
ANGAJAMENT FERM, UNANIM: 

CINCINALUL VA FI ÎNDEPLINIT 
ÎNAINTE DE TERMEN!

CHEMAREA CONFERINȚEI EXTRAORDINARE 
A ORGANIZAȚIEI DE PARTID A MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI CĂTRE TOATE ORGANIZAȚIILE 
JUDEȚENE ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.

CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII
Ampla și importanta cuvîntare rostită de tovarășul Nicoloe Ceausescu 

fa Conterinfa extraordinară a organizației de partid a municipiului Bucu
rești publicată în presă a produs un adînc ecou în inimile tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră angajați în marea bătălie a înaeplinirii Cincinalului 
înainte de termen. Cuvintele calde, pline de pasiune pentru ridicarea bună
stării poporului nostru, indicațiile precise si prețioase ale secretarului gene
ral al partidului, care au jalonat concret modalitatea de realizare a actua
lului plan cincinal în patru ani și jumătate, sînt primite cu însuflețire și 
recunoștință de toii oamenii muncii din patria noastră.

Chemarea adresată tuturor organizațiilor județene ale Partidului Comu
nist Român, tuturor oamenilor muncii de către Conferința extraordinară a 
organizației de partid a municipiului București stimulează întreaul elan și 
potențial creator al poporului nostru pe drumul arătat de conducătorul iubir 
ak partidului și poporului nostru, lată extrase din textul acestei chemări.

Conferința extraordinară a orga
nizației municipale de partid Bu
curești, desfășurată în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu și bu- 
curîndu-se de sprijinul direct, de 
înaltă competență, ai secretarului 
general al partidului, a examinat, 
cu adîncă responsabilitate comu
nistă, marile rezerve care există 
în economia Capitalei și a hotărît, 
într-o deplină unanimitate, în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
unitățile bucureștene, să acționeze 
cu toată fermitatea pentru valori
ficarea la un nivel calitativ supe
rior a acestor resurse și pentru reali
zarea planului cincinal în patru ani 
și jumătate.

Exprimînd în acest sens voința 
și sentimentele comuniștilor, ale tu
turor celor ce muncesc din Capi
tală, conferința adresează o înflă
cărată chemare la întrecere 
organizațiilor județene ale Partidu
lui Comunist Român, muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor, cercetă
torilor și proiectanțiior, oamenilor 
muncii de la orașe și sate, pentru

ca, printr-o largă desfășurare a 
forțelor creatoare, valorificînd tot 
mai bine potențialul tehnic și ex
periența de muncă, să realizăm 
actualul cincinal în patru ani si 
jumătate, întrecere care să conti
nue pînă la sfîrșitul anului 1975, 
cînd se va face bilanțul rezultate
lor obținute.

Apreciind că îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen consti
tuie o îndatorire de onoare a între
gului nostru popor, oamenii muncii 
din Capitală se angajează să-și 
realizeze exemplar obligațiile ce le 
revin în relațiile contractuale cu 
celelalte unități socialiste și să le 
acorde tot sprijinul pe care îl vor 
solicita.

Vă adresăm această chemare la 
întrecere, care se desfășoară sub 
semnul celor două mari eveni
mente — Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român si ani
versarea unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii — cu con
vingerea fermă că ea va găsi un 
larg și profund ecou în rîndurile

comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii. Dind glas înaltelor simță
minte patriotice și animați de 
adîncă responsabilitate partinică, să 
muncim, dragi tovarăși, cu abnegație 
și devotament pentru a da viață 
angajamentului nostru comun : cin
cinalul în patru ani și jumătate! 
Va avea astfel de cîștigat națiunea 
noastră socialistă, vom contribui cu 
toții la progresul economic și social 
al României, la ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor.

0 duminică sportivâ-model pe stadionul Dinamo:

FINALELE „SĂPTĂMlNII SPORTURILOR OLIMPICE
* întreceri viu disputate, demonstrații de măiestrie, atracții spre mișcare
• Echipa de fotbal a ziariștilor învingătoare (4-3) In Intllnirea cu formația actorilor!

Ieri s-au consumat în parcul 
sportiv Dinamo finalele „Săptămî- 
nii sporturilor olimpice" din Bucu
rești. S-au întrecut la fotbal, vo
lei. handbal. înot, trasul la țintă

cu mingea de oină, toți cîștigătorii 
fazelor pe sectoare — cei care s-au 
dovedit a fi mai bine pregătiți, 
mal bine dotați dintre membrii 
tuturor asociațiilor sportive sindi-

O reușită demonstrație de judo

cale, școlare sau militare din Ca
pitală. La buna desfășurare a fa
zelor anterioare ale acestei acțiuni, 
inițiată și coordonată de Consiliul 
municipal pentru educație fizică și 
sport-Bucureștii și C.O.R. la atragerea 
a cât mai mulți oameni ai muncii spre 
terenurile de sport, și-au adus din 
plin contribuția consiliile asociați
ilor sportive și consiliile pentru 
educație fizică și sport ale sectoa
relor. Prima consecință a acestui 
efort lăudabil a fost angrenarea a 
aproximativ 15 000 de oameni în 
întrecerile disputate în această săp- 
tămînă, dintre care cîteva sute s-au 
întâlnit ieri. Ia Dinamo, pentru a-și 
disputa finalele de care am amin
tit. Trebuie să menționăm că sco
pul acestei inițiative — dezvoltarea 
sporturilor olimpice, promovarea cu 
prioritate a ramurilor de sport in
cluse în programul Jocurilor Olim
pice, precum și atragerea tineretu
lui spre înțelegerea idealului olim
pic. în spiritul promovării ideilor 
păcii și colaborării între popoare 
— a fost în cea mai mare parte 
atins. Și-au adus contribuția la 
realizarea cu succes a acestui dezi
derat și demonstrațiile făcute de 
echipe sau sportivi ai cluburilor de 
performanță din București. Remar
căm în această direcție loturile na
ționale de volei (juniori și junioa
re) și echipele fruntașe Dinamo 
(masculin) și Rapid (feminin), unii 
dintre săritorii în apă fruntași, ju
doka, luptători, cicliști, alți sportivi 
din cluburile Capitalei. Se poate,

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag a 2-a)

în triunghiularul atletic feminin de pe stadionul Republicii

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT
FORMAȚIILE CEHOSLOVACIEI ȘI OLANDEI
• Valentina Cioltan (17,84 m — la greutate) și Ria Ahlers (1,80 m — la înălțime) 

au realizat noi recorduri naționale

nefavorabilă (vînt puternic, schimbător; răcoare), meciurile 
de atletism ale României, Cehoslovaciei și Olandei au prilejuit 
cîteva performanțe remarcabile. Noile recorduri naționale ale 

■ . Menis, Vioricăi Viscopoleanu,
Fiebingerova atestă valoarea reuniunii atletice găzduită 

Republicii

Deși vremea a fost 
dintre echipele feminine 
dispute de un bun nivel și . . __
Valentinei Cioltan și Riei Ahlers, rezultatele Argentinei 
Liei Manoliu, Ilenei Silai, Helenei 
duminică după amiază de. stadionul
NORMA OLIMPICA CHIAR Șl IN 

CONDIȚIILE DE IERI I

In timpul cursei de 100 mg ane- 
mometrul a înregistrat vînt 
față de tăria a 4,5 m's, ceea 
trebuie să recunoaștem, înseamnă 

un handicap extrem de dificil pen
tru oricare alergător. Dar. chiar și 
în aceste condiții, recordmana noas
tră Valeria Bufanu, care a condus de 
la primul gard, a înregistrat Un 
rezultat bun 
normei stabilită de F.R.A. pentru 
participarea la J.O.

REZULTATE: 1. Valeria
(R) 13,3 ; 2. Mieke Sterk (0) 
Miep van Beek (0) 14,1, 4. Marika 
Schonauer (C) 14,4, 5. Vera Slavi- 
cova (C) 14,7, 6. Valeria Biduleac (R) 
15,0;

ILEANA SILAI : O CURSA 
EXCELENTA !

13,3 s.

din 
ce,

echivalent

Bufanu
13,« 3.

rent de condițiile de concurs. Du
minică, în ciuda vîntului puternic, 
derutant, multipla noastră campioană 
și recordmană a îmbinat tactica cu 
forța, realizînd, în final, un timp de 
valoare : 2 : 02,7. Primii 500 m au fost 
parcurși în plasa Rafirei Fita (du
minică în excelentă dispoziție), după 
care la conducerea plutonului a tre
cut Ileana Silai. Pe Rafira a între
cut-o, în acel moment, și Mirna van 
Hoeven. Campioana României a 
forțat ritmul, pierzindu-și pe drum 
toate adversarele. Finișul este im
presionant. După ce Ileana Silai cîș- 
tigă detașat, lupta pentru locul II 
se declanșează cu o forță nebănuită. 
Rafira Fița revine puternic și o de
pășește pe van Hoeven, lăsînd-o în 
urma sa Și pe Keizer — dezlănțuită 
pe ultimii metri.

REZULTATE t 1.
2 : 02,7 ; 2. Rafira
3. IIja Keizer (0)
van Hoeven (0) 2:06,0; 5. Jaroslava

Valentina Cioltan
— într-un impre
sionant progres
— a înregistrat 
ieri o nouă per
formanță record

Foto i
Vasile BAGEAC

O mare sportivă, așa cum este și 
Ileana Silai, își face datoria indife-

Ileana Silai (R)
Fița (R) 2 : 05,6 ; 
2 : 05,9 ; 4. Mirna

Jehlickova (C) 2 : 10,0 ; 6.
Hlavackova (C) 2 :30,1.
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ÎNVINGÎND ASEARĂ LA BUCUREȘTI PE DINAMO CU 3-2

f. C. ARGEȘ PITEȘTI ȘI-A ONORAT, 0 RATA IN PIOS, 
PRIMUL El TITLU DE CAMPIOANA A TARII LA FOTBAL!

J

Iată componența echipei 
care a adus Piteștiului pri
mul său titlu de campioană. 
In picioare, de la stingă la 
dreapta : antrenorul princi
pal Halagian, Stan, Frățilă, 
Radu, Pigulea, Prepurgel, 
Barbu, Vlad, Olteanu, Ariciu. 
antrenorul secund Dima ; tn 
rîndul de jos : Dobrin, Dumi
tru Ștefan, Ivan, M. Popescu, 
Jercan, Dumitru lunii, Ciolan 
?i maseurul Caravețeanu.

U.T.A. (locul 2) ți Universitatea 

Cluj (locul 3), vor ptf.-ticipa la 

toamnă în competiția 

„Cupe U.E.F.A."

■ ■ Itimei etape i-a revenit 
f I misiunea de a încheia 

socotelile în campiona
tul diviziei A. Și, tare erau 
încurcate aceste socoteli, aco
lo, la periferia clasamentului, 
unde nu mai puțin de cinci 
echipe își legaseră speran
țele de jocurile din ultima 
etapă, pentru a evita retro
gradarea măcar în acest ceas 
al doisprezecelea, cu apăsă
toare taine. De multă vreme 
— poate niciodată! — un 
campionat n-a avut un final 
atît de încordat, in acea zo
nă a plingerii, în care echi
pele nu visează nici aur și 
nici argint, ci vor doar să 
supraviețuiască, să-și păstreze 
locul — ușor de pierdut, dar 
greu de cîștigat — în divi
zia A...

Fantastică, pe hîrtie, etapa 
a fost fantastică și pe teren, 
prin neconfirmarea nici uneia 
din speculațiile care s-au fă
cut în jurul acestei etape, 
prin lupta sportivă, dramati
că. purtată în partidele-cheie: 
cele de la Tg. Mureș, Petro
șani și Cluj. La finalul pri
mei reprize, prin jocul rezul
tatelor. C.F.R. Cluj pierduse 
aspra bătălie împotriva retro
gradării, în timp ce suporte
rii Politehnicii și ai Petrolu
lui aveau motive să se bucu
re, să spere. Repriza a doua 
avea să îndepărteze, însă, 
toate elementele de surpriză, 
partidele încheindu-se cu re
zultate normale, în favoarea 
gazdelor (Steagul roșu. Jiul 
și A.S.A. Tg. Mureș), ceea ce 
a însemnat retrogradarea 
Politehnicii Iași.

In fruntea clasamentului, 
zarurile fuseseră aruncate în
că din etapa trecută, F. C. 
Argeș fiind echipa care a ur
cat pe cea mai înaltă treaptă 
a podium-ului. Piteștenii 
și-au onorat o dată in plus 
primul lor titlu, învingînd 
pe campionii precedenți. O 
urmează U.T.A. și Universi
tatea Cluj, care vor juca în 
„Cupa U.E.F.A".

(J. BERARIU)

MAREA SURPRIZĂ A ZILEI

Cea mai mare surpriză a reuniu
nii de ieri ne-a fost oferită de în
trecerea săritoarelor în înălțime. în
ceputul concursului a fost dominat 
de Cornelia Popescu, care a trecut 
din prima toate înălțimile pînă la 
1,77 m, in timp ce principalele sale 
adversare, cehoslovacele Karbanova 
și Proskova s-au văzut nevoite de a 
executa mai multe sărituri pentru a

care nu se prea văzuse pînă în acel 
moment, a trecut de la prima sări
tură, stabilind un nou record al țării 
sale, sportivele cehoslovace au doborît 
de trei ori, iar Cornelia are nevoie 
de 3 sărituri pentru a continua con
cursul. La înălțimea următoare, spre

Cronici redactate de Romeo VILARA, 
Hristache NAUM, Adrian VASILIU

Luba o egala pe româncă. La 1,80 m însă, 
mare surpriză i olandeza Ria Ahlers, (Continuare în pag. a 4 aj

OBLEMENCO GOLGETER ! REZULTATELE ULTIMEI ETAPE

20 goluri : O- 
BLEMENCO (U- 
niv. Craiova) — 
6 din 11 m; 16 
goluri : Neagu
(Rapid) ; 15 go
luri : Dobrin (F. 
C. Argeș) — 3
din 11 m ; 12 go
luri ; Kun II 
(U.T.A.), Pesca- 
ru (Steagul roșu); 
11 goluri : Rugiu- 
bei (Sport Club 
Bacău) ; 10 go
luri : D omi de 
(U.T.A.) — 1 din 
11 m, Mureșan 
(A.S.A.) — 1 din 
11 m. Adam („U“ 
Cluj) — 5 din
11 m ; 9 goluri : 
Radu (F. C. Ar
geș), Brosovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11 m ; 8 goluri : Fl. Dumitrescu (Di

Farul
Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj
Crișul
U.l.A.
Dinamo
Jiul

Univ. Craiova 
C.F.R. Clui 
Politehnica lași 
Rapid
Steaua

2—1 (2—1) 
2-0 (1—0)
3—1 (0—1)
1—0 (1—0)
1—2 (0—0)

Sport Club Bacău 2—0 (0—0) 
F. C. Argeș 2—3 (1—1)
Petrolul 2—0 (0—0)

CLASAMENT FINAL

namo), Soo (C.F.R. Cluj), Jercan (F. C. Argeș), Cuper- 
man (Politehnica Iași), Dembrcvschi (Sport Club Bacău) 
— 1 din 11 m.

PUBLICUL PITEȘTEAN CÎȘTICĂTOR

AL „TROFEULUI PETSCHOVSCHI"

1. PITEȘTI 9,00 ; 2—3. Plo'ești 8,73 ; 2—3. Brașov 
8,73 ; 4. Craiova 8,67 ; 5. București 8,54 ; 6. Cluj 8,46 ; 
7. Tg. Mureș 8,40 ; 8. Constanța 8,26 ; 9. Arad 8,20 ; 
10. Oradea 8,06 ; 11. Iași ; 8,00 ; 12. Petroșani 7,93 ; 
13. Bacău 7,53.

