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COMPETIȚII SPORTIVE 
DE „ZIUA 

METALURGISTULUI"
Sărbătorirea „Zilei meta

lurgistului*4 a prilejuit în ora
șul siderurgiștilor hunedoreni 
o largă suită de manifestări 
cultural-artistice ți sportive. 
Pe terenurile de sport s-au 
desfășurat finalele „Cupei me
talurgistul" la fotbal, volei și 
popice.

iNCEPÎND DE AZI, LA CLUJ

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 51 SPORT Punct culminant al activității com- 
petiționale interne, campionatele na
ționale individuale își iau startul 
final, începînd de azi, pe terenurile 
parcului sportiv „Victor Babeș“ din 
Cluj, Va fi, ca întotdeauna, o edili-

PREGĂTIRILE LOTULUI NAȚIONAL DE FOTBAL S-AU ÎNCHEIAT

TRICOLORII PLEACĂ IN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ SPRE HELSINKI
• Ieri după-amîază, a fost susținut un nou joc de verificare, la sfirțltul căruia antrenorul Angelo Niculescu a anunțat formația

definitivă pentru meciul, de miercuri, cu reprezentativa Finlandei
Inaugurat joi la ora prinzului, o- 

dată cu prezentarea la sediul fede
rației a primului grup de selecțior.a- 
bili, scurtul stagiu de pregătire In 
comun a lotului național de fotbal. In 
vederea meciului de Ia Helsinki, 
reprezentativa Finlandei, s-a încheiat 
ieri după amiază prin disputarea ți
nui nou joc de verificare, de astâ- 
dată în compania echipei de tinere: 
Petrolul Ploiești.

IERI, UN REUȘIT JOC 
DE ANTRENAMENT

Desfășurat pe o durată mai lur.gă 
(o 1 epriză de 45 de minute și alta 
de 30) și într-un ritm mult mai sus
ținut decit jocul-școală din ziua pre
cedentă, acest ultim test al tricolorilor 
îor a fost mai reușit decît cel cu 3o 
de ore înainte. El ne-a oferit prilejul 
unei mai bune edificări asupra acu
mulărilor din cele cîteva zile de pre
gătire la Snagov, a potențialului se 
care-1 deține reprezentativa noastră

FORMAȚIA 
PENTRU MIERCURI :

Răducanu — Sătmăreanu, 
Dobrău, Dinu, ionescu 
Dumitru, Nunweiller 
cescu, Domide, 
Dumitrescu

Lu- 
Neagu, FI.

națională înaintea apropiatului ei de
but în preliminariile campionatului 
mondial.

Desigur, timpul s-a dovedit prea - .: 
pentru remedierea tuturor deficiențelor 
constatate In evoluția de la Craiova a 
echipei reprezentative (și poate chiar 
a altora mai puțin vizibile atunci), 
deficiențe pe care și noi le-am sem
nalat în mod deschis și mai tăios de
cît de obicei (chiar dacă acest lucru 
a produs pe alocuri supărare) tocmai 
în intenția ca factorii responsabili ai 
lotului să nu treacă prea ușor pe>*e 
ele, ci să ia măsuri urgente și cores
punzătoare in vederea înlăturării lor.

REMANIERI
FAȚĂ DE JOCUL CU AUSTRIA

Este, firește, pozitiv faptul că unele 
din criticile și observațiile apărute in 
presă după meciul cu Austria au gă
sit ecou la cei vizați. Ceea ce. prin
tre altele, a dus la chemarea Ir Ic. 
a lui Neagu, .precum si la modifi.a- 
rea liniei de fund, îndeosebi prin tre-

■ea Sfttmare-is

r

Reputata, noastră tenismană, brașaveanca Judith 
Dibar-Gbhn, atacă din nou titlul de campioană 

națională

așezată „Cupa Davis", acolo unde 
sînt trecute toate echipele finaliste, 
de la 1900 încoace, animă cu ambiții 
deosebite pe toți candidați! la un Ioc 
în team-ur român.

