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DAN IUGA
MEDALIE DE ARGINT
PRIMUL PERFORMER
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Miinchen, 27 august. A fost, de fapt, ziua 

intii a Olimpiadei, ziua în care primii sportivi 
participant) la cea de a XX-a ediție a J.O. s-au 
prezentat la startul întrecerilor. In 13 discipline 
a început marea, dificila întrecere pentru meda
lii și puncte.

Printre cei care s-au aflat in viitoarea dispu
telor s-au numărat, firește, și reprezentanții țârii 
noastre. Tn 9 din cele 13 sporturi care ou debu-

tat ieri, ei au răspuns prezent. Și n-a fost o sim
plă participare, ci un veritabil asalt spre înălți
mile performanței. Dan luga, unul dintre țintașii 
maeștri, a reușit o performanță surprinzătoare, 
adueind in sinul delegației române o medalie de 
argint și un val de bucurie. Dorim ca acest în
ceput să fie de bun augur pentru evoluția gene
rală a sportivilor români la

Cu fiecare -i, alți sportivi
Olimpiadă, 
își încep întrecere,-!

pentru stabilirea ierarhiilor. Cu fiecare zi, alți tri
colori se prezintă la start, însoțiți de speranțele 
noastre, ale tuturor iubitorilor sportului, de dorin
ța de o se impune in această dispută cu elita 
sportului mondial. Să sperăm că, zi de zi, vom 
putea transmite cititorilor vești la fel de bune ca 

zi, patrimoniul sportiv al Româ- 
deveni tot mai bogat in

astăzi, că, zi de 
niei socialiste va 
performanțe.

mari

V

TRĂGĂTORII ROMÂNI

Născut la 12 noiembrie 1945 în orașul 1 g. Ocna 
înălțimea: 1,69 m, greutatea: 72 kg Căsătorit. 
Este inginer automatist. Practică tirul din 1964 
in cadrul clubului Dinamo București unde acti
vează și în prezent. A început șa se pregătească 
sub îndrumarea antrenorului Vidrei Manciu, iar 
actualul lui antrenor (de club și la lotul republi
can) este Ștefan Petrescu.

Dan Iuga deține titlul de campion al Europei 
la pistol cu aer comprimat (Belgrad, 1972) și s-a 
clasat, la pistol viteză, pe locurile 5 la campio
natele mondiale 1970 (Phoenix — Arizona din 
S.U.A.) și 4 la campionatele europene 1971 (Suhl— 
R. D. Germană). Este campion al țării la pistol 
viteză și la pistol cu aer comprimat, clasat pe 
locul secund la pistol liber Primul titlu repu
blican de seniori l-a cîștigat în 1970 la pistol ca
libru mare.

Prin cucerirea medaliei de argint la primul lui 
start olimpic, maestrul sportului Dan luga obține 
o performanță de mare răsunet. Iar rezultatul 
lui de 562 p — cel mai bun din palmaresul spor
tivului nostru la această probă — această auto- 
depășire într-o competiție de anvergura J. O. 
ilustrează pe deplin valoarea țintașului remăn.
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RESPECTA

După încheierea probei de pistol liber, spectatorii prezenți în tri
bunele poligonului de la Hochbruck au asistat la cea dinții festivitate de 
premiere a laureaților olimpici, ediția a 20-a Iată-i pe cei trei ciștigători 
ai medaliilor pe podiumul de onoare, de la stingă: Dan luga (România) — 
medalie de argint, Ragnar Skanaker (Suedia) — medalie de aur și Rudolf 
Dollinger (Austria) — medalie de bronz.

Telefoto; Radu CRISTESCU (Agerpres)
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• Gînduri, speranțe înaintea
• Programul zilei

la J. 0.
marilor confruntări...

• Jurnal Olimpic
• Transmisiuni la radio și televiziune
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Primul campion olimpic al Jocu
rilor de la Miinchen a fost cunoscut 
duminică dimineața la orele 11,30, 
la admirabilul poligon modern de 
tir de lă Hochbruck, cînd suedezul 
Ragnar Skanaker a totalizat 567 
pun«te, stabilind un nou record 
olimpic și cîștigînd detașat proba de 
pistol liber.

Pentru noi evenimentul a căpătat 
dimensiuni deosebite pentru că. 
încă de la afișarea rezultatelor pro
vizorii a devenit evident că Dan 
luga va obține medalia de argint, 
concurenții cei mai apropiațj aflin- 
du-se la două și trei puncte dife- 
î-ență.

Am trăit împreună cu un impor
tant grup de suporteri români, prin
tre care oficialități ale delegației 
noastre olimpice, emoțiile concursu
lui, atît cit pot fi ele simțite din 
lojile cu scaune aflate în spatele 
trăgătorului. Cu calmul său tipic, 
cu o ascetică renunțare la orice 
mijloace artificiale de împrospăta
re — nici mîncare, nici băutură — 
Dan luga și-a efectuat tragerile li
niștit, concentrat, stăpîn pe sine, 
singur cu gîndurile sale. Primele 
sale serii au fost de valoare medie: 
93—92—92. Tncepînd însă de la a 
opta țintă, luga a surprins pe spe
cialiști nemaiavînd decît lovituri de 
9 șau 10. Intîi s-a anunțat un total 
de 561 de puncte, apoi — ,1a contro
lul gabaritelor — a ieșit la iveala că 
la penultima serie,. luga a tras 96 
și nu 95 ,cum se stabilise anterior. 
Așadar, cu ultimele serii de 95—96— 
94, luga a totalizat 562 de puncte, 
asigurîndu-și locul doi și titlul de 
vicecampion olimpic.

In scuarul din mijlocul poligonu
lui, unde o mare masă de specta
tor- așteaptă permanent afișarea 
rezultatelor, a fost bucurie mare 
In grupul românesc. Prima zi de 
intTeceri — prima medalie pentru 
România! Iată o performanță care

JOCURILE OLIMPICE

mereu 
prima 
a fost 
Șîrbu.
care-i

TRADIȚIA LAo
nu e la îndemîna oricărei delegații. 
Oficialii tragerilor la ținjă erau 
plini de mîndrie că tirul aduce din 
nou sportului românesc distincția 
de onoare cu care sîntem 
obișnuiți încă din 1952, de la 
biruință: olimpică a celui ce 
marele sportiv român Iosif 

înconjurat de admiratorii
solicitau autografe și de reporterii 
de radio și televiziune, Dan luga, 
și-a cerut scuze pentrua nu pierde 
□cazia de a transmite celor de acasă 
primele sale gînduri. lată ce ne-a 
declarat el, cu modestia sa caracte
ristică: „dacă vorbiți cu Bucurcștiul 
vă rog, în primul rind să transmi
teți toată dragostea mea mamei și 
tatălui meu, soției mele, Nina. Sint, 
firește, bucuros pentru că o medalie 
olimpică este încununarea eforturi
lor depuse la antrenamente. In ul
timei? zile, in momentele de reve
rie, — mărturisesc că mă gindeam, 
in secret, la două medalii olimpica 
Iată că prima a venit... ce să-mi do
resc mai mult?"

Antrenorul vicecampionului olim
pic de astăzi, eampioni'l olimpic de 
ieri Ștefan Petrescu, a urmărit cu 
aceeași tensiune concursul. L-am

văzut cit de puțină răbdare avea 
să stea în comodele fotolii galbene 
de plastic din loiile așezate în spa
tele standurilor de tragere. Liniș
tea nu și-a regăsit-o decît văzînd 
cum, pe baza unei anumite constan
te și a unui progres ritmic, luga 
trage tot mai bine. „Lumea nu-! 
consideră specialist la această pro
bă. dar luga și-a făcut probele cu 
prilejul campionatului european de 
pistol cu aer comprimat, pe care 
l-a cîștigat și care este, la urma ur
mei, tot un concurs de pistol liber. 
Firește, faptul că cel mai bun re
zultat al său de pină acum era doar 
556, a făcut pe mulți să nu-î acor
de decit șanse minime, dar noi an
trenorii am știut că brațul sigur al 
lui luga poate fi excelent valorificat 
și Ia pistol liber, limp de două ore 
și zece minute el a tras aproape im
pecabil. De altfel, trebuie să men
ționăm că el a egalat recordul olim
pic din 1968 și că a lăsat in urma 
sa o seamă de celebrități ale ge
nului, cum sînt campionul olimpic

ROD AL UNEI
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Victor BANCIULESCU

(Continuare in

LUPTÂTOHII NOȘTRI
AU LUAT UN START BUN

pag. a 4-a)
nu risca. Reținerea nu este numai onie- 
muite puncte de vedere, deoarece multe

Confruntările de lupte libere au 
început duminică dimineața în sala 
nr. 8 din Messegelănfle la care par
ticipă, la toate categoriile, și repre
zentanții țării noastre.

în reuniunea de dimineață au 
concurat și cinci luptători români. 
Patru dintre ei, spre meritul lor, 
au reușit să iasă victorioși prin tuș 
sau la puncte. Primul succes l-a

S.C. BACAU, CU DOUĂ VICTORII ÎN DOUĂ ETAPE,
RĂMÎNE LIDER ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL

Și etapa a doua a diviziei 
A oferă interesante su
biecte de discuție pasio- 

naților fotbalului, in general, 
și ai... campionatului, in spe
cial, deși ea n-a avut momen
tele de suspense 
tape, cind lupta 
rie s-a prelungit 
pierea fluierului 
gazdele au avut, 
cazurilor, o viață liniștită, 
lăsînd oaspeților, pe parcursul 
meciurilor, nici o speranță.

Dar, și așa, etapa n-a fost 
lipsită de surprize, dacă nu din 
punct de vedere al victoriilor 
finale, în schimb, incontestabil, 
șub raportul scorurilor înregis
trate în intilnirile de Ia Pitești 
și Brașov, unde a plouat cu go
luri în poarta Universității Cluj 
și. respectiv, a Farului. Dind 
Cezarului ce este a! Cezarului, 
deci apreciind jocul bun și forța 
ofensivă a învingătorilor, F. C. 
Argeș și Steagul roșu, nu pu
tem, totuși, să ne împăcăm cu 
ideea unor înfrîngeri cu 5—0, 
care pun într-o lumină proastă 
atît pe constănțeni, cit mai ales 
pe clujeni, prin prisma anga
jamentelor lor 
toamnă. în arena internațională. 
Ne gîndim că, în Cupa U.E.F.A., 
Universitatea ar putea intilni 
adversari și mai puternici decît 
F. C. Argeș. Și-atunci ?...

In categoria semi-surprizelor 
trebuie trecute eșecul Stelei, la 
Cluj, în fața C.F.R.-ului și re
zultatul de egalitate de la Pe
troșani. De fapt, Jiul n-a fă
cut altceva decît să dea inapoi 
punctul cîștigat cu o săptămină 
înainte, la Cluj, iar Petrolul 
să-1 recîștige pe cel pierdut la 
Ploiești...

Ca și cum ar fi vrut să le 
facă in ciudă comentatorilor, 
răpindu-le subiectul favorit, a- 
cela al ineficacității, și în alte 
meciuri, Dinamo — Universita
tea Craiova și A.S.A. — Spor
tul Studențesc, înaintările, atît 
ale învingătorilor cit și ale în
vinșilor, au fost deosebit de 
productive.

încă un element notabil al 
etapei : cei 25 000 de spectatori 
prezenți la meciul Rapid — 
U.T.A. Farmecul și atracția 
nocturnelor Își spun mereu cu- 
vîntul ! (J. BERABIU).

ale primei e- 
pentru victo- 
pînă în apro- 
final. Acum 

în majoritatea 
ne-

din această

• F. C. Argeș si Steagul roșu — perfonweîe etapei • Pica e de goluri la Pitești, Brasov și București • Nici o victore 

m deplasare I • C. F. R. Cluj a stopat ascensiunea Stelei! • 26 de go'ari înscrise ieri • Doar o echipă fără 

ua punct: Sportul studențesc

repurtat Petru Cearnău, în limitele 
categoriei muscă. El l-a întîlnit în 
meciul inaugural pe Hiong Kim 
Gwong din R.P.D. Coreeană. înain
tea gongului final Cearnău condu
cea cu cinci puncte. Cu un exce
lent tur do braț luptătorul nostru 
și-a dus adversarul în pod fiind 
pe punctul de a obține tușul. Dar 
el nu a insistat suficient și luptă
torul coreean a reușit să scape din 
poziția critică în care se afla și ast
fel Cearnău a fost nevoit să se 
mulțumească cu victoria la puncte.

La categoria următoare însă, la 
cocoș. Dumitru Nicoîae a obținut o 
prețioasă victorie prin tuș in fața 
luptătorului taiwanez Hak Cenk. In 
minutul 4,16 Dumitru a declanșat 
un atac la picioarele adversarului 
pe care acesta nu l-a putut para 
și. în continuare, sportivul nostru, 
cu o .împachetare- l-a fixat pe 
Cenk cu umerii pe saltea. Tot prin 
tuș a pus capăt partidei și Petre 
Coman, în limitele categoriei pană, 
cu. luptătorul Carlos Hurtados din 
Peru. După c-îteva atacuri mai pu
țin reușite, Coman a intrat decis la 
picioarele adversarului ducîndu-1 în 
parter. In continuare, cu o .cheie", 
Coman și-a întors adversarul cu 
umerii pe saltea și în minutul 2,05 
arbitrii au consemnat tușul.

Semiușorul Petre Poalelungi, cu 
toate că nu a avut un adversar 
reputat în arena internațională — 
Josef Engel (Cehoslovacia) — a fost 
nevoit să lupte aprig pentru a ob
ține. la capătul celor trei 
victoria la puncte.

Ion Arapu (cat. 
avut neșansa să-l 
primul său meci pe ________
hido Umeda, același, luptător care 
l-a eliminat anul trecut la campi
onatele mondiale. Cu toate că Arapu 
avea un avantaj de cinci puncte în 
ultimul minut, nu a putut încheia 
victorios partida fiind întrecut la 
puncte ! Greul Ștefan Stîngu a 
avut tur liber.

Ion OCHSENFELD
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reprize,

RpMOȘAN
REZULTATE TEHNICE

semiiniiscâ) a 
întîlnească în 

japonezul Aki

Fl. Dumitrescu a reluat, direct, centrarea 
Dinamo — Universitatea Craiova

lui Radu Nunweiller și va reuși deschiderea scorului Fază din meciul 
Foto: Paul

Dinamo
F. C. Argeș 
Steagul roșu 
C.F.R. Cluj 
Sport Club 
A. S. Armata
Jiul 
Rapid

Bacău
Tg. Mureș

— Univ. Craiova
— „U" Cluj
— Farul
— Steaua
— C.S.M. Reșița
— Sportul stud.
— Petrolul
— U.T.A.