1. F. C, ARGEȘ 30 19 3 8 51—35 41
2. U.T.A. 30 15 7 8 51—29 37
3. „U" Cluj 30 16 5 9 39—27 37
4. A. S. Armata Tg. Mureș 30 14 7 9 35—30 35
5. Steagul roșu 30 13 8 9 37—21 34
6. Sport Club Bacău 30 14 4 12 41—41 32
7. Dinamo 30 12 7 11 46—36 31
8. Univ. Craiova 30 13 5 12 42—35 31
9. Steaua 30 11 8 11 36-27 30

10. Rapid 30 13 4 13 40—39 30
11, Farul 30 9 9 12 28—38 27
12. Jiul 30 10 7 13 26—38 27
13. C.F.R. Cluj 30 9 7 14 27—37 25
14. Petrolul 30 9 7 14 23—40 25
15. Politehnica 30 6 12 12 30-42 24
16. Crișul x 30 3 8 19 17—54 14

Tn pag. a IV-a relatările trimișilor noștri

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI,

UN FRUMOS BILANȚ AL SPORTIVILOR NOȘTRI:
7 LOCURI 1 LA GRECO-ROMANE Șl 4 LA LIBERE

Duminică dimineața, în sala Flo- 
reasCa, au avut loc întrecerile finale 
din cadrul Turneului internațional 
de lupte al României. Cum în me
ciurile din primele zile s-au cer
nut valorile,, ieșind din concurs 
chiar și luptători cu bune perfor
manțe, duminică au fost prezenți 
pe saltelele de concurs acei spor
tivi care s-au dovedit cei mai bine 
pregătiți în acest moment Așa se 
explică, de pildă, absența din tu
rul final al categoriei cocoș a cam
pionului olimpiic Janos Varga (Un
garia) și a medaliatului cu argint 
la Ciudad de Mexico, Ion Baciu, 
sportivi care, terminînd sîmbătă 
seara Ja egalitate, au depășit nu
mărul celor 6 puncte de penalizare, 
ieșind din cursa pentru primele 
trei locuri. De asemenea, consem
năm cu satisfacție victoria la punc
te a semimuștei Ion Gibu asupra 
maghiarului F. Sereș, care a coin
cis cu eliminarea din- competiție a 
luptătorului maghiar, cel care i-a 
făcut clipe grele la Katowice cam
pionului mondial Gh. Berceanu. La 
libere, în limitele categoriei semi- 
ușoară, luptătorul maghiar I. Rusz- 
nyak (locul IV la C. E. din acest 
an) a fost trecut pe banca elimina- 
ților. în urma meciului egal cu tî- 
nărul sportiv bulgar N. Cristev. 
Tot la acest stil, vicecampionul 
mondial Ludovic Ambruș nu a mai 
participat la lupta pentru primele 
locuri ale categoriei ușoară, deși, 
în meciul său de sîmbătă seara cu 
bulgarul H. Sotirov, reprezentantul 
nostru a cîștigat la puncte (avînd 
deja 5 puncte rele. Ambruș, cîști- 
gînd la puncte și nu prin tuș, l-a 
acumulat pe cel de al șaselea).

în condițiile prezentate mai sus, 
pretendenții la primele locuri ale 
categoriilor respective au luptat cu 
ardoare pentru victorii, pentru fie
care punct, realizînd unele partide 
de toată frumusețea. în rîndul a-

imposibilitatea de a face față ata
curilor hotărâte ale lui Martinescu 
a fost descalificat pentru luptă pa
sivă. în urma acestei victorii, Mar
tinescu s-a instalat în fruntea ca
tegoriei semigrea.

Petre Poalelungi îl va fixa în tuș
că acesta se zbate să

cestona s-a situat, fără îndoială, 
disputa dintre Nicolae Martinescu 
și sovieticul Eugen Artiuhin, la ca
tegoria semigrea (greco-romane). 
Categoria semigrea, deși penultima, 
a_ fost prima care și-a desemnat 
câștigătorul. Lupta a fost o formi
dabilă încleștare între doi puternici 
atleți. de la primul sunet de gong, 
pînă în momentul în care, în ulti
mul minut de luptă, sovieticul 
simțindu-se depășit la puncte și în

pe elvețianul ,,Fredy Schyder cu toată 
iasă din spațiul de luptă

Fote : T. MACARSCHI i

La același stil. în „triunghiular 
rul“ final al categoriei semimijlo-j 
cie au rămas trei luptători români i 
Ion Gabor, Petre Stroe și Staicu 
Olteanu. Cum Gabor îl întrecuse 
Pe Olteanu în turul anterior, locul 
I urma să s'e decidă în partida Gal

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC ;

(Continuare in pag. a 3-a)
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CLUBUL TERRA 2 000 ORGANIZEAZĂ ÎNCEPÎND DE AZI

O SĂPTĂMÎNĂ A TURISMULUI
ciclism™

VICTORIA A

ÎN „CUPA VOINȚA"
DEVENIT LEI V. TEODOD

• Manifestări zilnice la sala Dalles © O zi dedicată alpinismului • Excursie într-o zonă de mare 
interes: Podu Dîmboviței — culoarul Branului

Unul din locurile de popas turistic pentru cei ce urcă de Ia Rimnicu Vilcea spre Sibiu : cabana „Valea Cltului“ 
Foto; Victor SECAREANU

TG. MUREȘ, 25 (Prin telefon, de 
la trimisul nostru). Ediția a XVII-a 
a Cupei „Voința** la ciclism s-a în
cheiat cu victoria meritată a repre
zentantului nostru, Vasile Teodor. 
Dintre cei peste 100 de concurenți. 
cîți au luat startul în competiție, 
V. Teodor a impresionat prin com
portarea sa constant bună, dove
dind calități de sprinter, de căță
rător și mai ales de bun ruleur în 
probele de contratimp — unde s-a 
și remarcat de altfel în mod deo
sebit

Și acum, cîteva cuvinte despre 
etapa V-a și ultima, desfășurată du
minică pe un traseu în circuit (3 
km). înscris pe străzile orașului Tg. 
Mureș. Cursa a început pe ploaie. 
Asfaltul ud și alunecos, recoman
da prudență. Și, intr-adevăr, pluto
nul s-a pus în mișcare mai puțin 
convins decit în etapele precedente 
cînd mașinile urmăritoare marcau, 
pe kilometraj, din plecare. 45—17 
km h. De această ezitare profită 
fostul purtător al tricoului galben, 
Peter Thaler, care manifestînd o 
dispoziție aparte de concurs se rupe 
de pluton fără prea mari eforturi, 
pofti in d Singur, în trombă, pe* pan
glica strălucitpare a bulevardului.

Am pășit pragul solstițiului de 
vară și, dincolo de el. ne-a întâm
pinat cu o fidelitate ce tinde să 
genereze o lăudabilă tradiție, clu
bul Terra 2000 care ne oferă, în- 
cepînd de azi, o săptămînă densă 
în manifestări dedicate turismului.

— V-am ruga să ne definiți sem
nificația acestei săptămîni, r.e-am 
adresat amabilului secretar al clu
bului, conr. univ. dr. ALEXAN
DRU ROȘU.

— Săptămînă clubului Terra 2000 
este, de fapt, o săptămînă dedicată 
promovării turismului sub multi
plele lui forme. Clubul nostru, care 
ființează din toamna lui 1970 in 
cadrul Universității populare Bucu
rești, organizează pentru a doua 
oară o asemenea manifestare pe 
care ne-am străduit să o realizăm 
la un nivel superior celei de anul 
trecut.

Principalele obiective urmărite 
de noi cu acest prilej ar putea fi 
astfel sintetizate : amplificarea
muncii de educație turistică, cu
noașterea trăsăturilor specifice ale 
alpinismului, stimularea interesului 
bucureștcnilor pentru o zonă turis
tică de mare valoare, situată nu 
prea departe de Capitală, anume 
Zona Podu Dîmboviței-Bran.

— Ce v-a determinat să deschi
deți această săptămînă cu un sim
pozion dedicat cărții turistice ?

— In primul rînd, noi conside
răm că între turist și carte există, 
în mod necesar, multiple și puter
nice afinități. Această relație a

existat din timpuri vechi și vom 
sublinia tradițiile cărții turistice în 
țara noastră atît în cadrul simpo
zionului cit și al unei expoziții. E 
drept de mici proporții, dar cu pie
se interesante. Și mai este o ex
plicație : se împlinesc 70 de ani de 
la apariția operei lui Alexandru 
Vlahuță, „România pitorească'*.

— Cum a fost primită excursia 
care încheie această săptămînă ?

— Cu mult interes. Trebuie să 
spun că excursiile noastre de do
cumentare i-au satisfăcut întotdea
una Pe parlicipanți. De data aceas
ta — după cum știți, probabil — 
vom atinge zona Podu Dîmboviței. 
Pe care o discutăm in cadrul unui 
simpozion.

— Această săptămînă precede in
trarea în vacanță a clubului Terra 
2000 ?

— Nu. Epoca de intensă activi
tate turistică nu ne Îngăduie să 
răminem impasibili. In ziua de 21 
Iunie am inaugurat ciclul „Munții 
noștri1*, cu conferința maestrului e- 
merit ai sportului Emilian Cristea 
despre Piatra Craiului. Alți iubi
tori ai drumeției montane se vor 
perinda, din două in două săptă
mîni, în fața publicului nostru pre- 
zentindu-i masivi care ne cheamă 
să-î cunoaștem in acest sezon atit 
de propice excursiilor.

Sebastian BONIFACIU

în meci restanță
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

A ÎNVINS FARUL CONSTANȚA

PROGRAMUL MAMfESTĂPlLOR
luni 26 iunie : Festivitatea de deschidere (cuvînt înainte : conf. univ. 

dr. Al. Roșu, secretarul Clubului Terra 2000) ; Vernisajul expoziției „Cartea 
turistică in România- ; Simpozion „Inscripție pe marginea literaturii turistice 
din România” (participă conf. univ. D. Aim aș. scriitorul Pop Simion. prof. 
L Ionescu-Dunăreanu).

marți 27 iunie : Colocviu de comunicări pe tema ..Zona turistică Podu 
Dîmboviței, azi și miine“ (participă asist, univ. A. Cioacă, ing. G. Dincă — 
geograf, lector univ. dr. G. Stoica, ing. AI. Borza, N. Frunteș. dr. M. Rusu).

miercuri 28 iunie : Ziua alpinismului românesc (participă M. Bleahu, 
dir. adi. a! Institutului geologic, prof. I. Ionescu-Dunăreanu, ing. I. Coman, 
maestrul emerit al sportului Em. Cristea).

joi 29 iunie : Consultație publică privind turismul estival (răsound în
trebărilor pt-of. univ. dr. M Iancu, conf. univ. D. Almaș, M. Bleahu. Al. Borza, 
AJ. Roșu. I. Ionescu-Dunăreanu).

vineri 30 iunie : Șase luni in Antarctica, cu cea de a 17-a expediție 
sovietică — Gh. Xeamu — cercetător științific la Institutul de geografie.

Toate manifestările vor avea loc la sala Dal’.es. îneeoind de la ora 18.30 
și vor fi însoțite de proiecții de diapozitive și filme artistice. _

simbătă 1—duminică 2 iulie : excursie documentară pe traseul București— 
Pitești—Rucăr—Podu Dîmboviței—Rișnov—București.

CU 15-13
• La Constanta s-a desfășurat ieri 

partida restantă din campionatul re
publican de rugby dintre formația lo
cală Farul si ' Universitatea Timișoara. 
Campionii si-au orforat titlul. ciștiglnd 
cu scorul de 15—13 (6—p. Au Înscris : 
Peter (Încerc.). Ghetu $i Rășcanu (cite 
o lovitură de picior căzută). Dută (o lo
vitură de picior căzută -i- transf.) pen
tru timișoreni. Cristea (Încerc.. Iov. de 
picior căzută si transf.) și Varga (încerc.) 
pentru constăntenl. A condus V. Cismaș 
(București). (Cornel POPA-coresp. jude
țean)

• După acest meci șl înaintea ultimei 
partide restante (Farul — Grivița) clasa
mentul arată astfel :

Sîntem în turul III al etapei. Pînă 
la sfîrșitul cursei mai trebuiau e- 
copcrite încă 12 tururi. Va reuși 
Thaler, de unul singur, să încheie 
etapa victorios ?

Iată întrebarea pe care și-o pu
neau cetățenii prezenți cu miile 
duminică dimineață de o parte și 
de alta a traseului cursei.

Și Thaler a reușit acest lucru. 
Mai mult, cu fiecare tur parcurs, 
distanta dintre el și plutonul ur
măritor se mărea continuu, astfel : 
1:10 min. în turul VI; 2 min. în 
turul X ; 2:45 min. în turul XIV. 
Thaler trece linia de sosire în a- 
plauzele publicului.

Vasile Teodor care prin evada
rea lui Thaler nu-și vedea amenin
țată în nici un fel situația sa de 
lider, a rămas cuminte în pluton, 
rulind prudent, așa cum ar fi fă
cut de altfel orice alt ciclist în lo
cul lui.

Clasamentul etapei : 1. P. Thaler 
1 h 09:50 ; 2. A. Kampfer (Dussel
dorf) 1 h 12:38 : 3. S. Gazda (Start 
Varșovia); ’4. M. *Hrîsoveni (C.S. 
Brăila) : 5. V. Teodor (Dinamo) 
6. J. Lhotak (Praga) ; 7. G. Natali 
(U1SP); 8. M. Skoropa (Praga); 
9. F. Gazda (Start Varșovia) ; 10. 
Al. Zaroschî (Dinamo) — același 
timp. CLASAMENT GENERAL:
1. V. Teodor (Dinamo) 12 h 20:44 ;
2. N. David (C.S. Mureș) 12 h 
22:03 ; 3. S. Gazda (Start Varșovia) 
12 h 22:06 ; 4. V. Pascale (Steaua) 
12 h 23: 06 ; 5. C. Tănase (C.S. 
Brăila) 12 h 23:52 ; 6. C.Grigore 
(Dinamo) 12 h 24:26 ; 7. V. Burla- 
cu (Olimpia) 12 h 24:33 ; 8. M. Hri- 
soveni (C.S. Brașov) 12 h 24:51 ; 9. 
F. Gera (Olimpia) 12 h 25:00 ; 10. 
St. Ene (Steaua) 12 h 25:11.

G. ȘTEFANESCU

DE VALOARE ÎN CUPA „U. J. C. M.
PERFORMERA CONCURSULUI — AURELIA IVAN (CONSTANȚA)

CONSTANȚA, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru) — Propunîn- 
du-și o competiție de talie republi
cană, organizatorii ..Cupei U.J.C.M.** 
au invitat la cea de a treia ediție, 
desfășurată simbătă și duminică 
pe arena Voința din localitate, un 
număr mare de jucătoare din ma
joritatea centrelor divizionare. Pen
tru a crea un plus de atractivitate 
concursului, inițiatorii trofeului și 
iubitorii acestui sport de pe litoral 
au dorit — însă n-au avut parte — 
să le vadă evoluînd pe toate proas
petele campioane mondiale. Din 
păcate, o serie de secții din Bucu
rești, Craiova, Reșița. Cluj și Tg. 
Mureș n-au onorat acest concurs, 
după părerea noastră extrem de 
util pentru verificarea elementelor 
de perspectivă.

în pofida „sărăciei* de concu
rente. întrecerea celor 18 divizio
nare prezente la start a constituit 
totuși un succes, grație bunei pre
gătiri a unor participante. Astfel, 
Aurelia Ivan, Cornelia Grecescu și 
I lorica Biru au lansat bila cu si
guranța unui metronom, obținînd 
rezultate de valoare europeană și 
chiar mondială.

Iată un „scurt metraj" al dispu
telor. Preliminariile consumate în 
cursul zilei de simbătă s-au înche
iat CU cîteva surprize. Valeria Du
mitrescu. Maria Cheznoiu. Cornelia 
Petrușcă (ultima a acuzat o puter
nică durere la mină) și alte favo
rite au fost eliminate din concurs, 
în turneul final s-au calificat Flo- 
rica Biru (Constanța), Aurelia Ivan 
(Constanța), Mioara Antohie (Plo
iești). Eeaterina Antonovici (Cons
tanța), Cornelia Grecescu (Bucu
rești, Eva Litasi (București). Ioana 
Bratosin (Constanța), Valeria Po
pescu (Ploiești), Felicia Cristea 
(Constanța) — o jucătoare tînără și 
talentată care dacă va fi supusa 
unei atente pregătiri va deveni o 
autentică performeră — și Anica 
Dobre (Ploiești).