Să numim pe cîțiva dintre aceștia,

FAVORITII
PROBELOR 

OE SIMPLU

S. Mure-

. Echipa noastră 
națională a des- 

i fășnrat ieri după- 
i amiază. în parti

da de verificare 
i cu Petrolul-tine- 

ret, ’ un pronunțat 
■ joc ofensiv, sol
dat cu numeroase 
goluri. La acțiu
nile de atac au 
luat parte, dese
ori. nu numai 
mijlocașii (Dumi
tru și Radu Nun- 
u-eiiler fiind au
torii unor fru
moase goluri), ci 
fi fundașii late
rali. Iată-l la o 
asemenea acțiune 
pe Sătmăreanu 
trimițind mingea 
eu capul spre 
poaria adversă. 
*ub privirile. par
ei puțtn 
ale l>
rare f 
trie i 
nrri

Masculin : 1. V. 
Marcu 2. T. Ovici 
3. I. Sântei 4. D. 
Hărădău 5. C. Po- 
povici 6. Gh. Boa- 
ghe 7.
șan 8. I. Kerekes.

Feminin : 1. Ju
dith Dibar-Gohn 
2. Ecaterina Ro- 
șianu 3. Eleonora 
Dumitrescu 4. Va
leria Balaj 5. Au
relia Trifu 6. Ma
riana Nunweiller
7. Virginia Ruzici
8. Mariana Simio- 
nescu.

mirate, 
Neagu. 

ei s-a do
tei in bună 
<f* fi

HAiCA

catoare trecere în revistă a princi
palelor forțe ale tenisului autohton, 
la întreceri participînd jucători și 
jucătoare din elita, acestui sport, cu 
excepția acelora angajați în turnee 
peste hotare. Firește, absentează din 
ncu primul jucător al țării, maestrul 
emerit al sportului llie Năstase, dar 
el are de apărat un alt titlu, mai 
înalt, acela de prim tenisman al 
lumii, pe care trebuie să-1 certifice 
circuitul Marelui Premiu — F.I.L.T., 
unde deține de pe acum un autoritar 
loc întîi.

..Naționalele” din acest an au și o 
semnificație aparte. Ele constituie 
un important criteriu de selecție în 
vederea desemnării a încă doi titu
lari în echipa reprezentativă, pentru 
completarea tandemului „intangibili
lor" llie Năstase — Ion Țiriac. Și, 
bineînțeles, perspectiva de a-și vedea 
numele gravat pe una din tăblițele 
de. argint ale soclului,, pe care este
... I .1! ............ ...  ................ . I 1.11

fără o ordine a pronosticurilor. Sînt, 
în primul rînd desigur, componenții 
acelui „trio”, de tineri teriismani tre- 
cuți de pragul maturității compel.- 
ționale, format din Viorel Marcu, 
Toma Ovici și Ionel Sântei, înscriși 
la egalitate, pe locurile 4—6, în cla
samentul pe anul trecut al federației 
noastre de specialitate. Apoi, ne gîn
dim la Dumitru llărădău și Viorel 
Sotiriu — doi foști Galea-cupmani In 
plină ascensiune — sau la Sever Mu- 
reșan, cu state mai vechi de serviciu, 
luptîr.d pentru recîștigarea unui loc 
in reprezentativă. Dar și alte nume, 
bucureșteni sau provinciali, ar putea 
fi citate, dacă nu cumva surpri/eie 
inerente ale campionatului n-ar adu-

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a la)

UN FRUMOS SUCCES
AL TIRULUI ROMÂNESC

La campionatul european de 
tir pentru juniori doi repre
zentanți ai României, Eauren- 
țiu llovici și Dan Lucache au 
cucerit medalia de aur și, res
pectiv. de bronz la armă stan
dard 60 focuri poziția culcat. 
(Amănunte in pagina a IV-a).

NICOIAE MUSTAȚA
Șl ECHIPA

CAMPIONI IA MARATON
CUPA MUMICLPTULUI BUCUREȘTI» LA TIR

REZULTATE REMARCABILE
PISTOL SPORT SENIOARE
ERECATI ciștică Boii probe • ANIȘOARA MATEI

oT egalează recertfal țării

funi

SĂ CjCT

prin Iftimie, unRugbyștii de la Dinamo inițiază. iențesc

-c, «

oana Soare (IEFS) — ciștigătoa- 
ra trofeului la armă standard 

jocuri, poziția culcat

pel cu.
Bineînțeles,

la o și mai largă remaniere a lotului, 
cu jucătorii cei mai In formă din 
campionat, dar în condițiile perioade: 
prea scurte dintre meciul cu Austria 
și cel cu Finlanda această operați—-.* 
ar fi comportat și riscuri mai —ari.