5—2
5—0
5—0
1—0
2—0
4—2 
0-0 
0—0

(2—1) 
(3—O 
(3—0) 
(1—0) 
(1—0) 
(2—1)

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE 10 SEPTEMBRIE

C.S.M. Reșița
U.T.A.
Petrolul
Sportul studențesc
Farul 9
Univ. Craiova 
,.U" Cluj
Steaua z

— C.F.R. Cluj
— Dinamo
— Sport Club Bacău
— Steagul roșu
— A. S. Armata Tg. Mureș
— F. C. Argeș
— Rapid
— Jiul

7—
7—
9—
9—10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. SPORT CLUB BACAU
2. STEAGUL ROȘU
3. DINAMO
4. U.T.A,
5. F. C. ARGEȘ
6. STEAUA
8. A. S. ARMATA
8. C.F.R. CLUJ

10. JIUL
PETROLUL
UNIV. CRAIOVA 
FARUL 
RAPID
C.S.M. REȘIȚA 
„U" CLUJ'
SPORTUL STUDENȚESC
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relatările trimișilor noștri

Fiecare delegație prezentă 
în satul olimpic, capabilă să 
cucerească medalii, și-a făcut 
prognoza de luni de zile, iar 
aici, la fața Iotului, se recon
sideră calculele, în funcție de 
noutățile pe care Ie află. De
sigur că și delegația noastră 
și-a făcut de mult timp so
cotelile, dar niciodată n-a 
vrut să divulge, din același 
motiv ca toate celelalte repre
zentative de țări, pentru a 
nească dar și plauzibilă din
sînt imponderabilele ce planează asupra unui concurs în care nu ma
șini, ci oameni, cu talentul, cu forța, dar și cu slăbiciunile lor se întrec, 
la un moment dat, unic.

Din studiul participării sportivilor noștri, în primele zile ale actualei 
Olimpiade, rezulta, că nu se vor obține medalii, că primele zile vor con
stitui o perioadă 'dificilă. Deci, medalia de arginfeucerită de luga era 
o medalie... neplanificată și de aceea primirea veștii Ia sediul delegației 
noastre a produs un entuziasm greu de descris. Știrea a sosit prin tele
fon de Ia poligon, la secretariatul delegației, aflat Ia parter, și s-a răs- 
jfindit cu puterea unui megafon invizibil. Rind pe rînd au început 

coboare zeci de sportivi români, care s-au îmbrățișat de bucurie și 
hotărit să-i facă lui luga o primire triumfală. De la aceștia am aflat 
luga, a cărui specialitate este pistolul viteză, spunea celor din jur,
timpul defilării la inaugurarea Olimpiadei, că va participa Ia pistol 
liber pentru a*și exersa mina în vederea concursului de pistol viteză. 
Deși el a mai concurat la pistol liber, n-a obținut rezultatele pe măsura 
acelora de la pistol viteză. Ca urmare, cunoscînd valoarea concurenților 
olimpici de la această probă a considerat cu modestie că n-ar putea 
Să se claseze printre primele 10 locuri. începutul concursului nu i-a 
tost insă prea favorabil, dar pe parcurs, încrederea în posibilitățile Iui 
a crescut și astfel el a obținut prima medalie românească la aceste 
Jocuri Olimpice de la Miinchen.

La sosirea la sediul delegației, Dan luga a avut parte de o primire 
triumfală, o primire înduioșătoare, pentru că dacă toți de acolo nu 
tntrevedeau o medalie Ia proba de pistol liber, cu toții știau că da<> 
Dan concurează, el va face tot ceea ce ii stă in putință să obțină cel 
mai bun rezultat posibil.

De fapt, acesta este marele' secret al marii performanțe: capacita
tea șl hotărîrea de a te autodepăși. luga a reușit și avea toate motivele, 
să fie fericit Lacrimile nu prea stau bine bărbaților, dar ochii multort 
dintre noi erau înlăcrimați. Are triumful sportiv o duioșie care poate 
fi înțeleasă numai atunci cind l-ai obținut, ai fost foarte v>ProaPe de 
el și mai ales dacă niciodată n-ai ajuns la el. A avut parte Dan luga 

se numere printre primii premiați olimpici. De fapt, al doilea după 
suedezul Skanaker, posesorul medaliei de aur. Dan luga a primit meda
lia din mina lui Avery Brundage, venerabilul președinte al C.I.O. Același 
Dan luga a făcut prin performanța sa să se înalțe pentru prima oară 
tricolorul României, aici la Miinchen. Nu avem talent suficient pentru 
a Lescrie transfigurarea lui luga atunci cind drapelul românesc urca 
încet, încet, spre vîrful catargului. Ce poate fi mai înălțător decît să 
ai conștiința datoriei împlinite și să constați cum fericirea ta face feri
ciți și pe alții!

Au urmat aplauzele mulțimii adunate Ia această primă festivitate 
olimpică, fotografiile, solicitările de autografe, iar seara, la sediul dele
gației noastre, medalia lui Dan luga a fost sărbătorită de toată delegația, 
el a fost felicitat și îmbrățișat de președintele C.N.E.F.S. și al Comitetului 
Olimpic Român și apoi de noi toți. A fost aprobată și derogarea de Ia 
austeritate, s-a servit cite un pahar de vin, s-a ciocnit mai bine spus 
cu paharele de vin, pentru că majoritatea au sorbit numai pentru a-1 
cinsti pe Dan luga, cu gindul de a-1 imita și chiar a-I intrece.

Prima zi de concursuri olimpice a fost de bun augur pentru spor
tivii noștri.

Mt'NCHEN, 27 august

DE AZI, LA CONSTANTA;

Aural NEAGU

EDIJIA A Xl-a A „CUPEI MĂRII NEGRE" 
LA BASCHET FEMININ

Ediția a Xl-a a „Cupei Mării 
Negre", competiție de prestigiu în 
baschetul feminin european, își în
cepe desfășurarea astăzi, în sala 
Sporturilor din Constanța. Ca de 
obicei, la startul turneului sînt pre
zente valori certe, în frunte cu re
prezentativa Franței, deținătoarea 
medaliei de argint la ultimul cam
pionat european. Performanțe re
marcabile pe plan internațional au 
realizat de-a lungul anilor și se
lecționatele Poloniei și Cubei, pre
cum și cea 
.în afara
propriu-zise,
este interesantă ți prin faptul că 
ea constituie un sever examen al

a tării noastre, 
atractivității disputei 
„Cupa Mării Negre"

pregătirilor efectuate în vederea 
campionatului 
an (Burgas și 
brie), pentru 
și formațiile 
României. De
desfășura partida dintre echipele 
Românei și Poloniei care fac parte 
din

european din acest 
Varna, 8—15 octom- 
care sînt calificate 
Franței, Poloniei și 
altfel, astăzi se va

aceeași grupă a „europenelor".

ms
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970 
i»n

programul meciurilor

Luni, de la ora 17,30:
Franța — Cuba,. România — Polonia
Marți, de la ora 17.30:
Polonia — Franța, România — Cuba
Miercuri, de la ora 17.30:
Cuba — Polonia, România — Franța

PALMARESUL „CUPEI MARII NEGRE"

1. România, 2. R.S.S. Ucraineană, 3. Iugoslavia, 4. Ungaria
1. Cehoslovacia, 2. Romania, 3. Bulgaria, 4. Franța
1. Romania, 2. Polonia, J. R.D.G., 4. Iugoslavia
1. România, 2. Radnicki Belgrad, 3. Chemie Halle
1. România, 2. Poloffila, 3. R.S.S. Moldovenească
1. Leningrad, 2. București, 3. Berlin, 4. Praga
1. R.S.S. Lituaniană, 2. România, 3. Bulgaria, 4. Italia
1. Cehoslovacia, 2. România, 3. Polonia
1. România, 2. Ungaria, 3. Polonia, 4. Franța, s. Cuba
1. Ropiânia, 3 .Po’onia, 3. Bulgaria -•
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Finala pe fard a „Cupei tineretului de la sate", la oinâ și handbal

AU ÎNCEPUT JOCURILE DECISIVE IUGOSLAVA DARINA DARDIC

✓ „Cupa tineretului de la sate" a 
ajuns, la oină și handbal, în fa
zele decisive. In urma unor par
tide preliminare, la startul cărora 
au fost prezenți peste 1 600 de ti
neri și tinere din toate județele 
țării, care și-au disputat întîieta- 
tea pe mai multe stadioane și te
renuri din Capitală. 10 echipe de 
oină și 16 de handbal s-au calificat 
în turneele finale.

SURPRIZE Șl JOCURI 
SPECTACULOASE LA OINĂ

Viața Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Biruința Gherăiești (Neamț). 
Avîntul Curcani (Ilfov), Avîntul 
Frasin (Suceava), Unirea Băla 
(Mureș). Drum Nou Boureni (Dolj), 
Recolta Crasna (Gorj), Șiretul Șu- 
raia (Vrancea), Dunărea Ciobanu 
(Constanța), Drum Nou Radu Negru 
(Ialomița) — iată numele echipelor 
care au reușit frumoasa perfor
manță de a se număra printre can
didatele la locurile laureate ale 
competiției. Primele jocuri ale tur
neului final s-au desfășurat dumi
nică dimineață. înregistrîndu-se și 
primele surprize. După ce a învins 
cu 12—9 (intr-un meci în care am
bele echipe au făcut uz de întreaga 
lor măiestrie) pe Biruința Gheră
iești, formația Viață Nouă Olteni 
cîștigâtoarea ediției de anul tre
cut, a fost nevoită să se încline în 
fața oiniștilor din Frasin. Dovedind 
multă siguranță în mînuirea mingii 
și a bastonului, elevii maestrului 
sportului Ion Munteanu s-au deta
șat în repriza de „prindere* (12—2». 
reușind apoi prin realizarea a 4 
puncte suplimentare din „bătaie* 
să cîștige, în final, cu 16—14. răs- 
turnînd calculele hîrtiei. Tot ca 
surprize pot fi considerate și sco
rurile strînse dintre o serie de 
echipe rutinate și altele mai puțin 
cunoscute, ceea ce denotă progre
sul evident al outsiderilor. Iată cî- 
teva exemple : Avîntul Curcan: — 
Drum Nou Boureni 9—6, Unirea 
Băla — Recolta Crasna 2—2, Avln- 
tul Frasin — Dunărea Ciobanu 
15—6, Șiretul Șuraia — Unirea 
Băla 6—2.

Paralel cu aceste jocuri hotărî- 
toare s-au disputat și întrecerile 
care au stabilit pe ocupantele locu
rilor de la 11 la 40. In mod deo
sebit a plăcut partida dintre Al-

Oiniștii din Gherăiești la ~bitaia“ ming - Fwta:.-—’ ? “Xjr—
Gherăiești — Viața Nond Oitni. Foto: Pani BOM06AX

mășana Almaș (Arad) s; ZcrSe 
Voivodeni (Sălaj», tarmtriată • după 
cele două repede 1*
egalitate: 2—2- S-a prxeda- sptx. 
pentru departajare. 1a executarea a 
cîte 5 Jbăti.*. scont -oe

de lovituri, ecxne i; A-d Artei 
a fructificat pr- — rr-
toria cu 5—4

întrecerile reetfesă ea* 4e 1» 
orele 8 și resoectrr. 15. pe sta
dionul Tineretului

SE CUNOSC RNAUSTHE 
LA HANDBAL

Entuziasm, part 3e c*i ispo- 
tate și de h>*nă cz ta’e. raci ele
mentele care aa (.usTăriil pre
liminariile ce ap cat dsriz ăe 
cauză urmă::• 
nin: Vulturi: M:j2 (E 
săud). Recolta Bod 3~șt) Drerga

Sâbăoaa (XesKtV Beesxta Sac c*- 
sest; (OiZX. ȘfrJta Beoefc 3pfc’. 
r-eenăa =•*., ta^ Vu-XrJ
Tesaș (AZba) s ftscAvKi Mio-

" Dnxebri^ss C5cremM Am- 
tsl F"*-uez Tm-M Stuaaa 
O=xfck Artitu- De.-ceri. tPnăcaa* 
Unirea Pe ■ ■r'f 6SLta;„ B i mri 
SiTst: .la'maarțay Vaca
'Htaedcara» st Eaerxa Cartea
fO-ă/V

Tur-seele treje ferec arAH de

Șl ROMÂNUL TEODOR GHEORGHE ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA PROGRESUL"

Timp de două zile, sîmlțătă și 
duminică, sala Floreasca a găzduit 
cea de a IV-a ediție a competiției 
internaționale de tenis de masă, 
„Cupa Progresul". După dispute a- 
prige și interesanta, turneul a fost 
cîștigat de Darina Dardic (Iugosla
via) la fete și Teodor Gheorghe 
(Politehnica București) la băieți. 
Cîștigâtoarea întrecerii feminine a 
demonstrat o bună valoare tehnică 
depășind jucătoare cunoocuta prin
tre care Viorica Moldovan.. Doina 
Zaharia etc„ terminînd neînvinsă 
turneul. De altfel. Daria Dardic a 
ieșit învingătoare și în ultimul con
curs de selecție al lotului repre
zentativ iugoslav, fără să piardă 
vreun set. O evoluție bună a avut 
și jucătoarea bucuresteenâ Vicrica 
Moldovan (Progresul , care pe tot 
parcursul întrecerilor a freî bvinsă 
doar de Dardic. Locui trei a reve
nit Dinei Zaharia

La băieți, lupta pentru desem
narea învmgătorului s-a dat Intre

Teodor Gheorghe și Aurel Ovanez. 
In ultima partidă Gheorghe a tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a cîștiga partida cu iugoslavul 
Kukin. La scorul de 1—1, în setul 
al III-lea, adversarul său conducea 
cu 20—18. dar într-un final spec
taculos, Gheorghe a revenit ți a 
cîștigat în prelungiri.

Dintre jucătorii oaspeți o bună 
impresie a lăsat-o austriacul Iosef 
Seledmayer care a ocupat, ta final 
locul trei învingător In pațtida cu 
Sîndeaau (Progresul).

Organizatorii care aj reușit tn 
general să asigure c bună desfășu
rare competiției, au oferit primilor 
clasați fr imoase cupe și plachete.

ÎNTlLNIRI INTERNAȚIONALE DE LLPTE
Șl HANDBAL

La Oradea au avut loc sîmbătâ 
și duminică întilniri internaționale 
amicale la lupte greco-române și 
llllhdbal.

Luptătorii de la C.^Sr Crișul au 
șus’inut două întîlniri cu echipe 
din Iugoslavia, Spartak Subotica și 
Partizan Kanizsa în ambele re
uniuni. desfășurate în aer liber pe 
stadionul Voința, scorul a fost fa
vorabil orâdenilor cu 6—4. S-au 
evidențiat, în mod deosebit, de la 
Crișul L. Kiss (cat. 82 kg), care a 
obținut două victorii, St. Tapafi

LA ORADEA
(cat. 90 kg’ și M. Daca (cteL M>k*L

La handbal fesaei. tiaiții or*- 
dear.ă Construct reni. retuacăti 
promovată în catecoria a

jocuri eu Dazsa De reekta *Uaea- 
rja), echipă din praaa Heî a eaaa- 
picnatului maghiar t» »—ae ? me
ciuri. după disputa «rec tac-r oase, 
victori?? a 
din Debrețin : TN-n Hî—• a 
27—23 (15—91

călărie!
GIOCONDA

L CHIȘA și P. OTE£A-«<-->

— 1 nir=-
CAMPIONATELE

NAȚIONALE

PÎNZARU A RATAT
32M »- pssri rvri: L G. CafM 
(LE-FS4 S7Î • fe aemsa I — 2M. 
ț_ TJ- , Ți/țj . t*-» *ț" T* ♦ C. 
Aresate CSteam** 5® *
3 G- Bara (SteMcQ 533 3 —7TC 
pe «tfere- l UT- IC Teo- 
tea — SSI. M — S3*
« M Ba.Weî — S3' 14El K 2 CJL 
So-aral *M3 3. X SOMM UU 3

um ». La » *tKagrî
1- Cacaeâ* âcamo. rs 3*B a De

DE PUȚIN TITLUL LA FETE
Ieri, pe baza hipică din Calea 

Plevnei, care găzduiește etapa a 
doua a naționalelor de călărie, 
ploaia nu a mai stînjenit pe parti
cipants! la cele trei probe progra
mate dar terenul moale a cerut 
călăreților multă circumspecție în 
timpul evoluției șj avea chiar să 
decidă primul loc în competiția de 
obstacole rezervată fetelor.

