 
tei liste permite prevederea unor

DUPĂ TURNEELE FINALE
DE POPICEALE CAMPIONATELOR

DE LA BUZĂU Șl GALAȚI

3-3 CU ITALIA, UN REZULTAI ONORABIL IN PALMARES
LA SFiRSITUL UNUI JOC DEOSEBII OE UTIL

o formulă de echipă mai txnără- 
Căci pricit i-ar C tentat și pe ce 
din tabăra noastră la anumite ex
perimente. pe măsură ce se apro
pia ora intflntrB cu Squadra az- 
zurra. indisponibilitățile, de diversă 
natură, se țineau lanț, la acciden- 
LcLTSâ lUÎ Dembrevschi (la puțin 
timp de la contractarea partidei) 
adăugindu-se și aceea a Iui Neaga, 
precum și renunțarea (temporară), 
la serviciile lui Răducanu și Boc. 
ultimul chemat la lot. înainte de 
suspendare, pentru un nou test.

Chiar și președintele F. R- Fot
bal. tov. Mircea Angelescu, sim- 
țirid cit de delicată devenise sar
cina tricolorilor noștri — angajați, 
totuși. într-o partidă de palmares 
— avusese, înainte de meci, citeva 
cuvinte ilustrative în acest sens : 
„Peste 90 de minute — spunea dîn- 
sul — vom vedea dacă nu ne-am 
pripit".

Se gîndea, desigur, că opinia pu
blică fotbalistică (de pretutindeni, 
de altfel) nu suportă două eșecuri 
consecutive, mai ales la sfîrșit 
sezon cînd, orice s-ar spune, 
rămîne cu gustul amar, uitînd 
realizările precedențe.

★
Justificate temeri. înainte de joc, 

destule motive de satisfacție, la sfîr-

de
ea
de

O centrare a lui Sătmăreanu. urcat in atac, o reluare, cu capul, 
Zoff va fi învins pentru a doua oară in această partidă

a lui Domide. din careul mic, și 
Foto : Paul ROMOȘAN

șit, atît pe planul rezultatului pro- 
priu-zis, cît și pe acela al opor
tunității partidei Da, suporterul a- 
vizat al tricolorilor noștri va fi, 
sîntem convinși, de acord că un 
3—3 cu Italia (considerat echitabil 
de oaspeții noștri, în frunte cu

Valcareggi) e un rezultat onorabil 
In palmaresul nostru. La curent cu 
realitățile, el știe, desigur, că — 
prin organizare, masă și constantă 
valorică — soccerul din peninsula 
italică este încă superior fotbalu
lui nostru, luat în ansamblu, că

jucători cu mare experiență com- 
petițională. ca Zoff, Burgnich, Ro- 
sato, Mazzola, Boninsegna, Anastasi 
și Prati se află, încă, în pleni-

G. N1COLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

PETROLUL
PLOIEȘTI (masculin) 

SI VOINȚA
BUCUREȘTI (feminin)
- CAMPIOANE 
REPUBLICANE

BUZĂU, 18 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru).

După trei zile de întreceri deo
sebit de interesante, azi s-a în
cheiat pe arena cu patru piste 
Chimia din localitate, ultimul act 
al campionatului masculin de di-, 
vizia A la popice, returul turneu
lui final. După cum era de aș
teptat, și după, evoluția din tur, 
echipa PETROLUL PLOIEȘTI a 
ocupat primul loc dintre cele șase 
finaliste și astfel a cîștâgat titlul 
de campioană a țării pe 1971— 
1972. După doi ani, popicarii plo- 
ieșteni au intrat din nou în po
sesia titlului, și pe merit, întrucît 
în această finală ei au fost cei 
mai buni.

in cel ț de al doilea joc de la 
Buzău o luptă de-a dreptul dra
matică s-a dat între Petrolul și 
Constructorul Galați, o altă forma
ție favorită. Gălățenii au obținut 
un punctaj mai bun în partida 
secundă decît ploieștenii (5078 p d, 
față de 5047) și au cucerit cele 
6 puncte dar insuficiente pentru a 
depăși pe Petrolul care acumulase 
în tur. la Iași, în urmă cu patru 
săptămîni maximum de puncte, la 
fel și aici la Buzău, în prima 
manșă.

Iată clasamentul final :
1. Petrolul Ploiești 23 p în to-

P. VRĂBIESCU
(Continuare în pag a 4-a)



Pag. a 2-a Nr. 7

SĂ-I CUNOAȘTEM MAI DE APROAPE:

4 NOI MEMBRI DE FRUNTE Al MARII FAMILII
A BOXULUI ROMÂNESC

învingătoare la Birlad

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ESTE VIRTUALA CAMPIOANĂ NAțIONALA
s-a încheiat campionatul 
A de rugby. învingînd la 
UNIVERSITATEA TIMI- 

a intrat în posesia titlului

Vă cerem îngăduință pentru mo
dul cum își manifestă fericirea un 
părinte, cînd află că fiul său este 
declarat campion al Europei. în 
fața televizorului care-i aducea ma
rea veste, electricianul clujean Va
sile Turei și-a domolit mîndria cu 
o sticlă de vin. Probabil că nu cu 

.mult altfel s-au petrecut lucrurile 
și în casa pescarului dunărean 
Cuțov, și în casa muncitorului che
restegiu Condurat, și in casa seve
rineanului Haralambie Babescu. 
Peste tot în lume tații sărbătoresc 
aproape la fel succesele flăcăilor 
lor. Doar mamele, mai slabe de în
ger, mai varsă cite o lacrimă de 
bucurie. A doua zi după victoria 
fiului, mama lui Turei încă nu-și 
putea stăpîni emoția cînd tovarășii 
de muncă de la fabrica ..Porcela
nul" au înconjurat-o cu calde feli
citări. Precum e sigur că. în a- 
ceeași zi, la stația sa de gaz, ges
tionarul Babescu a fost mal mult 
nevoit să povestească decît să-i 
servească pe clienți. în satul Li
liecii de Jo6 din comuna Hemeuș, 
de pe lîngă Bacău, mama lui Dinu 
Condurat a 
mai multă vreme la poarta casei, 
răspunzînd 
Simion Cuțov e singurul care, chiar 
pe ring, a primit emoționantul 
saj de fericire al familiei, 
îmbrățișarea caldă a fratelui său 
Calistrat, care a adus multor 
vi tori lacrimi aproape de gene.

Familia acestor flăcăi e intr-un 
fel țara întreagă ; ei sînt legați 
prin zeci de fire, prin încă scurtele 
lor date biografice, de pămir/.ul 
acestei țări. Iată-l, de pildă, pe N - 
colae Babescu. care ne-a uimit cu 
rezistența și vînjoșenia lui în r.r.g. 
Cu abia 19 ani în urmă s-a născut 
în satul Malarișca din 
mehedințeană Pcudeni, A încheiat 
cursurile școlii generale 
beta-Turnu Severin, apoi 
școala profesională de celuloză și 
hîrtie tocmai în celălalt capăt al 
patriei, la Bacău, unde devine ope
rator chimist și unde învață să 
boxeze cu antrenorul Alexandru 
Spătaru, de la asociația sportivă 
Letea. Revine pe plaiuri severinene 
și continuă antrenamentele cu 
Constantin Drăghici la șantierele 
navale, pînă la obținerea primului 
său titlu de campion national de 
juniori, în primăvară. Nu-i de mi
rare că astăzi faima proaspătului 
campion european de tineret este 
revendicată și de cei de pe malu
rile Dunării și Cernei, și de cei de 
pe malurile Bistriței și Șiretului.

Tot de meleaguri băcăuane e le
gat și tînărul cu păr castaniu on
dulat și mustăcioară, care abia a 
împlinit 20 de ani, Dinu Condurat 
El e doar unul din cei 7 frați 
născuți în familia unor cooperatori 
agricoli din comuna Colonești, la 
vreo 35 km de Bacău. Reușita lui 
sportivă de acum, titlul de cam
pion european, bucură pe toți cei
lalți, răspîndiți cu diverse ocupații _ 
prin țară (doar , fratele'care lucre»*.- 
ză la Ploiești, fiind mai aproape, 
a putut veni la București să-l va
dă). Nici nu-ți dai seama cînd a 
avut timp băiatul acesta să învețe 
două meserii. Întîi a fost ucenic 
zidar, apoi s-a calificat ca tinichi
giu de avioane. Paralel, s-a ini
țiat și în box, cu antrenorul Ni- 
colae Grigore de la Sport Club 
Bacău, cu ajutorul căruia a ajuns 
de trei ori consecutiv campion na
țional de juniori (in anii 1969— 
1971). In palmaresul său, atît de 
timpuriu bogat, se află și o me
dalie de bronz de la ediția Miskolc 
a campionatului european de tine
ret. Acum, la vrerriea ostășiei, îl 
găsim membru al clubului Steaua 
și vecinătatea tînărului antrenor 
Constantin Ciucă — în fapt, un

adăstat cu siguranța

curiozității vecinelor.

me- 
prin

pri-

comuna

la Dro- 
a urmat

modol pentra el — nu poate decît 
»ă-j facă hine. Recentul succes a 
trezit m Dinu' noi ambiții : vrea 
să urmeze liceul și să obțină locul 
de titular al categoriei cocoș (lă
sat vacant de Aurel Dumitrescu) în 
echipa de seniori Steaua.

Cei ce azi se bucură n-au încu
rajat întotdeauna intențiile boboci
lor. Acolo la Smirdanul Nou. la o 
zviriitură de privire de 
dincolo de Dunăre, în 
5 copii a pescarului C___ ___
fratele tractorist, nici fratele fre
zor, nici mai ales Calistrat cej ce 
pornise pe căile pugilismului, nu 
i-au îngăduit lui Simion să se 
apropie de sala antrenorului Gheor
ghe Bobinaru. A făcut-o aproape 
pe ascuns, pină cînd toată lumea 
s-a convins că are talent Ș: iată-l 
pe tînărul de 20 de ani și blondul 
macaragiu bră.iean Simion Cuțov 
călcfnd pe urmele lui Calistrat 
copiindu 
ring și 
bul D.namo. 
împreună, la București, 
învățăturii partea ce i 
căci așa le șade bine 
pioni europeni.

Tatăl lui Alexandru 
fotbal in echipa Carbochim și pro
babil că și fiul ar fi urmat această 
cale (a șî jucat în echipa de ju
niori), dacă nu s-ar fi arătat peste 
poate de bătăios pe tăpșanele din
tre blocuri și prin curțile lor. Cînd 
i-a ochit in 1969, antrenorul Eu
gen Douda, de la Voința Cluj, i-a 
pus mănușile de box In miini, sfă- 
tuindu-1 să-și consume energia 
ce er.ergîe. s-a văzut Ia 
ragti!) în ring. A răsuflat ușurat 

fratele, rectificator la f ' 
..Clujeana", care a scăpat < 
clamațiile vecinilor. Tînărul 
xandru. angajat sculer-matrițer la 
uzina Sinterom, a urcat repede scă
rile ierarhiei. De două ori cam
pion național de juniori (in 1970 
și în 1971), el și-a îmbogățit pal
maresul cu victorii in turneul in
ternațional de la Havana și în Cri-

«ă-i facă c 
trezit fr. I

Brăila, 
casa cu 

Cuțov, nici

bră.iean Simion 
pe urmele lui C 
i stilul plic de fantezie in

' id j-1 pînă și la Clu- 
Poate că fiind acum 

vor da și 
se cuvine.
unor cam-

Turei juca

W
Bucu-

X ■ fabrica 
de re- 

l A le-

i

fA A"
t

mtiox
Categoria se 

mimuscă : Baba 
(Voința Tulcea). 
Cosma (Dinamo) 

Băiatu (Steaua), Stănescu (C.S.O 
Cimpulung Muscel), Ganea (Con
struct. I.C.M.S. Galați), Rotăreanu 
(Petrolul Ploiești), Mihai (Farul 
Constanța), Boboc (Dinamo).

Categoria muscă : Suntica (Vo
ința Brăila), Pop (U. M. Timi
șoara). Drăgan (Steaua), Nicolau 
(Nicolina Iași), Cocioc (Voința Ga
lați). Cerchia _ 1.2 7
Groiescu (Steaua). Cojao 
strut. LCJLS. Galați).

(Portul Constanta.. 
(Cen-

(AU.
Cluj».

Peia

€«tegfma cocoș: Kiss 
Cluj), Anderco (Voința 
Lunga (Metalul București), 
(Dinamo), Badea (Farul Constanța), 
Angelescu (C.S.M. Reșița), Mo
raru (Dinamo), Toni (Construct 
LC.M.S. Galați).

Categoria pană : Covaliov (Gloria 
Buzău), Butisaga (A.S.A. Cluj), 
Dumitrescu (Steaua), Mareș (C.S.O. 
Cimpulung Muscel). Amăzăroaie 
(Construct. I.C.M.S. Galați), Borteș 
(U. M. Timișoara), Pometcu (Rapid 
București), Nedelcea (C.S.M. Re
șița).

Categoria semiușoară : Zei bel 
(Progresul Brăila), Morea (A.S.A. 
Cluj). Pușcaș (Steaua), Simion 
(C.S.O. Cimpulung Muscel), Agapi

TINERII DIN BACĂU

Șl BUCUREȘTI AU CUCERIT ȘASE TITLURI
BACAU, 18 (prin telefon, de ia tri

misul nostru). — întrecerile celei de 
a IlI-a ediții a campionatului repu
blican de lupte greco-romane rezer
vat tineretului (18—22 ani) au luat 
sfirșit duminică la prînz, după trei 
zile de aprige întreceri. Tinerii lup
tători băcăuani (de la Sport Club șl 
A.S.A. — antrenor M. Croitoru) și cei 
de la Dinamo București (antrenori L 
Cernea și D. Cuc) au dominat compe
tiția, cucerind șase din cele 10 titluri.