Ir. ceea ce privește pregăti, ea ur-— 
priu-zisă a lotului, puținele zile pe
trecute împreună ia 
folosite de ' erea teh

NEAGU PROMITE...

pe un traseu c.cluros. pe șoseaua 
națională Suceava — Fălticeni, s-au 
desfășurat duminică dimineața între
cerile campionatului național de ma
raton pe anul 1972. La start s-au ali
niat 38 de concurenți reprezentînd 
cluburile Dinamo. Steaua. Progresul, 
Olimuia și P.T.T. din București, 
C.S.M. Suceava. Farul Constanța, 
U.T.A., C.S.M. Reșița, Universitatea 
Iași, Școala sportivă Focsani. Viito
rul Buzău, Corvinul Hunedoara. 
C.S.A. Roman și C.S. Brăila. Din ple
care, la conducerea plutonului se in
stalează suceveanul Aurel Scolobiuc. 
EI imprimă un ritm, rapid și la km 
5 trece în 16:18, fiind urmat la 34 
sec. de un grup compus din Mustață, 
Hatoș, Jegher de la Dinamo. Padu
raru (C.S.A. Roman) si Andeica de 
la Steaua. La km 15 Scolobiuc are 
1:15 țață de plutonul urmăritor. La km 
16 Jegher rămîne din pluton. iar 
Păduraru abandonează. La km 26 
Mustață si Hatoș îl depășesc pe 
Scolobiuc. Treptat, aceștia se distan
țează. La km 40 Mustață are 80 m 
față de colegul său. Iiatoș. suficient 
pentru a sosi pe locul întîi, cucerind 
astfel titlul de campion. Publicul su
cevean a făcut o călduroasă primire 
tuturor participanților. Clasament : 
1. N. Mustață (Dinamo) 2 h 21:23, 
campion national, 2. M. Hatoș (Di
namo) 2!) 21:46, 3. A. Scolobiuc
(C.S.M. Suceava) 2h 26:59, 4. I. JegherI 
(Dinamo) 211 36:54, 5. C. Andreica 
(Steaua) 2h 40:9. 6. Gh. Barbu (Farul 
Constanța) 2b 41:7. Pe echipe: 1. Di
namo Bucui ești (Mustață, Ilatos. Je
gher) 6 p, campioană națională, 2. 
Progresul București (Maximciuc, Mi- 
rică. Stoica) 22 p, 3. Farul Constanța 
(Barbu, Lazăr, Ceapă) 22 p.

C. ALEXA — coresp. județean

ln campionatul feminin de handbal, divizia A
ceasta tr.sa 
țării. Anișc 
formă exce 
șat, egallnd rece 
un avans consistent In manșa : 
precizie. 2B4 p față de 273 dî pur. 
lase Ana Buțu și des: a fost î: 
trecută la manșa de viteză (2SG 
295) Anișoara Matei a ciștîgat ei 
mod cu 577 puncte.

La probele feminine de ars 
standard, la primul concurs — <

ECHILIBRU LA NIVEL... SCĂZUT
Șl O SURPRIZA DE PROPORȚII

RUGBYȘTII DE
7

Partidele desfășurate ieri, în ca
drul etapei a VÎI-a a diviziei A 
de rugby, au confirmat, în mare 
măsură, pronosticurile anterioare. 

Echipele oaspete au încercat, și _ au 
izbutit pe alocuri, sâ opună o dirză 
rezistență gazdelor. STEAUA — la 
a 7-a victorie consecutivă — conti
nuă să se afle pe primul loc. fiind 
secondată de Farul și știința Pe
troșani, la 3 puncte diferență, in a- 
celași timp, la subsolul clasamentu
lui se întrevăd perspective sumbre 
pentru nou promovata echipă din 
Suceava. De menționat, totodată, 
că nici această etapă nu a reușit să 
risipească incertitudinea privind for
ma rugbyștilor aflați îr 
selecționerilor pentru 
confruntări internaționale, 
încă o evoluție ștearsă și 
gătoare.

UN

în vederile 
apropiatele 

ei avînd 
neconvin-

CUPLAJ CU MULTE 
NEGATIVE

PUNCTE

LA S-TEAUA S-AU DISTANTA!
de greșeli de tehnică indivi- 
(cauza multora din punctele 

:e de Sportul) în ceea ce pri- 
p'.acajul, priza la balon, pasa

cînd, poate, doar numărul mare de 
puncte înscrise — arr.oele ecvipe 
jucînd într-un ritm scăzut, cu ac
țiuni în majoritate confuze si r.e- 
spectaculoase. Ba mai mul*, un:: 
rugbyști (cu deosebire ce: de la 
Sportul) asistau, deseori, pasivi la 
desfășurarea jocului. De asemenea, 
nu putem trece cu vederea maltitu-

ainea 
duală
veste 
etc.