Avînd în continuare o compor

tare constant bună, Aurelia Ivan 
și Cornelia Grecescu au dominat 
reuniunea decisivă. Cu un stil mat 
combativ și un plus de precizie în 
lovituri, prima sportivă a reușit 
ce] mai mare punctaj, ocupînd, pe 
merit, primul loc în clasamentul 
final, care are următoarea infățl 
șare: 1. Aurelia Ivan 856 p.d.
(419 + 437), 2. Cornelia Grecescu
826 p.d. (396 + 430), 3. Florica Bi
ru 821 p.d. (422 .4- 399), 4. Mioara 
Antohi 805 p.d. (399 4- 406), 5 Eca- 
terina Antonovici 779 p.d. (396 4- 
383). 6. Valeria Popescu 765 p.d.

Traian IOAN1ȚESCU

PARTICIPĂ

LA „TROFEUL IUGOSLAVIA"

în cursul zilei de ieri, lotul re
prezentativ de handbal feminin a 
părăsit Capitala pentru a se alinia 
la startul tradiționalei competiții 
internaționale „Trofeul Iugosla
via", care va avea loc între 
27 iunie și 2 iulie în loca
litatea Vrnjacka Banja. Echipa 
țării noastre este alcătuită din 
următoarele jucătoare : Elena
Oprea și Elisabeta Ionescu 
(portari) — lolanda Rigo, Doina 
Furcoi, Viorica Vieru. Irene Oancea, 
Doina Băicoianu, Simona Arghir, 
Elena Adochiței, Maria Niță, Nata
lia Rublenco, Elena Frîncu, Mari
ana Boși și Dorina Stamatin.

Reprezentativa țării noastre va 
susține primul joc marți seară. în 
compania echipei Bulgariei.

UN EXEMPLA
Desigur că atracția principală a reu

niunii de ieri a constltuit-o reapariția în 
circuitul sportului de performantă — 
după o absentă de aproape doi ani — 
a iul Seceriș. Superb exemplar cabalin, 
elevul iul Mircea SteJănescu a arătat a- 
celași fuleu elastic și elegant, a dezvol
tat aceeași viteză redutabilă — 1 :24.8 
pe km — amintind tuturor celor pre
zent! pasionantele Iul dueluri cu Talion, 
Talaz. Dioda, Mizantrop sau Rarița, care 
In trecut ne-au desfătat ’ privirile. Șl 
ca nostalgia noastră să fie completă, in- 
timplător sau nu, reapariția lui s-a pro
dus in „Premiul Floreasca". nume care 
evoca titlul primului hipodrom bucu- 
restean cu pistă electrificată pentru 
cursele nocturne ale trăpașilor, locul 
unde, in 1935, primul produs al cres
cătoriei românești — Haron — a spul
berat prin remarcabilul său record 
1:22.4 pe km, mitul „Invincibilității** 
elementelor importate, tn frun’e cu r'- 
pidul Voraus I

Revenind asupra rezultatelor de ieri, 
este de remarcat. împătritul succes re
purtat de antrenorul Traian Marcu. cu 
Honda — excelent ,-ondusă de R. cos- 
tică — Hoțoman. Tulnic și Nuvela. Nu 
avem nici un motiv să contestăm meri
tele antrenorului. Dar răminem totuși, 
cu impresia că toii învingătorii, au fost 
facil handicaoati. Din această cauză ad
versarii au avut rețineri și a urmat

SECERIȘ RĂMÂNE 

R DE ELITĂ 
ceea ce s-a văzut pe pistă, tn orice 
caz. sperăm că arbitrii reuniunilor iși 
vor face datoria. Dar dacă vi
na a fost a handicapurilor, în
seamnă că. nu putem spera nimic... 
Rezultatele tehnice : Cursa I : Halta
(I. Oană) 51. Jeleu, simplu 2, ordinea 
12. Cursa a Il-a : Veranda (D. Todut»)
39.6. Văratec. simplu 7. event 15. ordi
nea 39. Cursa a IH-a : Frigida (S. Mi- 
hăilescu) 32.8. Dansator. Tutănel. simplu 
11. event 131. ordinea 98 ordinea triplă 
152, Cursa a IV-a : Honda (R. Costică)
33.7. Colecția. Figurel. simplu 7, event 
28. ordinea 96 ordinea triplă 512. Cursa 
a V-a : Hegemona (N. Gheorghe) 35,2 
Ruscuta. simplu 6. event 49. ordinea 13. 
Curs, a Vl-a : Hoțoman (Tralan Mar
cul 28.1. Cuc. Habar, simplu 5. event 12. 
ordinea 9. ordinea triplă 94. Cursa a 
Ml-a: Halina (G. Grisore) 33.1. Madrigai, 
simplu 3. event 8 ordinea 15. Cursa a 
VHI-a : Tulnic (Tr. Marcu) 30.6. He
roina. Senzația, simplu 2. event 36. c*r- 
dinea 13. ordinea triplă 116 : Cursa a 
IX-a : Nuvela (Tr. Marcu) 46 3. Datina, 
simplu 5. event 19 ordinea 20. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de iei 

47 864 și a fost cîștigat de o combina
ție cu 6 cai căreia i-a revenit suma 
de lei 23 932 Repo t pentru reuniunea 
viitoare 23.932. Retrageri : Hent. Sora.

Niddy DUMITRESCU

A-
Pe terenurile din 

str. Dr. Staico- 
vicj au continuat 
întrecerile com

petiției feminine de volei dotate 
cu „Cupa Progresul". Rezultate : 
Progresul — Flacăra roșie 3—1 (12, 
13, —14, 5). Confecția — I.T.B. 
0—1 (—1, —6, —2. —11). Spartac 
— C P.B. 2—2 (—5. 12, —10, 13) ; 
Dinamo (j) — Confecția 0—4 (—4, 
—6. —12. —2). Progresul — I.T.B. 
2—2 (—12. 9. —2. 10). C.P.3. — 
Flacăra roșie 2—2 (9, —13. —13, 
11). Dinamo (j) — I.T.B. 0—1 (—0, 
—10, —3, —12), Confecția — C.P.B.

1. Univ. Timișoara
2. știlnta Petroșani
3. Dinamo Buc.
4. Steaua Buc.
5. Grlvita Roșie
6. C S.M. Sibiu
7. Rulmentul Biriad
8. Farul Constanta
9. Politehnica Iași

10. Sportul studențesc
11. Gloria Buc.

12. Agronomia Cluj

22 18 0 4 283:141 53
22 16 2 4 231:115 5«
22 14 2 6 306:161 52
22 13 4 5 341:153 52
21 11 4 6 278:201 47
22 9 1 12 167:191 41
22 9 1 12 156:199 41
21 9 0 12 182 :247 39
22 8 0 14 184:243 38
22 7 1 14 200:266 37 
22 5 1 16 162:295 33
22 4 0 18 114:392 30

Deși vremea nu era de loc îm
bietoare, destul de mulți iubitori 
ai sportului cu motor au ținut, to
tuși, să fie prezenți, ieri dimineață, 
pe stadionul Metalul din Capitală 
pentru a asista la etapa a IV-a a 
campionatului republican de dirt- 
track.

Disputele de ieri au repetat is-

Șl DIVIZIA B S-A ÎNCHEIAT
SPORTUL STUDENȚESC Șl C.S.M. REȘIȚA VOR ACTIVA ÎN „A" 
IAR POIANA CÎMPINA, PORTUL CONSTANȚA, GAZ METAN 

MEDIAȘ Șl VULTURII TEXTILA LUGOJ 
AU RETROGRADAT ÎN „C"

SERIA I SERIA A II-A

REZULTATE TEHNICE REZULTATE TEHNICE

Progresul București-Portul Con
stanța 5—1 (1—1) ; C.F.R. Pașcani- 
F. C. Galați 2—0 (0—0) ; Metalul 
Plopeni-Dunărea Giurgiu 2—1 
(1—0); Știința Bacău-Matalul Bucu
rești 1—0 (1—0) ; Poiana Cîmpina- 
Progresul Brăila 1—1 (0—0) ; Po
litehnica Galați-Metalul' Tîrgoviște 
5--1 (1—1); Sportul studențesc Buc.- 
Chimia Rm. Vilcea 1—0 (1—0) ; 
Ceahlăul P. Neamț-S. N. Oltenița 
1—0 (1—0).

Minerul Anina-Gaz metan Me
diaș 2—0 (1—0) ; C.S.M. Reșița- 
Gloria Bistrița 1—0 (1—0) ; Chimia 
Făgăraș-C.F.R. Timișoara 1—0 
(1—0) ; Olimpia Satu Mare-Cor- 
vinul Hunedoara 2—6 (1—0) ; Me
talurgistul Cugir-C.F.R. Arad 3—2 
(0—1) ; Politehnica Timișoara-Elec- 
troputere Craiova 2—1 (0—0) ; Vul
turii textila Lugoj-C.S.M. Sibiu 
4—2 (1—0) ; Minerul Baia Mare- 
Olimpia Oradea 1—0 (1—0).

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. Sportul stud.
2 Progresul Buc.
3. S. N. Oltenița
4 Poriten. Galati
5. Metalul Buc.
6. Progr. Brăila
7. F. C. Galați
8. Metalul Plopeni
9. C.F.R. Pașcani

10. Ceah. P. Neamț 30 12
11. Dunărea Giurgiu 30
12. Met. Tîrgoviște 30 11
13. Chim, Rm. Vîicea 30 12
14. Știința Bacău 30 9

15. Poiana CImpina 30 10
16. Portul Constanța 30 6

30 19 9 2 51—27—47
30 15 7 8 55—30 37

30 14 5 11 33—35 33
30 11 9 10 39—29 31
30 12 7 11 36—27 31
30 13 4 13 36—26 30
30 12 6 12 36—34 30
30 12 5 13 34—33 2»
30 12 5 13 34—33 29

4 14 34—42 28
9 10 11 23—31 28

6 13 29—39 28
4 14 25—37 28
9 12 24—33 27
5 15 34—46 25
7 17 29—50 19

1. C.S.M. Reșița
2. Min Baia Mare
3. Polit. Tim.
4. C.F.R. Arad
5. Min. Anina

6. C.S.M. Sibiu
7. Met. Cugir

30 19 5 6 47—23 43
30 13 6 11 46—40 32
30 12 7 11 47-33 31
30 13 5 12 41—43 31
30 13 5 12 39—42 31
30 12 6 12 31—34 30
30 12 5 13 30-31 29

30 13 3 14 31—34 298. Gloria Bistrița
9. Olimp. Satu Mare 30 13 3 14 25—32 29

10. Olimp. Oradea 30 13 2 15 41—35 28
11. C.F.R. Timișoara 30 10 8 12 33—29 28
12. Chimia Făgăraș 30 13 2 15 44—43 28
13. Cor. Hunedoara 30 12 4 14 35—37 28

14. Electroputere 30 12 4 14 36—39 28
15. Gaz metan Med 30 12 4 14 20—29 28
16. Vulturii textila 30 11 5 14 28—50 27

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE DIRT-TRACK

„RECITALUL" I. BOBILNEANU CONTINUĂ
aceasta, și colegul lor de club (Me
talul) Gb. Sora.

învinși pe rînd de către Bobîl- 
neanu, decisive pentru departaja
rea alergătorilor amintiți au fost 
întîlnirile directe. Mai întîi loniță 
l-a învins pe „noul venit" Sora, a- 
poi Marinescu l-a întrecut pe Voi- 
culescu, pentru ca tot el să iasă

(Metalul) 9 p. 5. I. Marinescu (Me
talul) 8 p, 6, I. Țichindelean (Vo
ința Sibiu) 7 p.

Merită a fi menționate și evo
luțiile curajoase ale sibianului I. 
Țichindilean și arădeanului I. Lă- 
zărescu. care în dorința de a se 
afirma au făcut multe clipe grele 
favoriților.

,,CUPA PROGRESUL"
C—4 (—4. —13. —8. —6). Clasament 
(acesta se întocmește pe baza 
punctaverajuluj acumulat de fieca
re echipă în cele patru seturi obli
gatoriu de disputat) : 1. C.P.B 334 
(6 jocuri). 2. I.T.B. 282 (5 j). 3. 
Progresul 266 (5 j). 4. Confecția 210 
(5 j). 5. Flacăra roșie 195 (4 j). 6. 
Sriartac 188 (4 j). 7. Dinamo (j) 
110 (5 j). Azi de la ora 17 are loc 
restanța Flacăra roșie — Spartac, 
iar miercuri de la ora 16 ultimele 
jocuri : Dinamo (j) — Spartac.
Progresul — Confecția și I.T.B. — 

‘Flacăra roșie.
Iulian COSTINIU. coresp.

FINALELE „SĂPTĂMÎNII SPORTURILOR OLIMPICE"II

(Urmare din pag l)

de asemenea, remarca și o altă ini
țiativă a organizatorilor : este vor
ba de desfășurarea, cu participare 
liberă a oricărui amator prezent, a 
unor întreceri de aruncare a mingilor 
de cină la țintă și de tragere la frîn- 
ghie, la executări de penalty-uri 
sau de aruncări de la 7 metri. De
pășirea anumitor norme sau ob
ținerea victoriei la aceste probe a 
dus la obținerea unor diplome 
speciale, „Săptămînă sporturilor o- 
limpice", premii care, de altfel, au 
fost acordate și cîștigătorilor indi
viduali si Pe echipe ai fazei pe 
Municipiu. Considerăm că demon
strațiile sportivilor de performan
tă. prezenta atracțiilor spre mișca
re pentru fiecare dintre cei pre- 
zenti ieri în parcul sportiv Dinamo, 
cărora li s-au adăugat în principal 
finalele sporturilor incluse în „Săp- 
tămîna bucureșteană a sporturilor 
olimpice" — toate acestea au con
tribuit din plin la reușita deplină 
a unei duminici sportive model, pe 
care am dori-o cit mai des repe
tată.

Unul dintre cele mai reușite mo
mente ale dimineții a fost meciul 
disputat între echipa actorilor și

cea a ziariștilor, terminat cu vic
toria la limită a ultimilor: 4—3 
(3—0). Golurile au fost marcaje de 
M. Ferranni (șut-bombâ de la dis
tanță). V. Catană (invăimășeală în 
careu, fapt des întîlnit in timpul 
meciului... cam pe tot terenul). S. 
Satmari (portarul Victor Vlase a 
fost păcălit prea ușor de o minge 
cu boltă) și V.Bujdoiu pentru în
vingători, respectiv Basile Cico — 
2 (curse solitare) și... Radu Nun- 
weiller (despre care circulă insis
tent zvonul că se pregătește pen
tru examenul de admitere la Insti
tutul de artă dramatică...)

Iată și alte rezultate înregistra
te în finalele „Săptaminii sportu
rilor olimpice" : handbal : Secto
rul Voința — Liceul Dumitru Pe
trescu (fete) 10—6 ; Șc. sp. 2 — 
Sectorul V (băieți) 24—8 ; volei : 
Sectorul Voința — Sectorul, JV (ju
nioare) L—3.,.. Șc. sp, 3 — Liceul 
23 August (juniori) 2—3: baschet: 
Asociația spo?fivă“ Tricolorul — 
Radioprogrrs • (junioare) 34—28 > Li
ceul Gh. Sinea-; — As. sp. Trico
lorul (juniori) 59—32 ;. înot : 50 m 
liber fete : 1. Maria Serediuc
(F.C.T.B.). 2. Ana Bastar CF.E.M.I.) ; 
100 m liber băieți : 1. Dan laco- 
vișac (Dinamo Tunari), 2. Mihai 
Scvorțov (Șc. gen. 15).

I Bobilneanu (primul din dreapta) 
toria etapei precedente, maestrul 
sportului Ion Bobilneanu. liderul 
autoritar al competiției, făcind din 
nou dovada calităților sale certe, 
a ieșit învingător fără drept de 
apel, spulberînd. prin cursele sale 
spectaculoase, toate speranțele par
tenerilor de întrecere. Și, ca repe
tarea să fie cit mai fidelă, „sarea 
și piperul" a fost tot duelul pen
tru următoarele locuri fruntașe. 
Pentru aceste poziții opta „triple
ta" Marinescu — Voiculescu — Io- 
niță, în care s-a intercalat, de data

nouă manșă 
ijrmătoare, pă- 
oentru locurile

luind startul intr-o
ultimul în manșa 
răsind astfel disputa
2—3. în continuare loniță l-a de
pășit și pe Voiculescu, iar acesta 
pe Sora, care a cîștigat în schimb 
celelalte două manșe ce le mai a- 
vea de parcurs. In atari condiții 
cei trei secundanți ai campionatu
lui au acumulat cite 9 puncte.