Iată cîteva amănunte de la reu
niunea finală. Așa cum anticipasem, 
duelul pentru tricoul de campion Ia 
categoria semimuscă l-au susținut I. 
Gibu (Dinamo Buc.) și N. Gingă (Ra
pid Buc). Confruntarea lor a fost 
extrem de echilibrată și timp de 7 
minute nici unul dintre competitori 
nu reușise să se distanțeze. In final. 
Gibu a reușit o centurare pe sub bra
țele adversarului, terminată cu fixare 
și a realizat un punct avantaj. Dar, 
cînd mai erau numai 5 secunde, ra- 
pidistul a egalat șl astfel medul lor 
a luat sfirșit cu un draw. Gibu, 
avînd mai puține puncte penalizare, 
a cucerit primul loc al categoriei.

Favoritul categoriei muscă, Fr. 
Gyongyosi (Steaua), a fost învins 
surprinzător prin tuș (min. 6) de către 
I. Dulică (C.S.O. Cimpulung Muscel) 
și astfel el a fost nevoit să se 
mulțumească cu locul 3. Deosebit de

Vreți să
A

tenisul de
învătati 

masă ?
stadionul 
așteaptă I

Sala de la 
Republicii vă

Sub egida federației de spe
cialitate, cu începere de luni, 
Ia sala de sub tribuna I a 
stadionului Republicii va 
funcționa un centru de ini
țiere la tenis de masă, pe 
toată durata vacanței de 
vară. Programul acestui cen
tru va fi următorul : luni și 
miercuri, între orele 8,30—11 
(sub conducerea antrenoru
lui L. Gheorghiu), iar marți 
și vineri Intre orele 16—18 
(sub îndrumarea antrenorului 
H. Podgoreanu).

Participarea la antrena
mente este gratuită. Se pot 
înscrie copii începători din 
școlile generale bucureștenc, 
cu precădere băieți și fetițe, 
de ia 8—10 ani.

disputată a fost lupta de la „cocoș*, 
dintre M. Boțilă (C.S. Pitești) și P. 
Arcadie (Progresul Buc.). Campionul 
european de juniori (sportivul piteș- 
tean), a fost la un pas de înfringere 
pină în ultima repriză, cînd a reușit 
să-și contreze adversarul și să obțină 
victoria la puncte. „Olimpicul" I. 
Păun (Dinamo Buc.) a pus capăt par
tidei sale din finala categoriei pană 
cu N. Iliuță (A.S.A. Bacău) in numai 
2 minute, printr-ix} excelent tuș. La 
semiușoară, E. Negrea (A.SA. Bacău) 
a deschis seria succeselor tinerilor 
luptători băcăuani învingînd înainte 
de limită pe V. Donea (Steaua). Apoi, 
la ușoară A. l'opa (S.C. Bacău) a 
dispus la puncte, cu destulă ușurință, 
de Gh. Ciobotaru (Dunărea Galați). 
In sfirșit, cel de al treilea sportiv lo
calnic care a îmbrăcat tricoul de 
campion a fost V. Prențu (S.C. Bacău) 
— la semimijlocie. El a întrecut dar 
la puncte pe C. Popa (Metalul Buc.). 
Mijlociul D. Manea (Pescărușul Tul
cea) a ciștigat la puncte in fața lui 
V. Rădulescu (Rapid Buc.). Cu un 
frumos tuș (min. 7) gălățeanul A. 
Savlovschi a încheiat disputa la semi
grea cu Z. Csillag (Steaua). Cum era 
și de așteptat V. Dolipschi (Dinamo 
Buc.) și-a păstrat titlul la grea după 
ce l-a fixat cu umerii pe saltea, în 
urma unui năpraznic tur de cap pe 
M. Iordache (Progresul Buc.) în nu
mai 2 minute.

Iată primii tret clasați : cat. semi
muscă : 1- Ion Gibu (Dinamo Buc.),
2. N. Gingă (Rapid Buc.), 3. M. Tofan 
(Progresul Buc.) ; muscă : 1. Ion Du
lică (C.S.O. Cimpulung Muscel), 2. I. 
Anton (Șc. sp. 2 Constanța), 3. Fr. 
Gyongyosi (Steaua) ; cocoș : 1. Mihai 
Boțilă (C.S. Pitești), 2. P. Arcadie

• (Progresul Buc.), 3. A. Neagu (Șc.
sp. 2 Constanța) ; pană : 1. Ion Păun 
(Dinamo Buc.), 2. N. Iliuță A.S.A. 
Bacău), 3. D. MiZileanu (Rapid Buc.Jț 
semiușoară : Eugen Negrea (A.S.A 
Bacău), 2. N. Virgiț (Dinamo Buc.),
3. V. Donea (Steaua) ; ușoară : 1
Adrian Popa (S.C. Bacău), 2. Gh. Pă- 
duraru (A.S.A. Bacău), 3. Gh. Ciobo
taru (Dunărea Galați) ; semimijlocie : 
1. Victor Prențu (S.C. Bacău), 2. C. 
Popa (Metalul Buc.), 3. M. Radar (A- 
luminiu Slatina) ; mijlocie : 1. Du
mitru Manea (Pescărușul Tulcea), 2. 
I. Bender (Vulturii Textila Lugoj), 3. 
V. Rădulescu (Rapid Buc.) ; semigrea: 
1. Adrian Savlovschi (Dunărea Ga
lați), 2. N. Mătăsaru (C.S.O. Cimpu
lung Muscel), 3. Z. Csillag (Steaua) | 
grea : 1. Victor Dolipschi (Dinamo
Buc.), 2 R. Codreanu (Vagonul Arad), 
3. M. Iordache (Progresul Buc).

CLASAMENT GENERAL : 1. Bucu
rești 37 p, 2. Bacău 27,5 p, 3. Argeș 26 
p, 4. Constanța 13 p, 5. Galați 10,5 
p, 6. Arad 7 p.

Costin CHIRIAC

4

Ieri, 
diviziei 
Birlad, 
ȘOARA 
(chiar dacă mai are de susținut o 
partidă restantă, la Constanța, cu 
Farul), învinsă și in ultima etapă, 
formația Agronomia Cluj părăsește 
„scena" primei divizii. Dar, iată 
amănunte de la partidele progra
mate în etapa a XXII-a:

BÎRLAD, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Din punct de ve
dere al vremii, Bîrladul n-a fost 
de loc ospitalier cu întîlnirea de 
rugby dintre Rulmentul și Univer
sitatea Timișoara. în noaptea de 
sîmbătă spre duminică a plouat 
abundent. în reprize, iar cu o oră 
înainte de începerea meciului ploua 
torențial și sufla un vînt puternic. 
Așa că. partida s-a jucat pe un te
ren plin de băltoace, alunecos, ceea 
ce, evident, i-a influențat desfășu
rarea. Universitatea a început me
ciul cu formația completă (din care 
făceau parte... trei birlădeni: Du- 
tu. Ionică și Rășcanu), in timo ce 
Rulmentul apărea fără patru titu
lari, accidentați sau în 
de bacalaureat (Bogoș, 
Brăescu si Brad).

Partida — ciștigată de 
cu scorul de 10—4 (4—0) 
de un bun nivel, chiar și in aceste 
condiții precare. S-a luptat mult 
și — trebuie să menționăm — vi
oara primă a fost XV-le timișo
rean. care a reușit să arate, une
ori. cite ceva din jocul său bun, 
care a situat-o în acest an în frun- 

clasamentului: acțiuni in vite- 
schimbări de direcție derutan- 
evoluție spectaculoasă a liniei 
treisferturi. Universitatea a do-

pentru publicul entuziast (peste 
1000 de spectatori!). Bun arbitra
jul lui Al. Lemneanu (București) 
căruia i s-au aliniat următoarele 
formații :

RULMENTUL: Ignat — Nedelcu, 
Bolea. Chirilă, Ciorici — Pelu, Filip 
(Rujoiu) — Mititelu. Munteanu, 
Manasz (Matei) — Constantin, Ghe- 
rasim — Pătrăhău. Hainea, Neculau.

REZULTATE TEHNICE:

Gloria — Farul Constanța 12—24 
(8—6), Rulmentul Bîrlad — Uni
versitatea Timișoara 4—10 (0—4), 
Sportul studențesc — Steaua 7—2(5 
(0—11), Agronomia Cluj — C.S.M. 
Sibiu 6—16 (3—0). Dinamo — Poli
tehnica Iași 55—8 (20—4). 
Petroșani — Grivița Roșie 
(4—10).

au arătat vechea lor carență — ac
țiuni individuale și. Pe alocuri, o 
slabă stăpînire a nervilor. Cîteva 
sublinieri: excelenta evoluție a lui 
O. Corneliu, de la Clubul sportiv 
școlar, care a debutat cu ocazia 
acestui meci la Steaua; verva lui 
Teleașă. care a înscris o încer
care după o cursă de aproape 1’0 
de metri; eforturile lui .Vasile Rusu 
de a coordona activitatea propriu
lui pachet de înaintași (o excep
ție neplăcută: Atanasiu, campionul 
jocului individual); arbitrajul ferm, 
ca întotdeauna, al lui Șt. Constan- 
tinescu.

Tiberiu STĂM A

examene 
Bădină,

timișoreni
— a fost

Ci 
P' •rn

set

e maestru al sportului
de la Galați băieți

stagiului militar. țărani

neret (de la st. la dr.): Simion 
S'icoiae Babescu, cu prih-jul

Știința
19—10

CLASAMENT
1. Știința 22 16 2 4 240:115 56
2. Univ. 21 17 0 4 268:128 55
3. Dinamo 22 14 2 6 306:161 52
4. Steaua 21 12 4 5 322:153 49
5. Grivița 21 11 4 6 278:201 47
6. C.S.M. 22 9 1 12 167:191 41
7. Rulmentul 22 9 1 12 156:199 41
8. Politeh. 22 8 0 14 184:243 38
9. Sportul 22 7 1 14 200:266 37

10. Farul 19 9 0 10 169:213 37
11. Gloria 22 5 1 16 162:295 33
12 Agronom. 22 4 0 18 114:392 30

teriul tineretului 
Acum, in timpul 
ei ooxează la clubul Dinamo Bra
șov. sub supravegherea antrenoru
lui Mihai Cerchez. Dar gindul lji 
e mereu acasă. La 20 de ani a-a 
părăsit ideea de a termina Eceul 
și de a urma cursurile Instituiu 
lui de educație fizică si sport

Iată, pe scurt, povestea acestor
fi'

PARTICIPANT!! LA FINALELE
(Nicolin* Iași), Iliescu (Farul C«a- 
stanța), A. Vasile (Dinamo). C țe
chini (Steaua).

Categoria ușoară : Ionescu (Vul
turul Tulcea), Mat he (Voința Cluj). 
Pirlici (Dinamo Brașov). Stan (Vo
ința București). Teofil (Voința 
București). Morar-j (Comlroet 
LC.M.S. Galați), C. Cațăr (Di
namo).

Categc-ria mijlocie mică: Man 
(C.SO. Baia Mare). Moț Motorul 
Arad).
Tirboi (Farul).
IC.M.S. Galați), E. Constantinescu

T. Nieatae (Metalul Buc), 
Tirilă (Construct.

din familii de muncitori, de 
cooperatori sau pescari, deo 
de povestea altor tovarăși 

lor de generație doar prin
aceea că ei au reușit excelente per
formanțe sportive ch care se min- 
drese nu numai cei apropiați lor. 
ci noi toți.

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATULUI NAȚIONAL
(Electroputere Craiova), Gyvrffi 
Dinamo), Mocanu (Metalul Bocșa 

Bomănă).
Categoria mijlocie •_ Capotă (Glo

ria Bosăa). Moldovan (Voința 
Cluj). Chirăr (Steaua), Olteana 
(Dinamo). Bobi (Olimpia Bac.), 
Chim (U M. Timișoara). Năstac 
(Steasa). Peter (Dinamo Brașov).

(Veto ța 
C. Tor- 
Galau),

Categoria grea: Bune* 
Brăila). Rasa Ind. Sirmei 
zii). SAnătescu (Vaista 
Schubert CU M Timișoara». Das- 
câlu (Dinamo). Varan (C S.M. Re
șița). lancu (C-S.O. Cimpulung 
Muscel).

POST-SCRIPTUM LA
Timp de șase zile. lașul a găz

duit turneul final al campionatului 
republican de handbal rezervat ju
niorilor și școlarilor. 12 echipe (6 
de fete și 6 de băieți) au atras în 
tribunele cochetului teren de la 
Liceul nr. 2 (amenajat cu multă 
grijă de 
spectatori, care au încurajat zi de 
zi o formație sau alta, creind plă
cuta ambiantă a marilor competiții. 
Iar dacă acum, la 48 de ore de la 
încheierea turneului final, vom 
afirma că ediția ieșeană a confrun
tării celor mai buni handbaliști ju
niori din țară a fost o mare com
petiție — sub toate aspectele — nu 
vom greși cu nimic, căci fiecare 
minut, repriză sau joc au avut va
lențele unor veritabile derbyuri.

Răsfoind însemnările 
de-a lungul celor șase zile 
pute, trebuie să începem 
retrospectivă a turneului 
nota numele cîtorva 
handbaliști care au 
mod deosebit. Este 
riana Boși, Georgeta 
Stamatin. Doina Radu. 
Ionescu și Dana Rotaru, precum si 
de Gligore Doagă. Victor Țimpu, 
Marian Vasilache, 
hai Breban. Ghiță 
rin Dafin — cu 
mare perspectivă.