Cu 
cu o 
rugbyștii dinamo riști 
de cinci ori apărarea

I

o condiție fizică superioară și 
linie de treisferturi mai activă, 

au străpuns 
studenților.

J

de formația oaspe și, în al doilea 
riad, rezultatele înregistrate în pri
mele etape, in care bucureștenceie, 
este drept puțin dezavantajate și de 
un program... nenorocos, nu strălu- 
ri.se.-ă deloc. Deci, așteptam să ve
dem un >oc mai puțin echilibrat, do
minat evident ce studente. Numai 
că. pe teren, lucrurile nu s-au cam 
petrecut așa. Scorul a fost deschis 

ogresul și cîteva bune minute 
avantaj a dat aripi echipei 

eștene. care — foarte agresivă

în apărare — a reușit să stopeze 
acțiunile rapide ale Universității. Și, 
apoi, .după primirea primelor go
luri. ambiția jucătoarelor de la Pro
gresul s-a topit iute și scorul a luit 
proporții deloc scontate : 7—1 (min. 
19) pentru Universitatea;

După acest neașteptat sprint al 
adversarelor lor, echipa Progresul 
și-a revenit surprinzător, echilibrînd 
jocul în ultima parte a reprizei. 
La reluare meciul a păstrat același 
aspect disputat, care cu greu te pu
tea face să bănuiești că se întîl- 
nesc prima și ultima clasată. Mai 
experimentate și cu o formație evi
dent superioară pe planul compo
nenței, studentele au știut însă să 
speculeze prompt cîteva inexactit'ți 
ate formației Progresul, cîștigînd in 
cele din urmă un meci în care — 
sincer vorbind — nu «u evoluat pe 
măsura posibilităților lor. Este to
tuși adevărat că, așa cum am aflat 
după încheierea partidei de la an
trenorul C. Lache, echipa campioană 
nu este încă bine pregătită din 
cauza sesiunii de examene în care 
se află angajate majoritatea com
ponentelor ei.

Meciul a fost condus de R. Ia- 
maredi (Buzău) și A. Cristea (Con
stanța). Au marcat : Catarig (6). Pă- 
dureleanu (2), Ciucă ji Popescu pen
tru Progresul, Hrivniac (4). Ibadu’.a 
(3), Sșekely-Popa (3), Rigo, Onofrâș, 
Gavrilov și Sauer pentru Univer
sitatea.

Călin ANTONESCU

și-au 
foarte

rezer- 
de Ia

In jocul dintre Rapid și Universitatea București, Doina Furcoi a fost 
singura jucătoare a studentelor care a luptat mult și eficient. Jat-o în 
această fază sciyînd de sub supravegherea tinerei rapidiste Amarandei 

fi pregăti^y se șg iryffce la poaifâ

mareînd to: au” 
care doar 2 au 
Dar, pe scurt f.l
21 — Baciu, afî 
nuluî, după o tușă la 1 
buturilor adverse, pătr

SUI. BUCUREȘTI — V- 
4TIA TIMIȘOARA 10— 
Nttseai nu se îndoia oe 

andbaiîsteie timișorene 
c-eastă parddă. La con- 

proocsLc 
L titlul ce 
t pe njer:t

(Continuare in oac. a 4-a,

„model" • Sportivi 
prea puțin pentru

Structură valorică Je mare perspective • Bază sportivă 
antrenori entuziast, dornici de a se 

un „destin" ce
realiza • Lipsește
se vrea mare

Wterenul Gloria din____  __ Capitală 
desfășurat în cuplaj două întîl- 

....... Dinamo — Sportul studențesc 
Șl Gloria — Politehnica Iași.

Prima partidă nu 
mente de satisfacție

Pe 
s-au 
niri:

REZULTATE

ne-a oferit mo
— excepție fă-

TEHNICE

Dinamo — Sportul studențesc 
24—0 (S—0), Gloria — Politehnica 
Iași 6—6 (3—0), știința Petroșani 
— C.S.M. Sibiu 6—0 (0-0), farul 
Constanta — Vulcan 24—6 <9—*’• 
Grivița Rosie — Steaua 6—« 
(3—6). Precizia Sâeele — Rulmeu- 

' tui Birlad 0—0 (3—0), Universitatea 
Timisoara — C.S.M. Suceava 43—3 
(15-0).