Iată ordinea primilor șase clasați 
în această etapă : 1. I. Bobilneanu 
(Voința Sibiu) 12 p, 2. I. loniță 
(Metalul București) 9 p, 3. C. Voi
culescu (Metalul) 9 p, 4. Gh. Sora

Foto : V. BAGEAC
O notă bună pentru clubul or

ganizator — Metalul București — 
care a reușit, cu toate că ploaia 
din ajun inundase mari porțiuni 
de pistă, să asigure condiții optime 
de desfășurare.

După patru etape, prima parte 
a clasamentului general are urmă
toarea configurație: 1. I. Bobil
neanu 48 p. 2. C. Voiculescu 36 p, 
3—4. I. loniță și Gh. Sora, cite 34 
p. 5. I. Marinescu 28 p, 6—7. I. Lă- 
zărescu (Vagonul Arad) și N. Riu- 
reanu (Voința Sibiu), cite 27 p.
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Dumitru NEGREA

SPORTIVII REȘIȚENI AU DOMINAT
PRIMA ETAPĂ A

REPUBLICAN
CAMPIONATULUI
DE VITEZĂ

PRONOSPORT

REȘIȚA, 25 (prin telefon). Pe un 
traseu bine amenajat, pe un timp 
frumos și în prezența a numeroși 
spectatori s-a inaugurat în locali
tate ediția din acest an a campio
natului republican de viteză. In 
prima etapă s-au prezentat la start 
peste 150 de alergători din Bucu
rești. Timișoara, Sibiu, Baia Mare, 
Reșița și,alte centrg ale țării. în
trecerile au fost dominate de 
alergătorii reșițeni care au reușit 
să cîștige trei din cele șase pro
be cuprinse tn program.

Iată rezultatele : CL. 70 CMC. —
1. G. Sechenstein (C.S.M. Reșița),
2. M. Dinescu (Energia Cîmpina),
3. Gh. Banu (Metalul București) ;

CL. 125 CMC. — 1. Al. Ionescu- 
Cristea (Oțelul Galați), 2. M. Wet- 
zler (C.S.M. Reșița), 3. T. Popa 
(Metalul București) ; CL. 175 CMC.
— 1. W. Hierschvogel (C.S.M. Re
șița), 2. D. Arșin (Progresul Timi
șoara), 3. M. Kovacs (U.R.A. Tg. 
Mureș) ; CL. PÎNA LA 500 CMC.
— 1. FI. Bejan (C.S.M. Reșița), 2. 
St. Balog (Energia Cîmpina):. 3. I. 
Pascotă (Progresul Timișoara) ; 
ATAȘ — 1. St. și I. Ciorbași 
(U.R.A. Tg. Mureș), 2. V. Deak + 
N. Ciobotea (Voința Sibiu), 3. T. 
Maksay + A. Witlinger (Auto 
Bala Mare).

M. MIRCOV — coresp.

I. Dinamo Buc.-F. C. Argeș 2
II. „U“ Cluj-Rapid 1

III. U. T. Arad-S.C. Bacău 1
IV. Jiul-Petrolul 1
V. Farul-,,U“ Craiova 1

VI. Steagul roșu-C.F.R. Cluj 1
VII. Crișul-Steaua 2

VIII. A.S.A.-Politehnica 1
IX. Met. Plopeni-Dunărea 1
X. Poiana-Progreșul Brăila X

XI. Minerul Anina-Gaz metan 1
XII. Vulturii Lugoj-C.S.M. Sibiu 1

XIII. Min. B.M.-Olimpia Oradea 1
FOND DE PREMII 340 814 LEI.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
în capitală : de la 30 iunie la 9 

august 1972.
In țară : de la 3 iulie la 9 august 

1972.

ROMÂNIA FILM prezintă două mari vedete ale cinematografiei internaționale

BURT LANCASTER 
Șl DEBORAH KERR 

ÎN
JOCUL DE-A 
MOARTEA

Film american inspirat din existenta 
plină de riscuri a parașutiștilor 
aerob ați

regia : John Frankenheimer cu: Scott Wilson, Gene Hackman, Bill Windom, Sheree North

UNITĂȚILE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI 

garantează reparațiile
— auto — moto — velo — produse electronice — electrice
— electrocasnice — ceasuri — foto — lucrări de mecanică
— lăcătușerie — mobilier — tapițerie — etc.

REPARAT - GARANTAT 
IMPORTANT!

Garan)ia se acordă atît pentru manoperă cît și pentru 
piesele de schimb introduse în reparația respectivă.

LUCRĂRI Șl CU PLATA IN RATE
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B TITULARI PENTRU ECHIPA OLIMPICĂ DE BOX

TUREI, GRUIESCU, POMETCU, VASILE, CUȚOV 
ZILBERMAN, GYORFFI Șl NĂSTAC

Pe baza propunerilor Colegiului 
central de antrenori și a discuții
lor la care au luat parte antrenori 
din țară și ziariști, Biroul Fede
rației române de box a hotărît 
titularizarea fermă a 8 pugiliști care 
vor participa la Jocurile Olimpice

Pentru completarea celorlalte 3 
locuri vacante se va organiza marți 
8 august — la Galați sau la Con
stanța — o gală de selecție în ca
drul căreia își vor disputa întîie- 
tatea Mircea Toni — Marian Lazăr 
(cocoș). Ion Siliște — Marian Cu-

Un moment din 
întilnirea Ga
briel Pometcu 
(dreapta) — Pa

vel Nedelcea

ÎNCEPE TURNEUL DE TENIS Cu blocnotesul prin Munchen (II)

DE LA WIMBLEDON
— Andres Gimeno a cîștigat finala de la Eastbourne

LONDRA 25 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis de la 
Wimbledon, cea mal prestigioasă 
competiție a ,aportului alb“, va 

incepe astăzi pe cele 15 terenuri cu 
iarbă din suburbia londoneză Cu a- 
celași nume și va dura pînă la 8 
iulie. Veritabil eveniment în viața 
sportivă britanică, precum și In lu
mea 
neul 
86-a 
anul 
blic. .
30 000 - de persoane să-și Îndrepte 
pașii spre vechea și pitoreasca arenă 
„AII England and Croquet Club“, 
unde atmosfera și tradiția înconjoară

tenlsului de pretutindeni, tur- 
de la Wimbledon, aflat la a 
ediție, va cunoaște probabil și 
acesta un mare succes de pu- 
Se așteaptă ca, zilnic, 25 000—

terenurile, pe care așii rachetei Ișl 
vor disputa titlurile de campioni mon
diali (neoficiali) pe gazon. La actuala 
ediție a turneului participă, după cum 
se știe, și tensismanii romani Ilie 
Năstase (cap de serie nr. 2), Ion Ti
riac și Petre Mărmureanu.

-ir
Proba de simplu bărbați, din cadrul 

turneului de tenis de la Eastbourne 
(Anglia), a fost cîștigată de spaniolul 
Andres Gimeno, care l-a învins în 
finală cu 7—5, 6—3 pe jucătorul 
francez Pierre Barthes. In finala pro
bei feminine, Francoise Durr (Franța) 
a Intrecut-o cu 8—6, 6—3 pe Judy 
Dalton (Australia).

DE LA 0... COINCIDENTA CIFRICA,
w1

VICTORII ÎMPĂRȚITE ÎN MECIUL ATLETIC
R. F. a GERMANIEI

AUGSBURG, 25 (Agerpres). — 
Desfășurată pe stadionul din eAug
sburg timp de două zile, întîlnirea 
internațională de atletism dintre 
selecționatele U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei s-a încheiat cu victoria 
sportivilor sovietici la masculin 
236—196 puncte și a gazdelor la 
feminin — 139—117 puncte.

Și în cea de-a doua zi de concurs 
au fost înregistrate cîteva rezultate 
de mare valoare. După ce Faina 
Melnik a stabilit un nou record 
mondial la disc — 65,48 m, în pro
ba de aruncarea ciocanului, Alek
sandr Bondarciuk a realizat cea 
mai bună performanță mondială a

U. R. S. S
cu 75,76 m. Pe locul 
clasat Vesf-germanul 1 
73,68 m.

1 se-
Uwe

de la Miinchen-, Aceștia sînt: Ale
xandru Turei (semimuscă), Con
stantin Gruiescu (muscă), Gabriel 
Pometcu (pană), Antoniu Vasiie 
(semiușoară), Calistrat Cuțov (u- 
șoară). Victor Zilberman (semimij- 
locie), Ion Gyorffi (mijlocie mică), 
Alee Năstac (mijlocie).

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
AU PLECAT

SZOMBATHELY
plecat spre Szombathely 
echipa masculină de vo-

LA
Azi a 

(U ngaria) 
lei a țării noastre, care va parti
cipa. intre 27 și 29 iunie, la un 
turneu internațional. dotat cu 
„Cupa Tungsram", alături de echi
pele R. D. Germane. Cehoslovaciei 
și Ungariei.

Lotul — din care fac parte, prin
tre alții. Udișteanu, Schreiber, 
Bartha, Stamate, Oros. Dumănoiu, 
Codoi — este însoțit de antrenorii 
Nicolae Sotir, Aurei Drăgan. Paul 
Brașoveanu și dr. Gabriel Chere- 
bețiu.

A mal făcut deplasarea șl arbi
trul internațional Dumitru Rădu- 
lescu, desemnat să conducă unele 
partide ale turneului.

Foto :
Dragoș NEAGU 

lineac (semigrea) și Ion Alexe — 
Anghel Iancu (grea).

Antrenori ai lotului olimpic au 
fost desemnați Ion Popa, Ion Chi- 
riac și Constantin Dumitrescu.

în lotul de rezervă — sub con
ducerea antrenorilor C. Nour și 
I. Stoianovici — au fost cooptați : 
Petre Ganea, Ștefan Bâiatu, Traian 
Cerchia, Vasiie Kiss, Pavel Nedel
cea, Gheorghe Ciochină, Gheorghe 
Pușcaș, Paul Dobrescu, Ion Vor- 
nicescu. Ion Mocanu, Ion Moldo
van, Horst Ștump, Ion Alexe.

în același timp, sub conducerea 
lui Teodor Niculescu, își vor con
tinua antrenamentele tinerele ta
lente Remus Cozma, Dinu Condu- 
rat, Marian Lazăr, Simion Cuțov 
și Marian Culineac.

CAMPIONATELE
DE ATLETISM

ALE R. D. GERMANE
BERLIN, 25 — Pe stadionul din 

Erfurt au continuat întrecerile 
campionatelor de atletism ale R.D. 
Germane. Cursa feminină de 800 
ni a fost cîștigată de Hoffmeister 
cu timpul de 2:02,2, secundată de 
Politz — 2:02,5. Proba de 
plat a revenit sprinterei 
cronometrată în 11,2, iar 
de aruncarea discului pe 
loc s-a clasat Hinzmann cu rezul
tatul de 59,60 m.

Finala cursei masculine de 100 
m plat a fost deosebit de strînsă, 
trei concurenți realizînd același 
timp : 10,2. A cîștigat Borth, urmat 
de Schenke și Kokot.

sezonului 
cund s-a 
Beyer —

Proba de săritură în înălțime a 
fost dominată de oaspeți, clasați pe 
primele trei locuri : 1. Kestutis
Șapka — 2,24 m ; 2. Valeri Abra
mov — 2,20 m ; 3. Iuri Tarmak — 
2,20 m. Cu un rezultat excelent s-a 
încheiat și proba de aruncarea su
liței cîștigată de campionul sovietic 
Ianis Lusis cu 89,38 m, urmat de 
Klaus Wolfermann — 86,80 m. Cu
noscuta atletă vest-germană Heide 
Rosendahl a obținut victoria în 
două probe : săritura în lungime — 
6,53 m și 200 m — 23,40.

Alte rezultate din ziua a doua a 
întîlnirii : MASCULIN: triplusa.lt— 
Ghenadi Besonov (U.R.S.S.) 16,61
m;800m;—Ivan Ivanov (U.R.S.S.) 
1:47,88 ; aruncarea greutății ; —
Alexandr Bratcikov (U.R.S.S.) 20,54 
m — record unional; 5 900 m ; — 
Harald Norpoth (R.F.G.) 13:34,8 ;
110 m garduri : — Gunther Nickel 
(R.F.G. 13:8: FEMININ: 1 500 m; 
— Tamara Panghelova (U.R.S.S.) 
4:13,2; ștafeta 4x400 m; 1. R.F. a 
Germaniei — 3:34,1 ; 2. (U.R.S.S.)— 
3:37,7.

După ce în numărul nostru de ieri 
v-am descris impunătoarea con
strucție a Stadionului de 80 000 de 
locuri, să continuăm azi relatările 
asupra vizitei pe care am făcut-o 
recent în Parcul olimpic miin- 
chenez, pe care-1 înconjoară o 
imensă alee circulară, denumită 
„Spiridon Luis Ring", în amintirea 
primului cîștigător al probei de 
maraton la Jocurile Olimpice mo
derne.

Mai înainte însă, să consemnăm sa
tisfacția organizatorilor de a fi con
statat (cu prilejul meciului amical 
de fotbal R.F.G. — U.R.S.S.) că pro
blemelor de trafic (de care se te
meau) le-a fost găsită o optimă 
soluție grație noilor artere special 
amenajate, precum și satisfacția lor 
că evacuarea stadionului se face 
rapid și fără înghesuială. După 
meciul de fotbal .inaugural, eva
cuarea spectatorilor s-a efectuat 
în numai 11 minute!

Construcțiile olimpice au costat 
— firește — mult: cele din 
Munchen 1 350 000 000 mărci vest- 
germane. cele de la Kiel 95 000 000. 
la care adăugind cele 527 OOO 000

de lemn au fost amenajate 4 te-’ 
renuri dintr-un material sintetic. 
Atît tribunele cit și pista velo
dromului sînt protejate de un aco
periș de material transparent. 
Apa de ploaie sau rezultată din 
topirea zăpezilor, de pe acoperișul 
velodromului, ca și de pe imen
sul acoperiș de sticlă care se în
tinde deasupra stadionului și a al
tor’amplasamente este îndrumată, 
printr-un ingenios sistem de scur
gere, către lacul artificial din 
Parc, supus astfel și altei alimen
tări decît cea (reglabilă) din con
ductele orașului.

Dar, pentru că a venit din nou 
vorba despre acest mult discutat 
acoperiș al stadionului, să reținem 
că el a fost supus unor largi ex
pertize la care, în afară de ingi
neri, au participat psihologi, orni- 
tologi, glaciologi și specialiști în 

___ _____ _____ ___ ______ ____ film și televiziune, precum și fap- 
dage, ținută chiar în zilele Vizitei tui că în iarna trecută, în condi- 
noastre la sediul Comitetului de 
organizare — a atras o interven
ție — avertisment în acest sens, 
din partea președintelui C.I.O. Iar 
reclamele afișate pe stadionul o-

mărci ce se vor cheltui cu orga
nizarea propriu-zisâ, ajungem la 
o cifră totală de 1 972 de milioane 
mărci care — amuzantă coinci
dență !
fășurăril acestei a 
Coincidență care însă 
piedicat pe mul ți 
vest-germani (mai 
„Stern") să-i atace 
organizatori scriind că au făcut o 
nejudicioasă risipă de fonduri.