Concursurile zilei au fost deschise 
de proba de dresaj categoria mijlo
cie („Sf. Gheorghe“). la care au luat 
startul șase concurențl. Firește, pri
mele locuri au revenit steliștilor 
IOSIF MOLNAR cu Suspin 971 p. 
și Dumitru Vdicu cu Peleș 939 p. 
Pe locul trei s-a situat sibianul 
Horst Hisch cu Artist 883 p.

S-a desfășurat apoi proba de ob
stacole pe echipe, la care s-au în
scris: Dinamo, Steaua, C.S.M. Sibiu, 
CS.M. lași. Filmul București și 
Rovine Craiova. Aceasta din urmă 
s-a retras din lipsă de concurenți 
pentru a întregi echipa, după ce 
primul ei reprezentant, N. Piculea- 
ță cu Palermo, fusese eliminat. 
Foarte bine s-au comportat călăreții 
dinamoviști: Constantin Vlad cu 
Jantuan, Ghcnrglie Moișeanu cu 
Banchet, Victor Demian Cu Viniciu, 
care au terminat fără greșeală, și 
Eugen lonescu, ch Jack. Ei au ocu
pat primul loc în clasament cu 0 p 
penalizare, urmați fiind de cei de 
la Steaua (D. Vclea cu Albinița — 
0 p. Dania Popescu cu Sonor — 4 
p. C. Ilin cu Zefir 8 p și I. Popa cu 
Vinovat — eliminat), și de repre
zentanții lașului (C Cormanencu 
cu Stellcâ — 4 p, P. Maziliu cu 
Atom — 7 p, R. Mihalcea cu Ar
gint II — 4 p și Gioconda Pînzaru 
cu Lăcătuș — eliminată) Dară 
C.S.M. Iași a constituit o surpriză 
plăcută în schimb călăreții sibieni, 
care puteau emite pretenții la pri
mul loc, au decepționat, evoluînd 
fără strălucire. Clasament: 1. DI
NAMO 0 p, 2. Steaua 12 p, 3.C.S.M. 
Iași 15 p. 4. Filmul București 16 
p, 5. C.S.M Sibiu 28 p (se iau în 
considerare cele mai bune trei re
zultate).

Proba de obstacole fete, Cu care 
s-a încheiat programul zilei, a fur
nizat o plăcută dispută între cele 
6 amazoane. Ele au intrat în con
curs cu 11 cai, dar dinaffidVistele 
Monica Ringheanu și Manuela Bog- 
za cu cîte doi căi, precum șt stelista 
Mariana Moise cu 3 cai ratează ca
lificarea pentru baraj, pe Care o ob
țin Dania Popescu (Steaua) cu 
Graur și CU Sonor, Gioconda Pînzaru 
(C.S.M, lași) Cu Lăcătuș și Gabriela 
lonescu (Filmul) cu Arogant Aceas
ta dirt urmă doboară, în primul ba
raj, o bară pe obstacolul cel mâi 
ușor (!) și lupta pentru primul loc 
se va dă în cel de al doilea baraj 
între Dania Popescu cu Graur și 
Gioconda Pînzaru cu Lăcătuș, Pri
ma termină parcursul cu 0 p, dâr 
leșeanca forțează la timp și după 
penultimul obstacol publicul o ve
dea cîștigătoare. dar la volta pentru 
abordarea ultimei sărituri, Lăcătuș 
alunecă și cade... și, odată cu el,

speranțele Gtacocdef de a risrita 
locul I. pe care l-ar fi meritat.

Clasament: 1 DANIA POPESCU 
(Steaua cu Graur. 1 Gioc—di P4»- 
zaru (CSM Iss eu Lârâtux 1 
Gabriela lonescu (Filmul c-_ - r>-
gant, 4. Dania Popescu o Staxcr

rres ae miantif â reâerea auri-

ETAPĂ A GAZDELOR
SERIA I: Oaspeții

au marcat floar două goluri

..CUPA PETROLUL"
fost cîțfcgatâ de Atiîa Kerpesz 
(O&M. Cluj) cu o medie orară de 
«L90C km Clasament genera! după 
trei etape: 1- Valentin Hota (C. S- 
Mureț) 3h 29:48. 2. Valentin Hie 
<Q S. Brăila: 3h 30:1», 3. Cătălin 
Haiduc Petaoiul) 3h 31 IX 4. Nl- 
eolae Stata (Petrolul) 3h 31:39, 5. 
Ion Coroâa (CIBO) 3h 32 :09.

Crrs* a fost bine organizată ți 
sprUtnftâ de clubul Petrolul ț! or
ganele de miliție.

t TA NASESCU-cores?.

METALUL BUCUREȘTI — CLU
BUL SPORTIV TÎRGOV1ȘTE 3—0 
;2—01 Au înscris: Georgescu (min. 
12). Omer (min. 27) și Iancu (min. 
62 In min. 83 Profir (Metalul) a 
fost eliminat pentru joc periculos. 
A arbitrat bine Tr. Moarcăș — 
Brașov. (A. Păpădie).

S. N. OLTENIȚA — GLORIA 
BUZĂU 4—1 (3—1). Autorii golu
rilor : Enculescu (min. 35), Stama- 
nichi (min. 40 și 45), Fildiroiu 
.'min. 75). respectiv Negoescu (min. 
61 A condus bine V. Liga — Ga
lați. (Gh. Emil, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 2—0 (1—0). Meciul 
s-a disputat sîmbătâ după-amiază. 
Au marcat: Hetrea (min. 15) și 
Pruteanu (min. 51). Gr. Bîrsan — 
Galați a arbitrat foarte bine. (Gh. 
Dalban, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — DUNĂ
REA GIURGIU 1—6 (0—0). Uni
cul gol a^fost realizat de Marica 
(min. 60). A arbitrat bine R. Buz- 
dun — București. (D. Diaconescu, 
coresp. județean).

CHIMIA RM. VÎLCEA — DEL
TA TULCEA 0—0. Gazdele au do
minat insistent, însă înaintașii n-au 
reușit să finalizeze. A arbitrat ex
celent R. Stîncan — București.

C.F.R. PAȘCANI — F. C. GA
LAȚI 1—0 (1—0). Victorie merita
tă, prin golul marcat de Mărcu- 
lescu (min. 37). C. Manușaride —

București a condus bine. (C. Enea, 
coresp.)

PROGRESUL BRÂILA — ME
TALUL PLOPENI 2—1 (1—1). Au 
înscris: Traian (min. 35), Dumitru 
(min. 76), respectiv Alexe (min. 27). 
în min. 88 Bogaciu (Metalul) a 
fost eliminat pentru gest nespor
tiv. A arbitrat Em. Păunescu — 
Vaslui. (N. Costin, coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI —PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. Joc de 
nivel tehnic mediocru. Corect ar
bitrajul lui Gh. Manole — Con
stanța. (T. Siriopol, coresp. jude
țean).

CLASAMENT
1. Politehnica lași
2. Metalul Buc.

3—4. Progresul Buc.
3—4. Progresul Brăila

5. F.C. Galați
6—S. Dunărea Giurgiu
6—8. Metalul Plopeni
6—8. știința Bacău

9—10. C.F.R. Pașcani
9—10. S.N. Oltenița

11. Delta Tulcea
12. Ceahlăul P. Neamț

13—14. Chimia Rm. Vilcea
13—14. Politehnica Galați

13. Gloria Buzău
16. C.S. Ttrgoviște

2 2 0 0 2—0 42 110 3—0 3
2 110 1-03
2 110 3—2 3
2 10 1 4—2 2
2 10 1 2—1 2
2 10 1 4—3 2
2 10 1 8—1 2
2 10 1 1—1 2
2 10 15—52
2 0 2 0 1—1 2
2 10 1 1—2 2
2 0 11 0—2 1
2 0 11 1—3 1
20111-41
2 0 0 2 0—4 0

ETAPA VIITOARE (3 septembrie!: 
F.C. Galați — Metalul Plopeni, Politeh
nica lași — Știința Bacău, Dunărea 
Giurgiu — Politehnica Galați, Progresul 
București — Progresul Brăila, Gloria Bu
zău — Delta Tulcea. C.F.R, Pașcani — 
Metalul București, Ceahlăul P. Neamț 
— S.N. Oltenița, Clubul Sportiv Tlrgo- 
viște — Chimia Rm. Vîlcea.

SERIA A Il-a ; Politehnica
Timișoara a luat un 

start promițător

PARTIDE DE NIVEL

JUNIORII AU DEBUTAT
REZULTATE BUNE

o«: C. O

XK «c X<« Bt.—a X G*.

SATISFĂCĂTOR ÎN ETAPA A Iii-a
REZULTATE TEHNICE :

Steau — Știința Petroșani 
13—3 <S—•); Vnteaa — C.S.M. Si- 
băa 4—• (4—0) : Politehnica —
Universitatea 4—3 (♦—3) ; Precizia 
Sicrie — Sportaî Sta«4e«țe-sc 0—1 
<—* : Robneetal — Gris ița Ro
tea *—3 ••—« : C-SJL Suceava 
— Farul »—3 (O-te : Binamo
Bocwtțri — Gloria ZJ—14 (9—4).

a m-a a campionatul ui di- 
rizes A de rugby a confirmat ta 
nare pa~te praoosricnrîte. rezu'ta- 

ir-recsc-: ta fund, poate doar cu 
exta^a cehă de La lăți, cele pre- 
<*®*e. _______

STEAUA - ȘTIINȚA ,U—31- Echi
pe Uaacresaeosă a -e-asi". să se im- 
reoă paț5e osoi joc ma: dar ți mai 
• se-eeu: pe ;-a.*tare. Oaspeții nu au
ta« ^*riirsc .ocol rlgjrag ea core

ct» deosebită dîrzenie. Echipa dina- 
movistâ a fost superioară în special 
pe linia de treisferturi. Au înscris 
Nica (încerc.. 2 l.p.. 3 transf.. drop), 
Coravu (încerc.). Constantin (încerc.) 
pentru Dinamo, Vătui (încerc.), 
Soare (încerc., 2 l.p.). A condus bine: 
P. Niculescu.

VULCAN - C.S.M. SIBIU (4—0). 
Victorie meritată a formației bucu- 
rețlene, a treia consecutiv, obținută 
In fața unei adversare hotăritâ să 
lupte cu toată energia și, în plus, 
să practice un rugby spectacol. 
„XV*-le victorios și-a asigurat suc
cesul în min S prin încercarea rea
lizata de Popa. A condus Rene Chi- 
riac. (T. STAMAL

POLITEHNICA — UNIVERSITATEA 
(4—3). Deși au dominat majoritatea 
timpului, timișorenii au părăsit te
renul învinși Punctele gazdelor au 
fot realizate de Vărzaru (încerc.), 
iar ale oa=pețilcr de Isan (drop). A 
erodes bir.e Șt. Coirstantineseu din 
■aaulL <DL IHACOKESCU — rerei»

CLASAMENT.-... .

AureLcn BtESEANU

ln meci international

EuCîCUTi TAKki K1&V ffl-
Fa=i dvu meciul Steaua — Știința Petrc^aai nest & backs:

ax tas> 8 • • b—o » atai aa—l i
> t « i a— u i 
3 2 8 1 88—n 1 
3 8 8 1 21—S 1 
18 8 1 a—31 3 
3111 ii—i: < 
3 18 2 14—2» 3 
3 18 2 18—U 3 
3 8 12 >— M 4 
3 8 l 8 4—13 4 
3 8 1 8 37—3» 4 
3 8 8 3 82— M 3

POLITEHNICA TIMISOARA — 
METALUL DROBETA TR. SV. 3-9 
(1—0). Au marcat: Bojin (min. 38 
și 68) și Dașcu (min. 59). Bun ar
bitrajul lui M. Popescu — Bucu
rești. (P. Arcan, coresp. județean).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL ANINA 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Racks: 
(min. 32). M. Stelian — Sighișoara 
a condus foarte bine. (M. Vîîcea- 
nu, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — ME- 
TROM BRAȘOV 2—1 (0—1). Au 
înscris : Sasu fmin. 64 din 11 ni 
și min. 80), respectiv Paraschives- 
cu (min. 5). A arbitrat bine I. Bo- 
roș — Timișoara. (T. Toliătan, co
resp. județean).

F. C. BIHOR — C.F.R. ARAD 
5—2 (2—1). Autorii golurilor: Agud 
(min. 13 și 28). Șchiopu (min. 51), 
Colnic (min. 55), Kocis (min. 77), 
respectiv Gyenge (min. 36) și Ku- 
kla II (min. 68). Satisfăcător ar
bitrajul lui T. Gaboș — Ciuj. (I. 
Ghișa. coresp. județean)

C.S.M. SIBIU — GLORIA BIS
TRIȚA 2—1 (1—0). Golurile au
fost realizate de Munteanu (min. 
35'. Rentat fmln. 4P'. respectiv 
Goea urăn 52). A condus saiisfâ- 
e^ter J4. Ci-țșgn —. Arad. (L hr- 
hexâ. „ coresp. județean».

COR VINUL HUNEDOARA — E- 
LFCTROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost marcat de 
Cojocaru (min. 18). A condus bine 
I. Stoicu’escu — Rm. Vîlcea. (M. 
Ioan id. coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ — OLIM
PIA ORADEA 3—0 (2—0>. Au în
scris : Boantâ (min. 5 și 90) și 
Ciutac (min. 28). Foarte bun ar
bitrajul lui I. Puia — București. 
(B Stoiciu, coresp.)

OLIMPIA SA TU MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0).

CLASAMENT
1. PolKeîinica Timișoara Z. Minerul Baia Mare

S— 4. Chimia
S— 4.

7.
5— 7.
5- î.
»— ie.
1—li.
»—1®.

u.
12.
ÎL
M.
15.
ÎS.

Făgăraș
F.C. Bihor 
Gloria Bistrița 
Minerul Anina 
Metalurgistul Cugir 
C.F.R, Arad
C.F.R. Tim
C.S.M. Sibiu 
Metrom Brașov
Olimpia Oradea 
Olimpia Sata Mare 
Corvi nul Hunedoara 
Electroputere Craiova 
Met. Drobeta Tr. Sv.

0 
o 
o 
o 
o 
o
0 1 2—3

1 1—2
1 1—4
0 3—0 
0 1—0
2 0—2
2 0—4

t
1
1
1
t
1
1
o 1 
o 1
2 6
1 1
9 0 
0 0

arbitrat

t 
t
1

2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
9

De data aceasta, dinamovistul Gh 
Moișeanu... reține parcursul, ți iți 
va conduce calul — Banchet — 
fără greșeală pe toate obstacolele, 
contribuind astfel la victoria deta
șată a echipei sate. Iată-l in mo
mentul lansării peste unul dintre 

obstacole

3SSU MU£ lit) 2ÎE-I418| i
Cunoarvu erftițsă Ifr de

popire Sanaa Halte 'rea earepăoa- 
nd a R- D. Gereiare a șctfeaî 
primul ei meci ta tararul pe re- 
re-i Întreprinde ta țara soaitri. 
juried la Hrisov ea sefectăoeata 
strdicaiA. Brașovcnrere. tetf-o for
mă bună, au c-ștuta: la acre 
2419 pd. Toata ccmporeataie for- 
ifLatîd —4.*^.
de peste 420. Scorul cu care a 
cistigat seiertonata brawreanA. re
prezintă atit un nou record jude
țean. cit ți al arenei Metrvtn. unde 
a avut loc reuniunea.