Necesitatea creări unor cluburi 
departamentale sau teritoriale pu
ternice a fost în npetate ori sub
liniată în diferite documente ale 
C.NJE.F.S. De altfel cîteva — cele 
mai puternice — ctm sînt Dinamo 
și Steaua în Bucunști și cluburile 
universitare în difirite centre ale 
țării, au dovedit prn fapte viabili
tatea ideii. Cunoscite fiind aceste 
stări de lucruri nu mai este nece
sar să intrăm în anănunte pentru 
a lansa sau sprijin ideea privind 
consolidarea unui cub brașovean 
cu tradiție cum este DINAMO BRA-

mai consideră căDin păcate, se
Dinamo Brașov este un club jude
țean și i se asigură condiții cores
punzătoare unei astfel de situații, 
în realitate, clubul brașovean este 
capabil să devină o unitate de mă
rimea întîi pentru ramurile sporti
ve în care are secții afiliate. Dina
mo Brașov nu este numai o uni
tate reprezentativă pentru județul 
Brașov, ci are și posibilitățile 
datoria de a fi reprezentativă pe 
plan republican, comparabilă 
planul performantelor cu cele 
nivel internațional. Destinul 
aștfț| țluV fi drew.

și

pe 
de 

unui

scris numai Ia perimetrul unui ju
deț, după cum nu poate fi redus 
(cum din păcate s-a ma: intimplau 
la postura de pepinieră, ori 
vă activă a secțiilor surori 
alte cluburi.

Secțiile clubului brașovean 
dobîndit o valoare proprie
bine conturată, iar prin valorile în 
devenire care o compun mai ales 
una de perspectivă lată de ce sti
mularea acestui club înseamnă con
solidarea unei unități de elită, pro
filată. potrivit unui specific local 
și unor sporturi de tradiție, pe

Mihai BlRA

RAPID BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 10—6 (6—5) ! 
Aproape întotdeauna cînd vorbim 
despre o surpriză ne gîndim și ne 
referim, în mod special, ia scorul 
înregistrat și rareori se întîmplă să 
considerăm un rezultat surpriză 
drept normal, ținînd cont de com

(Continuare in pas. a 2 aj
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Vizitind doua localități balneoclimaterice, am constatat :

ACTIVITATEA SPORTIVĂ POATE URMA... 0 CURĂ DE SĂNĂTATE!
De fapt, totul a pornit de la dis

cuția Pe care am purtat-o cu ca
drul de specialitate de la vila de 
tratament din Vatra Dornel, Adri
ana Ostaficiuc. Aflasem de exis
tența în localitate a unei săli de 
gimnastică medicală, dotată cu apa
ratură foarte veche — se spune că 
are peste 80 de ani — dar cu rezul
tate excelente în tratarea artrozelor, 
anchilozelor, a diverselor imobili
zări articulare. Dar nu acesta era 
scopul principal al vizitei noastre. 
Doream să aflăm dacă — avînd în 
vedere faptul că mulți dintre oaspe
ții stațiunii sînt oameni mai în virs- 
tă — educația fizică, sportul pot fi 
totuși prezente în programul activi
tăților zilnice oferite de gazde.

— Fără Îndoială că da. “De altfel, 
chiar in sala noastră de gimnas
tică se efectuează diferite programe 
de gimnastică activă, pacienții fo- 
tosindu-se de saltele, mingi medici
nale, bastoane, eventual spaliere. 
Dar, pentru ca vizitatorii noștri să 
plece și mai convinși că mișcarea 
fizică Ie poate deveni extrem de 
folositoare, ar mai trebui organizate 
și alte activități, mai ales in aer 
liber.

Interlocutoarea noastră subliniase 
ideea — cu care sîntem toți de 
acord — marelui rol pe care îl 
au sportul și educația fizică pentru 
sănătatea omului.

Iată-ne. așadar, porniți să depis
tăm posibilitățile oferite vizitatori
lor de către gazdele lor, de a efec
tua o oarecare activitate sportivă. 
.*+ așa. l-am întîlnit pe profesorul 
de educație fizică de la liceul din 
localitate. Ion Miron.