Aceștia se apără însă, arătînd că 
Olimpiada de la Tokio a costat 
mult mai muit iar, pe de altă 
parte, incereînd încă de Pe acum 
anumite „recuperări" ca : emite
rea unei monede speciale olim
pice de 10 mărci pusă în circula
ție, organizarea unei loterii etc. O 
altă formă, comercializarea în

semnelor olimpice, a luat o exțin- 
dere acută, ceea ce — la o con
ferință de presă cu Avery Brun-

— amuzantă 
concordă cu anul des-

XX-a ediții, 
nu i-a îm- 

,. comentatori, 
ales revista 
vehement pe

țiile unor zăpezi abundente și ale 
unor vînturi neobișnuit de pu
ternice, a trecut cu bine proba de 
rezistentă. în plus, se constată 
(mărturia termometrelor este de

LA HALTERE

TURUL FRANȚEI '72
Înaintea startului
La apropiatul Tur ciclist al Franței, 

aflat la a 59-a ediție, vor participa 132 
de alergători, reprezentând mărcile „Gi- 
tane”. ..Peugeot”, „Moltenl”. „Rocado” 
etc învingătorul ultimelor ediții, belgia
nul Eddy Merckx, va avea ca echipier 
pe compatriotul său Van Sprlngel. Din 
Italia vor participa Glmondl șl Zilioli, 
din Olanda vor fi prezentl la start Zoe- 
temelk si Pintens. Iar Spania va fi re
prezentată de Ocana șl Fuente, Franța 
va alinia un lot numeros, în frunte cu 
Poulldor. Guimard. Plngeon. Startul tn 
marea cursă va fl dat la 1 Iulie

100 m 
Kaufer 
în cea 
primul

DAVID
IA

DROOME ÎNVINS
W0LESDLR6

STEAUA A DISPUS DE LEGIA VARȘOVIA CD 7-2
5 NOI RECORDURI NAȚIONALE LA SENIORI

Intîlnirea Internațională de haltere 
dintre-echipele Steaua și Legia Var
șovia, desfășurată în sala din calea 
Plevnei, s-a încheiat cu un scor ca
tegoric In favoarea formației române : 
7—2. Nu este mai puțin'adevărat că 
oaspeții — lipsiți de cîteva elemente 
valoroase, reținute în lotul olimpic 
— au prezentat halterofili tineri, cu 
mai puțină experiență. Comportarea 
sportivilor români este totuși meri
torie, dacă avem in vedere cele 
cinci recorduri naționale de seniori 
doborîte cu acest prilej. La cate
goria pană, V. Rusu la „împins"
122.5 kg (la a patra încercare) ; la 
cat. supergrea V. Deac 145 kg la 
smuls și 477,5 kg la total t în afară 
de concurs, I. Hortopan (Olimpia) 
membru al lotului olimpic, a corec
tat alte două recorduri la cat. 
muscă : împins 105 kg și smuls
97.5 kg — ambele dintr-a patra în
cercare. Iată rezultatele înregis
trate i

: Z. Fiat ,(S.) 282,5
(L) -235 kg r '
S. Dincă (S) 297,5

Cat. muscă
Z. Gutowski

Cat. cocoș: . ____
J. Hanusz (L) 295 kg ;

Cat. pană : V. Rusu (S) 325
R. Wegrzyn (L) 280 kg ;

Cat. ușoară : A. Miuț (S) 350 kg, 
retras ;

C. Dumitru
(L) 385 kg ;
Kopczewski

kg 
kg

M. Szafraniec (L) —
Cat. semimijlocie :

395 kg, W. Sawerda
Cat. mijlocie : M.

410 kg, S. Pintilie 
ratat trei încercări 
aruncat) ;

Cat. semigrea : I. Csete 
K. Wroblewski (L) — a 
încercări la 135 kg —

Cat. grea W. Kurek
M. Parapancea (S) 380

Cat supergrea : V.
477,5 kg, R. Siurnacki 
Alte comentarii într-un număr 
mă tor.

(S) 
la

245
155

(S)

kg,
kg.

kg.

(S)

(E)
(a

kg.. <05 
ratat trei 

împins ;
(L) 420 

kg ;
Deac
(L) 430

kg,

(S) 
kg. 
ur-

In cadrul
nai de călărie de la Wolfsburg 
(R. F. a Germaniei) s-a desfășurat 
o probă de obstacole, cîștigată de 
sportivul vest-german Wolfgang 
Kunt. învingătorul, care a concurat 
pe calul „Ferrara", a parcurs tra
seul în lungime de 520 m cu 12 
obstacole în 51,8, fiind urmat de 
compatrioții săi Hendrik Snoek pe 
„Janeau" — 54,7 și Hartwig Steen- 
ken pe „Dar Lord" — 56,5. Concu
rentul englez David Broome (pe 
„Sportsman"), unul dintre favoriții 
cursei, a ocupat locul 7, cu 64,9.

concursului întemațio-

Construcția satului olimpic este și ea, practic, încheiată, așteptindu-și primii oaspeți. Vă prezentăm o imagine 
parțială a acestui viitor cartier..........................................................de iocuinfe al Miinchenului. Cu o săgeată este însemnat blocul tn 

care vor locui sportivii români

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
în cadrul unul concurs Internațional 
atletic care a avut loc la Saanjaervl (Fin
landa) proba de aruncarea greutății a 
fost clștlgată de polonezul Wl. Komar. 
El a realizat o performantă de 20,92 m.

In concursul do natatie de la Santa Clara 
(California), tlnăra înotătoare americană 
Jenny Wylie a obținut o surprinzătoare 
victorie în cursa de 400 m liber, pe care 
a cîștigat-o cu timpul de 4:23,9. Ea le-a 
întrecut pe Shirley Badashoss — 4:25.4, 
Cathy Calhoun — 4:25.7 șl Ann Simmons
— 4:28.4. In proba similară masculină, vic
toria a revenit lui Garry Hall cu perfor
manta de 4:04,9. urmat de Rick Deinone
— 4:06.2 si de vest-aermanut Hans Fass- 
nacht — 4;07,7. In proba feminină de 100 
m spate, primul loc a fost ocupat de 
sportiva canadiană Donna Marie Gurr 
cronometrată în 1 ;08.3

Plngeon (Franța) — la 21 sec., Michele 
Dancelli (Italia) — la 1:49, Erich Spahn 
(Elveția) — la 1:51 ș! Joaquim Agostinho 
(Portugalia) la 4:26 Ultima etapă a 
cursei, desfășurată contracronometru in
dividual pe distanta de 25 km, a revenit 
Iui Agostinho cu timpul de 32:47

Turul ciclist al Elveției a luat sflrșit, 
la Olten, cu victoria rutierului elvețian 
Louis Pfennlnger, urmat de Roger

Competiția ciclistâ, internațională ,,Cupa 
Mării Baltice" a continuat cu etaoa a 
9-a. disputată contracronometru indi
vidual pe distanța de 22 km. Victoria a 
revenit lui Eiskas (R.S.S. Lituaniană) 
cronometrat cu timpul de 30:09. Pe 
locurile următoare s-au clasat cicliștii 
polonezi Andrjewski — 30:32, Firkowski 
— 30:37 și Nowicki — 30 ;53. în clasa
mentul general individual continuă să 
conducă polonezul Mieceslaw Nowicki, 
urmat la 1:55 de Aleksandr Kasin (ft. 
S. S. Lituaniană) și la 2:46 de Vladimir 
Tihonov (Moscova)

limpic la meciul (televizat) R.F.G. necontestat) că în zilele fierbinți,
— U.R.S.S. au adus un venit de sub .acoperiș e măi răcoare decît
un sfert de milion mărci ; bineîn
țeles insă, aceste reclame vor fi 
ridicate de pe stadion în timpul 
J.O.... In fine, pentru justificarea 
cheltuielilor, se adtice și argumen
tul că găzduirea Olimpiadei re
prezintă pentru Miinchen o buna 
ocazie de a-și îmbogăți zestrea edi
litară. prin numeroasele construcții 
și amenajări, nu numai pur spor
tive. pe care le-a impus acest eve
niment.

Dar, să lăsăm aceste aspecte 
economice și — trecînd unu] din 
numeroasele poduri peste lacu] ar
tificial 
printre 
oprim 
această

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
La Nordhorn (R.F.G.) s-a disputat a 
doua întllnire internațională feminină de 
volei dintre selecționatele R. F a Get- 
maniei și Bulgariei. Gazdele au repur
tat victoria cu scorul de 3—1 (13—15, 
15—13. 15—4. 15—7)

(Urmare din pag. 1)

care 
fiind

mij-
nos-

bor—Stroe. Fiind deja accidentat, 
Stroe n-a mai putut lupta după 
primul minut, cedînd prin aban
don in fața lui Ion Gabor.

La semimuscă, finală tot între 
doi români l Ion Gibu Și Ion Stoi
ca. Gibu și-a surprins adversarul 
cu un tur de cap, poziție din 
Stoica n-a mai putut scăpa, 
învins prin tuș.

Pentru locul I la categoria 
locie au luptat reprezentantul
tur Vasiie Fodorpatachi, sovieticul 
H. Paluste și S. Naidenov (Bulga
ria). Cum în primul tur Fodorpata- 
chj îl învinsese la puncte pe Pa- 
iuste. luptătorul român a trebuit 
să-și dispute întîietatea cu bulgarul 
Naidenov. Evoluînd în aceeași ma
nieră ca și pînă acum (adică foarte 
bine), Fodorpatachi a cîștigat la 
puncte, ocupînd primul loc. în lup
ta pentru locurile 2 și 3. Paluste 
l-a învins prin tuș pe Naidenov.

Cu o fixare în ultima repriză, 
reprezentantul României la catego
ria muscă. Gheorghe Stoiciu a re
ușit să-1 depășească la puncte pe 
maghiarul I. Doncsek, clasîndu-se 
pe primul loc al categoriei.

In absența marilor favoriți 
tegoriei cocoș, I. Baciu și J. 
întrecerile pentru primele 
s-au disputat Intre trei 
tori români: Marin Dumitru, Mihai 
Boțilă și Ștefan Badea. După ce 
l-a depășit la puncte (4—1) pe Bo- 
țilă, Marin Dumitru l-a întrecut de 
aceeași manieră și pe Badea (6—4), 
ureînd pe prima treaptă a catego
riei. Cu această victorie. Dumitru 
a făcut într-o companie selectă un 
mare pas spre titularizarea în for
mația pentru Munchen. La pană, 
Ion Păun (unul dintre favoriții ca
tegoriei) s-a accidentat în partida 
cu Merglișvili (U.R.S.S.) și nu s-a 
mai prezentat la meciul cu Cornel 
Ionescu. In aceste condiții, finala 
s-a disputat între C. Ionescu și D. 
Merglișvili. Cu un tur de cap (min. 
2), sportivul sovietic a cîștigat prin 
tuș.

Locul I la categoria semiușoară 
a fost ocupat de campionul olim
pic R. Rurua (U.R.S.S.), în urma 
unei dispute epuizante cu S. Po
pescu care s-a încheiat nedecis 
(4—4). sovieticul avînd un punct 
de penalizare mai puțin. Tot în 
urma unui rezultat de egalitate, cu 
care s-a încheiat partida finală la 
categoria ușoară, dintre Ion Enache 
și T. Veselin (Bulgaria), sportivul 
român a ocupat locul I. De men-

ai ca- 
Varga, 
locuri 
luptă-

ționat că, în semifinală, Enache 
l-a învins pe vicecampionul olim
pic D. Robin (Franța). In ultimul 
meci de la greco-romane, la cate
goria grea, s-au întîlnit V. Do
lipschi și A. Zelenko (U.R.S.S.), dar 
pentru locurile II și III, deoarece 
cîștigătorul, Anatoli Roscin, fusese 
desemnat în partidele anterioare. 
Meciul s-a terminat egal, ambii 
luptători clasîndu-se pe locul II.

La lupte libere, tot la semigrea 
a fost desemnat primul campion 
— J. Csatari (Ungaria), în urma 
victoriei la puncte asupra lui G. 
Bachman (R.D.G.). La semiușoară, 
Em. Cristian, fiind declarat învin
gător prin descalificarea lui P. Poa- 
lelungi, a cîștigat turneul. Poale- 
lungi, la rîndul său, a dispus net 
(12—5) de N. Cristev (Bulgaria). 
Cea de a doua victorie românească 
la acest stil a fost obținută de 
P. Cearnău (muscă), care l-a_ în
trecut clar' la puncte pe E. 
(R.D.G.).

Tînărul Gh. Buceag n-a 
trece de experimentatul și valo
rosul D. Robin (Franța), cîștigă
torul categoriei ușoare, fiind nevoit 
să se recunoască invins. Totuși, 
locul II ocupat de el este meri
toriu. O surpriză neplăcută pentru 
noi a fost înfrîngerea la puncte (în 
ultimul minut) a lui Petre Coman, 
în fața cubanezului J. Cardoso, 
care a ocupat primul loc la pană. 
La semimijlocie, Vasiie Iorga deși 
n-a reușit să-1 depășească pe viee- 
campionul mondial H. Stottmeister 
(R.D.G.), cu câre â terminat la 
egalitate, avînd un punct mai pu
țin penalizare, s-a clasat pe locul I 
Cu toate că a evoluat exce
lent în acest turneu, tînărul Gh. 
Ștefan (semimuscă) a trebuit să 
se mulțumească cu locul secund, 
fiind învins, în finală, de cuba
nezul M. Cordero. In ultima dis
pută a cocoșilor, cubanezul S. Ca
ron și-a apropriat locul I, învin- 
gîndu-1 la limită (3—2) pe N. Du
mitru. Cîștigătorul la mijlocie s-a 
decis în partida I. Stoianov (Bul
garia) — K. Bajko (Ungaria), în 
care Stoianov a terminat învin
gător.

Ultimul meci al Turneului inter
național i-a adus pe saltea pe greii 
Ștefan Stingu și P. Germcr (R.D.G.). 
Luptînd decis, Stingu a obțin t vic
toria la puncte, adjudeeîndu-și pri
mul loc.

La încheierea competiției se poa
te constata un frumos bilanț al 
luptătorilor români : șapte locuri I 
la greco-romane și patru la libere.

GRECO ROMANE: LIBERE :

Bock

putut

Cat. semimuscă : 1. ION GIBU
(România), 2. VI. Netvetaev (U.R.S.S.), 
3. I. Stoica (România) ; cat. muscă : 
l.GHEORGHE STOICIU (România), 2. 
I. Doncsek (Ungaria), 3. VI. Arutinov 
(U.R.S.S.) ; cat. cocoș : 1. MARIN DU
MITRU (România), 2. St. Badea (Ro
mânia), 3 M. Boțilă (România) ; cat. 
pană ; 1. DJKRAN MERGLISVTL1 
(U.R.S.S.), 2 C. Ionescu (România), 3. 
I. Păun (România) ; cat. semiușoară : 
1 ROMAN RURUA (U.R.S.S.), 2.
S. Popescu (România), 3. E. Lars 
(Suedia) : cat. ușoară : 1. ION ENA
CHE (România), 2. T. Veselin (Bulga
ria), 3. D. Robin (Franța) ; cat. semi
mijlocie : 1. ION GABOR (România), 
2.S. Olteanu (România), 3. P. Stroe 
(România) ; cat. mijlocie : 1. VASILE 
FODORPATACHI (România), 2. H. Pa
luste (U.R.S.S.), 3. S. Naidenov (Bulga
ria) ; cat. semigrea : 1. NICOLAE 
MARTINESCU (România), 2. N. Bal- 
boșin (U.R.S.S.), 3.
(U.R.S.S.) ;* cat. grea : 1. 
ROSCIN (U.R.S.S.), 2. V. 
(România) și A. Zelenko 
3. R. Codreanu (România).

E. Artiuhin 
ANATOLI 
Dolipschi 

(U.R.S.S.),

Cat. semimuscă : 1. A. MIGUEL 
CORDERO (Cuba), 2. Gh. Ștefan 
(România), 3. I. Iatagan (România) ; 
cat .muscă : 1. PETRE CEARNAU 
(România), 2 N. Sodnamcere (Mon
golia), 3. W. Bock (R.D.G.) ; cat. co
coș : 1. R. SORGE CARON (Cuba),
2. L. Klinga (Ungaria), 3. N. 
(România) ; cat. 
Cardosa (Cuba), 
(România), 3. 
(Polonia) ; cat. semiușoară : 
LIAN CRISTIAN (România), 
Poalelungi (România), 3. 
(Bulgaria) ; cat. ușoară : 1.
ROBIN (Franța), 2. Gh. Buceag (Ro
mânia), 3. L. Ambruș (România) ; cat. 
semimijlocie : 1. VASILE IORGA 
(România). 2. H. Stottmeister (R.D.G.),
3. I. Dumitru (România) ; cat. mijlo
cie : STOINOV IORDANOV (Bulga
ria), 2. K Bajko (Ungaria), 3. G; 
Spindler (R.D.G.) ; cat. semigrea : L 
IOSZEF CSATARI (Ungaria), 2. G. 
Bachman (R.D.G;), 3. A. Hecher 
(R.F.G.) ; cat. grea : 1. ȘTEFAN 
STINGU (România). 2. P. Germer 
(R.DG.), 3. L. Șimon (România).

Numeroși spectatori au urmărit la Bris
bane a doua întllnire Internațională de 
rugby dintre selecționatele Australiei ș! 
Franței. Rugbyștli francez! au obținut 
victoria cu scorul de 15—15.