Cele mal eficienta Jucătoare au 
fost Eva Gali — 476 p d. Gabriela 
Blaga — <66 p d. lise Schmidt — 
454 p d de la gazde, respectiv, 
Astried Wloka 446 pd.

Echipa Bunna Halle va juca 
marți la București;

E. BOGd AN-coresp.

ETAPA VIITOARE (3 septembrie) î 
C.F-R. Timișoara — F.C. Bihor, Olimpia 
Oradea — Olimpia Satu Mare, C.F.R. 
Arad — Politehnica Timișoara. Metrom 
Brașov — Chimia Făgăraș, Metalurgistul 
Cujir — CSfcM» Sibiu, Gloria Bistrița — 
Mineral Anina. Corvinul Hunedoara — 
Metalul Drobeta Tr. Sv., Minerul Baia 
Mare — Electroputere Craiova.

Performanțele șl recordurile înscrise 
în ultimele reuniuni de care Sensaua 
și Struna au consacrat aceste dou8 ele
mente drept cei mai valoroși trăpași 
al anului. De aceea, confruntarea lor 
directă de ieri pe un parcurs de vi
teză. cum a fost „Premiul Victoriei*, 
completează cu participarea lui Gind și 
Cuc — revelații la reuniunea interna
țională de la Moscova — a însemnat, 
tn fond, cea mai atractivă alergare pe 
care o putea oferi, la ora actuală, acti
vitatea hipică de la Ploiești Din nefe
ricire proba nu s-a ridicat la nive’Ul 
valorc scontat tn primul rînd din cauza 
instabilității timpului. în plus, rezulta
tul controversat al sosirii — fără efec
tuarea fotografiei, fiindcă fotograful este 
în... concediul — a produs o mare ne
mulțumire în rindurile spectatorilor. A 
cîștigat Gind sau Senzația? In mod nor
mal, publicul ARE DREPTUL să pre
tindă fotografia sosirii, iar direcția hipo
dromului ARE DATORIA si o publice I 
De aici proteste vehemente, o serie de 
atitudini condamnabile Colac peste pu
păză, o Ultimă cursă desfășurată sub 
uh cor permanent de huiduieli, dato
rită unei performanțe dubioase a iepe! 
Recenzia, care, tn fond, țață de această 
evoluție merită circumstanțe atenuante 
pentru că n-a mai fugit de o lună... Și

LA POMUL LĂUDAT...
astfel, cea mai frumoasă reuniune s-a 
transformat in cea mai penibi’.ă a anu
lui. datorită exclusiv felului viciat cum 
s-a comportat direcția hipodromului... 
Se spune. cf Ia pomul lăudat să nu 
te duci eu sacul! De data asta, nu-ți tre
buia nici măcar o sacoșă ..

Rezultate tehnice: cursa I Perja (Al. 
Nacu) 33.1, Metopa. simplu 3. ordinea 
lt. cursa a n-a Papanaș (&, Mittăilescu) 
31.9, Izomer, Tantăl. simplu 3, Event 
ordinea 14. Ordinea triplă 96, cursa a 
tn-a Hectar (N. Gheorghe) 31.4. Gorun, 
Dansator, slmpiu 6 Event 53. ordinea 
424, ordinea triplă 655, cursa a IV-a Ra
țiunea (Tr. Marcu) 20.1. Panama, simplu 
2. Event 32. ordinea 5, cursa V-a Basm 
(Tr. Nica)32.40 Rapsod, Hemon, simplu 34, 
Event 42, ordinea 112 ordinea triplă 874, 
cursa a Vl-a Filomela (V. Gheorghe), 
29,S Huluba, simplu 13, Event 238, ordi
nea 68. cursa a VII-a Gînd (Gh Tă- 
nase), 24,3. Senzația, Silvia, simplu 5, 
Event 145, ordinea 9, ordinea triplă 105, 
cursa a VllI-a: Recenzia (S. Mihăilescu) 
44,2 Busuioc, Simplu 7, Event 160, or
dinea închisă. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de IM 27.289 și s-a închis. Re
trageri: Atlas, Orion, Harieta. Janonia, 
Artizan, Rosita, Hațegana, Sora. Orizont. 
Răscolit, Fanta. Epidemie de tusei

Niddy DUMITRESCU

south orange |. HAST ASE iN FINALĂ... FOTBAL MERIDIANE
...DLPĂ VICTORII LA TAXMR Șl FLETCHER

c;

NEW YORK. 27 (Agerpres). — 
Uta NĂstase s-a calificat în finala 
tumeului internațional de la South 
Orange New Jersey). După ce l-a 
A m.mat cu 7—6. 6—4 pe america
nul Roscoe Tanner, tenismanul ro- 
mân l-a întîinit in semifinală pe 
australianul Ian Fletcher. La capă
tul unei partide disputate, cu multe 
schimburi spectaculoase de mingi 
Nâstase a obținut victoria în trei 
seturi : 6—3. 6—7, 7—5. In finală,

Ilie Nâstase va juca cu tavmeâtcrul 
partidei dintre spamoiul ILsnoel 
Orante* ți americanul Bob McKin
ley, partidă care s-a întrerup*, din 
cauza ploii, la situația de 3—3 ia 
primul set.

In turneul feminin, jucătcareie 
sovietice Olga Morozova ți Maria 
Kroșina au obținut succese în fața 
gazdelor. Prima a dispus eu 6—X 
6—3 de Linda Tuero. iar cea de-a 
doua a întrecut-o cu 6—1. 6—1 pe 
Carole Graebner.

senstadt 1—0; Bregenz — Admira 
acker Viena 0—2 : Austria Klagen

furt — Austria Salzburg 1—0; Voest 
Linz — Rapid Viena 1—1 ; Wiener 
Sport Club — Wacker Innsbruck 
3—1; Admira Neustadt — F. C. 
Vienna 0—1; Alpine Donawitz — 
A K. Graz 1—1. Clasament : Admira 
Wacker — 6 p, A.K. Graz și Rapid 
Viena — 5 p

ALTE REZULTATE LA TENIS
HAVTRFORD. — Finala de simplu se 

va disputa intre australianul Mal An
derson și englezul Roger Taylor. In se
mifinale. Anderson l-a întrecut cu i—«. 
Ș—2. 6—2 4—6. 6—0 pe Mark Cox 
(Anglia), iar Taylor a dispus cu 7—«. 
6—1. 4—6, 1—6, 7—6 de Jimmy Connors 
(S.U.A.).

NEWPORT. — Billie Jean King a eli- 
mlnat-o cu 6—0. 6—3 pe Julie Heldman 
și o va întîlni în finală pe australianca 
Margaret Court. învingătoare cu 6—3. 
e—o in nartida cu Chris Evert (S.V.A.).

FOREST HILLS — Tony Roche nu va 
mai participa la apropiatele campionate

internaționale de tenis ale S.U.A Aceas
ta se datorează unui vechi accident su
ferit la mina stingă Roche va trebui 
s? sufere o nou* intervenție chirurgicali 

ROMA — A început intilnirea dintre 
selecționatele de luniori ale U.R.S5, șl 
Cehoslovaciei, contind ca final* a „Cu
pei Vasco Valerio*. După prima d, sco
rul este egal: 1—L Sovieticul Borisov l-a 
învins eu 4—4. 9—7. 9—7 pe Hora. Iar 
Siozil a egalat situația, dispuntnd eu 
6—2. 2—6. 6—3 de Mașavez. tn meciul 
pentru locurile 3—4. echipa Spaniei con
duce cu 2—1 în fata Italiei.

Rezultata taregăstrata ta diferitele 
turnee intefaațtoeata de fotbal care 
se desfășoară ta oresent în Spania : 
Atletico Bilbao — Bayern MOnchen 
4—3: Eintracht Frankfurt pe Main— 
La Coruna »- 0: M.T.K. Budapesta 
— OS. Caste’.-- 1-0.

dr
In etapa a 3-a a campionatului 

Austriei i Austria Viena — A.S.K. 
Linz 3—0 (1—0: Sturm Graz — Ei-

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
SE PREGĂTESC

MOSCOVA, 27 (Agerpres). — Re
prezentativa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S., care urmează să între
prindă în curînd un turneu în Ca
nada, a susținut la Moscova un nou 
meci de verificare în compania for
mației Dinamo Moscova. Selecțio- 
nabilii au obținut victoria cu sco
rul de 8—5 (3—0, 1—1, 4—4) prin 
punctele realizate de Martiniuk (2), 
Mihailov (2), Soloduhin, Bodunov, 
Lebedeev și Blinov.

ȘAHIȘTII NOȘTRI
MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

APĂRAREA ALEHIN —ÎN PARTIDA A 19-a!
La Reykjavik, partida a 19-a a me

ciului Spasski — Fischer a început — 
ca și altele — cu un nou „suspense".. 
Cu cîteva minute înainte de • a pune 
tn mișcare ceasul de control, arbi
trul vest-german Lothar Schmidt a 
tost avertizat de Fred Cramer, secun- 
dantul șalangerului, că acesta nu se 
va prezenta dacă primul rînd de 
scaune (!) din sală, nu va fi eva
cuat. Se pare că Fischer acuză din 
nou că nu se poate concentra din 
cauza zgomotului provocat de unii 
spectatori. A urmat o scurtă discu

ție, în care arbitrul și-a exprimat re
fuzul de a lua r.M măsuri „organiza
torice", astfel că spectatorii — care 
intraseră Intre timp în sală — au ră
mas la locurile ior.

Partida a început la ora prescrisă, 
jucătorii întfrziind foarte puțin în a- 
parițiile lor pe scenă : Spasski — 1 
minut, Fîscher — 2 minute. Ca și în 
ultimele partide in care a avut pie
sele albe, campionul mondial a des
chis cu pionul din fața regelui : l.e4. 
Fischer a răspuns — ca în memo
rabila partidă a 13-a — cu 1...CÎ6,

aoăraiea Alehin I Dar foarte curînd, 
la a 4-a mutare, căile din această 
precedentă partidă au fost abando
nate, șalangerul alegînd un alt sis
tam.

tn momentul cînd închidem ediția, 
jocul se mai află încă in stadiul de 
deschidere, Fischer introducîad la mu
tarea a 10-a o inovație, care (după 
aprecierile specialiștilor aflați în sală) 
ar putea complica lupta. Un amplu 
comentariu asupra acestei partide îl 
veți putea citi in ediția de mîine a 
ziarului nostru.

ÎNVINȘI LA BALCANIADA
SOFIA, 27 (Agerpres). — La Sofia 

au luat sfîrșit întrecerile Balcaniadei 
de șah. Competiția masculină pe 
echipe a fost cîștigată de formația 
Iugoslaviei, care a totalizat 18i.ș 
puncte. Pe locurile următoare : Bul
garia IRi/, p, România 15 p, Gre
cia 7 p șl Turcia 3 p. In ultima 
rundă s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Iugoslavia — Turcia
5i/»^-i/,; Bulgaria — România 
4i/.—li/,.

Turneul individual feminin (des
fășurat tur-retur) a revenit maestrei 
bulgare Gheorghieva eu 4(/, puncte, 
urmată de Elisabeta Polihroniade 
(România) 3(/, p, Stadler (Iugoslavia) 
3i/2 și Czakyr (Turcia) V» P<
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F. C. ARGEȘ, STEAGUL ROȘU Șl DINAMO- 
FIECARE CITE 5 GOLURI!

UNIV. CRAIOVA 2(1) DINȚA DE 0 CLASA 0 ClNTĂRIRE ■ ■>

STEAGUL ROȘU 5(3)

FARUL 0(01 AM VĂZUT
FARMACEUTICA

Fără s-o considerăm cu rodajul 
încheiat, Dinamo s-a arătat ieri — - 
încă din startul partidei — supe
rioară cu o clasă partenerei de 
întrecere: ca dispunere a forțe
lor în teren, ca mișcare și ca ma
nevrare a mingii în cele trei mari 
zone: îndeosebi la 
țiul de pregătire a 
Stoenescu și Radu 
tigau net disputa

mijloc, în spa- 
acțiunilor, Dinu, 
Nunweiller ciș- 
cu trio-ul de

• litate: a centrat. înalt, de pe par
tea stingă, Țarălungă și Oblemen- 
co, cîștigînd ușor angajamentul cu 
S. Gabriel, a reluat cu capul în 
poarta părăsită intempestiv 
Constantinescu. Galeria 
masată într-un sector la 
I, nici n-a avut timp să se 
Abia repus de la centru, 
a ajuns rapid la Lucescu, 
încercat o centrare în fața porții

de 
olteană, 
tribuna 
bucure, 
balonul 
care a

Stadionul Dinamo, timp frumos, teren bun. spectatori 16 000. Au marcat: 
FI,. DUMITRESCU (min. 12), LUCESCU (min. 34 și 76). DINU (min. 60), DU
MITRACHE (min. 79), respectiv OBLEMENCO (min. 34 și 64 — ultimul din 
11 m). Raportul cornerelor : 5—6. Raportul șuturilor Ta poartă : 17—8 (pe spa
țiul porții : 9—5).

DINAMO : Constantinescu — Cheran (min. 66 P. Nicolae), S. Gabriel, 
DOBRAU, Deleanu — STOENESCU, DINU — LUCESCU, R. NrrNWF.rT.T.F.R. 
Dumitrache, Fl. Dumitrescu (min. 79 Moldovan).

UNTV. CRAIOVA: Oprea (min. 4 Gunesch) 
nleu. Vel ea — Strimbeanu (min. 
KISS, Marcu.

Nicuiescu. Bădin. Desei-
67 Nlță), Ivan — Tarălungă. OBLEMENCO.

vită cu supericritatea ei. teritori
ală și tehnico-tactică). dar meciul 
nu fusese jucat intrucit, în min. 
64, ia o centrare a oaspeților, de 
pe aripa stingă. S. Gabriel a oprit 
copilărește balonul cu mina; pe
nalty. firește, transformat, cu sete, 
de Oblemenco. Și din nou insis
tenta Dinamo a trecut la condu
cerea ..ostiiitățEor*. Radu Nun
weiller a vrut sâ-1 «-tirească mai 
rapid pe emoție pe fratele său, a 
croșetat în stilu-i caracteristic, fi
ind oprit dear prin fault de către 
Deselnicu: Dinu a executat, scurt, 
spre Lucesca care, de !a aproxi
mativ 30 tn. a șutat, eu sete, sub 
bară: balonul a ricoșat ir 
dincolo de linia de var și 
C. Szilaghi 
min. 76. și 
Demitrache, 
lui. încheia 
te goluri—

i poartă, 
tușierul 

4 •»
79. cînd 
publicu

a arătat fi :
5—2, in mm
rămas dator

decisiv seria celor țap-

A arbitrat OTTO ANDERCO 
Catană (Satu Mare) |1 C. Szllaghi

Trofeul Petschovschi : 8.