— In Vatra Dornei, atit iarna cit 
și vara, vin foarte mulți vizitatori, 
de toate vîrstele. Dar este foarte 
trist că, deși sînt extrem de mulți 
amatori, dispuși să practice anumite 
sporturi, ei nu au nici o posibili
tate de a-și satisface aceste dorințe. 
Ne-am convins de acest adevăr în 
ultimele două ierni, cînd la direc
țiunea liceului veneau zilnic cel pu
țin 20 de cetățeni care solicitau îm
prumutarea unei perechi de schiuri.

Ce-ain avut, le-am dat. Dar de unde 
să scoți zeci de perechi ?

Vizităm împreună terenul — mai 
bine zis, fostul teren de zgură din 
parcul orașului. De patru ani în- 
cheiați a fost uitat pur și simplu 
și doar copiii mai bat mingea pe el, 
în praf, ca odinioară, pe maidan. 
Cu cîteva reamenajâri, care n-ar 
costa prea mult, s-ar putea face 
aici nu mai puțin de trei terenuri 
de tenis sau de baschet, suprapuse 
cu unul de handbal. Numai puțină 
tragere de inimă să fie...
1----------- ---------------------------------

® O cofetârie-ciub sub cheie 
• Dorințele sportive ale oaspe
ților înseamnă avantaje mate- 

'■ riale pentru gazde • O anti- 
, teză din care am dori să lip

sească termenul., negativ.
i______ ______ _____

La cîțiva zeci de metri, se află 
o clădire destui de plăcută ca as
pect, pe a cărei firmă scrie : „Co- 
fetărie-Club". Acum, însă, prin gea
muri se văd stive de paturi și de 
alte materiale destinate... complexu
lui balnear. De o vară întreagă, în 
Ioc oa aici să se joace șah, tenis 
de masă sau alte jocuri distractive 
— și în pauză să se bea o cafea 
sau o citronadă — cofetăria-club 
s-a transformat în magazie aflată 
sub lacăt!?

Firește că, în asemenea condiții, 
discuția cu șeful serviciului cazare 
și turism, Viorel Malcinschi, nu pu
tea aduce alte clarificări. Totuși, am 
putut remarca existența, cei puțin 
deocamdată, unor posibilități care, 
exploatate, să pună puțin pe picioa
re activitatea sportivă a celor care 
sînt veniți la Vatra Dornei pentru 
odihnă activă. Căci excursiile efec
tuate spre mănăstiri, spre Bicaz și 
Lacul Roșu, la cabanele Zugreni ți 
Mestecăniș sînț extrem de bineve
nite, dar. nicidecum suficiente.

Și pentru mai multă garanție, am 
cerut și părerea tovarășei Maria 
Ștreangă, șef la întreprinderea bal- 
neo-climatică, privind înființarea

unor atît de rentabile centre de 
închiriat, obiecte și materiale spor
tive, mai ales pentru sporturile de 
iarnă, după exemplu,! atîtor alte 

țară. Răspunsul a fost 
spiritul dorințelor

localități din 
întru totul în 
noastre.

♦
BAl. Am întîlnit aici.SÎNGIORZ __________

o cu totul altă concepție, atît des
pre respectul care trebuie arătat 
tuturor dorințelor realizabile ale 
oaspeților, cit și despre avantajele 
materiale pe care niște buni gospo
dari Ie pot avea chiar și de pe ur
ma sportului. Tar cea mai bună ilus
trare a acestei afirmații: popicăria 
cu două piste și clubul care funcțio
nează după un program bine sta
bilit

Și. nu trebuie să ma; adăugim că 
ele sînt solicitate de dimineață și 
pînă seara. Dar nu numai atit. Li se 
adaugă și un teren de volei și unul 
de tenis de cimp care, fără ca or
ganizatorii să pună la dispoziția 
so’icitanților rachete și mingi de 
tenis sau de volei, sînt totuși și ele, 
la fel de căutate. Dar. într-un viitor 
apropiat — am primit toate asigură
rile — și aceste mici inadvertențe 
vor fi rezolvate pentru amatorii de 
odihnă activă, veniți la Sîngiorz- 
BM.

Cu aceste succinte constatări, cre
dem că am reușit să descoperim un 
adevărat termen de antiteză la în
treaga stare de fapt pe care am 
găsit-o in orașul Vatra Dornei. Spe
răm, însă. ca. în eventualitatea unei 
noi vizite, elementul negativ ai 
comparației să lipsească cu desăvîr- 
șire.