Campionul mondial de box la catego
ria mijlocie, argentinianul Carlos Mon
zon a acceptat să-și pună titlul tn joc 
In fata danezului Tom Bogs, fost cam
pion al Europei. Meciul se va desfășu
ra la 19 august la Copenhaga

pană :
2. P.

A.

Dumitru
1. Jose

Coman
Stolarski
I. EMI- 

. 2. P.
N. Kristev 

DANIEL

care își răsfiră brațele 
diversele baze — să ne 

la o altă construcție (la 
oră, complet terminată) 

velodromul, cu o capacitate de 
5 000 locuri pentru public și peste 
400 pentru presă și televiziune.

Pista velodromului, lungă de 
285,71 m și lată de 7,31 m, este 
construită dintr-un lemn special, 
foarte rezistent (un arbore afri
can) iar curbele au o înclinare de 
48 de grade care permit o viteză 
maximă de 55 km pe oră. Ciclis
mul de pistă nefiind însă prea 
popular în Munchen, organizato
rii contează pe utilizarea acestei 
baze, după Jocuri, ca stadion de 
tenis și — în această intenție — 
în spațiul din interiorul inelului

în afara lui !
Am amintit despre amenajările 

pentru presă de la velodrom. Se 
cuvine să ne oprim însă, ceva 
mai mult asupra celor de la con
strucția numărul L stadionul. Aici, 
în dreapta tribunei oficiale. în- 
tr-un sector aflat în întregime sub 
acoperiș, se găsesc la dispoziția 
ziariștilor 927 de locuri cu pupi
tru. 870 de locuri fără pupitru si 
614 locuri pentru comentatorii de 
radio și televiziune, dintre care 
450 cu aparate-monitor. Un cir
cuit închis de televiziune, cu 12 
canale, cu ramificații atît la locu
rile de pe stadion cit și la Centrul 
de presă, va informa permanent 
pe ziariștii acreditați asupra des- 
fășurării probelor pe toate bazele 
olimpice. Gazetarii care nu vor 
transmite direct de pe stadion au 
la dispoziție, la Centrul de presă, 
o sală de lucru cu 100 mașini de 
scris (echipate cu claviatură pen
tru toate limbile). 50 de telefoane, 
20 de telexuri, săli de interviuri, 
etc.

Despre alte amenajări din Parcul 
olimpic al capitalei bavareze (la 

: care au lucrat 1001 arhitecti si care 
— se speră — vor fi complet ter
minate în prima săptămînă a lu- 

într-un număr viitor.

SUZI I

Nicolae Martinescu încearcă să finalizeze un supteu dar adversarul său,
Lorentz Hecker (R F. a Germaniei) a reușit să iasă din șpaltul de luptă. 

(Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate)
Foto; S. BAK.CSY

Cu prilejul Inaugurării Stadionului . 
Olimpic de la Mu'nehen (cu meciul de 
fotbal R. F. a Germaniei — U.R.S.S.), 1» 
centrul de presă a fost un moment de 
intensă emoție : de ioc speriat și deran
jat de ..febra'’ din jurul său. un șoarece 
se. . . plimba foarte liniștit chiar în 
mijlocul sălii principale. A fost un șoc 
tn special pentru funcționarele de la 
centrul de presă, care au căutat să se... 
apere urcîndu-se pe scaune ! Cel mal 
puțin Impresionat a fost șeful centru
lui de presă. Wolf-Dleter Angerer, care 
a decretat pe loc : „Nu loviți șoare
cele ! Ne poartă noroc. II cheamă Suzl

LA CULES DE MURE
In primul tur al campionatului spa

niol. echipa bascilor din San Sebastian 
lucind In deplasare, cu Malaga, a reușit 
un meci nul (0—0). după ce. In cursul 
partidei dăduse dovadă de o superiori
tate evidentă. Portarul. Esnaola, de la 
San Sebastian, declarase cu această oca
zie că. plictisit de inactivitate, ar fi pre
ferat să meargă în pădurea pe , mărgi
nește stadionul din Malaga șl să culeagă 
mure, fruct aflat din abundentă în se
zonul respectiv.

In retur, lucrurile s-au petrecut altfel 
și aceeași Malaga, evoluind pe terenul 
adversarilor lor din nordul Spaniei, au 
reușit o excelentă victorie. In depla
sare. cu 4—0. Imediat după terminarea 
meciului. Esnaola a primit un pachețel 
continînd patru mure splendide, proas
păt culese, șl o notiță 
în 90 de minute de joc, 
lege mal multe 1“

PREA CUCERNICUL

voltarea soccerulul tn rindul femeilor. 
Si. atunci, a luat flintă o federație inter
națională separată, numai a fotbalului 
feminin, condusă de. . . un bărbat.

. Iată însă că. de curlnd. cu prilejul 
reuniunii de la Vlena a Comitetului exe
cutiv al U E.F.A.. forul soccerului euro
pean a recunoscut fotbalul feminin. Mal 
mult, pe linsă Sandor Bares (Ungaria) 

..și Artemlo Franchl (Italia). o femele a 
fost aleasă ca vicepreședinte al U.EjF.a. 
F. vorba de d-na Dhal Engelbrechtsen 
(Danemarca), care va ti și prima fe
mele ce va prezida o comisie a forului 
european Firește, comisia fotbalului fe
minin. unde v» fi ajutată de o altă fe
mele. suedeza Karen Rosen.

Așadar, recunoaștere deplină fi fotba
lului feminin la U.E.F.A. Pe dnd pri
mul campionat european 7

20 DE PENALTYURI INTR-UN 
SINGUR MECI I

„Cu regretul că 
nu atl putut eu-

ARBITRU
de primă cate-Fostul arbitru Italian, ... _____

gorie. Lulgi Bombarra. a povestit ziariș
tilor următoarea istorioară nostimă :

— Cred că slnt unicul arbitru Italian, 
căruia după terminarea unul meci foar
te greu. DUbllcul. In extaz, l-a sărutat 
mina.. .

— Probabil, drept recunoștință pentru 
modiU Impecabil In care atl arbitrat, 
nu ?

— Ași ! Ca să pot părăsi cabina lm- 
uresurată de spectatorii lnfurlațl, mă 
travestisem In episcou 1

U.E.F.A. A ADMIS FOTBALUL 
FEMININ

Cu toate că pînă acum au șl avut loe 
două campionate mondiale de fotbal 
feminin, nici F I.F.A.. dar nici U.E.F.A. 
nu au recunoicut ta mod oficial dea*

Un fapt cu totul Ieșit din comun s-a 
netrecut într-una din semifinalele „Cupei . 
R. F. n Germaniei”. în meciul retur din
tre Schalke 04 și F.C. K61n, arbitrul a 
fost nevoit să dicteze nu mai puțin de 
20 de penaltyuri 1 In timpul regulamen
tar de 1oc cele două formații au bene
ficiat de patru lovituri de la 11 m șl 
cum scorul a devenit 5—2 pentru Schalke 
rezultatul generai al celor două partide 
a devenit egal rămlntnd același și după, 
prelungiri. Pentru a fi desemnată una 
din echipe In finală, arbitrul a procedat 
conform regulamentului, acordînd ' în 
continuare cite opt penaltyuri fiecărei 
formații. In total, deci 20 I Schalke a 
transformat sase din acestea, tn 
F. C. K<51n. cinci

SI astfel s-a callfloat In finală 
04 care va avea ca adversară 
Kaiserslautern.

Radu URZICEANU

‘Ziarul ..Nepsport" 
Pesta publică următoarea 
tură privind campionatul

Buda- 
carlca- 

euro- 
pean de rotbal. tn timp ce jucă
torul belgian ocupă locul III șl 
cel vest-german șl sovietic ur
că pe scări pentru a ocupa locul 
1. respectiv locul II. fotbalistul 
maghiar a rămas la „parter” și 
așteaptă ascensorul, care este in
să defect... Acestuia nu-1 rămine 
altceva decît să spună : „Aștept 
să se repare liftul...“

timp ce
Schalke 
pe F.C.

* ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• în campionatul U.R.S.S. după 13 eta

pe conduce Zarla Voroșilovgrad cu 20 
puncte, urmată de Dinamo Tbilisi 15 
puncte. Ț.SK.A, Moscova 14 puncte 
Rezultate tehnice : Zarla — Karpatt 4—1; 
Dinamo Tbilisi — ȚS K.A. 0—0 ; Ararat 
— Zenit 4—2 : S.K.A. Rostov pe Don — 
Dnepr 4—o : Dinamo Moscova — ~'
namo Minsk 0—1 ; Kairat — 
Kiev 1—1 ; Torpedo Moscova 
motiv Moscova 1—0 : Zenit " 
Spartak Moscova 0—0.
• Rezultate înregistrate în etapa de

slmbătă a campionatului —”     
Eintracht Braunschweig ___  _____
lautera 1—1; Eintracht Frankfurt pe

Dl-
Dinamo

Loko-
Leningrad —

vest-german: 
F.C. Kaiser-

Main — Hanovi-a 96 3—1 ; Bayern Mu'n
ehen — Borussia Dortmund 1—0 : For
tuna Dtlsseldorf — VFL Bochum 3—1; 
Werder Bremen _ Hamburger SV 4—0’; 
Schalke 04 — VfB Stuttgart 2—1 In cla
sament : 1. Bayern MUnchen — 53 p ; 
2. Schalke 04 — 52 p Ultima etapă este 
programată la 28 Iunie.

• Turneul International de la Brno, 
l-ezervat echipelor de juniori, s-a Înche
iat cu victoria formației Slavia Praga 
care. în ultimul meci, a terminat la ega
litate cu Zbrojovka Brno: 2—2. Pe locul 
trei s-a clasat echipa maghiară Dozsa 
Fees.



MARATONUL CAMPIONATULUI S-A ÎNCHEIAT
Politehnica lași și Crișul Oradea au retrogradat in Divizia B

* DINAMO 2(1)

(F.C. ARGEȘ 3(1] DtRDY-SPMTACOL V.T.A. 2(0)
S.C. BACĂU k-___________ 0(0)

DOUĂ REPRIZE

LA ȘTAFETA CAMPIOANELOR
DIAMETRAL OPUSE

de la

O coincidență fericită a făcut ca 
spectacolul de încheiere a ediției 
1971/72 a campionatului Diviziei A să 
fie interpretat de două ... campioane. 
Fosta și actuala. Duel între două 
VALORI ale fotbalului nostru. Duel 
de orgoliu. La capătul unui med de 
mare atracție, meci între trecin și 
prezent, a învins prezentul, ștafeta 
de primă echipă a țării fiind pre
dată intr-un joc-spectacol remarca
bil prin cîteva virtuți evidente. Vi
teză de sprint, dominind' majoritatea 
a.țiunilor, care alternau fulgerător de 
la o poară Ia alta, angajament total, 
finețe tehnică și multe goluri, unul 
mai frumos ca altul.

A învins F. C. Argeș, putea să în
vingă și Dinamo, dar parcă piteștenii 
au dorit mai mult — pătimaș aproa
pe — victoria în meciul de final.

Partida începe sub semnul atacu
rilor mai susținute ale dinamoviști-

lor, a căror ofensivă în trombă este 
greu contenită de rețelele sistemului 
defensiv al oaspeților. Pe măsura 
scurgerii minutelor, piteștenii recurg 
insă tot mai des la capcana jocului la 
ofsaid, care face repetate victime în 
rîndul fotbaliștilor bucureșteni, reu
șind. totodată, să le rupă adeseori 
ritmul ofensiv. Treptat, echipa oas
pete iese la atac, acțiunile ofensive 
ale celor două formații avînd la un 
moment dat fizionomia -valurilor" 
care se succed de la o poartă la alta, 
golul plutind pe fiecare dintre ele. 
Iată, sintetic, radiografia celor cinci 
puncte înscrise: min. 17 — șutează 
Sâlceanu, puternic, Stan respinge ba
lonul înalt în fața porții și in mo
mentul recuperării Iui este păcălit de 
Lucescu, care i-1 .suflă" și marchează: 
1—6; min. 45 — Cheran pierde mingea 
copilărește la Jercan, care pătrunde 
în careu, _ driblează tot ce are in

și...față, inclusiv pe Constantinescu și... 
1—1 ; min. 55 — șut puternic de la 
18 m al lui Radu, la colț. între Con
stantinescu și Cheran : 1—2 ; min. 61
— gol splendid înscris de Dumitrache, 
al cărui șut, de la 20 m, a -mușcat" 
bara transversală : 2—2 ; cu un minut 
înainte de final, Constantinescu apără
— pentru fotografie — o minge care 
ieșea afară, n-o reține însă și Fră- 
țilă oficiază, prin ultimul gol al cam
pionatului, victoria totală a argeșe
nilor.

Marius POPESCU

A.S.A. 3(0)
^POLITEHNICAL____________

de mi- 
găseau

ARAD 25 (prin telefon, 
trimisul nostru)

După aspectul primelor 45 
nute (în care gazdele nu-și 
cadența, iar jucătorii băcăuani au
avut o judicioasă așezare în teren 
— retrăgîndu-1 pe Pană în linia 
mediană — ca și printr-o bună cir
culație a mingii, perioadă de timp 
în care au și reușit să mențină 
echilibrul în joc) ne gîndeam dacă 
arădenii nu vor fi puși în imposibi
litatea de a obține, acum și locul .2 
în clasament Vrînd parcă să ne 
contrazică, la reluare, jucătorii 
U.T.A.-ei au schimbat total maniera 
de joc, au acționat dezinvolt și 
ofensiv, etalînd o gamă bogată de

procedee tehnico-tactice. Din minu
tul 46, pe teren a existat o singură 
echipă : U.T.A., cu un Domide în 
excelentă dispoziție, „creierul elec- 
tronic’1 al formației arădene. Pînă 
în min. 70, oaspeții s-au apărat 
eroic, făcînd eforturi disperate pen
tru a împiedica deschiderea sco
rului. Cînd toată lumea vedea min
gea în plasă, un picior salvator al 
lui Comănescu sau al lui Catargiu,

Stadion ..23 August" ; nocturnă : timp rece : teren bun ; spectatori apro
ximativ 18 000. Au marcat: LUCESCU (min. 17). JERCAN (min. 45). RADU 
(min. 55), DUMITRACHE (min. 61), FRAȚTLA (min. 89). Raportul șuturilor la 
poartă : 11—11 (pe spațiul porții : 4—7). Raport de eornere : 7—6.

DINAMO : Constantinescu — Cheran. G. SANDU DOBBAV (min 4* • Ba- 
tacliu, min. 65 : D Popeseu). Deleanu — DINU Sâlceanu — LUCESCU DU- 
MITRIU II DUMITRACHE, DUMITRESCU.

F. C. ARGEȘ : STAN — Barbu (min. 70 Ciolan) — PIGULEA VLAD OL- 
TEANU. IVAN II — PREPURGEL, M. POPESCU (min. 75 : Frății â) — RADU, 
DOBRIN. JERCAN.

A arbitrat : IOAN RUS ♦ ***. ajutat ia linie de P. Vamoș și L Soos 
(toți din Tg. Mureș).

Trofeul Petschovscht : 9.
Meciul de tlneret-rezerve a fost aminat.

REVĂRSARE 
DE NERVI 

SI... VICTORIA CELUI MAI RUN

o trimetea în corner.
După ce în min. 65 Kun a expe

diat o bombă, de la 35 m, în bara 
laterală, făcîndu-1 pe Cizic spectator 
norocos, tot 
scorul cinci 
luînd din 
sub bară, o .. . _
filiera Domide—Broșovschi.. Al doi
lea gol a fost înscris de Sima care 
a reluat, fără dificultate, cu capul, 
o minge centrată perfect de pe par
tea dreaptă de către Axente.

Echipa arădeană a părăsit stadio
nul în ropote de aplauze, încheind 
onorabil un sezon încărcat.____

Gheorghe NERTEA

el a reușit să deschidă 
minute mai tîrziu, re- 

întoarecere, imparabil, 
minge care trecuse pe

JIUL 2(0)
PETROLUL__________ «6»)

DOAR MULȚESCU 
A STRĂLUCIT!

daPETROȘANI 25 (prin telefon, 
la trimisul nostru)

Puțini spectatori în tribunele sta
dionului din localitate, la o partidă 
ce se anunța extrem de disputată 
prin poziția precară pe care am
bele formații o aveau în dasa- 
iment înaintea acestei ultime etape. 
Unii au rămas acasă. în semn de 
nemulțumire pentnu evoluția e- 
chipei lor din etapele precedente 
(vezi punctele pierdute cu Farul, 
F. C. Argeș și Rapid !), alții, pro
babil, nu au vrut să asiste la una 
din variantele posibițe privind re
trogradarea echipei preferate.