Trecînd la desfășurarea competi
ției. ne-am notat în primul rînd, 
echilibrul perfect de forțe din se
ria băieților. Soarta titlului a fost 
decisă în ultimul joc al turneu
lui final, cînd echipa Școlii Sporti
ve 1 București (antrenată 
boși tul profesor Iulian 
avea să cucerească locul 
zi nd — la capătul unei

organizatori) numeroși

noastre, 
de dis- 
această 
prin a 

handbaliste și 
impresionat în 
vorba de Ma- 
Vasile. Dorina 

Valentina

Iosif Boroș, Mi- 
Gheorghe și Flo- 
toții jucători de

de neo-
Căliman) 
I. remi- 
partide 

de mare luptă, extrem de dîrză, 
dar cam... bărbătească — cu 
mația Șc. sp. din Municipiul 
Gheorghiu-Dej. Bucureștenii 
îmbrăcat, deci, mult rîvnitele 
couri, iar lucrul acesta vine să 
firme gradul ridicat de tehnicitate,

for- 
Gh. 
au 

tri- 
cnn-

tea 
ză. 
te, 
de ._ 
minat copios în prima repriză (do
vadă că tot timpul a jucat numai 
in terenul gazdelor), dar n-a reu
șit decît o încercare prin Voll- 
man (o cursă scurtă și un plon
jon spectaculos). După pauză a ur
mat o repriză echilibrată. Au 
punctat, însă, tot studenții timișo
reni. majorînd scorul în min. 60 
prin Szasz (încercare) și Duță 
(transformare): 10—0. La cea mai 
frumoasă acțiune am asistat în 
min. 74 și ea aparține gazdelor. 
Un atac irezistibil lansat de Ignat 
a fost continuat de Ciorici și Ne- 
culau concretizează printr-o încer
care: 10—4. scor cu care a luat 
sfirșit partida. O notă bună pen
tru jucătorii ambelor echipe, care 
și-au apărat șansele sportiv, cît și

UNIVERSITATEA: Duță — Su- 
ciu, Szasz, Peter, Cindea — Ghe- 
tu, Iacob (Ceauș) — Tătucu, Răș
canu, Vollman — Pries, Ionică, 
Ene, Popovici, Neis.

Modesto FERRARINI

SPORTUL STUDENȚESC — 
STEAUA (7—26). în ciuda distan
tei ce le separă — ca poziție în 
clasament și ca punctaj — prota
gonistele meciului de rugby de 
sîmbătă de pe „Ghencea" au oferit 
spectatorilor o partidă agreabilă, 
mult mai echilibrată decît o arată 
scorul. S-a jucat intr-adevăr, des
chis, cu multe baloane la mină, cu 
tentative de șarje de ambele părți. 
Evident. Steaua a păstrat de la 
început prima șansă și, printr-un 
joc mai omogen, a reușit să se im
pună în cele din urmă. Studenții

ȘTIINȚA — GRIVIȚA ROȘIE 
(19—10). Studenții au dorit victo
ria și au reușit să o obțină la ca
pătul unui meci spectaculos, prin 
punctele înscrise de Roșea (încerc.), 
Bueos (3 1. p„ transf.), Constantin 
(încerc.). Pentru oaspeți au marcat 
Stoica (încerc.). Pavlovici (încerc.) 
și Comănici (transf). A condus ex
celent P. Niculescu din București. 
(Em. NEAGOE-coresp.)

DINAMO -------------------
(55—8). Dinamoviștii 
au făcut un galop de 
fața studenților ieșeni, 
multe puncte au fost 
învingători de Florescu, Dărăbau, 
Constantin și Roman. Pentru pro
teste Ia deciziile arbitrului. Rauto- 
pol (Dinamo) a fost eliminat. A 
condus foarte bine Gh. Pîrcălăbescu 
(Daniel DIACONESCU).

GLORIA — FARUL (12—21). 
Partidă agreabilă ca spectacol, dar 
nesatisfăcătoare din punct de ve
dere tehnic. Deși au dominat tot 
timpul, bucureștenii au fost învinși 
datoritz unei slabe apărări. Au in
sert Varga (încerc.), Cioarec (în
cerc.). Dinu (2 încerc), Caragea (în
cerc.), Cristea (2 transf.) pentru Fa
rul, respectiv Matei (2 încerc? și 
Savu (încerc.). A condus satisfăcă
tor arbitrul G. Eftimescu (Octavian 
GUTU).

AGRONOMIA — 
(6—16). Echipele au 
tă ambiție, dar au 
confuz. Oaspeții au 
rit. Au înscris: Balint (2 l.p.) pen
tru gazde, respectiv Tamas (2) 
(drop). Goldeanu (încerc.). Rășcanu 
(încerc.), Moraru (transf.) A con
dus bine P. Ionescu din București. 
(I. MARCEA-coresp.)

POLITEHNICA 
bucureșteni 
sănătate în 
Cele mai 

realizate la

C.S.M, SIBIU 
luptat cu mul- 
prestat un ioc 
ciștigat Pe me-

ADNOTĂRI LA CAMPIO NATUL DE MOTOCROS

MOTORETELE ROMA NEȘTI PREA TIMID VALORIFICATE

• Ștefan Chițu, mereu alergătorul nr. 1 • Titlul „cincisutiștilor" in
S-a încheiat încă o ediție a cam

pionatului național de motocros. 
După cum se știe, la clasele 250 
și 500 cmc seniori au luat startul 
împreună, in fiecare reuniune, din 
cauza numărului redus de partici- 
panți. ceea oe trebuie să constituie 
un semnai de SartnX în pofida 
sărăr et acute de ccncurenți. cursele 
ca și-au pierdut dîn atractivitate, 
majoritatea alergă;ori lor strădui:î- 
du-se să-și pregătească temeinic 
mașina si să se autodepășească in 
întrecerea pentru un loc mai bun

mimi
(cu

ACEȘTI COPII MINUNE.

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR
precum și 
formații. în 
mul Liceului 4 Timișoara tantre- 
nor Constantin Popa) trăia o ade
vărată dramă în tribună. văzindu-se 
trimis pe locul II al clasamentului 
final în ultimele 30 de secunde ale 
turneului'.!

O frumoasă performantă a reali
zat $c. sp. Craiova, ocupanta 
lui III. iar Se. sp. Tg. Mureș, 
jată de acest veritabil talent 
este Gligor Doagă (un fel de 
tian Gațu) a lăsat și ea o impresie 
excelaită. Marile revelații ale în
trecerilor masculine au fost, totuși 
echipele prezente pentru întîia oa
ră la un turneu final. Sc. sp 3 
București si Șc. sp. din Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Prima dintre ele (antrenată de 
un profesor care se anunță și el 
drept o mare speranță — Gheorghe 
Ionescu), adevărata performeră a 
începutului turneului, a pierdut in 
extremis la campioni, făcînd zile 
grele celei de a doua clasate și re- 
mizînd cu cea de a treia, anun- 
țîndu-se o serioasă candidată la 
podiumul ediției următoare.

La feminin, echipă Liceului 2 
Iași (antrenor Ion Haraga), a Teu- 
șit să-și fructifice valoarea și ex
periența lotului, cucerind destul de 
ușor titlul de campioană. Practicînd 
un joc rapid și foarte eficient 
handbalistele ieșence le-au învins 
categoric pe fostele campioane. 
(Lie. 2 Brașov) fiind gata-gata să 
facă același lucru și cu foarte teh
nicile echipiere ale Școlii sportive 
2 București (antrenor Dan Bălă- 
șescu), dar tocmai acest atu al ad
versarelor lor a făcut ca meciul să 
se încheie nedecis. Cuvinte de 
laudă se cuvin și celorlalte forma
ții, în special Școlilor sportive din 
Craiova și Bistrița.

Din rîndul cavalerilor fluierului 
care au dirijat confruntările junio
rilor, am reținut manierele corecte

CP. BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA U.G.S.R.-

SUCEAVA, 18 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean).

Stadionul Arini din localitate a 
găzduit timp de trei zile tradițio
nala întrecere a sportului nostru 
național, „Cupa U.G.S.R." la oină. 
Competiția a constituit o bună pro
pagandă pentru acest sport în rîn- 
durile tineretului sucevean, ea fiind 
urmărită, zi de zi, de către nu
meroși spectatori. Trofeul a reve
nit. conform 
Combinatului 
oare a fost 
în formă și 
frumos.

Cele 11 participante au 
părțite în trei serii, ia.r 
final s-a disputat între 
Steaua roșie Rm. Sărat,

așteptărilor, echipei 
poligrafic București, 
de departe cea 
a practicat un

mai 
joc

îm-fost 
turneul 

echipele 
Torpedo

omogenitatea acestei 
același timp. insă, tea-

iocu- 
diri- 
care

Cris-

și competente in care au condus 
C Căpățină. R. Iamandi. M. Gre- 
benisan. P Radvanyi, M. Marin și 
N. Gherghișan. Apoi, meritele deo
sebite și incontestabile avute de 
organizatorii competiției — CJEFS 
Iași în colaborare cu F.R. Handbal. 
Inspectoratul școlar județean și 
M.E.I. — se cer și ele remarcate, 
tot așa cum căldurosului public ie
șean i se cuvin, din nou. felicitări.

Ediția 1972 a turneului- final re
zervat juniorilor a fost o deplină 
reușită, dovedind încă o dată că 
handbalul din țara noastră dispune 
de resurse substanțiale, de adetă- 
rați copii minune de la care aș
teptăm, cit de curind. împliniri.

Horia ALEXANDRESCU

în clasament. Toate manșele 
excepția ultimei etape, cînd a fost 
indisponibil), au fost cîștigate de 
cimpineanul Ștefan Clilțu, de o 
manieră care a îneîntat publicul, 
în plus, activînd si ca antrenor in 
cadrul asociației Poiana Cîmpina, 
Ștefan Chițu a știut să îndrume cu 
grijă 
goci. 
pion 
două 
joc 
asociației 
succese 
urmare i 
acordat < 
ției de

Prin ___
alergător Cristian Dovids. colegul 
său de club. Aurel Ionescu (Meta
lul București), a fost nevoit 
treacă de la clasa 250 
„cincisutiști". 
motocrosist s-a 
noua mașină.
campion. Proba
lor de motorete românești a fost 
dominată de tinerii sportivi brașo
veni Petre Oprea si Ernest Millner, 
antrenați de fostul motociclist Otto 
Ștefani. Confruntarea dintre ei pen
tru cucerirea tricoului de campion' 
a fost pasionantă, învingătorul 
fiind cunoscut la ultimele ture ale 
etapei finale, desfășurată la Tg. 
Jiu. A învins P. Oorea grație unui 
plus de experiență.

Dar. asupra clasei 70 cmc. unde 
Se folosesc motoretele Mobra. vrem 
să ne onrim nutin. Se cuvine să 
consemnăm efortul unor cluburi 
si asociații de a înscrie în concurs 
tineri care, pe motorete românești, 
să-și facă ucenicia în motociclism.

miine
este 

finan-

I
gimnastică ■

ÎN MECIURILE

TIMIȘOARA. 18 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru județean). 
In sala Olimpia din localitate s-a 
desfășurat meciul internațional de 
gimnastică dintre selecționatele de 
juniori și junioare ale României și 
R. D. Germane. La capătul unei 
întreceri în care superioritatea a 
fost net de partea echipelor oas
pete, victoria a revenit, pe toată li
nia, sportivilor din R. D. Germană. 
Insuccesul echipelor reprezentative 
ale țării noastre este motivat, in
tre altele, prin aceea că antrenorii 
noștri au hotă rit alinierea unor 
formații tinere (la feminin, de pil
dă, fete de 10—12 ani !), deoarece 
junioarele care ar fi putut fi se
lecționate se pregătesc pentru par
ticiparea la J. O.

Iată punctajul pe echipe: juni-

»»

pașii juniorului Niculae Mur- 
care a cucerit titlul de cam- 
la 
din 
au

proba respectivă. Așadar 
cele patru titluri puse în 

revenit reprezentanților 
Poiana Cîmpina. Aceste 

sînt, fără îndoială și o 
a sprijinului substanțial 
de direcțiunea uzinei sec- 
moto.
accidentarea cunoscutului

Talentatul 
acomodat 
devenind 
rezervată

să 
cmc la 

nostru 
rapid cu 

virtual 
posesori-

bune • Atenție la schimbul de
Din păcate, această dorință 
frînată de unele neajunsuri 
ciare în procurarea motoretelor.
Discutînd despre necesitatea mă
ririi numărului de concurență Ia 
proba rezervată viitorilor perfor
meri, cineva a făcut o propunere, 
care ni se pare avantajoasă atît 
pentru fabrica constructoare, cît și 
pentru beneficiari: să se vindă sec
țiilor motorete dezechipate, adică 
fără faruri, aripi, semnalizatoare și 
aite piese care tot se înlocuiesc sau 
de care nu are nevoie mașina de 
motocros. Procedîndu-se astfel, pre
țul motoretelor ar scade considerabil. 
Credem că fabrica din Zărnești va 
răspunde favorabil acestor solici
tări. mai ales că este interesată în 
verificarea și îmbunătățirea calită
ților tehnice ale motoretei, deter
minate de gradul ei intens de folo
sire Pe terenurile accidentate.

N-am putea încheia aceste cîteva 
constatări, fără a reveni asupra 
evoluției micuțului sportiv Ernest 
Miilner (13 ani), care a fost la un 
pas de a deveni campion național 
la clasa motoretelor românești, 
într-o dispută cu adversari mai 
mari și mai rutinati. Pentru Ca la 
următoarea ediție să se creeze fi
rescul echilibru de forțe, federa
ția ar putea limita vîrsta de par
ticipare la clasa 70 cmc, în așa fel 
Incit să-d determine Pe antrenori 
să depisteze elemente care să fie 
pregătite de timpuriu pentru a de
veni piloți de nădejde. Clasa moto
retelor românești, încă prea timid 
valorificată .trebuie și poate să 
constituie poarta motociclismului 
nostru de performantă.

Traian IOANÎTESCU

ECHIPELE R. D. GERMANE

CU REPREZENTATIVELE

ori — R. D. Germană 270,45 p., 
România 250,55 p ; junioare — 
R. D. Germană 182,10 p. România 
179,10 p. La individual compus, la 
junioare prima a fost Barbel Star
ke (R.D.G.) cu 37,20 p, urmată de 
compatrioata sa Kerstin Gerschau 
cu 37,10. Pe locul 3. Nadia Comă
nici (România) 36,60. La juniori, 
primele 6 locuri au revenit sporti
vilor din R.