La tineret-rezerve : Dinamo — Univ. Craiova 3-1 CI—»)

ope-vizavi, filtrînd, aici, variat șl 
rativ, numeroase baloane, mal îna
inte de a le destina vîrfurilor, Lu
cescu, Dumitrache, Fl. Dumitrescu, 
mobile, cu poftă de joc. Și golul 
n-a întîrziat mult: Fl. Dumitrescu, 
pe un culoar bun, a interceptat 
centrarea, la întîlnire, a lui R. 
Nunweiller și a trimis, direct, în 
stingă lui Gunesch, uluit pe linia 
porții : 1—0, în min. 12 !

Dinamo a continuat în aceeași 
manieră, decontractată, stăpînă pe 
spațiul de joc, dar, în min. 23. 
Dumitrache s-a jucat cu o ocazie, 
șutind tardiv, într-un apărător cra- 
iovean care a avut timp să se in- 
terpună pe traiectoria mingii. De 
unde să știe. în clipa aceea, miile 
de suporteri ale dinamoviștilor că. 
puțin mai tîrziu (min. 34), la pri
ma acțiune-șoc a formației vizi
tatoare, tabela avea să arate ega-

adverse: Deselnieu • simulat in
tervenția, apoi s-a rărglndit. 15- 
sînd balonul să curgă pe lingă eL 
în plasă, jos, lingă bară. Istoria 
primei reprize a fost scrisă, pînă 
la pauză nemairăzninlndu-ne de 
consemnat decît șutul lui Obie- 
menco (min. 42). deviat in extre
mis de S. Gabriel.

După reluare (min. 47'. tot O- 
b’.emen.co va produce panică in ca
reul advers, dar. de dala aceasta. 
Constantinescu, atent, va rezolva 
dificila situație. Apex. Dinamo s-a 
instalat din nou in cimpoi olHuk 
a tesut mai ingenios eombiaaA 
irosite insă in zona de FnaUzare 
A fost necesar (în mia. 60) să a- 
parâ. în careu, din linia a doua. 
Dinu care, din poziție favorabilă, 
l-a învins, cu un șut plasat, pe 
neexperiaaentatnl Gunesch. Dinamo 
realizase prima desprindere (potri-

G. NXOLAESCU
1

Partidă agreabilă, nu mai mult 
de atit. Rapidul cu ambiții lăuda
bile dar încă fără o reasamblare 
convenabilă a mecanismului său : 
U.T.A., cu jocul ei elegant, urmînd 
tipare turnate de ani și ani. E 
drept că arădenii n-au avut decît 
un ,jntrus“, aseară în formație, pe 
Pirvu, destul de corect încadrat în- 
tr-o distribuție care își cunoaște 
așa de bine replicile.

Giuieștenii au avut un final de 
primă repriză incandescent, dar 
Vidac s-a salvat pînă la urmă de 
furia condusă de Naom și Petrea- 
nu. U.T.A. a 
imediat după pauză dar nici Ră- 
ducanu nu a ‘ '
tilitățile reîntraseră în nota de re
laxare și de calm, cînd a interve
nit eliminarea lui Broșovschi (ne
chibzuit dictată de conducătorul 
jocului) ; șl, atunci, s-a produs 
ceea ce era de așteptat: un ase
diu la poarta oaspeților, instinctiv 
trecu ți pe poziții mai prudente. 
Mai mult spectaculoasă decît.. 
productivă, această furtună rapi- 
distâ n-a adus modificarea de scor

A FORȚELOR
întrezărită de mulți din tribune 
cînd dezechilibrul numeric a apărut. 
Astfel, în ciuda 
evenimente din

unor neașteptate 
teren, scorul echi-

replicat cam la fel

putut fi învins. Os-

August, timp râco- 

aproximativ 25 boo.
. ......   7- —g

(pe spațiul porții : 6—4). Raport de 
cornere : 5—3.

RAPID: RĂDUCANU — Pop, BOC, 
Mușat. ȘTEFAN — NAOM. Angelescu 
— PETREANU, M. Stelian, Neagu, 
Dumltriu III (min. 56. Codreanul.

U.T.A. : VIDAC — Birău, LERETER, 
POJONI, Fopovlcl, — PETESCU, Pîr- 
vu — AXENTE. DOMIDE, Broșovschi 
(eliminat min. 63), Sima.

A arbitrat N. CUBSARU, ★**, a- 
jutat la linie de M. Moraru și N. Mo- 
roianu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : S.
La tineret-rezerve : Rapid

2—0 (0—0).

23Stadion • __ ___ ___
ros, Ideal pentru joc ; teren alune
cos ; spectatori i , '
Raportul șuturilor Ia poartă :

— U.T.A.

pînă înlabilității a supraviețuit 
minutul 91... Față de solicitările cu
pelor europene, alarma mai mare 
trebuie dată în Giulești!

Eftimie IONESCU

JLffiflU Kml wlv i
I

Stadion 23 August, teren bun, thnp 
frumos. Spectatori aproximativ 12 000 
Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 27) 
și RUGIUBEI (min. 81). Raport de 
cornere : S—1. Raportul șuturilor la 
poartă. : 13—10 (Pe spațiul porții : 
9-1).

S.C. BACAU : Ghlță — MIOC. Ca- 
targiu. VELICU, Margasolu — VATA- 
FU. Dutan (min. 46 HRIȚCU) — 
Pută. DEMBROVSCHI. Rugiubei. Ho
rea (min 66 Băluță).

C.S.M. REȘIȚA : ilieș — Rednic. 
GEORGEVICI. Kiss, Kafka — Grozâ- 
vescu, BELDEANU — Atodiresei. Nea
gu (naln. 56 Pușcaș), Silaghi, Florea.

A arbitrat MIRCEA BICA *★★★*. 
ajutat la linie de F. Coloși și C. Cos- 
tică (toți din București).

Trofeu) Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — 

C.S.M. Reșița 3—3 (1—1).

BACAU, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Un optimism general a domnit aici, 
în localitate, înaintea partidei dintre 
Sport Club și C.S.M. Reșița. Și nu 
puțini au fost spectatorii care păreau 
convinși că vor fi martorii unei vic
torii la scor a echipei lor favorite. 
Dar, desfășurarea partidei nu a con
firmat decît parțial așteptările, mult 
prea optimiste, ale suporterilor bă
căuani. Gazdele au cîștigat, întrade- 
văr, acest joc, dar victoria lor — care 
le menține pe primul loc al clasa
mentului — a stat destul de multă 
vreme în cumpănă ; pînă ce, cu 9 mi
nute înainte de final, Rugiubei s-a 
dovedit mai prompt, mai pe fază, la 
o frumoasă centrare a lui Pană — 
urmare a unei splendide acțiuni per
sonale — și a înscris golul care a 
pus capăt emoțiilor tribunelor.

Indiscutabil, băcăuanii n-au avut 
azi (n.r. ieri) o zi prea bună, situa
ție la care au contribuit — probabil 
— și o prea mare încredere a lor în 
victorie. Cert este că linia de mij
loc a dat un randament sub aștep
tări (ceea ce a și determinat înlo
cuirea Iui Duțan la pauză), iar îna
intarea, care se presupunea că va 
constitui punctul forte, n-a contat de
cît pe Dembrovschi (în vervă de șut) 
și de abia spre«sfîrșitul meciului pe 
Pană și pe Rugiubei, în timp ce FIo- 
rea a jucat cu mult sub posibilită
țile sale. Adevărat este însă și fap
tul că echipa reșițeană nu s-a mul
țumit nici pe departe cu rolul de 
victimă sigură, dînd o dîrză replică 
localnicilor. Am putea spune, fără să. 
exagerăm, că oaspeții s-au prezen
tat chiar peste așteptări, atrăgîndu-și 
ju lificate aprecieri pentru jocul pres
tat. Elevii antrenorului Reinhardt s-au 
apărat destul de bine, în ciuda celor 
două goluri primite, și au desfășu
rat un frumos joc în cîmp, sub dis
peceratul valoros al talentatului Bel- 
deanu. Ei s-au dovedit însă lipsiți

de forță ți de experiență ta atac, 
deși — cu ceva mai multă «ansă — 
ar fi putut obține un scor mai strîns, 
răci ocaziile de gol nu le-au lipsit. 
Cele mai bune dintre ele fiind ace
lea din min. 38, cînd Beldeanu i-a 
driblat scurt in careu pe Catargiu 
și a șutat apoi afară din poziție fa
vorabilă ți In minutul 84, cînd. Ia 
o lovitură liberă indirectă de la 9 m 
de linia porții lui Gh:țâ (acordată 
pentru un gest nesportiv al acestuia). 
Silaghi a șutat foarte puternic dar 
peste bara transversală.

Băcăuanii merită insă victoria, de
oarece au păstrat mai mult iniția
tiva în joc, au atacat mai susținut 
ți au fost mai periculoși in fața por
ții adverse, anărată cu mult aplomb 
de tînărul Ilieș, care a avut exce
lente intervenții, îndeosebi în min. 19 
(blocaj la picioarele lui Rugiubei), 
min. 35 (reține un șut din apropiere 
al lui Dembrovschi) și min. 79 (res
pinge în corner un șut-bombă al Iui 
Rugiubei). Primul gol al gazdelor a 
căzut in min. 27, cînd, la un henț 
comis de fundașul Rednic la 25 me
tri de propria-i poartă, Vătafu a 
executat scurt spre Dembrovschi și 
acesta, cu un șut excepțional, a reu
șit să înscrie, cu toată opoziția lui 
Ilieș, care a atins mingea dar n-a 
putut-o reține.

Constantin FlRANESCU

PRONOSPORT
Asa arată o variantă cu 

concursul Pronosport nr. 
din 27 auzust 1972.

13 rezultate ia
35 — Etapa

I. Rapid — U.T. Arad 
n Dinamo Buc. _ Univ.

m. Steagul roșu — Farul
IV. C.F.R. Cluj — Steaua
V. F.C. Argeș — „U“ Ciuj

vi. S.C. Bacău — C.S.M. Reșița 
vu. Jiul — Petrolul

VIII A.S.A Tg. M. — Sportul stud.
IX. Politehnica Gl. — Progresul Buc. 
X. C.F.R. Pașcani — F.C. Galați

XI. Chimia Făg. _ Olimpia Ord. 
XII. Olimpia S.M. — CFR Timișoara 

Xin. Corvlnul — Electroputere Cv.

Craiova
X

1
1 
t
1
1

X
1 

. x
î
1
1
i

Fond de premii lei 356.243,

0 ECHIPĂ IREZISTABILĂ...

Fază din finalul partidei Rapid — U.T.A. i Lereter e ar 
poarta sa. Boc fi Petescu slnz eei sosi

"roit Marin Stelian fi alungă pericolul de la 
«ați spectatori ai disputei.

I.C. ARGEȘ 5(3)

„U“ auj

ape:x

75 Pr

rve : FXU Arxeț — .1- ClaJ 1

i»esx-«ri

de S. SOaesca și L

HI EȘTI/ 27 (prin le'efon. de lc 
trimisui nostru).

O bizară orinduire a programului 
competițional a făcut ca in actua
la ediție a campionatului republi
can F. C. Argeș, campioana ea ti
tre, să fie obligată, la numai o săp- 
tămînă după dificilul test susținut 
în fața U.T.A.-ei. să-și măsoare for
țele cu cea de a doua mare rivală 
a sa pentru titlu, din vara aces
tui an. Universitatea Cluj. Și pen
tru că în etapa precedentă, la Arad, 
echipa lui Dobrin a părăsit terenul

înviesâ. era de așteptat ea de astă 
dată, pe teren propriu, să nu piardf- 
prilejul ce a oferi, in compensa- 
i-e. public-alui piteștean o victorie 
£ o comportare demnă de locul 
cîștigat In ierarhia fotbalului nos
tru. Lucru care de altfel s-a și în- 
tîmpfat fa capătul «met partide de
osebit de atractive, cu multe mo
mente de fotbal de calitate, in ca
drul căruia gazdele s-an comportat 
la înălțimea celor mai 
așteptări.

Meciul a început sub 
unui echilibru aparent.

optimiste

SUPfBFICIAUTAm, BAT-O VINA!
4(2)

SR STUDENȚESC 2(1)
i

TG. MUREȘ, 27 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru).

Noroc că echipa gazdă nu s-a 
lăsat prinsă total în amăgitorul ha
mac al superficialității și automulțu- 
mirii al cărui balans i-a irosit în

Stadion 23 August ; teren foarte 
bun ; vreme excelentă : spectatori a- 
proximatlv 12 000 Au înscris : NAGY 

min. 25) VARODI (min. 37 și 88), 
LUCACI II (min. 65), respectiv M. 
SANDU (min. 40) șl STROE (min. 74). 
Raport de cornere : 5—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 21—12 (pe spa
țiul porții 11—3)

A S A. : Nagel — Szollosi, Toth, 
Isplr, Czako — VARODI, Hajnal — 
Fazekaș, NAGY. MUREȘAN, Luoaci II.

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU 
— Tănăseseu. Mățăoanu, G. Ionescu, 
Cojocaru — Culda. O. Ionescu 
BUJOR, Frâțilă (min. 46 Damian), M. 
Sandu, Kraus (min. 65 Stroe).

A arbitrat W. RAINEA (Bîrlad) 
★ ajutat la linie de V. Bulmls-
truc șl T. Onlga (Iași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : A.S.A. Tg. Mu

reș — Sportul - • - -studențesc 4—1 (3—1).

*

90 de minute de jocdecursul celor
de două ori avantajul consistent de 
goluri. Și se poate spune că cea 
mai importantă contribuție la sta
bilirea scorului final a avut-o 
A.S.A., inclusiv la cele două goluri 
pe care Ie-a înscris Spartul stu
dențesc. Pentru că atît la 2—0 
(marcaseră spectaculos Nagy și Va
rodi, prin șuturi dinafara careului 
de 16 m, grimul în urma unei lo
vituri indirecte executată scurt de 
Mureșan, secundul ca beneficiar al

unei inspirate deschideri pe aripa 
dreaptă a lui Fazekaș), ca și apoi, 
la 3—1 (autorul celui de-al treilea 
gol al gazdelor : Lucaci II, excelent 
găsit la 8 m de buturile lui Suciu 
de către Mureșan), apărarea echi
pei gazdă a gafat cu nonșalanță, 
oferind, pur și simplu, pe tavă go
lurile adversarului. în min. 40, Va- 
rodi trimite de la peste 30 m o 
minge spre poarta proprie, Nagel 
cu Toth și Ispir se joacă la margi
nea propriei suprafețe de pedeap
să, iar S. Mircea le „suflă" balo
nul. înscriind în poarta goală. A- 
cesta a fost primul și singurul șut 
spre poartă al studenților în această 
repriză. în min. 74, linia de fun
dași a mureșenilor se oprește, aș- 
teptînd ' ' ‘ ‘
rească, arbitrii sînt însă... pe te
ren, și ‘ .
să-l scoată din poartă pe 
pentru a-1 imita pe 
său, Sandu Mircea.

A fost evident că Sportul studen
țesc n-a avut la Tg. Mureș capaci
tatea ofensivă necesară și așteptată

Și ca istoria să se repete aidoma 
(alternanțe între superficialitate, ce 
emană de la compartimentul apă
rării, și între zvîcniri ofensive, di
namice), mureșenii reintră în pielea 
seriozității, ies din nou la joc și, 
urmare firească, golul patru, înscris 
de Varodi (Nagy pasează 
din preajma careului mare și Va
rodi, intercalat în atac, înscrie cu 
un șut violent, în min. 88),’ pecet-, 
luiește victoria lor la o diferență 
conformă cu realitatea din teren.