Partida nu a avut însă drama
tismul și încărcătura nervoasă la 
care ne așteptam, dimpotrivă, a 
fost de un slab nivel tehnic, cu 
numeroase pase greșite de o parte 
și de alta, cu faze încâlcite, rezol
vate cu mult înainte de 
ge în preajma careului

a se ajun- 
de 16 m.

răcoros ;Jlul ; timp 
spectatori aproxima-

Stadionul 
teren bun; ______ _ _ _________
tiv 3000. Au marcat: FAGAȘ (min. 
75) și MULȚESCU (min 88). Ra
portul șuturilor la poartă: 13—7 
(pe spațiul porții: 7—3) Raport 
de eornere: 1—9.

JIUL : sucru — Georgescu, 
Georgevici, Stocker, Tonca — 
DODU, Libardi — FAGAȘ. MUL- 
ȚESCV, Stoian (min. 25 COTOR
MANI), Naidin (min. 52 Urmeș)

PETROLUL: M. Ionescu — N 
IONESCU, BADIN, Mierluț. Clu- 
pitu — CRÎNGAȘU. TUHASZ — 
Dincuță, GROZEA, Moldovan, O- 
orișan.

A arbitrat GH. LIMONA 
***** aiutat foarte bine la 
tușă de I. Hrisafi și Gh. Micloș 
(toti din București).

Trofeul Petoschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : JIUL—PE

TROLUL 2—2 (0-0).

Ambele partenere s-au tatonat re
ciproc, n-au îndrăznit prea mult 
pentru a nu se trezi cu cine știe 
ce situații neplăcute. Jiul a încer
cat de multe ori să stăpînească te
renul, să-și impună jocul de echi
pă gazdă, dar acolo, în linia întîi, 
unde doar Mulțescu a strălucit prin 
jocul său eficace și inteligent, o- 
mul de gol nu s-a ivit; Stnian, 
Naidin sau Dodu care urca deseori 
în atac, au fost depășiți de adver
sarii ce îi marcau cu strictețe. Pe
trolul a jucat atent în apărare, lă- 
sînd.u-d în față pe Oprișan și Mol
dovan, unde de multe ori au reali
zat unele lucruri bune, dar așa 
cum aminteam mai sus, numai pînă 
fn apropierea careului de 16 m.

Pînă în minutul cînd Jiul a des
chis scorul, fazele au decurs a- 
proape matematic, după un tipar 
cam plicticos, cu unele excepții, și 
nu o amintim derit pe aceea din 
min. 45. cînd la o fază fierbinte, 
Cotormani a trimis balonul din ca
reu în bară. înlocuirile efectuate 
de antrenorul Iordache (introduce
rea lui Cotormani și a lui Urmeș) a 
mai îmbunătățit jocul în atac al 
echipei locale, care pînă la urmă 
s-a desprins de adversara sa nu 
numai prin cele două goluri, dar 
șl prin câteva faze de mai bună 
calitate.

La fluierul final al arbitrului am
bele echipe au părăsit mulțumite 
terenul. Jiul de victoria pe care 
o sconta, Petrolul de decizia sal
vatoare pe care A.S.A. o hotărîse 
la Tg. Mures în detrimentul Poli
tehnicii din Iași.

TG. MUREȘ 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

E inutil să mai spunem că la Tg. 
Mureș a fost un meci dramatic, de 
mare tensiune, de nervi, de descăr
cări de energii care puteau să fi 
fost utilizate mai bine in folosul fot
balului. Dar, jucătorii (mai ales cei 
din Iași) nu s-au putut stăpîni. Lu
crurile s-au calmat doar atunci cînd 
Mureșan a marcat al treilea gol pen
tru echipa sa și cind ieșenii și-au 
văzut năruit visul de a rămîne în 
Divizia A. Pentru oaspeți finalul a 
fost dramatic. Dar acesta este spor
tul, unul cîștigă, celălalt trebuie să 
se recunoască învins. Numai că a- 
ceasta nu s-a petrecut în limitele 
fair-play-ului și scenele la care am 
asistat au lăsat tuturor un gust amar. 
Am văzut tot arsenalul antifotbalu-

Stadionul „23 August*; timp ră
coros; teren bun; spectatori a- 
proximativ 13 000. Au marcat : 
CUPERMAN (min. 3), MUREȘAN 
(min, 67 și 88), FAZEKAȘ (min. 
70). Raportul șuturilor la poartâ: 
13—8 (pe spațiul porții: 7—4). Ra
port de eornere: 8—3

A.S.A. : Nagel — SLEAM, Se- 
keli, Uncheașu, CZAKO - 
RODI, Soloși — Fazekaș, 
MUREȘAN, Hajnal (min. 
căci II),

POLITEHNICA: POP — 
la I, Alecu, STOICESCU, 
Romila n, Simionaș. — 
(min. 67 Marica), 
Lupulescu, MOLDOVEANU.

A arbitrat AUREL
★ ★★. ajutat la linie de Gh. 
tezan și R. Stîncan (toți 
București).

Trofeul Petschovschi: 6
La tineret-rezerve : A. S. 

POLITEHNICA 0—0.

- VA-
Nagy, 

85 Lu-

Romi- 
Pal — 
Dănilă 

Cu perm an,

BENTU, 
Re
din

A.-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Alecu, Mu-lui, proteste, loviri 
reșan), joc dur, amenințări la adresa 
arbitrului, bruscări ale tușierului 
Stîncan de către Moldoveanu, Pop și 
Lupulescu. după golul înscris de Fa- 
zekaș, șovăieli ale arbitrului Aurei 
Bentu, prea moale pentru un aseme
nea meci, chiar lipsit de autoritate, 
pentru a pune la punct lucrurile. De 
aceea l-am și notat cu trei stele.

Să încercăm să redăm pe scurt 
desfășurarea meciului, cu începutul 
său neașteptat, cu dramatica răstur
nare de situații, cu finalul în care 
trebuie să recunoaștem, cînd cel mai 
bun s-a impus.

Vigoarea oaspeților i-a surprins pe 
mureșeni și în min. 3, după o com
binație Moldoveanu — Simionaș — 
Cuperman, ultimul a deschis scorul 
cu un șut, de la marginea careului. 
Localnicii sînt descumpăniți, publicul 
devine nervos atunci cînd Mureșan 
(min. 14 și 17), Hajnal (min. 32), Fa- 
zekaș (min. 38) și din nou Mureșan 
(min. 42) ratează situații favorabile. 
Publicul îi acuză, dar vom vedea că 
pe nedrept. Ieșenii sint mai clari, mai 
hotăriți, după pauză (min. 53) puteau 
să mărească scorul (bomba Iui Cu
perman a zguduit bara). Dar, gaz
dele redevin ceea ce au fost în acest 
campionat, se impun și Mureșan ega
lează cu capul din centrarea lui Va- 
rodi (min. 67). Peste 3 minute scapă 
singur Fazekaș. centrează defectuos, 
Romilă I ti retrimite mingea (aici e 
momentul psihologic) și Fazekaș în
scrie. Ieșenii acuză ofsaid, (dar nu a 
fost), și-1 bruschează pe tușier. Arbi
trul A. Bentu a arătat cartonașul 
galben Iui Moldoveanu, Stoicescu și 
Marica, dar nu se poate impune. Tn 
min. 88, Ia o minge lungă, Mureșan 
sprintează, driblează și pe portar și 
înscrie semnînd sentința de retrogra
dare a Politehnicii.

Stadionul U.T A. ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori 5 000 ; 
Au marcat : KUN (min. 70) si 
SIMA (min. 33). Raportul șuturi- 
lor la poartă : 14—6 (pe spațiul 
porții : 7—3). Raport de eornere: 
16-5.

U.T.A. : Vidac — BIRAU (min. 
40 Calinin). Lereter, Pojoni, Po
povic: — Petescu. Broșovschi — 
AXENTE, KUN II. DOMIDE, 
Sima.

S. C BACAU : Cizic — Kiss. Si- 
năuceanu, Catareiu. Comănescu 
— VATAFU. DUTAN (min. 38 
Hrițcu’i — Mioc, PANA, Rugiu- 
bei Bătută (min. 88 Florea).

A arbitrat V. DUMITRESCU 
***** aiutat la linie de S. 
Stăncescu si I. Urdea — toți din 
București.

Trofeul Petscliovschi : 9.
La tlneret-rezerve : U.T.A. — 

S.C. BACAU 2—0 (0—0)

FARUL 2(2)

Univ. CRAIOVA 1(1)

C. ALEXE

CONSTANȚA 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

După cele mai complete și mai 
realiste calcule, partida programată 
în bătrînul Tomis, se încadra și ea 
în circuitul așa-ziselor întîlniri „de 
foc“, decisive pentru evitarea lo
cului 15, gazdele aveau nevoie de 
cel puțin un punct pentru a se pu
tea considera în afara oricărui pe
ricol. Și elevii lui Cosmoc au reușit 
să obțină nu unul, ci ambele puncte, 
aducînd suporterilor lor satisfacția 
unei mari împliniri. Odată cu a-

ST. RO$U 2(1)

C.F.R. CLUJ ‘o(0)
laBRAȘOV 25 (prin telefon, de 

trimisul nostru)
Cînd se aflau parcă mai aproape 

ca niciodată de împlinirea marelui 
vis, feroviarii clujeni au primit la 
Brașov o lovitură pe care au de
monstrat că nu o pot suporta. De 
la Tg. Mureș venise vestea că ie
șenii conduceau, iar sub Tîmpa, 
Pescaru. nemarcat. înscrisese ou 
capul un gol în min. 24 și în acest 
context C.F.R.-ul și-a pierdut ca
pul. Divizia B devenise o realitate

AM ÎNTÎLNIT Șl ÎNVINȘI HRICRI
Rădu- 
ce a- 
nu a 

Pesca-

pentru băieții tandemului 
lescu-Munteanu, o realitate 
tîma ca plumbul și nimeni 
rezistat șocului. Numai că 
ru, de două ori, Ghergheli 
Gyorfi și o dată bara în min. 37 
s-au opus unui scor dezastruos 
pentru echipa din Cluj. La pauză, 
C.F.R.-ul se afla în Divizia B și 
soarta i se părea potrivnică. Așa că 
începutul reprizei secunde a pre
zentat team-ul de pe Someș la fel 
de debusolat, sub valoarea demon-

TRIUNGHIULARUL
ATLETIC
FEMININ

(Urmare din pag. D

dezamăgirea spectatorilor, ambele 
atlete au ezitări, doborînd cu regu
laritate, fapt care aduce olandezei un neașteptat succes !

REZULTATE : 1. Ria Ahlers (O) 1,80 
ro-record, 2. Cornelia Popeseu (R)
I, 80 m, 3. Alena Proskova (C) 1,77 m,
4. Milada Karbanova (C) 1,77 m, 5. Mar- 
jan Ackerman (O) 1,74 m, 6. Draga 
Comșa (R) 1,65 m.
GLESKOVA ÎNVINSA LA „SUTA"!

O adevărată rafală de vînt s-a 
așternut în fața sprinterelor angajate 
pe distanța de 100 m. Cehoslovaca 
Eva Gleskova, creditată recent cu
II, 1, a plecat mai bine și a condus 
aproximativ pînă Ia 75 m, cînd a fost 
ajunsă de olandeza Wilma van Gool. 
Cele două sportive au trecut în ace
lași timp linia de sosire, iar fotografia 
a decis s 1. Van Gool — 2. Gleskova. 
Modestă —- evoluția sportivelor noas
tre.

REZULTATE. I. Wilma van Gool 
(0) 11,8 (Vînt din față 4,34 m/sec.). 2. 
Eva Gleskova (C) 11.8, 3. Lidy Ma- 
kinje (0) 12,3, 4. Eva Putnova (C) 12.6,
5. Adriana Surdu (R) 12,6, 6. Maria 
Lazăr (R) 12,7.
VICTORIE NETA LA ARUNCAREA 

DISCULUI

Cuplul discobolelor românce Me- 
nis-Manoliu a obținut o victorie netă, 
clasa lor ridicată fiind determinantă 
nu numai asupra clasamentului ci și, 
în primul rînd, asupra rezultatelor cu 
care aceste două exeeler.îe au înche
iat întrecerea. Din păcate, și în ca
zul discului, vîntul a încurcat, real
mente desfășurarea probei și efortu
rile atletelor.

Un sincer regret pentru aruncarea 
de aproape 65 de metri izbutită de 
Menis, în ultima sa încercare, din pă
cate, ușor depășită.

REZULTATE : 1. Argentina Menis 
(R) 62,04 m, 2. Lia Manoliu (R) 
60,74 m, 3. Anneke de Bruyn (0) 
51,84 m, 4. Helena Vyhnalova (C) 
49,30 m, 5. Jita Kostkova (C) 48,30 m,
6. Jet van Wageningen (0) 44,74 m.

SUCCES OLANDEZ LA 400 M
Sprinterele olandeze au repurtat un 

succes net, așteptat, de altfel, în proba

țioasă pentru soarta meciului România 
— Olanda, mai ales că în acel moment 
scorul era favorabil olandezelor (45—43).

unul tur de stadion, pe care l-au 
încheiat cu rezultate meritorii șl pe 
primele două locuri. O comportare 
lăudabilă au avut cele două juni
oare din echipa noastră .reprezen
tativă, Leau și Monoranu.

REZULTATE : 1. Trudy Ruth (0) 
54,0, 2. Mariane Burggraaf (0)
54,8 3. Liliana Leau (R) 55,0, 4. Eleo
nora Monoranu (R) 55,2 5. Vlasta 
Seifertova (C) 55,5, 6. Josefina Cer- 
chlanova (C) 56,0.
CLASA SĂRITOARELOR NOASTRE 

S-A AFIRMAT DIN NOU

Cu 6,38 m, rezultat realizat din a treia 
încercare Viorica Viscopoleanu a domi
nat net săritura în lungime, și, dacă a- 
ceasta nu este o surpriză (să nu uităm 
că viorica este campioană olimpică), fap
tul că ea a fost secundată de Alina Po
pescu — cu 6.22 m, în condițiile vîntulu: 
schimbător, înșelător — vine să confirme 
existența unei clase internaționale a să
ritoarelor noastre, din care face parte 
— fără' discuție — șl Elena Vlntilă, a- 
flată ieri Ia Helsinki, Din cele 6 concu
rente, doar Mirka Brezlkova a reușit 
să se adauge cuplului român la perfor
manțe peste 6 m.

REZULTATE : 1. Viorica Viscopoleanu 
(R) 6,38 m, 2 Alina Popeseu (R) 6,22 
m, 3. Mirka Brezikova (C) 6,15 m, 4. 
Ella Hoogendoorn (O) 5,92 m, 5. Maria 
Devinska (C) 5,72 m, 6. Miep van Beek 
40) 5.60 m.

PUNCTE PREȚIOASE ALE 
ARUNCĂTOARELOR NOASTRE 

DE GREUTATE
Concursul a fost dominat categoric de 

cehoslovaca Helena Fibingerova, cu 5 
încercări peste linia de 18 m. O com
portare foarte bună au avut însă șl re
prezentantele țării noastre. Valentina 
Cîoltan a realizat din a doua aruncare 
un nou record al țării cu 17,84 m, că
reia i-au urmat alte trei de peste 17,ȘO 
m, iar Ana Sălăgean, în excelentă con
diție. a ocupat locul ni, extrem de 
prețios pentru punctajul reprezentativei 
noastre, însoțit și de un record perso
nal foarte bun (17.47 m).