(juniori)

ÎNVINGĂTOARE

ALE ROMÂNIEI

54,45, 2. B. Jensch 54,30,Bruckner - ■ -
3. K. Nachtigal 54,20.

Am dori să subliniem că, indi
ferent de raționamentele care au 
dus la alcătuirea unor echipe tine
re, cosiderăm că antrenorii noștri 
ar fi trebuit să alinieze totuși for
mații mai apropiate valoric de cele 
ale R. D. Germane.

Germană : Petru ARCAN

UN NOU PRETENDENT

DERBY FILTRU !

Brașov, Avîntul Frasin, Turbina 
Doicești, Chimia Tr. Măgurele și 
C.P.B. Dintre cele șase finaliste o 
impresie frumoasă au lăsat C.P.B., 
Avîntul Frasin și Turbina Doi
cești, care s-au dovedit cel mai 
bine pregătite atît la „bătaie" cît 
și la „prindere".

Iată rezultatele tehnice din tur
neul (numai tur) final :

Turbina — Steaua roșie 17—8, 
C.P.B. — Avîntul 19—5, Torpedo — 
C.P.B. 4—28, Avîntul — Chimia 
14—5, C.P.B. — Steaua roșie 16—8, 
Turbina — C.P.B. 8—14, Torpedo 
— Chimia 2—7, Chimia — Turbina 
5—7, Steaua roșie — Avîntul 0—23, 
Turbina — Torpedo 8—10, Tor
pedo — Avîntul 2—18, Chimia — 
Steaua roșie 9—10, Steaua roșie ~

C.P.B. — Chimia
— Turbina 9—16.

1. C.P.B 15 p. 
(jud. Suceava) 
Doicești (jud.

4. Steaua roșie 
5. Chimia Tr. Mă- 

6. Torpedo Brașov 7 p.

Torpedo 11—7, 
20—10. Avîntul

CLASAMENT ;
2. Avîntul Frasin 
11 p, 3. Turbina 
Dîmbovița) 11 p, 
Rm. Sărat 9 p, 
gurele 7 p,

Trofeul oferit de către U.G.S.R. 
a revenit echipei C.P.B.. iar cu
pele acordate de către Federația 
română de oină, C.J.E.F.S. Suceava 
și Consiliul județean al sindicate
lor Suceava au fost cîștigate de 
echipele Avîntul Frasin, Turbina 
Doicești și, respectiv, Steaua roșie 
Rm. Sărat.

Organizarea competiției ca și ar
bitrajele au fost la înălțime.

C. ALEXA

Per.-iltimul test în vederea Derbyului, 
-Premial cailor de 4 ani", s-a soldat cu 
victoria comodă a lui Filtru și, ca ata
re. a scos la iveală un nou candidat 
pentru adjudecarea clasicului premiu!. . . 
Eterul lui Solcan s-a desprins din plu- 
:on. la jumătatea parcursului, cretndu-și 
un avantaj care n-a lăsat după aceea 
nici un dubiu asupra victoriei. De notat 
că a ciștigat ușor, dovedindu-se ca
pabil de un rezultat sub record. Numai 
Oană a încercat o manevră de surprin
dere a liderului, care, pînă la urmă, 
i-a stabilit locul secund și recordul 
de 1:26,4 pe km în baza căruia Struna 
trebuie considerată acum șefa generației. 
Vechile virfurl : Senior, Torpedo și 
Hirondita au continuat să forfalteze, 
ceea ce în nici un caz nu înseamnă pen
tru ei o recomandâtie. Huluba si Hibrid 
și-au apărat șansele în mod ireproșa
bil. judecați prin prisma timpilor efec
tuați. Dar. ei au lăsat să se înțeleagă, 
după felul cum au fugit, că și-au me
najat forțele. O sosire pasionantă s-a 
înregistrat în „Premiul Ederile" în' care, 
Cumulus și Ofis, aflîndu-se în luptă pre
lungită pentru victorie, au galopat pe 
linia de sosire, atrăgîndu-și descalifica
rea. Beneficiară a fost Hidra sosită 
a treia ! Caz rarisim pe hipodromul plo
ieștean.

Dintre antrenori. Niculae Gheorghe a 
recoltat un dublu succes cu Simuna 
și Cuc. Ultimul și-a egalat recordul

carierei, fiind minat cu îndemînare de 
driverul Moldoveanu. „Dublul- l-au mai 
obținut antrenorii Solcan șl _ iarăși - 
Traian Marinescu. Totuși, ultimului tre
bui,, să-i reproșăm felul dezinteresat cu 
care a condus-o pe Tesalia, Indiscutabil 
mai bună decît a fost lăsată să arate. 
In sfirșit. un cuvînt bun la adresa dri
verului Dumitru Toduță pentru modul 
energic cu care l_a condus pe Inimos.

Rezultate tehnice : cursa I : Orion (I. 
Oană), 49,2. Hiena, simplu. 3, ordinea 
24 ; cursa a II-a : Simuna (N Gheorghe),
42.8. Fanta, simplu, 11, event 7. ordinea 
15 ; cursa a III-a : Evadat (Tr. Mari
nescu) 32,4, Papanaș. Tutănel, simplu, 
19, event 44, ordinea 237, ordinea triplă 
L4?0 :„cursa » iv-a : Tulnic (Tr. Mareu),
30.9. Papion. Rai. simplu, 7, event 138, 
ordinea 24, ordinea triplă 329 : cursa a
v- a : Hidra (I. Crăciun). 41.1. Creol sim
plu. 12. event 95, ordin-a 97 : cursa a
vi- a : Filtru (G. Solcan). 27,7. Sruna, 
Iuta, simplu. 6. event 118. ordinea 29, 
ordinea triplă 965 ; cursa a Vil-a : ini
mos (D, Toduță). 33,1, Torino, simplu 
30, event 412, ordinea 134 : cursa a VlII-a: 
Cuc (I. Moldoveanu). 27,3, Minunea. Ca- 
liopa, simplu. 3. event 823. ordinea 71, 
ordinea triplă 473 : cursa a IX-a : Mfn- 
dru (Tr. Marinescu). 40,9. Vestea. sim
plu, 3, event 57, ordinea 149. Pariul aus- 
tnac s-a ridicat la suma de lei 32 326 si 
s-a închis.

Niddy DUMiTRESCU
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3-3 CU ITALIA, UN REZULTAT ONORABIL IN PALMARES

ACEST EGAL CU AZZURRIL.

(Urmare din pag. 1)

>

tudinea forțelor, fiind departe de 
a-și fi spus, fiecare, ultimul cu- 
vlnt în arena internațională. Și 
alături de ei (coloana vertebrală 
a echipei), Ferruccio Valcareggi a 
așezat elemente tinere, autentifi
cate în durul campionat al Italiei, 
pe Splnosi. Marchetti, Agroppi și 
Causio, reprezentanți străluciți ai 
„noului val", dornici cu toții de 
afirmare în națională.

★
Din acest amestec de experiență 

si tinerețe, de valoare certificată 
$i de dorință de a prinde un loc 
într-una din cele mai puternice 
echipe ale continentului nostru, a 
rezultat, sîmbătă, un adversar in
comod pentru tricolori ; incomod, 
mai ales, prin ma-rcajul pe care-1 
aplică — om la om în propria ju
mătate de teren — manieră acu
zată de fotbaliștii noștri, de alt
fel, ori de cite ori au avut de-a 
face cu ea. Așa s-au petrecut lu
crurile șj acum, cînd fiecare com
ponent al liniei noastre de atac 
a avut lingă el un apărător-jan- 
darm care l-a urmărit pas cu pas. 
Și, totuși, nici „betonul italian" nu 
este inexpugnabil. O demarcare 
rapidă, conjugată cu o pasă dată 
la timp, poate desface cel mai ri
guros sistem defensiv, așa cum s-a 
văzut, nu o dată, și pe parcursul 
acestei partide : la faza din min. 3, 
cînd. la centrarea precisă executată 
de Lucescu de pe aripa stingă, Do
brin s-a aflat la un pas de des
chiderea scorului (dar a reluat de
fectuos) ; la excelenta pasă a lui 
Dobrin (min. 24) la care Sătmă- 
reanu (urcat, pe un culoar cen
tral, în atac) s-a trezit singur cu 
Zoff (însă n-a reușit să-l învingă, 
speriindu-se de faptul că i-a mic
șorat unghiul) ; la centrarea ace
luiași Lucescu (min. 39), care l-a 
găsit liber, în careu, pe Dobrin, 
însă piteșteanul a ratat încercarea 
de voie ; la faza-gol (min 59), cînd 
Domide, scăpat o fracțiune de se
cundă, a reluat cu capul, în plasă, 
centrarea lui Sătmăreanu ; în sfîr- 
»it. la faza din min. 65, cînd lui 
Radu Nunweiller (servit în „16“-le 
advers de Dobrin) i-a fost frică să 
încerce vole-ul, execuția cea mai 
indicată în clipa aceea.

Iată faze-exemplu, care pledează 
pentru JOCUL DIRECT pe care 
fotbaliștii noștri (nu numai cei 
din lot) trebuie să și-1 însușească 
la perfecțiune, fiind una din prin
cipalele modalități de rezolvare efi
cientă a acțiunilor ofensive, în con
dițiile actuale, cînd „apărările be
ton* ii pun pe înaintași în situații 
de criză de timp și, deci, și de 
spațiu de manevrare.

★
Acest joc direct, capitol încă ne

însușit, n-a constituit singura la-

Ștefan COVACI;
„ATACANȚII NOȘTRI 
SiNT PREA... BLÎNZI-

In tribunele stadionului „23 Au
gust" a fost prezent sîmbătă seara 
și Ștefan Covaci, antrenorul tri- 
plu-campioanei Ajax.

— Cu ce idee ați rămas de la 
meciul România—Italia ?

— în primul rînd, cu aceea că 
jocurile amicale nu mai au azi 
parfumul de acum 20—30 de ani, 
de pe timpul meu. Acum doar cele 
oficiale te fac să tresari cu ade
vărat. Apoi, cu aceea că italienii 
au în continuare foarte mari și 
multe talente în fotbal. Splnosi, 
Agroppi, Causio, Marchetti pot de
veni oameni de mîna întîi în echi
pa veteranului Valcareggl. Și noi 
am fost în aceeași situație s Kun, 
Hajnal, Nae lonescu. Cit de greu 
se face însă trecerea de la tricoul 
de club la cel național I

— Cum vi s-a părut echipa Ro
mâniei ?

— A jucat așa cum o știam. Nu 
înțeleg însă un lucru i la noi ju
cătorii „răi", agresivi, se află 
în apărare, iar cei blînzi, în atac. 
Cred că ar trebui să fie invers, 
sau, cel puțin, să fie la fel de „răi" 
și cei din atac. Lîi mine, în tri
bună, se afla Michaud, omul cu 
autogolul de la Lausanne. Acum e 
antrenorul naționalei Elveției. Și 
el era de aceeași părere. A venit 
să-i vadă pe italieni, fiindcă sînt 
în grupă cu elvețienii în prelimi
nariile C.M. Lui i-a plăcut me
ciul, l-a găsit interesant. Dar pen
tru ochii mei bătrîni... Poate gre
șesc eu, dar anul petrecut la Ajax 
mi-a dat o altă viziune asupra 
fotbalului.

— O întrebare în afara meciului 
România — Italia : de ce a fost 
ales Dumitru și nu alt jucător 
român pentru acea selecționată in
ternațională care a jucat recent 
la Belgrad ?

— Eu, ca antrenor al selecțio
natei, puteam chema pe oricine. 
Dar, fiindcă era vorba de un jucă
tor român, am propus ca alegerea 
să o facă ziariștii iugoslavi, care 
văzuseră echipa României, la 
Belgrad, în meciul cu Ungaria. 
Alegerea lor s-a oprit asupra lui 
Dumitru. 

cună a fotbaliștilor noștri în acest 
amical care, iată, în materie de 
concluzii, se dovedește foarte util.

_ Apărătorii noștri au fost puți și 
ei. deseori, în dificultate, intrucît 
(după cum am aflat), fără să pri
mească vreo indicație, au încercat 
să aplice jocul la ofsaid. Și aceasta, 
imediat după deschiderea scorului, 
cind era limpede că contraatacurile 
adversarului (meșter în arta... con
traatacului) se întețesc. în dorința 
de a restabili echilibrul. Este drept, 
în minutele 30 și 33, Prati a pri
mit, d.e fiecare dată, balonul în 
flagrantă poziție de afară din joc. 
Dar, la prima acțiune, el a scă
pat singur spre poarta lui Ada- 
mache. cam de la centrul tere
nului, deoarece TOȚI CEI PATRU 
APĂRĂTORI S-AU AFLAT DE
PARTE DE POARTĂ, PE A- 
CEEAȘI LINIE. în acest minut 30, 
de pildă. Prati se lansase pe cu-

CEIE DOUĂ CABINE Șl VIAIALOR DUPĂ MINUTUL 9D
Teine de meditație in vestiarul 

echipei române...
Am pătruns în lumea cabinelor 

mai devreme decît era obiceiul. Am 
pătruns la pauză. Prati înscrisese in 
prima repriză două goluri cu... con
cursul arbitrilor și trebuia să existe 
o reacție psihică. In pauză, în cabi
na „Șquadrei azzurra” e liniște. în 
cabina jucătorilor noștri se discuta 
numai despre arbitraj. Radu Nun
weiller iese pe culoar și zice contra
riat t „La goluJ intii a fost un ofsaid 
de 4 metri!" Nicolae Soare, craini
cul reporter al Radiodifuziunii, inter
vine ca un bun psiholog : „Fii calm, 
Răducule, și uită acum toate astea ! 
Gindește-te că mai e o repriză și tre
buie să schimbăm rezultatul !“.