Și un paradox al acestei partide: 
deși „bătut" de patru ori, por
tarul bucureștean Suciu și-a făcut 
datoria și wpentru ceilalți coechi
pieri.

un ofsaid, drept mană ce-

lui Stroe nu-i rămîne decît
Nagel 

coechipierul

înapoi

Paul SLAVESCU

semnul 
care se 

menține cîteva minute, timp în 
care jucătorii ambelor echipe se 
studiază reciproc se mulțumesc 
mai mult cu brode— i de pase la 
mijlocul terenului. In min. 5 Roșu 
profită de un culoar pe partea 
stîngă a terenului, avansează cu
rajos și in viteză, surprinde nepre
gătită 
patul 
metri, 
pinge, 
mărește atent și trimite balonul în 
plasă cu un șut sec la firul ierbii. 
Universitatea acuză „lovitura" tim
purie și are cîteva momente de di
ficultate, după care iese Ia atac or
ganizat, dar fără eficacitatea nece
sară unei amenințări reale a porții

•hi

apărarea oaspeților și, la ca- 
unei curse solitare de 20 de 
trage la poartă. Pexa res- 
dar Radu, aflat pe fază, ur-

lui Stan. Piteștenii au și ei o scurtă 
perioadă de relaxare, după . care 
trec din nou la ofensivă și. in min. 
30, o acțiune lucrată de Dobrin îl 
pune în poziție de șut pe Marian 
Popescu intercalat în atac. O lovi
tură destul de slabă a acestuia pe 
direcția porții lui Ștefan care, ne
atent lasă să se strecoare pe sub 
el halonul în plasă și... 2—0 După 
acest gol. studenții încearcă să res
tabilească echilibrul, dar fără re
zultat, pentru că cei care înscriu 
sînt tot gazdele, prin Troi, la capă
tul unei acțiuni de mare spectacol, 
in care pasa ideală a lui Pigulea 
a fost transformată în gol dp ex- 
metalurgistul bucureștean cu o e- 
xecuție măiastră : șut cu boltă, din 
viteză, peste Ștefan. După pauză, 
„U“ are o scurtă perioadă de do
minare, în care încearcă reducerea 
scorului, dar Munteanu, Barbu 
Lică. 
Stan 
F. C. 
timp, 
inexplicabil — chiar la ofsaid Dar 
apoi, cînd simte primejdia ofensi
vei adversarului său se hotărăște 
din nou să atace, începînd clin min. 
65, și nu va mai ceda inițiativa pînă 
la sfîrșit. Aceste ultime 25 de mi
nute au fost un adevărat festiva! 
fotbalistic. Țesături de pase, execu
ții de mare rafinament, șuturi în 
canonade și încă două goluri splen
dide, semnate de Dobrin, în min. 
77, și Prepurgel, în min. 85, care 
încheie seria celor „cinci" și fi
xează scorul întîlnirîi. Și în timp 
ce rezultatul rămîne neclintit la 
5—0, de sus încep să cadă stropi 
de apă reci, într-un final cu făclii 
aprinse și cîntece de bucurie. Cam
pionii își onorează cum se cuvine 
titlul.

Și 
ratează, sau intervențiile lui 
înlătură pericolul golului 
Argeș se Iasă dominată un 
la un moment dat joacă —

Mihai IONESCU

JIUL ,5?0
PETROLUL a

PETROȘANI, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La Petroșani a fost un meci echi
librat, în care două echipe s-au hăr
țuit continuu, pentru un gol iluzoriu. 
Dar mingea nu a scuturat nici una 
dintre plase, pentru că ea a fost 
șutată rar și cu precizie mică, iar 
atunci cînd se părea că toate obsta
colele s-au topit în calea gazdelor 
(min. 52, după o combinație subtilă 
inițiată de Nagy, balonul a ajuns la 
Stoian, la 7 m de poarta adversă), 
bara porții a salvat Petrolul de un 
gol ce ar fi putut hotărî cîștigătoarea 
acestui duel.

Jiul nu a avut forța ofensivă aș
teptată, dominarea sa teritorială des
tul de vagă nu a putut fi fructifi
cată în fața unor apărători robuști 
și inimoși. Maniera lui Mulțescu de 
a juca retras și nepermis de com
plicat (marele Iui păcat din acest 
meci a fost ținerea excesivă a ba
lonului) a constituit un lest supli
mentar pentru o formație care și 
așa a înaintat ca un avion avariat... 
Spunem acest lucru, întrucît Făgaș și 
înlocuitorul său pe post, Urmeș, au 
făcut figură palidă pe extrema 
dreaptă, lipsiți de formă și anihilați

BRAȘOV, 27 (prin telelon, de la 
trimisul nostru)

Greu își putea închipui cineva că 
jocul de la Brașov va avea un a- 
semenea epilog. Farul, chiar cînd 
nu a strălucit, nu ne amintim să 
fi primit 5 goluri. O vorbă spune 
să te ferești de prieteni... Și Hașoti 
a simțit-o pe pielea lui, pentru că 
fost sa echipă, pe care a slujit-o 
atîta vreme, l-a sancționat foarte 
aspru. Dar, ce să-i faci, așa e spor
tul si, mai ales, fotbalul. Cît pri
vește proporția scorului, să știți că 
nu e cu nimic exagerată. La Bra
șov, în această duminică, așa au 
stat lucrurile. Steagul roșu a fost 
irezistibilă. în timp ce Farul nu 
i-a putut face față, plecînd pe ma
lul mării cu o înfrîngere ustură
toare.

Brașovenii au plecat din... start 
ca un alergător de 100 m plat, și-au 
pus în funcțiune două pistoane ne
obosite (Cadar și Pescaru), s-au des
fășurat ca un evantai în atac, au 
străpuns apărarea adversă prin cele 
două extreme, care s-au jucat cu 
fundașii ca șoarecele cu pisica. 
Dacă pe Gyorfi îl cunoșteam mai 
de mult, de data aceasta o vervă 
deosebită a demonstrat-o tînărul 
Zotincă. Dar Steagul roșu a fost 
in acest meci o adevărată echipă 
și cu greu poți face remarcări in
dividuale. De partea cealaltă, Farul 
demonstra slăbiciuni neașteptate, 
mai ales în apărare, unde nici unul 
dintre cei patru fundași nu reu
șeau să fie pe fază.

Golurile au fost o urmare fi
rească a diferenței de joc, a manie
rei în care stegarii s-au impus. Sco
rul s-a deschis destul de repede, în 
min. 5. cînd °escaru a transformat 
lovitura de la 11 m acordată în urma 
faultului comis de Mareș asupra lui 
Florescu. Brașovenii nu și-au lăsat 
adversarii să răsufle și, în min. 17, 
au majorat scorul In urma unei 
faze excepționale: Zotincă a trecut 
ca o nălucă pe lingă Ghirca, iar 
Balint a reluat cu capul de la

6 m. Ștefănescu a atins balonul, 
dar nu a putut evita golul. După 
ce, în min. 25, Pescaru s-a jucat 
cu o mare ocazie, spre finalul re
prizei, gazdele măresc ritmul de 
joc și realizează un nou gol la fel 
de frumos: a sprintat Gyorfi pe

stadion Tineretului; timp noros ; 
teren foarte bun ; spectatori aproxi
mativ 7 000. Au marcat : pescaru 
(min. 5 — din 11 m), BALINT (min. 
17), ZOTINCĂ (min. 45), CADAR 
(min. 54) șl GHIRCA (min. 73, auto
gol). Raport de cornere 4—4. Rapor
tul șuturilor la poartă 14—11 (pe 
spațiul porții 8—4).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — 
IVANCESCU. JENEI. OLTEANU. A'l- 
GHELINI --------------- -----------
ZOTINCĂ, 
GYORFI.

PESCARU, CADAR - 
FLORESCU, BALINT,

FARUL :___ „____ _
tonescu, Mareș (min. 46 
Ghirca
Constantinescu) ■ 
Caraman, Turcu.

A arbitrat ILIE DRAGHICI (Bucu
rești), ajutat la linie de V-
Dumitru (Oltenița) și I. Hrlstea (Ale
xandria).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Steagul roșu - 

Farul 0—1 (0—1).

Ștefănesou — Stoica, An- 
' •” Bălosu),

Tănase, Oprea (min. 60 I. 
Stoicesou, Tufan.

t

lîngă Stoica și, din plonjon, Zotincă 
a înscris un gol mare ! După pauză, 
Cadar a ridicat scorul la 4—0, prin- 
tr-un voleu de 
Constănțenii sînt 
ruta lor sporește 
golul lui Ghirca 
Balint, a , deviat 
peste Ștefănescu.
Steagul roșu s-a oprit, ocolind chiar 
poarta, aducîndu-și probabil aminte 
că pe banca antrenorilor constăn- 
țeni se afla fostul brașovean Ha- 
șoti... Farul profită, dar la șutul 
lui Caraman (min. 85) Adamache 
face spectacol. Tuf an are ocazia ge
lului de onoare, dar scapă inter- 
c»pția balonului la 2 m de poartă. 
Meciul este jucat. 7 000 de specta
tori cîntă în tribune...

toată frumusețea, 
derutați, iar de- 
o dată cu auto

care, la șutul lui 
balonul cu capul 
Și aici, la 5—0,

Constantin ALEXE
mo, 
—a.

C. F.R. CLUJ 1(1]

STEAUA 0(0) (IN SINGUR GOL.
BAR MBLT FOTBAL

CLUJ. 27 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

încă din primul minut, echipele 
se angajează fără menajamente în- 
tr-o dispută aprigă, corectă, spec
taculoasă. Atacanții sint cei care 
dau tonul. Sprijiniți bine de mij
locași, ei combină rapid și inven-

Stadionul municipal, timp frumos, 
teren bun. spectatori aproximativ 
15 000 A marcat : ROMAN (min. 27). 
Raport de cornere : 6—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 24—16 (pe spa
țiul porții : 10—6).

C.F.R. : Gadja — Lupu’ Dragomir. 
PENZEȘ. ROMAN — M. BRETAN, 
COJOCARU — S. BRETAN, ADAM, 
VIȘAN (min. 85 Tegean), PETRESCU.

STEAUA : Iordache — HSlmăgeanu 
(min. 46 SAtmăREANU), CIUGARIN, 
NEGREA, Cristache _ Sătmâreanu 
(min. 46 Ștefănescu), Dumitru — 
PANTEA, Voinea, Iordănescu, Tătaru 
(min. 73 Năstase).

A arbitrat C. GHIȚA (Brașov) 
***-fr, ajutat la tușă de N. Iliescu 
(Brașov) și I. Angheliu (P. Neamț).

Trofeul Petschovschi

La tineret-rezerve : 
Steaua 9—3 (0—1).

des la 
portari.

: 9.

C.F.R. Cluj

grea încercare
C.F.R.-ul șar-

tiv, punînd 
pe cei doi 
jeazâ mai mult. Pentru că luptă 
mai mult, toți jucătorii clujeni fâ- 
cînd o exemplară risipă de ener
gie. Partida place mult celor a- 
proape 15.000 de spectatori, 
tr-un singur și unic motiv: 
pele sînt preocupate de joc, 
construi cît mai multe faze
moașe de fotbal. Prima dintre ele, 
care se putea solda cu gol, apar
ține Stelei. Pantea (min. 6) scapă 
singur spre poartă, șutează puter-

Din- 
echi- 
de a 
fru-

EGAUTA TE PESTE TOT!
de vigoarea lui Gruber. în schimb, 
cegîaltă extremă, Szabados, tinăra 
speranță rîvnită o dată de U.T.A., a 
confirmat. A dansat cu mingea la 
picior în jurul lui N. Ionescu, i-a 
persiflat de cîteva ori rutina și velei
tățile, a centrat oportun și estetic, dar 
acest mic festival nu a durat decit 
o repriză (prima), neconstituind un 
atu determinant, în primul rînd din 
lipsă de colaborare. Jiul a avut, 
practic, doar 10 minute frînele jocu
lui numai în mîinile sale (min. 15—25), 
cînd se încinsese o sarabandă gro
zavă în preajma careului ploieștean.

Petrolul nu ni se mai pare echipa 
șubredă din campionatul trecut. Dis
poziția 'ei în teren a fost solidă și

clară, cu un fel de șanțuri de apă
rare paralele din care să se poată 
ieși lesne oricînd și Ia atac. Cum era 
de așteptat, toată această rețea a a- 
vut menirea să protejeze poarta și 
să asigure o alimentație densă — cu 
mingi — pentru I. Constantin. Avan
sat solitar lîngă fundașii adverși, a- 
cesta a făcut multe lucruri bune cu 
mingea, a demarat de cîteva ori pe
riculos spre gol, a hărțuit permanent 
o apărare care nu s-a încumetat o 
clipă să-1 piardă din ochi. Fostul 
înaintaș al Jiului, „onorat" mereu de 
o gardă formată din trei jucători, 
le-a anulat acestora, automat, orice 
funcție constructivă.

Ion CUPEN

nic, dar în Gadja, ieșit curajos în 
întîmpinarea atacantului bucureș
tean. Replica ceferiștilor este sem
nată de Vișan (min. 12), care șu
tează milimetric pe lîngă poarta 
lui Iordache. Minutele de mijloc 
ale reprizei aparțin bucureșteni- 
lor. Voinea (min. 16) șutează în 
portarul clujean. Tot el, puțin mai 
tîrziu, demarează 
dreapta, centrează impecabil spre 
Pantea care, venit ............
careul clujenilor, ,___ _________
de violent, dar imprecis. Un minut 
mai tîrziu, clujenii deschid sco
rul : balonul — purtat ca pe sfoa
ră — parcurge un traseu destul 
de lung, trecînd pe la M. Bretan, 
S. Bretan, Vișan, Adam, ajungînd 
în cele din urmă Ia Roman, urcat 
mult în atac. Sigur pe el ca un 
veritabil atacant, fundașul stînga 
ceferist reia precis, pe lîngă îor- 
dache, în plasa porții bucurește- 
nilor. Golul dă și mai multă în
credere gazdelor, care joacă în con
tinuare ferm în apărare și specta-' 
culos în fazele ofensive, mai ales 
prin dese și rapide schimburi de 
locuri ale atacanților. Vișan (min. 
36> și Adam (min 43 — bară) iro
sesc două mari 
jora scorul.

Steaua revine 
Sătmâreanu pe 
daș lateral și Ștefănescu 
Modificări de bun augur, 
jocul echipei capătă mai 
curatețe. Iordănescu, Tătaru și Voi
nea nu reușesc insă să găsească 
drumul spre gol, șuturile lor fi
ind imprecise. Tot ceferiștii se a- 
flă mai aproape de gol, în min. 
50 (S. Bretan) și min. 60 (Petres- 
cu-bară). Și cînd nimeni nu se mai 
aștepta, Steaua putea obține egala- 
rea în ultimele secunde ale parti
dei, cînd șutul lui Năstase, din in
teriorul careului, este deviat în 
corner printr-un reflex extraordi
nar de portarul Gadja,

Sub nici un motiv, victoria ce
feriștilor nu poate fi contestată. 
Pentru a o obține, jucătorii clujeni 
nu au precupețit nici un efort, de- 
monstrînd în același timp că știu 
să joace și fotbal, un fotbal spec
taculos, aplaudat la scenă deschisă 
de miile de spectatori aflați în 
tribune.

irezistibil pe

ca un bolid in 
șutează extrem

ocazii de a ma-

de la cahine cu 
locul lui de fun- 

mij locaș, 
deoarece 

multă a-

Laurențiu DUMITRESCU

LOTUL REPREZENTATIV 
SE REUNEȘTE

Stadion Jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori 3 500. Raport de cor- 
nere : 5—1 Raportul șuturilor la poartă : 11—14 (pe spațiul porții : 2—3).