REZULTATE : 1. Helena Fibingerova 
(C) 18.58 m. 2. Valentina Cioltan (R)
17,84 m — record (v. rec. 17,69 m), 3. 
Ana Sălăgean (R) 17,47 m, 4. Els van 
Noorduyn (O) 16,82 m, 5. Lida Duchono- 
va (C) 15.38 m, 6 Elna Schalk (O) 
14.22 m

EXCELENTUL SPRINT 
AL NATALIEI ANDREI

Pasionantă, dramatică chiar tn fina: 
a fost cursa cea mai lungii, cea de 1 500 
m. Olandezele au condus în permanen
ță. talonate îndeaproape de recordmana 
tării noastre. în ultimul tur. Boxern 
a încercat să se desprindă, dar Andrei 
i-a pnns repede plasa. Olandeza a intrat 
totuși cu avantaj in linia dreaptă, dar 
era clar că forțele sale sînt epuizate. 
Sesizînd acest lucru, Natalia Andrei 
s-a lansat într-un sprint prelungit, lun
gind și întreeîndu-și adversara chiar pe 
linia de sosire. O victorie extrem de pre

• ••

strata în ultimele jocuri. Gadgea 
apără excelent în min. 55, dar 
Pescaru mai înscrie o dată după o 
gafă a lui Penzeș și o centrare 
ideală a lui Balint. Jocul părea ine
gal, Gadgea era pur și simplu 
bombardat (respinge totuși miracu
los în min. 65, 68), și deznodămân
tul părea destul de trist, dar soarta 
clujenilor a depins de jocul de la 
Tg. Mureș. Și cînd a venit vestea 
îngenuncherii Politehnicii, ferovia
rii s-au dezlănțuit spre poarta lui 

• Adamache. A tras Soo în bară în 
min. 67, l-a imitat și Petrescu în
mim. 78, C.F.R. n-a înscris, dar ce 
mai conta asta. Era salvată și ju
cătorii beți de fericire după super
bul său tur de forță din partea a 
doua a campionatului.

Mircea M. IONESCU

Stadionul Tineretului ; teren 
bun ; timp ploios: spectatori cir
ca 5 000. Au marcat : PESCARU 
(min. 24 șl 63). Raportul șuturilor 
la poarta : 17—20 (pe spațiul por
ții : 5—8). Raport de eornere : 
10—3.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE
— IVĂNCESCU. Jenei, Olteanu, 
ANGHELINI — Cadar. Ghergheli
— ZOTINCA. PESCARU, BA
LINT. GYORFI.

C.F.R : GADJA — Szâke. DRA- 
GOMIR. Penzeș. Roman — M. 
Bretan. COJOCARU — S. Bretan 
(min. 58 Țegean). Soo. Vișan 
(min. 38 O. Ionescu). PETRESCU.

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
M***. ajutat la linie de I. Dan- 
cu și Gh. Motorga — toti . din 
București.

Trofeul Petschovschi : 10
La tlneret-rezerve : partida nu 

s-a disputat întrucît arbitrul V. 
Gllgorescu (Ploiești) a conside
rat terenul impracticabil.

REZULTATE: 1. Natalia Andrei (R) 
4:16,1, 2. Bemy Boxern (O) 4:16.1. 3.
Joke van Gerven (O) 4:20,1, 4. Mana 
Lincă (R) 4:23,1, 5. Emilie Prîvrelova
(C) 4:31,0, 6. Mirka Margoldova (C) 
4:54.6.

ELENA NEACȘU 
ÎNVINGĂTOARE LA SULIȚA

...cu un rezultat de 54,10 m, care re
prezintă cea mai bună performanță 
din cariera sportivă a acestei merituoase 
atlete. Cu excepția unei singure încer
cări (a treia) toate celelalate aruncări 
ale sale au trecut de 50 metri, ceea ce 
oricum, constituie o autentică perfor
manță. Evoluția celorlalte concurente, 
mult sub posibilități.

REZULTATE : 1. Elena Neacșu (R) 
54,10 m. 2. Ioana Staricu (R) 47,76 m 3. 
Jeana Linkova (C) 47.60 m, 4. Lida
Kuyș (O) 47.16 m, 5. Olina Jironova (C) 
42,76 m, 6. Karla Luyer (O) 41,98 m.

200 METRI : 1. Wilma van Gool (O) 
23,9. 2. Eva Gleskova (C) 24.0, 3. Mieke 
Sterk (O) 24,6, 4. Eva Putnova (C) 25,2, 
5. Adriana Surdu (R) 25.5. 6. Maria La
zăr (R-» 25.9.

4x400 METRI : 1. Olanda 3:40,8. 2 Ro
mânia (Fita. Bădițoiu, Monoranu, Silai) 
3:41.6. 3. Cehoslovacia 3:46.0

4x100 METRI : 1. Olanda, 
hoslovacia 47,0, 3. România

CLASAMENTE FINALE : 
România — Cehoslovacia 
România — Olanda 
Olanda — Cehoslovacia

CHfU. iH
SIMM

45.2. 2. Cf*- 
47,3.

78—57 p 
69—66 p 
80—55 p

ORADEA 25 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Pentru Crișul, campionatul s-a în
cheiat de mult, cu destule etape îna
intea acestui joc cu Steaua, meci fără 
miză pentru fiecare dintre echipe. Cu 
toate acestea echipele au desfășurat 
un joc vioi la care publicul — ase
menea timpului, cînd ploaie, cînd 
soare, cînd din nou ploaie — a fost 
și trist Și vesel, după cum a evoluat 
scorul.

Crișul a început frumos, cu combi
nații destul de bune, trezind în tri
bune nu numai regretul că se dispută 
ultimul meci de divizia A, pentru cel 
puțin un an, dar dezvăluind totodată 
ți realitatea că, atunci cînd se elibe
rează de presiunea rezultatului, Cri
șul joacă bine. Linia de atac, impul
sionată de inepuizabilul Șchiopu, a 
combinat reușit pe poartă, periculos 
dovedindu-se în special tînărul Col
nic. In a doua parte a reprizei tot mai 
mult se vede Agud, care creează si
tuații bune de gol. dar Dărăban și 
același Colnic nu reușesc să realizeze, 
în ciuda dominării Crișului.

MIRACOLUL
F. C. Argeș, campion !
Ceea ce acum o sută de zile părea un miracol, s-a împlinit. S-ar 

putea să-mi obiectați că termenul miracol e oarecum exagerai, el 
făcînd parte din arsenalul obișnuitelor epitete ale gazetăriei sportive. 
In acest caz, cu voia dumneavoastră, am să-i las la o parte pe 
cronicari...

Acum o sută și ceva de zile, „Sportul" lansa o anchetă „la gura 
sobei". (Asta s-a întîmplat în nr. 6915 al ziarului). Ultima întrebare, a 
patra, suna astfel : „Ce echipe credeți câ se vor clasa pe primele trei 
locuri, la sfirșitul campionatului?". Și iată acum, sintetic, răspunsurile 
de atunci ale celor 16 antrenori principali ai echipelor din primo 
noastră divizie :

1. nici unul n-a văzu» Argeșul pe locui 1 ;
2. nici unul n-a văzui Argeșul pe locul 2;
3. unul singur, Stefan Coidum, a indicat Argeșul pe locul 3, cu

specificația laconică’ „socot că e o echipă foarte bună". Curînd după 
rostirea acestor cuvinte, Ștefan Coidum avea să fie, ca în poveste, 
victima Destinului fotbalistic. . , _ .. .

lată acum citeva „ordini triple dintre cele 16. Bazil Marian, ae 
pildă, convins de valoarea echipelor bucureștene^ indică pe primele 
trei locuri pe Dinamo, Steaua și Rapid. _Bunul sau prieten, Valentin 
Stănescu, acordă o oarecare sansă U.l.A.-eî, prevăzînd ordinea •• 
1. Steaua, 2. Dinamo, 3. U.T.A. Laureatul acestui final de .sezon, 
Florin Halagian, se situează, poate din modestie, la polui opus, uitîn- 
du-și echipa (1. Dinamo, 2. Steaua, 3. U.T.A.), deși Argeșul se află 
pe locul patru în ziua anchetei. . .....

Așadar, antrenorii n-au mers cu Argeșul. Prin prisma „viziunii 
lor, Argeșul avea doar o șansa de unul la suta la startul, returului, 
sau mai exact, conta pe un singur punct din cele 96 obținute pnn 
notarea locurilor 1, 2 si 3, cu 3, 2 și, respectiv, un punct. Un singui 
punct, deci, pe lingă cele 71 (Ij cu care erau creditate, împreună. 
U.T.A' și Dinamo.

Ce semnificații ar pățea avea aceste răspunsuri nu prea inspi
rate? în primul rînd s-ar putea vorbi de un reflex al superiorității 
istorice a cuplului Dinamo — Steaua în fotbalul romanesc. Tn al doi
lea rînd se pare că antrenorii noștri cu repudiat ideea că plusul de 
efort ai echipelor angajate în competițiile europene ar putea decide 
în acest campionat. în sfîrșit, a fost omis rolul psihologic al marelui 
meci jucat de Dobrin împotriva Cehoslovaciei, meci care a deplasa 
simpatiile spre echipa argeșeană. . .

Miracolul s-a împlinit. Indiferent de scepticismul tehnicienilor, 
Arqesul merită aplauze. Cit privește grija ușor burlescă fața de repre
zentarea noastră în Cupa campionilor, nu văd de ce Argeșul ar tace 
mai puțin decit campioanele precedente.

Bravo, Argeșul I Uon CHJWU

P S. „Poli" lași e o echipă căreia i s-a promis titlul. în °cest 
duel cu vorbele, faptele au repurtat obișnuitul cîștig de cauza. (l. Ch.)

MECIUL CELOR TREI ÎMPLINIRI
ceasta însă șl oaspeților (deși în
vinși) le-a fost dat șă guste din 
cupa victoriei, repurtată de „tu
narul" formației craiovene, Oble- 
menco, care prin golul înscris în 
min. 27 a reușit să cîștîge a treia 
oară titlul de golgeter al campiona
tului. Și pentru ca suita împlinirilor 
să fie completă, vom mai consemna 
în final Și evoluția de adio a ar
bitrului sibian Cornel Nițescu, care 
cu prilejul acestui meci și-a înche
iat o rodnică și remarcabilă activi
tate divizionară oficială.

în rest, despre întîlnirea propriu-

zisă, prea puține cuvinte sînt de 
spus. A fost un joc de factură mo
destă, fără nerv, pe alocuri chiar 
amical, din care nu merită a fi 
menționate decît golurile, singurele 
care au mai reținut atenția publi
cului I în min. 21 Tufan a deschis 
scorul, reluînd în plasă o pasă 
precisă a lui Turcu ; în min. 27 
Oblemenco a egalat trimițînd cu 
capul pe lîngă Popa, balonul contrat 
de Marcu și, în sfîrșit, Ologu (min. 
37) a stabilit rezultatul partidei prin - 
tr-un șut puternic expediat din in
teriorul careului.

Mihai IONESCU

Stadionul „1 Mai" ; teren bun ; timp exoelent de Joc ; spectatori aproxi
mativ 10 000. Au marcat : TL’FAN (min. 21). OBLEMENCO (min. 27) șl OLOGU 
(min. 37). Raportul șuturilor la poartă : 28—10 (pe spațiul porții : 14—7). Raport 
de eornere : 13—4.

FARUL : Popa — Ghircă, ANTONESCU. Mareș, NlStOr — Oprea. MIHU 
- Ologu. Tufan (min. 28 KALLO). Caraman (min. 46 I. CONSTANTINESCU), 
Turcu.

universitatea : PILCĂ — Niculescu. Deselnieu. SAMEȘ. Velea — Do- 
nose, Ivan — Tarăltmgâ (min 46 Nlță). Neagu. OBLEMENCO (min. 75 Pirvu), 
IMarcu.

A arbitrat c niTESCU *** **, ajutat bine la tușă de V, Cioc (Mediaș) 
și S. Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 10. ,
La tineret-rezerve : FARUL — UNIV. CRAIOVA 0—3 (0 1).

CLUJ 25 (prin telefon, de !a 
trimisul nostru)

Fără miză deosebită, întîlnirea 
„U“—Rapid, interesantă doar prin 
prisma... tradiției (întotdeauna s-au 
ridicat la un bun nivel) n-au reu
șit decît parțial să ofere asistenței 
un spectacol agreabil ; mari peri
oade de timp s-a jucat neinspirat, 
mai mult la mijlocul terenului.

„Șepcile roșii" au inițiat mai 
multe atacuri, fiind invitate la o- 
fensivă chiar de Rapid, care s-a 
apărat mai mult Dan Anca, cel 
mai bun jucător de pe teren, a 
muncit enorm în acest meai fiind 
singurul care a încercat, ori de 
cite ori a avut prilejul, vigilența 
lui Răducanu. în min. 8 a expe
diat puternic un . șut înșelător, dar 
mingea s-a dus pe lîngă bară, ca 
și patru minute mai tîrziu la o lo
vitură efectuată tot de el. în min. 
24, n-a mai greșit însă. Excelent 
deschis în careu de Lică, și stopat 
balonul cu siguranță și de la circa 
8—9 m a șutat formidabil sub ba
ră, Răducanu nemaiavînd timp să 
intervină.

Clujenii puteau să-și mărească 
fragilul avantaj în min. 40 (Lică 
— șut în Răducanu de la 3—4 m !). 
în min, 55 (Mihăilă ezitare din po ■ 
ziție excelentă). în min. 73 (Mure
șan — șut slab de la 14 m) și în 
min. 88 (Adam — reluare pe lîngă 
poartă din careul mic). N-au fă
cut-o irosind aceste excelente oca

OVAȚII
PENTRU „U“

zii, dar pe contraatac, Rapid s-a 
aflat la un pas de. egalare în min 
78 Neagu l-a obligat pe Ștefan să 
plonjeze și să apere în extremis o 
minge-god.

Așa că meciul s-a încheiat cu un 
scor minim, dar absolut meritat 
și cu o atmosferă de... carnaval îir 
tribune, cu imnul lui ,,U" cînțat 
de sute de suporteri pe străzile 
Clujului.

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Municipal; timp frumos, 
teren bun; spectatori aproxima
tiv 8 000. A marcat ANCA (min. 
24).Raportul șuturilor la poarta: 
14—8 (pe spațiul porții: 6—3. Ra
port de eornere : 5—3.

„U“: ștefan — Crețu, PEXA, 
SOLOMON, CIMPEANU — ANCA, 
Mihăilă (min 60 Ădam) — Ui- 
făleanu, Munteanu I, Mureșan 
(min. 77 Ardeleana), LICA

RAPID: Răducanu — Pop, CO- 
DREA. Mușat, ștefan — DINU, > 
Grlgoraș — M. Stelian,. NEAGU, 
Angelesou, CODREANU (min.' 46 
Apostol).

A arbitrat N. HAINEA (Birlad) 
■*★***♦. aiutat la linie de E- 
Păunescu (Vaslui) și V. BuLmis- 
triuc (Iași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret -rezerve : „U“ CLUJ- 

RAPID 3—1 (1—1).
! ■

IN AȘTEPTAREA MINUTULUI 90...
Scorul este deschis, împotriva 

cursului jocului, de Tătara (min. 50), 
care a fructificat o pasă a lui Ion 
Constantin. Văzîndu-și eforturile Iro
site, orădenii nu mai insistă, jocul 
devine neinteresant, cele două apă
rări trimit mingi acasă de la mijlocul 
terenului, totul în așteptarea minu
tului 90. Dar Agud, servit de Colnic, 
egalează în min. 75 și partida „re

începe". Crișul domină din nou, Ciu- 
garin e foarte aproape de un auto
gol (min. 82), Agud II încearcă- din 
nou pe Haidu, și cînd nimeni nu se 
aștepta, Cristache șutează prin sur
prindere de la aproximativ 25—30 m 
(min. 85) aducînd victoria echipei 
oaspete.

Mircea TUDORAN

Stadionul Crișul. teren bun. puțin
marcat . «uuu țnun.

cRLST„CHE <raln' 8a>- Raportul șuturilor la poartă : 14—12 (pe spațiul porții: 
6—4). Raport de eornere : 6_5.

alunecos : timp schimbător, friguros 
: TATARU (min. 50). AGUD (min. 7»)

CRIȘUL : Bologan — PETRE NICOLAE. Sărac. Lucaci. Catona II — Dără- 
banc. ‘̂.rț, 66 Coci?). SCHIOPU - Tamaș. COLNIC. AGUD Bocșa .

Haidu ~ HALMAGEANU. Smarandache, Clugaxin CRISTACHE 
TRIU^iij1' Nesrea — Pantea' Tătaru. Ion Constantin (min. 73 Năstase). DUMI-

A arbitrat N. CURSARU *****, ajutat la linie de N. Moroianu si V.
Neacșu (toti din Ploiești). ’

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : CRIȘUL — STEAUA 1—1 (0—1)
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