Iese pe culoar, agitat, arbitrul de 
centru, iugoslavul Gugulovici, un 
munte de om. Explică în... românește, 
intr-un monolog nervos : „La al doi
lea gol nu a fost ofsaid ! La primul, 
poate a fost, dar eu nu arbitrez sin
gur, e și tușierul !" Care va să zică, 
arbitrul de centru se convinsese de 
greșeala pornită de la unul din tu- 
șieri...

...Imediat după meci, urc treptele 
spre cabine, printre jucătorii noștri. 
Cu Mircea Lucescu deschid seria 
„dialogurilor-fulger". Căpitanul echi
pei noastre naționale spune că domi
nanta jocului a fost... arbitrajul. Mai 
bine zis, greșelile de arbitraj. „De la 
Guadalajara — încheie Lucescu — 
pină azi, acesta e al treilea meci ami
cal. Or, numai cu trei meciuri amica
le în doi ani nu poți ține in formă 
o echipă națională !” O temă de me
ditație... în fața vestiarului, înconju
rat de ziariști, Angelo Niculescu, rea
list ca întotdeauna, se declară nemul

Antrenorul Valcareggi face

țumit de arbitraj, dar, in primul rînd, 
de unele greșeli din jocul echipei 
noastre, și se referă la fundașii cen
trali, la Dumitru și la jocul la ofsaid, 
„element ce nu făcea parte din con
cepția echipei". în cabină, chipuri 
marcate de efort, dar fără zîmbetul 
satisfacției, ca altădată. Doar Domi
de și Hajnal par bucuria întruchipa
tă. Domide, pentru golul înscris („a 
fost frumos, nu-i așa ?!“) și pentru câ 
un alt arădean, Kun, a pătruns în 
echipa națională, unde speră să ră- 
mînă. Alături, Kun, puțin trist, spu
ne sincer „Păcat că am debutat cu 
Italia ! Era mai bine cu o echipă mai 
ușoară !„.” Hajnal e bucuros pentru 

loarul lui Sătmăreanu, dar nici Lu
pescu, nici Dinu nu s-au mai găsit 
în posibilitatea de a interveni în 
sprijinul coechipierului lor, la du
blaj, la acoperire. Repetîndu-se de 
cîteva ori, în repriza secundă, a- 
ceastă manieră — la care trebuie 
spus că s-a renunțat peste tot — 
a înlesnit, de fiecare dată, forma
ției oaspete contraatacuri pericu
loase.

Că acest meci cu Italia, fixat 
chiar peste plan, a fost de folos 
ne-o dovedește și desfășurarea unei 
bune perioade din partea a doua 
a meciului, cînd Dumitru (sub ceea 
ce poate el din cauza oboselii acu
mulate în ultimul timp) a schim
bat locul său cu Dinu. Trecut în 
linia a doua, dinamovistul a im
pulsionat acțiunile ofensive, le-a 
imprimat mai multă vitalitate si 
clarviziune. îl vedem (așa cum 
se scria, recent, în pagina noastră).

debut și pentru golul acela înscris 
de el, gol despre care refuză să crea
dă că n-a fost regulamentar. „In 
cele citeva minute cit am jucat, n-am 
avut timp să dovedesc ce pot. Sper 
că voi mai avem prilejul. De acum 
încolo, mă voi pregăti zilnic cu gin- 
dul la națională !" Dumitru, Radu 
Nunweiller și Deleanu vorbesc, prin
tre altele, de valoarea vicecampioa- 
nei lumii, dar mai ales despre „apă
rătorii italieni care, efectiv, se agață 
de tine. Noi jucăm prea rar Cu astfel 
de echipe !”. Altă temă de meditație... 
Ii aud pe Angelo Niculescu felicitln- 
du-i cu glas tare pe Adamache si Lu
cescu. Se mai aud și alte cuvinte de 
preț pentru portarul de sub Timpa. 
Pe fața Iui Adamache, mereu gravă, 
alunecă un zimbet, delicat de mul
țumire. Afară, in fața ușii, doi con
frați conchid că ..Râducanu ar fi 
primit incă 2 goluri". Și amintesc 
fazele acelea grele In care Adama
che a fost formidabil... Dar dincolo 
de toate acestea, rețin finalul din 
dialogul cu Sătmăreanu i „Pentru vi
itor trebuie să facem o echipă pu
ternică ! Avem mult de lucrat! In 
ultima treme am primit prea multe 
goluri !...“

Mircea M. IONESCU

VALCAREGGI: „Unde-i Dobrin ?
Vreau să-l felicit I"

In sfîrșit, fluier final în acest meci 
cu atitea peripeții, cu goluri care 
n-au fost... goluri, cu — uneori — 
atmosferă încărcată, cu o furtună (la 
propiu ca și la figurat) care a ocolit 
stadionul.

Mulți dintre jucători se află la 
mijlocul terenului, fac schimb de tri- 

fafă „asaltului" ziariștilor
Foloi S. BAKCSY

couri. Cel mai grăbit dintre italieni 
este însă Spinosi, cel ce a marcat 
autogolul. Nu vrea să știe de nimeni 
și de nimic. Rînd pe rînd, apar cei
lalți. Cel mai anturat este Mazzola. 
A trecut prin atîtea bătălii...

— Cum v-ați simțit pe gazonul 
Bucureștiului ?

— Foarte bine ! Ca acasă ! Nu cre
deți că a fost un meci interesant ?

Iată-ne pe noi în postura de inter
vievați. N-am mai apucat să-i dăm 
răspunsul, pentru că prin ușa între
deschisă l-am văzut pe antrenorul 
Valcareggi luat literalmente cu asalt 
de... regimentul de ziariști italieni și 
nu voiam să scap ocazia i 

în viitorul sezon, într-o linie de 
mijloc, la națională, alături de Du
mitru și de Radu Nunweiller, ră- 
mînînd, firește, ca Angelo Nicu
lescu să numească pe altcineva ca 
fundaș central stînga.

în sfîrșit. amicalul România — 
Italia a fost util și prin aceea că 
i-a permis lui Angelo Niculescu să 
încerce, fără prea mari riscuri, 
încă doi jucători : pe Kun și pe 
Hajnal. Arădeanul n-a prea co
respuns, dar va mai trebui încer
cat (nu-i u$or la debut, să su
porți marcajul strict al unui fun
daș italian...), în schimb elevul lui 
Bone, un sfert de oră cit a jucat, 
s-a dovedit dezinvolt, clarvăzător, 
curajos, încercînd, cu succes. în a- 
cel minut 89, vigilența lui Zoff. 
Desigur, Hajnal va trebui să con
firme.

— Meci interesant, pasionantă evo
luție a scorului, rezultat echitabil. 
Unde-i Dobrin ? Vreau să-1 felicit 
A trecut uneori de Rosato in stil de 
mare jucător.

Iată-i și pe cei trei arbitri. Cam 
supărați. sau mi se pare ? în cabină. 
Milivoje Gugulovici. cel ce a condus 
partida de astă-toamr.ă cu Cehoslo
vacia, vorbește destui de bine româ
nește. La început nici nu voia sa 
audâ de o declarație pentru presă, 
într-un tîrziu, consimte cu greu :

— A fost unul din cele mii difici
le meciuri conduse de mine. Și am 
o carieră destui de lungă, ia special 
în partide oficiale. Băieții au fost 
foarte nervoși. Și era. doar, un meci 
amical.

— Nu credeți că primul gol al 
italienilor a fost ofsaid ?

Gugulovici Iși face de lucru cu 
ghetele-. Apoi cu jambierele— Parcă 
ar fi preferat altă Întrebare. Totuși i

— Nu a fost ofsaid ! Dacă eu l-am 
acordat. înseamnă că a fost un gol 
regulamentar. Nu, nici gind de 
ofsaid I

— Dar cel marcat de români, la 
3—3?

— Dragă domnule, colegul meu 
Travlejev se afla pe fază și a văzut 
mai bine și decît mine și decit dv. 
A semnalizat gol și am fluierat min
gea la centru. Așa a fost!

Dar ce se mai Intimplă In vestia
rul italienilor ? Boninsegna, eroul me
ciului Borussia Monchengladbach—In- 
ternazionale (7—1) din C.C.E, cel lo
vit cu conserva metalică de bere, 
tocmai apare de la dușuri t „Meciul 
de astâ-seară a probat incă o dată 
că fotbalul este de multe ori la mina 
arbitrilor. La un moment dat spiritele 
se încinseseră și asta numai din cauza 
lor. In rest, meciul mi-a plăcut, a 
ținut spectatorii in tribune pină la 
sfirșit, s-a disputat tot timpul sub 
semnul imprevizibilului".

Prati era bucuros de cele două go
luri marcate: „Nu, n-a fost ofsaid 
nici la primul, nici la al doilea, spu
nea el oricui îl asculta. Cind am ega
lat, am țișnit după mingea trimisă 
înainte de Capello. Apărătorii dv am 
văzut că nu au obiceiul marcajului 
om la om și am profitat La al doi
lea, la fel. Mazzola mi-a dat mingea, 
iar ai dv. s-au oprit cerind ofsaid. 
Care ofsaid ?“...

Mircea TUDORAN

IN DIVIZIA B

0 ETAPĂ CU MULTE GOLURI
SERIA I

Progresul Brăila — Metalul PIo-
peni 2—0 (0—0)

Portul Constanța — C.F.R. Paș
cani 0—1 (0—1)

Dunărea Giurgiu — Ceahlăul Pia
tra Neamț 1—0
(întrerupt, in min. 48, din cauza tim

pului nefavorabil ; se reia azi)
F.C. Galați — Sportul studen

țesc 1—2 (1—0)
Chimia Rm. Vîlcea — Poiana Cim-

pina 1—0 (1—0)
Metalul Tîrgoviște — Știința Ba

cău 1—0 (0-0)
Metalul București — Politehnica 

Galați 3—0 (l—O)
Ș.N. Oltenița — Progresul Bucu

rești (disputat joi, 8 iunie) 3—2

X. SPORTUL STUDENȚESC
CLASAMENTUL

29 18 9 2 50—27 45
2. Progresul B. 29 14 T 8 50—29 35
3. Ș.N.O. 29 14 5 10 33—34 33
4. Metalul Buc. 29 12 7 19 36—26 31
5. F.C. Galați 29 12 6 11 36—32 30
6. Progr. Br. 29 13 3 13 35—25 29
7. „Poli" Galați 29 10 9 10 34—28 29
8. Metalul Trg. 29 11 • 12 28—34 28
9. Chimia R.V. 29 12 4 13 25—36 28

10. Metalul Plop. 29 11 5 13 32—32 27
11. CFR Pașcani 29 11 5 13 32—33 27
12. Ceahlăul P.N. 28 11 4 U 32—40 26
13. Dunărea Gg. 28 9 1» 10 20—28 26
14. Știința Bc. 29 ■ 9 12 23—33 25
15. Poiana Cimp. 29 10 4 15 33—45 24
16. Portul C-ța. 29 6 7 16 2»—45 l«

ULTIMA ETAPA (25 iunie) i Pro-
greșul Buc. — Portul Constanța.
C.F.R. Pașcani -- FC. Galați, Meta-
lui Plopeni — Dunărea Giurgiu, Ști-
ința Bacău — Metalul București, Po-
iana Cîmpina — Progresul Brăila,
Politehnica Galați ■ Metalul Tîrgo-
viște, Sportul studențesc • Chimia
Rm. Vîlcea, Ceahlăul P. Neamț —
S. N. Oltenița.

Faptul cel moi interesat fn aceasta nocturna cu 
tricolori și azzurri mi s-a pârut a fi reacjia publi
cului.

La început au fost, ec întotdeauna, aplauzele. 
Tricolorii rorfau porțile de fier ale celebrei difesa... 
Au urmat minutele acelea lungi, în care tribuna a 
dezaDrobat darul făcut șquadrei de eâtre arbitrul 
Gugulovici, un dor de care, poate, italienii, nu ar 
fi avut nevoie. Apoi, însd, tribuna ovea sâ-i pără
sească pe tricolori, uitînd, desigur, ca în fota noas
tră se află v'ceccmpioana mondiala.

Exista In rîndui unora dintre suporterii echipei 
nationa e o labilitate care nu prea contribuie la 
echilibrarea unor personalități fotbalistice și așa 
labile. Putini sint jucătorii tip Adamache, care 
dupd ce s-ou mOcinat f’mp de cproape zece ani 
pe banco rezervelor, să-și poată reaprinde refle
xele cu o vigoore de adolescent, lată de ce doar 
echilibrul și consecventa pot împăca furia latină a 
unui Dinu cu blîndetea lui Lupescu. Numai acest 
echilibru a putut lega mișcarea strepezită a lui 
Dumitrache cu gesturile rafinate aie Iui Dobrin. 
Numai acest echlibru ar putea împăca nervozitatea 
de tip italian a lui lucescu cu nonșalanta suedeză 
a lui Domide.

Sîmbătă, multi ou regretat absenta lui Neagu, 
dupd ce, vreme de doi ani, îi ceruseră abdicarea 
în termeni prea putini protocolari. Sîmbătă, pînă 
spre sfîrșit, cm auzit voci cerind capul „frumosului 
Flavius*. A fost suficient, însă, acel superb cap- 
Muller, pentru ca echipa națională să nu mai fie 
concepută fără înairtașul arădean. Sîmbătă, după

faza aceluiași gol, Sătmăreanu reintrase în galeria 
fundașilor de atac europeni. A fost destul, însă, 
ca Prati să-l faulteze cu abilitate, la al treilea gol, 
pentru ca numele „olimpicului* Pop să revină, pe 
buzele alchimiștilor de ocazie. Sîmbătă, în sfîrșit, 
la 3—2 pentru Mazzola, Fănuș Neagu propunea 
înlocuirea lui Angelo cu Puiu Cosrnoc. Și nu
mai șutul debutantului Hainal avea sâ-i permită 
antrenorului constăntean să se consacre în liniște 
ultimelor două etape ale campionatului, de care 
depinde dificila bătălie a Farului pentru supravie
țuirea în prima divizie.