JIUL : Marincan — Dodu. TONCA, STOCKER, Naidin — NAGY, Urme? 
— Făgaș (min. 56 Cotoșmani), Mulțcscu, Stoian, SZABADOS.

PETROLUL : M. Ionescu — N. Ionescu, Tudorie. CIUPITU, GRUBER — 
CRÎNGAȘU; Cozarec — Dincuță, ION CONSTANTIN, Grozea (min. 56 Mo
rarul . Moldovan.

A arbitrat C. DINULESCU ajutat la linie de Gh, Vasileșcu I și
I. Urdca (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-rezerve : Jiul — Petrolul 1—1 (1—0).

AZI ÎN CAPITALĂ
După cum s-a mai anunțat, jnem- 

brii lotului reprezentativ de fotbal 
se reunesc astăzi la București, ur- 
mînd să se pregătească în comun 
în vederea partidei de la 3 sep
tembrie, cu Austria, care va avea 
loc la Craiova,
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Str. Connolly 6,

în tabăra tricolorilor GÎNDURI, SPERANȚE
ÎNAINTEA MARILOR CONFRUNTĂRI

CEI PATRU FĂRĂ CÎRMACI 
DIRECT ÎN SEMIFINALĂ

Tudor —Ceapura și Oanțâ-Grumezescu in recalificări

laMUNCHEN 27 (prin telex, de 
unul din trimișii noștri speciali).

Sîmbătă la prînz, un microbus 
alb a parcurs cu viteză excesivă 
traseul dintre aeroportul Riem si 
parcul olimpic. Graba era justifi
cată și nici cel mai exigent agent 
de circulație nu putea rămîne ne
simțitor la dorința unor sportivi, 
abia coborîți din avion, de a fi 
prezent! la impresionanta ceremo
nie du inaugurare a Jocurilor O- 
limpice. La urma urmelor pentru 
asta au venit în capitala Bavariei, 
pentru a participa la cea mai mare 
competiție a carierei lor sportive, 
în mașină erau componentele lo
tului feminin de floretă, precum 
și atleții Eva ZSrgo și Gheorghe 
Cefan.

UNELE RISCURI DUC, ADESEA, 
LA EXECUȚII REUȘITE

în fapt de seară, după emoțio
nanta ceremonie de la stadionul o- 
limpic, am făcut obișnuita vizită 
Ia sediul delegației române, din 
satul olimpic, pentru 
feri cititorilor noștri alte noutăți 
din tabăra tricoloră.
tiv întilnit a fost săritoarea de la 
trambulină,
care n! s-a părut într-o febră pre- 
competițională explicabilă, cu o 
seară înainte de debutul olimpic. 
,Antrenamentele efectuate pînă a- 
cum i-au produs oarecare îngrijo
rare din pricina neobișnuitei cu
lori mov pe care o împrumută apa 
de la fundul de faianță al bazinu
lui. Acum însă Melania se simte 
acomodată cu această ciudățenie și 
înaintea concursului face oarecari 
motivate calcule. „Sînt peste 30 de 
concurente Ia trambulină ți faptul 
că o seamă de țări prezintă cite 
trei săritoare, îngreunează foarte 
mult lupta pentru calificarea în 
finala Ia care nu au dreptul decit 
12 dintre competitoare. Mă voi stră
dui să ajung in finală, folosind ex
periența mea, care devine un In
convenient numai pentru că îmi 
pregătesc poate cu prea multă exi
gență săriturile. Din acest punct 
de vedere, Sorana Prelipccanu fi
ind mal tînără și neavînd ce pier
de 
față — își poate permite 
riscuri care, adesea, duc Ia execuții 
reușite. Mult va depinde de for
ma de moment1*.

a putea o-

Primul spor-

Melania Decuseară,

pentru că are tot viitorul în 
unele

ILEANA SILAI - 
CURSE ÎN 4 ZILE!

tabăra ătlețjlpr'. atmosfera .pare 
mai relaxată întrucît între-

3
în

ceva
cerile de pe stadionul olimpic în
țep abia ia 31 august. în acea zi

PROGRAMUL ZILEI

își va face pentru prima oară apa
riția în competiția olimpică miin- 
cheneză și Ileana Silai, în proba 
de 800 m. Antrenorul ei, clujea- 
rfu! Gheorghe Biro pare mulțumit 
de forma actuală a elevei sale. El 
vorbește mai puțin despre Balca
niada de la Izmir, unde — din cau
ză căldurii toride și a condițiilor 
improprii de concurs — Ileana Si
lai a avut momente dificile după 
cursă, în schimb, ne dezvăluie a- 
vantajele incontestabile ale scurtu
lui stagiu de pregătire la altitudi
ne, petrecut de Ileana Silai la St. 
Moritz. In celebra stațiune elveți
ană, căutînd aceleași condiții ad
mirabile de ozoniflcare, s-au aflat 
la antrenament și iugoslava Vera 
Nikolici și austriaca Sikora. Tot pe 
acolo a trecut și maratonistul bel
gian Gaston Roelants, împreună cu 
un larg lot de fondiști. Despre per
spectivele Ilenei Silai în arena o- 
limpică, antrenorul Biro preferă să 
vorbească cu oarecare reținere, nu 
din modestie gratuită și nici de 
teama rezultatelor, ci pentru că e 
intr-adevăr foarte greu de prevă
zut ceva într-o probă care reunește 
la start atîtea concurente. ..Ileana 
— spune Biro — are un program 
de întreceri foarte încărcat. Ea va 
face trei curse in patru zile. Dar 
ceea ce mă îngrijorează este fap
tul că încă din serii va trebui să 
obțină un rezultat foarte bun, pen
tru a nu mai rata calificarea, cum 
i s-a mai întîmplat. Iar această 
goană după performanțe bune, în 
fiecare cursă, nu poate să nu lase 
urme. Sînt totuși optimist și cred 
în voința extraordinară a Ilenei de 
a reuși un rezultat care sâ-i în
cununeze frumoasa carieră atleti
că, 
de

de important pentru noi intrucît 
de el depinde poziția noastră în 
momentul alcătuirii grupelor pentru 
turneul pe echipe.

IMPORTANTE MODIFICĂRI 
ÎN REGULAMENTUL

DE HANDBAL

In octombrie ea împlinește 
ani.“

MARATOANELE... 
SCRIMERILOR

31

Ultimul nostru interlocutor a fost 
loan Kunst-Ghermănescu, secretar 
al C.N.E.F.S.. recent ales — cu pri
lejul Congresului Federației inter
naționale de handbal de la Niim- 
berg — membru în consiliul Fe
derației internaționale și președin
te al comisiei de antrenori și de 
metodică a antrenamentului. Dîn- 
sul ne-a adus la cunoștință cîteva 
dintre ultimele hotărîri ale Fede
rației internaționale, privitoare la 
schimbări de regulament, care vor 
intra in vigoare, pe plan interna
tional. începînd de la 1 aprilie 
1973. Au fost adoptate două propu
neri ale delegației României, la 
Congres, care au condus la modifi
carea următoarelor reguli, pe care 
le prezentăm în forma lor nouă: 
jocul pasiv se va sancționa cu lo
vitură liberă, fără eliminare în caz 
de recidivă (încurajîndu-i astfel pe 
arbitri în deciderea sancțiunii, fără 
teama unei grave decizii de eli
minare) ; a treia eliminare durea
ză cinci minute și este urmată de 
descalificarea jucătorului vinovat 
(grevind astfel echipa doar timp 
de cinci minute). De asemenea, au 
mai fost adoptate următoarele două 
importante decizii pentru bunul 
mers al jocului de handbal: por
tarul nu mai are voie să depășeas
că linia de centru (pentru a 
crea o inechitabilă disproporție 
forțe), aruncarea de la margine 
va executa cu o singură mină 
nu, ca pînă acum, cu două, ca 
fotbal).

Pe canalul artificial de la Feld- 
moching Oberschleissheim echipajul 
de 2 fără cîrmaci al României, for
mat din Dumitru Grumezescu și 
Ilie Clanță, a luat startul duminică 
dimineața în prima serie a califi
cărilor competiției de canotaj. In 
ciuda unei plecări extrem de rapi
de, ambarcația noastră nu a putut 
rezista puternicei reveniri a echipei 
R. F. a Germaniei, care începînd de 
la 1300 m s-a distanțat decisiv, 
cîștigînd cursa cu o lungime și ju
mătate de barcă și t calificîndu-se, 
astfel, în semifinale. Rezultate : Se
ria I : 1. R. F. a Germaniei
7:21,94, 2. România 7:28,03, 3. Ma
rea Britanie 7:30,02. 4. Ungaria, 5 
Mexic. Celelalte serii au revenit re
prezentativelor Elveției (7:20,51) și 
U.R.S.S. (7:28,97).

Duminică după amiază au intrat 
în foc cei doi cu cîrmaci (Tudor 
— Ceapura -j- Lovrenschi). Rezulta
tul seriei I a fost o mare surpriză 
pentru majoritatea canotorilor pre- 
zenți în fața hangarelor. După o 
ezitare la start, echipajul nostru 
reface la 500 m, dar traversează un 
punct mort la 1 000 m. Frații Sto- 
ianovski (Cehoslovacia) nu scapă 
prilejul pentru a plasa un. sprint 
puternic. Tudor și Ceapura par su
focați. Ei retrogradează pe poziția 
a patra, revin însă pe ultimii 500 
m, trec de canadieni și se apropie 
de elvețieni, care se clasează pe lo
cul al II-lea. La cîteva secunde 
după finiș, am reușit să obțin două 
vorbe de la Ștefan Tudor, care își 
trăgea greu respirația : „Sînt ui
mit. Acum o lună ara cîștigat Ia 
frații Stoianovski în „Regata Lu
cerna11, cu un avans de 8 secunde, 
pentru ca astăzi noi să fim cei în
vinși, cu peste 6 secunde î“

Iată ordinea sosirii primelor trei 
ambarcațiuni : 1. Cehoslovacia
7:41,27, 2. Elveția 7:46,03, 3. Româ
nia 7:47,98. Celelalte cîștigătoare de 
serii : S.U.A. (7:50,0), R. D. Ger
mană (7:54.11) și U.R.S.S. (7:43,84).

In timp ce continuam să disecăm 
profilul cursei, împreună cu cei în
vinși, au luat startul cei 4 fără 
cîrmaci (Papp — Naumencu — Agh 
— Tușa). Ca o firească compensa
ție, echipajul nostru a condus încă 
din primii metri și a cîștigat de
tașat, cu ramele sus, păstrînd un 
avans de 4 secunde

Iată și ordinea acestor sosiri : Se
ria I: 1. ROMANIA 6:49,11, 2. Nor
vegia 6:53,27, 3. Canada 7:02.34 
Alte ciștigătoare de serii : Noua 
Zeelandă (6:47,27), U.R.S.S. (6:42,40).

Astfel, ocupind primul loc, echi
pajul românesc 
în semifinalele 
șura joi.

Marți au loc 
vor califica în 
jele care se vor clasa pe primele 
două locuri.

.. .Despre surpriza Tudor — Cea
pura, despre valoarea locului obți
nut de cuplul Grumezescu — Oan- 
ță, despre startul bun al celor patru 
fără cîrmaci, despre telespectatorul 
Viaceslav Ivanov și despre frumu
sețea acestei prime zile de cano
taj olimpic, în reportajul nostru 
următor. I

loan CHIRlLA

s-a calificat direct 
care se vor desfA-

recalificările. Se 
semifinale echipa-

BASCHET : preliminarii: grupa A : Brazilia — R.A. Egipt, S.U.A. — 
Australia. Cuba — Spania, Japonia — Cehoslovacia; grupa B t Senegal — 
Italia, R.F. a Germaniei — U.R.S.S.. Porto Rico — Flllplne, Polonia — Iugo
slavia.

BOX î meciuri In cadrul primului tur.
CANOE: (slalom nautic).
FOTBAL : preliminarii: grupa B ; Sudan — Mexic, Blrmania — u.H.s.s., 

erupă D : Columbia — Polonia, Ghana — R.D. Germană.
GIMNASTICĂ : exerciții liber alese femei — echipa
HALTERE î categoria 36 kg
hochei PE IARBA ! preliminarii s grupa A i R.F. a Germaniei — Ma- 

laezia, Belgia - Argentina, Pakistan - Spania. Franța - Uganda ; grupa. B : 
Australia — Kenya, Noua Zeelandă — Mexic, India — Marea Britanie, Olanda
— Polonia.

lupte LIBERE: meciuri in cadrul turului doi ' ,
NATATIE : înot : 200 m delfin bărbați (serii și final»), 300 m mixt femei 

(serii și finale), 100 m spate bărbați (serii șl semifinale)* 100 m liber femei 
(serii). 4x100 m liber bărbați (serii șl finală), 100 m liber femei (semifinale), 
sărituri de la trambulină femei — finala.

PENTATLON MODERN : proba de scrimă.
POLO : preliminarii : grupa A : S.U.A. — Cube. Mexic — Canada, Ro- 

mânia — Iugoslavia ; grupa B : Australia — Olanda, R.F. a Germaniei — Un- 
ga- a ’ grupa C • U.R.S.S. — Japonia. Italia — Bulgaria.

TIR : armă liberă calibru redus poziția culcat șf talere (manșa a Il-a).
VOLEI : preliminarii : bărbați — grupa B : Cuba — R.D. Germană, Ro- 

Japonia. R.F. a Germaniei — Brazilia; femei — grupa B : Cuba — 
■ ■ ’ Cehoslovacia.

mânia ___ , _
R.P.D. Coreeană, Japonia

Tricolorii în întrecere
BOX : categoria semimuscă : Turei — Rodriguez (Spania). categoria 

_e_:srea . culineac — Wright (Jamaica) in gaia de prînz ; categoria semi- 
m-îoc.e : Zilberman — Jackson (Uganda) In gala de seară.

GIMNASTICĂ : echipa feminină : Elena Ceampelea, Alina Goreac, Anca 
Grieoraș. Paula loan, Marcela Păunescu, Elisabeta Turcu.

HALTERE : Victor Rusu.
LUPTE LIBERE : cat. semimuscă — Ion Arapu, cat. musca — Petre cer- 

nău. c=t cocoș — Nicolae Dumitru, cat. pană — Petre Coman, cat. semiușoara 
— Petre Poalelungi, cat. ușoară — Ludovic Ambruș, cat. semimljlocie — Va
sile Iorga. cat. mijlocie — Ion Marton, cat. semigrea — Enache, Panalt, cat. 
grea — Ștefan Stîngu.

PENTATLON MODERN ; Marian Cosmescu, Albert Covaci, Dumitru 
Spilp<)LO : Huber (Frățilă) — Zamflrescu, Mlhăilescu, Novac, Popescu, Cu
lineac. Lazăr. Cl. Rusu, C. Rusu. Rus.