Tn acest joc cu Italia, echipa națională a intrat 
în a doua jumătate a centenarului său. Fără în
doială că tricolorii au tinut mult să-și serbeze se; 
micentenarul la Bruxelles. Din păcate, șutul lui 
Szoke a contramandat pînă și festivitatea așteptată 
acasă, în cadrul căreia un Rudy Wetzer, uri 
Bindea, un Albu, un Voinescu, un Pîrcălab ar fi 
avut, poate, dreptul de a primi o strîngere de mî- 
nă. (Am avut încă o dată prilejul de a înregistra 
un nou caz de... labilitate, la discreția unui gol, 
a unui șut, a unui luft.)

La 1—2, Cornel Dinu a ieșit cu înverșunare din 
cușca apărării și a pornit la atac, fără să delibe
reze prea mult. Și astfel a fost cu putință acest 
3—3, care, pe deasupra obișnuitelor rezerve teh- 
nico-tactice: reprezintă primul nostru punct în pal
maresul italo-român. Un punct care înseamnă, dacă 
vreți, darul făcut de „tricolorii 1972" propriei lor 
istorii.

loan CHIRILA

Tamați- înscrie golu.’ ci treilea pentru echipa de juniori a Bucureștiului. In pofida spectaculosului său 
plonjon, portarul polonez Ciesielski este învins. Foto: DRAGOȘ NEAGU

DUPĂ PARTIDA DE JUNIORI BUCURE ȘTI-V ARȘO VIA

MULTE ELEMENTE TINERE, DOTATE, CARE PROMIT
Sîmbătă, In deschidere la partida 

România—Italia, s-a disputat jocul 
internațional de juniori dintre se
lecționatele orașelor București și 
Varșovia.

Din capul locului trebuie spus că 
gazdele nu au aliniat cea mai bună 
garnitură de care ar putea dis
pune la ora actuală, deoarece 
patru echipe (Progresul, Centrul 
23 August, Dinamo și Dinamo 
Obor) care dau jucători selecționa
tei sînt angrenate In competiții 
naționale oficiale. Beneficiind de o 
garnitură ,,mozaic", selecționata 
Bucureștiului (alcătuită din jucă
tori ce proveneau de la șase clu
buri), a prestat, totu^, un joc plâ-

SERIA a Il-a
C.S.M. Sibiu — Politehnica Timi

șoara 1—1 <0—0)
CFR Arad — Min. Anina 3—1 (2—0) 
Ol’mpia Oradea — Vulturii textila 

Lugoj 7—0 (4—0)
Gaz metan Mediaș — Chimia Făgă

raș 1—0 (1—0)
Electroputere Craiova — Minerul 

Baia Mare 5—1 (2—1)
Corvinul Hunedoara — Metalurgis

tul Cugir 1—0 (1—0)
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reși

ța 1-2 (1-1)
Gloria Bistrița — Olimpia Satu

Mare 2—0 (0—0)
CLASAMENTUL

L CSM REȘIȚA 29 18 5 6 46—23 41
2. CFR Arad 29 13 5 11 39—40 311 Minerul B.M. 29 12 6 11 45—<0 30
4. CSM Sibiu 29 12 6 11 29—30 30
5. -Poli“ Timiș. 29 11 7 11 4.5—32 29
6. Gloria Bistrița 29 13 3 13 31—33 29
7. Olimpia S.M. 29 13 3 13 23—26 29
8. Min. Anina 29 12 5 12 37—42 29
9. Olimpia Ord. 29 13 2 14 41—34 28

10. CFR Timiș. 29 16 8 11 33—28 28
ÎL Electro. Cv. 29 12 4 13 35—37 28
12. Gaz metan 29 12 4 13 20—27 28
13. Metal. Cugir 29 11 5 12 27—29 27
14. Chimia Fgr. 29 12 2 15 43—43 26
15. Corvinul Hnd. 29 11 4 14 29—35 26
16. Vulturii Lugoj 29 10 5 14 24—48 25

ULTIMA ETAPA (25 iunie) l Mi
nerul Anina — Gaz metan Mediaș, 
C.S.M. Reșița — Gloria Bistrița, Chi
mia Făgăraș — C.F.R. Timișoara, 
Olimpia Satu Mare — Corvinul Hune
doara, Metalurgistul Cugir — C.F.R. 
Arad, Politehnica Timișoara — Elec
troputere Craiova, Vulturii textila 
Lugoj — C.S.M. Sibiu. Minerul Baia 
Mare — Olimpia Oradea. 

cut, cu multe faze spectaculoase, 
pentru care a primit aplauze la 
scenă deschisă. în ciuda unor ab
sențe, echipa pe care trio-ul de 
antrenori Ion Costea, Leon Lazăr 
și Emiș Floruț a aliniat-o în con
fruntarea cu varșovienii este o for
mație de perspectivă, cu o bună 
valoare, cu jucători născuți după 
1 august 1954. „Despre acești tineri 
juniori pe care i-a aliniat selecțio
nata Bucureștiului veți auzi cit de 
curind" — ne mărturisea sîmbătă 
prof. Traian Tomescu, șeful secției 
de fotbal a C.M.B.E.F.S. Acestei 
opinii îi subscriem, remareînd 
cițiva jucători cu frumoase calități 
fizice și destul de avansate cu
noștințe tehnice. în mod special 
s-a impus atacantul central Vanea 
(un jucător cu o bună tehnică și 
un mare apetit al golului) care, 
deși nu a împlinit încă 18 ani, este 
titular în echipa de seniori a Teh- 
nometalului, care activează în Di
vizia C. în afară de Vanea, o im
presie frumoasă au mai lăsat por
tarul Roșea care, printre alte sî-

Campionatul republican al juniorilor și școlarilor

REZULTATELE PRIMEI ETAPE A TURNEULUI FINAL
Ieri. 1» Ploiești, și Arad, s-au disputat 

primele' meciuri din cadrul turneului 
final al campionatului republican de ju
niori.

Tată scorurile primei etape : 
PLOIEȘTI — seria I.
Dlnamo București — Farul Constanța 

3—2 (2—1). Au marcat : Roșu. Custof. 
Manole (autogol), respectiv Ghlță și I. 
Măciucă (din 11 m).

Politehnic^ Iași _ Minerul Comăncșt! 
5—1 (3—1). Au marcat : Florian, Croito
rii. Mtrită. Hangan (autogol), Moldo
van. respectiv Mierlușcă.

Seria a Il-a : Steaua „23 August"
București — Școala sportivă Sibiu 4—1 
(3—0). Au marcat : Râducanu (2). Șu- 
mulanschl. Hlrșulescu. respectiv Gabel.

Ieri, in Ciulești

RAPID -STEAUA 4-3 (1-2)
Ieri dimineață, pe stadionul Giulești, 

citeva sute de adevărat! sufletiștl au 
înfruntat căldura toridă pentru a ur
mări „amicalul" dintre două formații 
cu firmă In fotbalul nostru, Rapid și 
Steaua. Spectatorii nu au avut ce re
greta, deoarece partida a fost plăcută 
șl cu multe goluri (7). La capătul celor 
90 de minute de joc, victoria a revenit 
pe merit echipei Rapid, cu scorul de 
4—3 (1—2). După ce rapldiștli deschid 
scorul prin M. Stelian (mtn. 16), stelis- 
tii egalează și preiau conducerea prin 
golurile înscrise de Pantea (min. 22 și 
32). In repriza a doua, feroviarii au o 
revenire puternică șl înscriu de trei ori 
prin Neagu (min. 54), M. Stelian (mtn. 
65) și ștefan (min. 70), primind la rîn
dui lor un gol înscris de Naom (min. 85). 
A condus bine arbitrul D. Rădulescu. 

tuații critice la poarta sa, a apă
rat și o lovitură de la 11 m, fun
dașii laterali Gurila și Radu Ilie, 
fundașii centrali Grigoraș și Ve- 
rescu, mijlocașul Burma și înain
tașul Tamașiu. Acești tineri și ta- 
lentați jucători în formare, dacă 
vor fi supravegheați și instruiți cu 
multă atenție, avem toate motivele 
să sperăm că vor deveni jucători 
de bază în primul eșalon al fotba
lului nostru.

Echipa orașului Varșovia (alcă
tuită pe scheletul echipelor Gwar- 
dia, Legia și Mop), deși învinsă la 
scor, a opus totuși o dîrză rezis
tență, deținînd în unele perioade 
de joc chiar inițiativa, dar impre
cizia atacanților în fazele de fina
lizare a lipsit-o de un rezultat mai 
onorabil. De la oaspeți, facem to
tuși o remarcă, pe portarul Cie- 
sielski, care prin intervențiile sale, 
Pe cit de spectaculoase, pe atît de 
utile, și-a cîștigat simpatia specta
torilor bucureșteni.

Aurel PĂPĂDIE

Progresul București — Dlnamo Obor 
București 2—0 (0—0). Au marcat : Bora 
și Dumltriu.

arad _ seria I
Școala sportivă Craiova — U. M. Timi

șoara l—o (1—0). A marcat : Mirea.
U.T.A. — Crișul Oradea 2—0 (1—0). A 
marcat : Tisa (2 — unul din 11 m).

Seria a Il-a : „U- Cluj — Politehnica 
Timișoara 3—0 (0—0). Au marcat : Ere- 
mia (2) și Păuna. Minerul Baia Mare 
— Unirea Alba Iulia 2—1 (1—0). Au mar
cat : Crișan, Somcutean, respectiv Rusu.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport nr 25 
etapa din 18 iunie 1972 i

I. Metalul Trg. — Știința Be 1
II. F.C. Galați — Sp. stud. 2

III. Progr. Br. — Met. Plop 1
IV. Dunărea — Ceahlăul anulat
V. Chimia R.V. — Poiana i

VI. Portul — CFR Pașcani 2
VII. CSM Sibiu — „Poli- Tim. x

VIII. CFR Tim. — CSM Reșița 2
IX. CFR Arad — Min. Anina l
X. Olimpia Ord. — Vulturii 1

XI. Gaz metan — Chimia Fgr. 1
XII. Electroputere — Min. B.M. 1

XIII. Corvinul — Met. Cugir 1
Fond de premii 226 511 lei 

Meciul IV, Dunărea — Ceahlăul, in- 
trerupîndu-se din cauza timpului — 
se anulează. Conform regulamentului, 
toate variantele primesc rezultat 
exact.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
PUTEȚI PARTICIPA PE BILETE DE 2 LEI, 5 LEI Șl 15 LEI VARIANTA

VARIANTELE DE 15 LEI VĂ DAU DREPTUL DE PARTICIPARE 

LA TOATE EXTRAGERILE CU ȘANSE MARI DE CiȘTIG

EXCURSII AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I
PREMII IN BANI

J f

LOTO
AUTOTURISME



i lume
IN CONCURSUL DE LA MILANO TRĂGĂTORII

zv *

In turneul de la Budapesta

IUGOSLAVIA-ROMANIA 4-3 LA POLO
TURNEUL FEMININ

DE ȘAH DE LA BRAȘOV

C. CORBU (cu 17,10) u cîștigat Iu triplu DE LA STEAUA

intrecindu-i pe Gentile și Suneev CONCUREAZĂ
MILANO, 18 {prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Un public numeros a urmărit cu 

interes desfășurarea întrecerilor 
patrulaterului atletic desfășura: în 
capitala Lombardiei, care s-a în
cheiat cu următoarele rezultate ge
nerale : U.R.S.S. — Italia 109—97, 
Italia — Belgia 133—76, Italia — 
România 122—87, U.R.S.S. — Bel
gia 136—71, U.R.S.S. — România 
138—69, România — Belgia 114—95.

După cum se vede, reprezenta
tiva noastră a obținut, cum era și 
de așteptat, doar o singură victo
rie, asupra naționalei belgiene, 
pierzînd însă la scoruri categorice 
celelalte două partide. Coincidența, 
dacă poate fi vorba de o coinci
dență, face ca din toate cele 20 de 
probe care au figurat pe progra
mul întrecerilor atleții români să 
nu fi obținut decît o singură vic
torie. Autor al acestei perfor
manțe... unicat este excelentul nos
tru săritor de triplu Carol Corbu.

în aceste condiții, îngăduiți să 
vorbim deci ceva mai mult despre 
succesul lui Corbu. care apare 
poate mai important decît în
săși victoria echipei asupra celei 
belgiene. Și aceasta pentru faptul 
că, în fond, reprezentativa Bel
giei nu reprezintă prea mare lu
cru în ierarhia formațiilor conti
nentale, în timp ce Corbu a 
tinut al doilea rezultat din 
riera sa — 17,10 m (la numai 2 
de recordul tării), întreeîndu-i 
doi dintre foștii recordmani ai 
mii Giuseppe Gentile și Viktor Sa- 
neev. Este a doua victorie pe 
care campionul nostru o repur
tează în acest sezon asupra acestor 
puternici adversari, mari favoriți 
pentru Jocurile de la Munchen. 
Corbu, înscris ultimul (al optulea) 
pe foaia de concurs, a obținut chiar 
de la prima sa încercare rezultatul 

ictorios de 17,10 m. După aceea, 
tzîndu-se la nici două degete de
'ordul național, a forțat, evi- 

-.*t, să-1 întreacă. Fiecare dintre 
încercările sale au fost 
bune, judecind după 
primilor doi pași, care 
presia recordului, dar 
s-a lăsat întrecut. Oricum, sincere 
felicitări acestui mare atlet care 
este Carol Corbu.

In cadrul 
competiției _ __ ________
rezultatul de 204 pe 200 m cu care 
sprinterul italian Menea egaleara 
recordul european al probei (vânt 
din față 1 m s). cit și s:tuația oare
cum neobișnuită de la prâj.ră. Dio
nisi a intrat în concurs direct la 
5 m. In momentul in care adver
sarii săi i$i inche;aserâ întrecerea 
A sărit, din a treia, și a cișngai. 
De notat faptul că ambii săritor: 
sovietici (Tananika și Gusev) n-aj 
reușit să se claseze, dooorâd ăe 
trei ori la Înălțimea de 4.K) m. 
la care și-au început concursul în 
aceste condiții. Cristian Ivan a o- 
eupat, în mod cu totul neașteptat, 
locul doi.

Iată acum și rezultatele notate 
in probele desfășurate simbâtă 
noaptea : 200 m : 1. Menea (D 204 
—rec european agaiat. X Abets (D 
20,7, 3. Loveschi (U.RSS 20.X
4. Dulgheru (R). 21,4. 8. Zamrirescu
(R) 21,4 ; 800 m : L Smet B) 1:4X3, 
2. Mecersk; (U.R.S5.) 1:48.6. X Da- 
maschin (R) 1:49.4. X Nearnru (Ri 
134,7 ; 5 000 tn : 1. Patemans (B) 
13:48.2. 2. Simoneris (U.R.SK.)
1357.4. X Sotov (U.R5S) 14-355.
5. Marcu (R) 14:19.4. 6. Mustață 
(R) 1449.0. 3 000 m OBSTACOLE:

celei de a dxia zile a 
ar mai fi de subliniat

I. Morozov (U R.S.S.) 8:33.4. 1
Rus fUJLSS.) 8:39.0. 3. Thvs (B) 
»4),X 4. Cefan (R) 8:43,4, 6. Mur- 
gaei (R» 906,6; mg : 1 Bălării 
(D 50.4. 2. Zorin (U.kSS) 50.4,
3- Fnnoi; (I) 51,3, 5. Rățoi (R)
52J. X Hid: (R) 55,5; 4 X 400 m : 
L Italia 3«J). 2. U.R.S.S. 3:0X7,
X Belg:a 3:12.0, 4. România 3:124 ; 
PRĂJINA : L Dionisi (I) 5.00 m, 
2 Ivan (R) 4.70 m, X Piștalu (R)

X Pepckov (U.RSS.) 5X26.

IN POLONIA
Trăgătorii fruntași ai clubului 

Steaua participă în zilele de 21— 
23 iunie la un mare concurs in
ternațional, cel al Armatelor prie
tene, ce se va desfășura în orașul 
polonez, Bydgoszcz. Din lotul care 
s-a deplasat duminică dimineața 
in Polonia fac parte, printre alții, 
L Codreanu, T. Ciulu, C. Manole 
(la pușcă). M. Dumitriu, Al. Ge- 
red. M. Sun și C. Feciorescu (la 
pistol). Se va concura la probele 
olimpice de tir, și anume: armă 
liberă calibra redus și calibru 
mare, pistol liber și pistol viteză

ob-
ca- 
cm 
pe 
lu-

destul de 
executarea 
lăsau im- 
acesta nu

VICTORII ALE ATLETELOR
NOASTRE LA BERGAMO
• Argentina Menis o invinge pe Faina Melmk la aruncarea discubi
• Viorica Vistopoleanu pe prii

BERGAMO, 18 (prin telefon). 
Pe ..Stadio comunale” din locali
tate s-a desfășurat duminică dapă- 
amiază un mare concurs interna
tional atletic în care au fost pre
zente sportive de valoare din mai 
multe țări europene. Pe primul 
plan al întrecerilor s-a situat proba 
de aruncare a discului, in care ac
tualei recordmane a lumii, sovie
tica Faina Melnik, îi erau opuse 
cele mai bune reprezentante ale 
României în frunte cu Argentina 
Menis și Lia Manoliu.

At,

VASILE TEODOR - CAMPIONUL MUNICIPIULUI
I
I

ocupa: ceri: -<C.

BUCUREȘTI LA CICLISM SEMIFOND I

BUDAPESTA 18 (prin telefon), 
în piscina olimpică din insula Mar
gareta au început duminică seara 
întrecerile unui mare turneu inter
național de polo, important test 
înaintea J. O. La această competi
ție sînt angajate 
ale Iugoslaviei, 
Olandei, R. F. a 
gariei.

Formația țării 
în prima partidă puternica repre
zentativă a Iugoslaviei, campioană 
olimpică. La capătul unui meci pa
sionant, dramatic — chiar — în 
final, sportivii iugoslavi au cîștigat 
la limită cu scorul de 4—3 (2—1, 
0—0, 2—0, 0—2). Jankovici și coe
chipierii săi au jucat excelent în 
prima parte a întîlnirii, reușind să

echipele naționale 
S.U.A., României, 
Germaniei și Un-

noastre a întîlnit

vz

conducă Ia un moment 3at cu 4—1. 
La această situație însă, formația 
română a avut o revenire excep
țională, a redus din handicap pînă 
la 3—4, fiind apoi Ia un pas de 
egalare.

Cele șapte goluri ale meciului au 
fost marcate de: Belamarici 2, 
Jankovici, Rudici de la învingători, 
respectiv, Mihăilescu, 
pescu de la învinși.
Dirnweber (Austria).

în cel de al doilea
Olanda a întrecut R.
niei cu scorul de 5—3 (1—0, 1—1, 
2—0, 1—2).

La ora convorbirii telefonice era 
în curs de desfășurare partida Un
garia — S.U.A.

RUNDA A VII-A: Honofi—Just 
0—1, Tcodorescu—Vreeken, Gheor- 
ghieva—Reicher și Sul—Polihronia- 
de remize.

IN CLASAMENT: Reicher și 
Vreeken 4 ț/2 p, Polihroniade și 
Ivanka 4 p (1), Makai și Sul 3 p 
(2) etc.

Novac și Po- 
A arbitrat

meci
F. a

al zilei, 
Germa-

PORTISCH ÎNVINGĂTOR LA LAS PALMAS
F/. Gheorghiu s-a clasat pe locul 7

BASCHETBALIȘTII AMERICANI
Învinși In primul meci

IN EUROPA

A luat sfîrșit turneul internatio
nal de șah de la Las Palmas (Insu
lele Canare). Primul loc în clasa
mentul final a fost ocupat de ma
rele maestru maghiar Lajos Por- 
tisch, care a totalizat 13 puncte. 
Urmează : Smislov (U.l. S.S.) și

Larsen (Danemarca), ou cite 11 p. 
Bronstein (U.R.S.S.) — 10 p, Benko 
(S.U.A.) și Tatai (Italia) — 9 p- 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a ocupat locul șapte, 
cu 8!/i p, lăsînd în urmă 
tre alții — pe Anderson
— 8 p, Lehmann (R.F.G.) — 7*/;P 
și Pomar (Spania) —• 6‘/î

— prin- 
(Suedia)

p.

BELGRAD, 17 (Agerpres). — La Za
greb s-a disputat Întîlnirea de baschet 
dintre o selecționată a S.U.A. și re
prezentativa Europei, prima din seria 
celor patru pe care baschetbaliștii 
americani le vor susține în această 
lună pe continent. Echipa continentu
lui european, pregătită de antrenorul 
polonez Zagorski, a fost formată din 
următorul lot de jucători : A. Belpv, 
S. Belov, Paulauskas, Jarmuhamedov 
(toți U.R.S.S.), Cosici, Plekas, Simo- 
novici (toți Iugoslavia), Hristov i (Bul
garia), Flaborea (Italia), Luyk (Spa
nia) și Zednicek (Cehoslovacia).

Selecționata europeană a dominat 
net, obținînd o victorie categorică : 
102—75 (47—36). Meciul a fost urmărit 
de 8 000 de spectatori. Belov (URSS) 
a marcat 16 puncte pentru învingă; 
tori, din rînduriie cărora s-au mai 
remarcat Hristov (Bulgaria) și Simo- 
novici (Iugoslavia). A doua întîlnire 
va avea loc luni, la Geneva.

în sfîrșit. o cursă animată. Este 
vorba de Campionatul municipal 
de semifond. desfășurat duminică 
pe circuitul din Toboc-Tei. S-a 
alergat cum de mult n-am văzut, 
în ciuda căldurii caniculare. Să fi 
fost stimulentul mizei deosebite a 
competiției: titlul de campion mu
nicipal pus în joc; sau poate și-a 
spus cuvîntul ambiția sportivilor 
bucureșteni care au vrut să demon
streze oaspeților maghiari valoarea 
ciclismului românesc ? (la întreceri 
a participat și grupul de alergători 
unguri care, săptămîna trecută, 
a concurat in „Premiul olimpic”). 
Cert este că s-a fugit îndrăcit ceea 
ce ne-a bucurat. S-a demonstrat 
astfel că cicliștii noștri pot cu mult 
mai mult decît ne-au lăsat să ințe- 
gem după ultimele concursuri.

Titlul de campion al Municipiu
lui București, ia cursele de semi
fond. a revenit lui VASILE TEO
DOR (Dinamo). A cîștigat la sprin
tul final în care s-au angrenat nu 
mai puțin de 11 sportivi. A ieșit 
dintr-o situație „încuietoare” prin- 
tr-o fentă urmată de un demaraj 
în stil de mare campion. Bravo 
Vasile 1

Așa cum spuneam, s-a pornit 
„tare”. A încercat să evadeze Bur- 
lacu. apoi Suditu. I-au urmat Miu. 
Beșleagă și Ene. Nimănui nu i-a 
reușit insă nimic. Plutonul rula 
puternic 
corpora 
git insă 
altceva, 
greș. Și astfel, după 32 km 
rulaj susținut. 11 sportivi îșj dispu
tă sprintul final. Ce s a întimplat 
aici, am spus. Iată clasamentul :
I. Vasile Teodor (Dinamo) a p-r- 
curs 80 km în 1 
goescu (Steaua), 
inta!. 4. I. Gero 
(Steaua). 6. D.
7. Z. Petermann 
nea (Olimpia). 9 
pia). io. V.
II. I. Gavrilă (Steaua). Iată acum 
campionii municipali 
categorii: oraș
TEA (Sc.
M. CIUFU (Steaua): juniori mici 
— GH. ȘCHIOPU (Sc. sp. 1). ju
niori mari — GH. IONESCU (Stea
ua).

și de fiecare dată îi in- 
pe îndrăzneți. Cind au fu-
12 sportivi, atunci a fost 
Tentativa nu a mai dat 

de

I
I
I
I
I

h 59:10. 2. G. Nc- 
3 C. Ciocan (Vo- 
(R.P.U.). 5. St Ene 
Szemetv (RP.U.). 
(R P UJ. 8 I. Cer- 
V. Burlacn (Olim- 

Murileanu (Dinamo).

la cele’alte 
HORI A CRIS-

sp. 3): semicurse —

G ȘTEFANESCU

DUPĂ TURNEELE FINALE

I
I
I
I
I
I
I
I

ALE CAMPIONATELOR DE POPICE I
(Urmare din pag 1)

tal, în tur și retur. 20457 p d (și in 
jocul al doilea 5047 p d)

2. Constructorul Galați 21 p — 
20219 pd (5078 p d)

3. Voința Tg. Mureș 15 p — 
20025 p d (4967 p d)

4. Rapid București 11 p — 
19861 p d (4909 p d)

5. Voința Cluj 10 p — 19701 pd 
(4977 p d)

6. Electrica Sibiu 4 p — 19253 
p d (4808 p d).

Cele mai bune rezultate indivi
duale le-au realizat: I. Băiaș (Con
structorul Galați) 1793 p d în cele 
două jocuri, A. Chirilă (Construc
torul Galați) 1762 p d, C. Vinătorn 
(Petrolul Ploiești) 1744 p d și I. Tis- 
mănaru (Constructorul Galați) 1744 
p d.

Organizarea ca și arbitrajele au 
fost bune.

★
GALAȚI, 18 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean).
Returul turneului final al cam

pionatului feminin, desfășurat pe 
arena Dunărea, a constituit pen
tru echipele finaliste o întrecere 
deosebit de dîrză, la care au con
tribuit dificultățile pistelor și căl
dura toridă din ambele zile ale 
competiției. Partidele au fost ex
trem de echilibrate, iar rezultatele 
destul de valoroase. Titlul a fost 
cucerit de către formația Voința 
București, care s-a prezentat în 
acest final de campionat bine pre

gătită, cu un sextet omogen și va- I 
loros. Locul I a revenit, indiscu- I 
tabil pe merit acestei formații, 
care a mai cuceri: locul I în di- | 
vizie in urmă cu doi ani. I

Campioanele de anul trecut, ju
cătoarele de la Voința Tg. Mureș. I 
au evoluat desUil de bine aiti la I 
Galați, au refăcut handicapul din 
tur (Mangalia), dar n-au reușit I 
decât să ocupe locul secund. Tn I 
schimb Rapid București, revelația 
întrecerilor de la Mangalia, a jucat I 
acum destul de slab •

Clasamentul final : .
1. Voința București 21 p — în I 

total, in tur si retur. 9582 p d (te I 
cele două jocuri de la Galati • 
4775 p d)

2. Voința Tg. Mureș 19 p — •
9500 p d (4763 pd) ■

3. Rapid București 14 p — 9544 I
p d (4706 p d) ‘

4. Laromet București 12 p — . 
9411 p d (4734 p d)

5 C.S.5L Reșița 10 p — 9346 p d • 
(4613 p d) |

6. Voința Cluj 8 p — 9278 p d I 
(4644 p d). 1

Cele mai precise jucătoare: Cor- ■
nelia Petrușca (Voința București) I
425 p d și 433 p d. Elena Tranda- • 
fir (Laromet București) 423—404, • 
Ileana Gyarfas (Voința Cluj) 413— I 
419, Elisabeta Szilagyi (Voința Tg. 1 
Mureș) 422—411, Constanța Marin- ■ 
cea (Voința București) 406—420 pd. I 
Hdico Grozăvescu (C^.M. Reșița) 1 
409—419. |

T. SIRIOPOL

Redacția și administrația :

tOVJRSIIl HltRUJIOUl 
Dl UlĂtt Dl LA OLSZm

OLSZTTN. 18 (prin telefon). — 
Pe baza hipică din localitate s-a 
desfășurat. pe o ploaie torențială, 
un concurs internațional de cală
rile (obstacole) la care au partici
pat sportivi din Anglia. Ceho
slovacia. R D. Germană. Polonia. 
România. Ungaria și U R.SS. Ne
reușind să repună în formă caii 
(după febra musculară contractată 
cu ctieva zile în urmă), sportivii 
români au avut o comportare mo
destă. In proba de deschidere D. 
Velea cu Sonor s-a clasat pe locul 
12. in proba nr. X D. Velea cu Vi
teaz a ocupat locul 15 și A. Stoica 
cu Spumos poziția 18. iar în proba 
cu do: cai. A. Stoica cu Pikup și 
cu Spumos s-a clasat pe locul 9.