TIR : Nicolae Rotaru. Ilie Codreanu (armă liberă, culcat 60 de focuri), Ion 
Dumitrescu si George Florescu (talere).

VOLEI : Gyula Barta. Viorel Balaș, Constantin Chlțigol, Mircea Codol. 
Laurentiu Dumănolu. Romeo Enescu, Cristian Ion. Stellan Moculescu, Cornel 
Oros, IVlIliam Schreiber. Marian Stamate, Gabriel Udlșteanu.

Calcule — și încă dintre cele mai 
riguroase — se fac și în lotul de 
scrimă. Floretiștii sînt primii care 
intră în focul interminabilelor tu
ruri preliminarii transformînd 
concursurile de scrimă în adevă
rate maratoane. Primii noștri re
prezentanți pe planșele din pavili
onul' 20 Parcului de Expoziții 
sînt Tănase Mureșan, Mihai Țiu 
și Ștefan Haukler. Care sînt aspi
rațiile lor ? La această întrebare 
ne-a răspuns antrenorul floretiști- 
lor noștri, Vasile Chelaru: „Știu 
cit de greu este turneul individu
al masculin de floretă. Tocmai de 
aceea am cerut băieților noștri, in 
primul rind, un parcurs omogen. 
Aș. fi foarte bucuros dacă toți trei 
ar ajunge in faza sferturilor de fi
nală. Accesul acesta in fazele îna
intate ale concursului este extrem

Gimnastica a debutat la această OUm- 
piadă cu exercițiile impuse ale tetelor, 
în marea sală de sport din Parcul olim
pic. Primele execuții au avut loc in 
cursul dimineții de duminică. Așa cum 
era de așteptat „marea bătălie- s-a dat 
însă in cursul dupâ-amiezii, cir.d au in
trat in concurs cele mai valoroase echi
pe participante la competiție. O formă 
excepțională au manifestat sportivele 
sovietice, care conduc detașat după pri
ma zi, cu un punem) foarte ridicat — 
18» 15! La eotsă—punete—se aCă echipa 
R D. Germane (1S7.30) iar pe locurile 
3-L4 selecționatele Cehoslovaciei și Un
garie;. ambele ca cite 1S2.15 p. Deci, ti 
comparație cu evoluța de ia ..mondiale 
le din Iugoslavia, un ctxtșîderabil pre 
greș pentru echipa Ungariei și un re
gres pentru gimnastele japtxieze. clasate

REZULTATE EXCELENTE
IN PROBA DE
Un număr im

presionant de spec
tatori (20 000), au 
urmărit startul e- 
chipelor de pen
tatlon modem in 
întrecerea 
va desemna, 
cinci zile de 
dispute, pe

Deși pînă la primul start al cicliștilor mai este vreme, rutierii fac 
intense antrenamente pe traseul probei de 100 km ‘ contratimp pe echi
pe și după cum se vede, pregătirile lor nu sînt lipsite de spectatori. 
Ce va fi la concurs ?!

• într-una din ultimele sale emisiuni 
atît de abundent consacrate lumii olimpice 
— televiziunea vest-germană a prezentat, cu 
prilejul unei gale folclorice, pe cițiva dintre 
invitații de onoare ai Comitetului de organi
zare a J.O. Printre aceștia i-am putut vedea 
pe Jesse Owens, Abebe Bikila (în cărucio
rul care marchează tragic cariera sa atletică 
de dublu campion olimpic), Fanny Blanker!- 
Koen, Emil Zatopek.

(Numele Blankers-Koen este In actualitatea 
olimpică și prin prezența la MOnchen a fiicei 
celebrei atlete, Fanny jr, angajată ca secre
tară de o societate olandeză de televiziune).

Cu aceeași ocazie a fost prezentat te
lespectatorilor celebrul astronaut ametican Ja
mes Lovell, comano'antul cabinei spațiale Apol
lo 13 și consilier pentru problemele educației 
fizice al președintelui Nixon, sosit la Miinchen 
pentru a înmîna lui Willi Daume, președintele 
Comitetului de organizare a J.O., cele două 
drapele olimpice care au fost duse pe lună și 
readuse de echipajul său. .

Tn aceeași ordine de Idei, se remarcă pre
zența la Miinchen a celebrului campion olim
pic de înot și, apoi, vestit interpret al rolului 
Tarzan pe ecran, Johnny Weissmuller, acum 
in virstă de 68 de ani. în capitala bavareză, 
campionul de altădată încearcă să contribuie 
la perpetuarea celebrității sale vînzînd, prin 
diverse magazine din perimetrul olimpic, me
dalii aurite sau ergintate cu propria sa efigie 
sau fotografii de format mare care-l repre-

Pe micul ecran și la radio
ora 15.00 : Gimnastică echipe femei (exerciții liber alese) șl box (meciuri 

în cadrul primului tur) — transmisiuni Zt-i-.i.
ora 19.00 : înot (finalele la 200 m delfin bărbați, 300 m mixt femei șl 4x100 

m liber bărbați) — transmisiune directă.
ora 22.30 : Gimnastică echipe femei (exerciții liber alese), haltere (cate

goria 56 kg) și sărituri de la trambulină femei (finala) — înregistrări.
de la ora 13, din oră în oră, transmisiuni radiofonice directe pe pro

gramul I.

directe.

nu 
de 
se 
(Și 
la

DUPĂ IMPUSE. CONDUC NET
GIMNASTELE SOVIETICE

echipe ți la in-

KAGNAR SKANAKER

(Urmare din pag. 1

Intr-una din splendidele săli de 
Messegelande au început Intre- 

erile de haltere. Peste 1000 de 
tatori au venit să-i vadă pe cei 
ușori hali i ai turneului, 

le la catego iscă. Din cauza 
concurenți în- 
urat pe două 
rînz au intrat 

din grupa A (adică 
e), 8 concu- 
eprezentan- 

Hortopan. 
părea că Hor
ii I în grupă,

pe locurile 6—7, la egalitate _pu sporti
vele românce cu 179.00 p. Surprinzător 
de brie au .mers- și gimnastele ame
ricance, afiate după, impuse pe locul 5 
cu 162,1» p.

In ce privește prezentarea echipei ro
mâne. este de reținut faptul că la două 
din crie patru probe execuțiile au fost 
corecte, iar no»ele — promițătoare, pa
ralelele pr.i> in care cele m»;

au obținui 
Si bimă. In

uri olimpici
James Lowe
• illy Daume 
itetului de 

a J.O.

PUGILiSTH IN
FOCUL ÎNTRECERILOR
In reuniunea 

inaugurală a tur
neului olimpic d- 
box, disputată în 
incinta patinoaru
lui artificial Eis- 
sporthalle, s-aul 
consumat meciu
rile preliminare la 
de greutate. La categoria 
Rabah Khaloufi (Franța) 
gător al turneului preolimpic 
anul trecut — a fost învins, în 
surprinzător, de englezul M. O. 
livan, un pugilist cu alonjă și 
tehnician. La cocoș,

cîteva categorii 
muscă, 
- cîști- 

de 
mod 
Sul- 
bun 

Șt. Forster 
(R.D.G.) a obținut o victorie difi
cilă la puncte în fața canadianului 
L. Hamilton (în vîrstă de 18 ani), 
un pugilist foarte înalt pentru a- 
ceastă categorie. în partidele celei 
mai populate categorii, pana (45 de 
concurenți), au evoluat și doi din
tre favoriții acestor 
vieticul B. Kuznețov 
L. Seif. în disputa 
H. Lago, pugilistul 
pus în valoare forța loviturii de 
dreapta, și ă terminat învingător 
prin- k.o. în prima repriză. Seif 
(S.U.A.), un boxer rapid și bun 
tehnician, l-a depășit la puncte pe 
francezul M. Apeang. Tot la pană, 
italianul Morbidelli l-a învins la 
puncte pe M. Mwenya (Zambia!.

întreceri : so- 
și americanul 
cu nigerianul 

sovietic și-a

ION HORTOPAN-UN NOU

care 
după 
dîrze 

noii 
campioni olimpici, pe 
dividual. La prima probă s-au pre
zentat 59 de concurenți incluși în 19 
echipe. Doi sportivi australieni iau 
parte doar în concursul individual. 
Beneficiind de cai foarte bine pregă
tiți, mulți dintre competitori au în
registrat rezultate bune în proba 
inaugurală, punctajele fiind ridicate 
atît la individual cît și pe echipe.

Primul s-a clasat francezul Michel 
Guegen, urmat de Robert Fox (An
glia) și Gheorghi Stoianov (Bulgaria) 
— toți cu cite 1100 puncte. Sportivii 
români au făcut curse curajoase în
cheind destul de bine această probă 
dificilă. Marian Cosmescu a obținut 
1 045 p (locul 19), Dumitru Spîrlea 
975 p (31), iar Albert Covaci 815 p (55).

Pe echipe conduce Anglia cu 3 125 p. 
Pe celelalte locuri : Suedia 3120, 
S.U.A. 3115 p. Selecționata noastră a 
acumulat 2 835 aflindu-se pe locul 16. 
De remarcat că echipele Ungariei și 
U.R.S.S. ocupă locuri modeste : 10, 
respectiv. 13. Luni este programată 
proba de scrimă.

zintâ ți pe care acordă (după achitarea cos
tului) autografe.

La una din recepțiile de presă organizate 
aci, ne-a fost dot să-l intilnim ți pe fostul 
campion mondial de box la toate categoriile 
Maz Schmeling, astăzi ocupat cu Industria

Jlurnal 
OLIMPIC

băuturilor răcoritoare. El ți-a amintit, cu multă 
plăcere, de foștii boxeri români Lucian Popes
cu și Toma Aurel.

• Printre ultimele hotăriri ale sesiunii C.I.O. 
sînt două contradictorii : canotajul feminin a 
fost acceptat ca parte integrantă a progra
mului J.O. de la Montreal din 1976, în schimb 
proba de bob 4 a fost anulată din programul

TRĂGĂTORII ROMAM
RESPECTA TRADIȚIA

de la Mexico sovieticul Kozih. pe 
Vollmar din R.D.G., pe polonezul 
Stachurski și cehoslovacul Hromada. 
care emiteau justificate pretenții la 
medalii și care nu le-au obținut. Se 
poate astfel spune că proba a fost 
dominată de surprize".

După amiază la orele 16, din cei 
59 de concurenți ^clasați în proba de 
pistol liber, trei au urcat pe po
dium, primind onorurile cuvenite, 
potrivit tradiției, din chiar miini’.e 
președintelui (încă în funcțiune) 
Avery Brundage. Printre acești 
primi medaliați ai Jocurilor Olim
pice de la Miinchen a fost și un 

- sportiv român, urcat pe a doua 
treaptă a podiumului. Mîndria pe 
care am simțit-o noi românii aflat: 
Ia Hochbriick în acele momente este 
greu de descris-..

Pistol liber (60 de focuri) : 1.
RAGNAR SKANAKER (SUEDIA) 
567 p — nou record olimpic (v.r. 
562 p : Grigori Kosîh — U.R.S.S).

Jocurilor de Iarnă de la Denver 1976, în urma 
presiunilor exercitate de organizatori care — 
după ce au promis — refuză acjm să moi 
facă cheltuielile necesitate de construirea unei 
piste mari de bob.

• Pe aleile parcului englez din Miinchen 
poate fi zilnic văzut parcurgând kilometri, Eric 
Segol, autorului romanului Love story, care se 
află aci ca reporter al companiei americane 
de televiziune ABC. In vîrstâ de 35 de ani, 
docentul în filologie clasică al Universității 
Yale este un pasionat maratonist, cel mai bun 
timp al său fiind 2h:42, ceea ce nu e chior 
la indemina oricui...

• In cadrul Congresului Federației interna
ționale de box, (A.I.B.A.), președintele forului 
col. Russell a făcut propunerea organizării in 
viitor a unor campionate mondiale de box 
amator. Spre deosebire însă de turneul olim
pic, la care pot participa reprezentanții tutu
ror celor 124 federații naționale membre ale 
A.I.B.A., la campionatul mondial ar urma să 
ia parte numai finaliștii campionatelor conti
nentale. O hotărîre definitivă se va lua abia 
cu prilejul următorului congres, în vara anu
lui 1974.

• Cu prilejul unui concurs atletic desfășu
rat pe stadionul Heysel din Bruxelles, cunos
cutul fondist belgian Emile Puttemans a stabi
lit un nou record național în proba de 5 000 
m cu timpul de 13:20. Vechiul record era de 
13:24,6 ți aparținea aceluiași atlet.

Noul car 
limnic la

tir
■t oare; c._ z..

528 p; C E.

•ul 10 cu 555 p

(prima manșă de 75 t) : 1. Angelo 
Scalzone (Ita~îa) , o *. 2—4 . Burck- 
hardt (R. D. Germană). David Al- 
kon (Mexic), Aleksandr Androșk:n 
(U.R.S.S.) cu este 74 t Trăgătorii 
români au obținut următoarele re
zultate : George Florescu 71 t, iar 
Ion Dumitrescu 70 t.

A doua manșă (75 t) se va trage 
luni.

RECORD AL ȚARII 9

dar iată că la ..smuls11 birmanezul 
Aung Gyi ridică 105 kg., perfor
manță care reprezintă tin nou re
cord mondial. Apoi la „aruncat" a- 
pare ca prin minune Pak Doug 
Geun (R.P.D. Coreeană) care-l în
vinge pe reprezentantul țării noas
tre. Așadar, cu 310 kg (nou record 
al țării) Hortopan a ocupat locul III 
în grupa A.

★
întrecerile din grupa B. progra

mate după amiază, au început Ia 
ora 19 (20 la București) și s-au în
cheiat către miezul nopții.

ALTE REZULTATE TEHNICE
Grupa

Grapa

BASCHET
A: Cuba — R.A. Egipt 
S.U.A. — Cehoslovacia
Brazilia — Japonia

VOLEI

Ti'ipine 
Italia

105—64
66—33

110—55

90—75
85—78

in — grupa A: U.R.S.S. — Tuni- 
<10. 6. 4); Cehoslovacia — Po- 

» (13 14. 8);
- — grupa A: Ungaria — R F- a 
ei 3—0 (8, 11, 9).

HOCHEI PE IARBA

Grupa B: India Olanda 1—1 (1—1): Po
lonia — Kenya 1—0 (0—O); Australia — 
Noua Zee'.andă 0—0; Marea Britanic — 
Mexic £—0 (1—0).

FOTBAL
A: r.f. a Germaniei — Ma’.ae- 
(0—0): Maroc — S.U.A. 0—0;
C: Ungaria — Iran 5—0 (1—0); 
— Danemarca 2—3 (0—1).

POLO
A: Iugoslavia — Canada 12—4 

6—1, 3—1, 2—1): Cuba — Mexic 
" 1—0, 1—1, 2—2); România —

3—4;

Grupa 
(1—1. ‘
6— 4 (2—1. 
S.U.A. “

Grupa B: Ungaria — Olanda 3—0 
(0—0, 2—0, 0—0, 1—0); Grecia — Australia
7— 7;

Grupa C: Spania — Japonia 6—4; 
U.R.S.S. — Italia 4—1.

de canotaj d<? ieri.Aspect de la concursurile

Grapa A: R.F. a Germaniei — Belgia 
rj—1): Argentina — Spania 1—1 

I); Pakistan — Franța 3—0 (1—0); 
aea> — Uganda 3—1 (1—0);

. B. " 11 1,11 ............
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