A.

*

ECHIPA CEHOSLOVACIEI
A „CUPEI

Tenismenii Cehoslovaciei s-au ca
lificat în a doua finală a zonei eu
ropene (grupa B) a „Cupei Davis”. 
Ei au terminat victorioși cu 3—2 
în semifinala, disputată la Dussel
dorf. în compania- selecționatei 
R. F. a Germaniei. După ce sco
rul fusese egal (1—1) în prima zi, 
cuplul cehoslovac Kodes — Kukal 
a marcat al doilea punct, între- 
cînd perechea Fassbender — Poh- 
mann cu 4—6, 6—3, 3—6, 6—2, 
19—17. Apoi, campionul ceho
slovac Jan Kodes a înscris punctul 
calificării, dispunînd cu 6—4, 4—6, 
6—2, 1—6, 8—6 de H. Elschen-
broich. In ultima partidă, gazdele 
au redus scorul prin J. Fassbender, 
care l-a învins pe Fr. Pala cu 
6—4. 6—4, 6—2. în finala zonală,

r 
I învingătorul dă autografe 

entuziaștilor săi suporteri.
I_______________________

A

ÎN FINALA GRUPEI B 
DAVIS“

echipa Cehoslovaciei întâlnește pe 
cea a Spaniei.

La Ciudad de Mexico, echipa 
de tenis a S.U.A. conduce cu 3—0 
în meciul cu reprezentativa Mexi
cului, contînd pentru semifinalele 
zonei americane a „Cupei Davis”, 
în partida de dublu, perechea Stan 
Smith — Erik Van Dillen a în
trecut cu 21—19. 6—3, 6—4 pe LoyO 
Mayo — Zarazua. Astfel, tenis- 
menii americani s-au calificat pen
tru finala zonală, pe care o vor 
disputa în compania echipei Chile.

NĂSTASE Șl TIRIAC
LA EASTBOURNE

In această săptăminA, primii tenls- 
menl ai tarii noastre, Iile Năstase șl I®n 
Tiriac, participă la turneul internațional 
de la Eastbourne (Anglia). Aceste în
treceri. care se desfășoară pe terenuri 
cu gazon, fac parte din turneele pre
mergătoare campionatelor internaționale 
de tenis ale Angliei — Wimbledon,

ROM ANI A-IT ALIA 4-1 IN „CUPA DAVIS“U.1

Jrr-are dm tap II

fxrențe tehir.ee. AstfeL. după acest 
debut bun. e> a fost imediat ega
lat. a mai coucus o singură dată 
(3—2k pentru ca apoi să piardă 
setul la limită (break In ghemul 
ai 7-âeak

AI doilea set a fost mai dispu
tat. reprezentantul nostru condu
cted aproape tot timpul. Mârmu
reanu are 5—* si Un singur ghem 
II mai despărțea de adjudecarea 
setului. Ei nu este insă capabil 
să câștige contra 
Barazzutti, fiind 
5—5. Iar apoi, 
mingi puternice 
șește ei să facă 
cîștigînd imediat

Firește, cei de 
mai conținea secrete, 
moment de aparentă 
(1—O), 
nou și el nu-și va mai reveni rână 
la sfîrșit. Partida, condusă 
arbitrul Mihai Algiu, a durat 
h •>9

vervă, 
ca 

re- 
cum ne declara acum 

cu

său, de excepționala sa 
Dar. mai ales. Hie a luptat 
n:c<odată! A vrut să-s: ia 
vanșa — așa 
câteva zile - 
br.o.

Primul tenisman al Italiei 
aruncat și el în luptă întreaga 
ambiție. De la start, el obține 
break neașteptat, pe care 
să-1 apere cu o dîrzenie

serviciului Iui 
din nou egalat: 
oaspetele. prin 
și plasate, reu- 
breakul (6—5),
ultimul ghem, 

al treilea set nu 
După un 
înviorare 

Mârmureanu slăbește din

NĂSTASE — PANATTA
4—6. 6—0, 6—3, 6—1

de
1

a 
de

Dacă ar fi să stabilim care 
fost cea mai frumoasă partidă 
tenis desfășurată în fața publicu
lui bucureștean. atunci această 
întîlnire, cîștigată de Năstase îm
potriva lui Panatta, merită din 
plin ..premiul de frumusețe”. Su- 
percampionul român s-a întrecut 
pe sine în aceste 91 de minute de 
joc care au îneîntat tribunele. 
Adriano Panatta a fost îngenun- 
chiat de tehnica învingătorului

REGATA TAMPERE
(Urmare din pag 1)

nii Ceșniță — Simiocenco. REZUL
TATE: 1. Pfaff — Seibold (Aus
tria) 3:39.X 2. Coșniță — Simiocen
co (România) 3:39.6. 3. Kilinkirov 
— Dankov (Bulgaria) 3:43.2.

Spectaculoasă a fost și proba 
de K1-500 m rezervată fetelor în 
care Natașa Boiko (U.R.S.S.) a ob
ținut victoria în finalul cursei asu
pra româncelor Maria Nichiforov 
și. respectiv. Victoria Dumitru. De 
subliniat calificarea si locul V ob
ținut în finală de junioara Maria 
Ivanov (România). REZULTATE:
1. Natașa Boiko (U.R.S.S.) 2:15.0,
2. Maria Nichiforov (România) 
2:16.2. 3. Victoria Dumitru (Româ
nia! 2:17.3... 5. Maria Ivanov (Ro
mânia) 2:21.4.

A urmat finala K2-500 m în care 
după o sosire extrem de strînsă 
echipajul sovietic format din Go- 
pova — Boiko a cîștigat cu numai 
55 de secunde în fața cuplului 
nostru Maria Nichiforov — Victo
ria Dumitru. REZULTATE: 1. 
U.R SS. 1:55.1. 2. România 1:55.6, 
3 Bulgaria (Petrova — Miteva) 
2:02.5.

La K1 — 1 000 m Petersson (Sue
dia) — campion olimpic la Tokio, 
a cîștigat în stil de mare campion, 
arătîndu-se după părerea_ noastră, 
unul din cei mal îndreptățiți spe
cialiști ai probei pentru medaliile

olimpice. Caiaciștii români s-au cla
sat pe locul V (Cuprian Macaren- 
cu) și locul VIII (Ion Dragulsrhi). 
REZULTATE: 1. Petersson (Sue
dia) 4:02.7. 2. Sarigin (U.R.S.S.)
4:04,1. 3. Saby (Norvegia! 4:04.4... 
5. Macarencu 4:08,4... 8. Dragulschl 
4:14.8.

O finală de mare frumusețe " 
constituit-o întrecerea de canoe 
dublu 1 000 m. Dominată autoritar 
de echipajele noastre, duelul aces
tora fiind cîștigat în cele din urmă 
de Danielov — Simionov. REZUL
TATE: 1. Danielov — Simionov 
(România) 3:53.3, 2. Patzaichin — 
Covaliov 3:55.6. 3. Damianov —
Boicev (Bulgaria) 3:58.3

Finalele de la Tampere au fost 
încheiate de proba de K4 — K>00 
m în care echioajul format din 
Vernescu — Zafiu — Bartolomeu 
Sciotnic a condus întreaga cursă 
nedînd nici o SDerantă celorlalțe 
formații. REZULTATE: 1. Româ
nia 3:12.4. 2. Italia 3:13.0. 3. Sue
dia 3:16.2.

Cîștigătorii celorlalte probe: Kt 
— 500 m (b) Soucek (Cehoslovacia) 
1-54.4 K1 — 10 000 m Larson (Sue
dia) 45:15.8.. C2 — 10 000 m Sin- 
delov — Zeîdlitz (Suedia) 48:50.2. 
K2 — 500 m Pfaff — Seibold (Aus
tria) 1:42.1. 2. Coșnită — Simiocen
co 1:43,7. CI — 500 m: 1. Lewe 
(R. F. a Germaniei) 2:11.1... 3. Li- 
pat Varabiev (România) 2:15,6.

a 
sa 
un 

neașteptat, pe care avea 
apere cu o dîrzenie feroce 

pîr.ă la sfîrșitul setului. La 4—5. 
Năstase se apropie cu trei mingi 
de break (15—40 și apoi avantaj 
la primire), dar Panatta rezistă și 
cu un ultim voie excepțional resta
bilește egalitatea. Cu mingea ur
mătoare, el cîștigă setul,

Schimburi extraordinare se pro
duc de la începutul setului secund. 
Acum Năstase este dezlănțuit și 
nu mai vrea să lase nimic adver
sarului. De trei ori el cîștigă la 
serviciu și tot 
fringe loviturile 
Panatta : 6—0 ! 
sever, dar care 
pectul partidei.

Și în următorul set, Năstase con
duce cu 4—0. Campionul italian 
se agață, totuși, reduce distanța la 
două ghemuri. El rezistă la trei 
mingi de set (5—3), ca apoi însă 
să depună armele în fața unor 
vole-uri splendide ale românului

de atîtea ori în
de serviciu ale lui 
Scor neașteptat de 
exprimă fidel as

serviciu-as cu care acesta 
setul.
pauză, cursul jocului nu 

Năstase 
excelent

continuă să acțio- 
și în bagajul de

și un 
încheie

După 
diferă, 
neze
puncte al adversarului său nu in
tră decît un singur ghem, atunci 
cind românul ratase două meciba- 
luri. Decizia a urmat imediat, cu 
cîteva 
se de 
vers, 
blic.

Astfel se termină 
dă de tenis și o 
țări în care sportivii români cu
ceresc lauri de prestigiu. A arbi
trat Alexandru Zdrențu.

mingi excepționale trimi- 
Ilie Năstase 

salutate cu
in terenul ad- 
ovații de pu-

o mare parti- 
întîlnire inter-

ECHIPA R. F. A GERMANIEI -
CAMPIOANĂ
Pe stadionul Heysel, din Bru

xelles. arhiplin (60 000 de specta
tori), s-a desfășurat ieri, finala ce
lui de al patrulea campionat al 
Europei la fotbal. Echipa R. F. a 
Germaniei a întilnit reprezentativa 
U.R.S.S., pe care a întrecut-o cu 
3—o (1—0). Fotbaliștii vest-germani 
cuceresc astfel primul loc în aceas
tă competiție. în continuare, cla
samentul are următoarea înfățișa
re : 2. U.R.S.S., 3. Belgia, 1. Ungaria.

La fluierul arbitrului austriac 
Marschall, se aliniază următoarele 
echipe •

R. F. A GERMANIEI : Maier — 
Hottges. Schwarzenbeck. Becken
bauer. Breitner — Netzer. Wimmer, 
Hoeness — Heynckcs, Muller, Rie
mers.

U.R-S.S. : Rudakov — Dzodzuas- 
vili, Hurțilava. Kaplicinii. Istomin 
— Troskin. Kankov, Kolotov — 
Baidacinii. Banisevski, Oniscenko.

A EUROPEI
întîlnirea începe cu puternice a- 

tacuri ale fotbaliștilor vest-germani, 
dar prima mare ocazie o are e- 
chipa U.R.S.S., care prin Kolotov 
(min. 16) ratează.

Și iată că în min. 27 se deschide 
scorul. Beckenbauer ia pe cont pro
priu balonul, de la mijlocul tere
nului. face o cursă lungă, pasează 
lui Netzer, acesta trage dintr-o bu
cată în... bară, mingea revine lui 
Heynckes, care reia din nou spre 
poartă, dar în traiectoria mingii se 
intercalează piciorul Iui Gerd Miil- 
ler. Acesta înscrie, dovedind din 
nou o eficacitate rar văzută. După 
gol, o intervenție salutară a lui 
Rudakov la un șut al lui Hoeness, 
apoi două acțiuni extrem de peri
culoase ale echipei sovietice : Maier 
respinge în corner o bombă a lui 
Dzodzuașvili (min. 36) ca apoi, 

spre sfîrșitul reprizei, centrarea lui

LA FOTBAL
Oniscenko să fie ratată de întârzi
erea lui Baidacinîi.

Repriza secundă începe cu atacu
rile echipei U.R.S.S., dar înaintașii 
sînt prea puțin periculoși în fața 
apărării foarte bine organizate a 
vest-germanilor. în ajutorul atacan- 
ților vin adesea și fundașii Dzod
zuașvili și Hurțilava,. Această su
perioritate este însă de scurtă du
rată, pentru că în decurs de șase 
minute formația R.FG. înscrie alte 
două goluri. în min. 52 Wimmer, 
iar in min. 58 Miiller, după o 
splendidă pasă trimisă de Heyn
ckes.

La 3—0, meciul e jucat. Echipa 
U.R.S.S., cu doi jucători noi în te
ren (Kazinkievici în locul lui Ba
nisevski și Dolmatov în locul lui 
Kankov), nu-și găsește ritmul în 
atac. Hurțilava se intercalează în 
ofensivă, dar șutul său nimerește 
bara.
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