Radu TIMOFTE

CICLISM
NICOIAE DAVID (C. S. MUREȘUL) 

A CIȘTIGAT TURUL

TIR
(Urmare din pag. I)

Steaua, care în frunte cu Florin 
Iurcenco, au ocupat primele trei 
locuri cu rezultate bune.

REZULTATE: armă liberă cali
bru redus 3X40 f.: 1. M. Ferecatu 
‘Dinamo) 1 138 p (pe poziții: culcat 
— 396, în genunchi — 381, în pi
cioare — 361). 2. E. Satala (Dinamo) 
1 136 p (391—384—361), 3. I. Co-
dreanu (Steaua) 1 130 p (394—378— 
358), 4. Gh. Sicorschi (Dinamo)
■1 125 p, 5. M. Marin (Metalul) 1 123 
p. 6. Gh. Vlădan (Metalul) 1 122 p. 
60 jocuri culcat: 1. M. Ferecatu 
593 p, 2. R. Weinerich (I.E.F.S.) 591 
p, 3. M. Marin 590 p. 4. M. Antal 
(I.E.F.S.) 590 p, 5. Gh. Sicorschi 
589 p, 6. I. Codreanu 589 p. Pistol 
liber 60 f.: 1. 1. Pieptea (Dinamo) 
545 p. 2. G. Maghiar (Dinamo) 542 
p. 3. C. Feciorescu 540 p, 4. N. Ciot- 
loș 539 p, 5. M. Dumitriu 538 p, 
6 Al. Gered 536 p (toți de Ia 
Steaua). Pistol sport 30 + 30 focuri 
(senioare și juniori): 1. Anișoara 
Matei (Dinamo) 577 p (precizie 284 
p — viteză 293 p) — record națio
nal egalat, 2. Ana Buțu (Olimpia) 
568 p (273—295), 3. Gh. Vasilescu II

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

(Dinamo) 567 p (278—289), 4. A. Cris- 
tea (Dinamo) 562 p, 5. Mărgărita 
Vasile (Școlarul) 556 p, 6. I. Coj6- 
caru (Școlarul) 553 p. Armd stan
dard 60 f. culcat senioare : 1. Ioana 
Soare (I.E.F.S.) 595 p, 2. Mariana 
Feodot (Dinamo) 590 p, 3. Edda 
Baia (I.E.F.S.) 589 p, 4. Georgiana 
Oprișan (Unirea Focșani) 588 p, 
5. Vasilica Manea (Unirea Focșani) 
588 p, 6. Ana Goreti (Olimpia) 587 p. 
3 X 20 focuri: 1. Veronica Stroe 
(Dinamo) 566 p (195—178—193),
2. Ana Goreti 566 p. (195—179—192),
3. Mariana Feodot 565 p (196—131—
189), 4. Magda Borcea (I.E.F.S.) 564 
p, 5. Ioana Soare 562 p, 6. Mariana 
Antonescu (LE. F.S.) 555 p. Pistol 
viteză 60 f.: 1. Al. Gered 592 p 
(296—296), 2. V. Atanasiu 590 o 
(293—297). 3 I. Corneliu 589 p (296— 
293) — toți de la Steaua. 4. St Popa 
(I.E.F.S.) 588 p. 5. M. Dumitr u i
(Steaua) 583 p, 6. M. Stan (Steaua) I 
580 p Talere aruncate din turn 1 
(skeet) 50 buc.: 1. FI. Iurcenco 42 t, 
2. N. Vlâdoiu 42 t, 3. D. Buduru 41 t 
(toți de la Steaua). Talere aruncate 
din șanț (50 buc.): 1. A. lonescu 
(Steaua) 30 t, 2. R. Constantinescu 
(Olimpia) 29 t, 3. D. Ispasiu (Șco
larul) 26 t.

JUDEȚULUI CLUJ
CLUJ, 17 (prin telefon). — Turul 

clist ai județului a luat sfîrșit astâzi o 
dată cu încheierea etapei a patra, des
fășurată în circuit, pe străzile orașului. 
Acest circuit a fost bine ales și aceasta 
nu numai datorită pitorescului care-l 
prezintă (este situat pe malurile Some
șului) ci și prin faptul că de la 1/*^“ 
de start, o deschidere largă dâ posibili
tatea arbitrilor și spectatorilor să vadă 
disputele de pe aproape întregul traseu. 
Startul s-a dat la ora 9, cicliștii urtnlnd 
să acopere 30 de ture, cu sprinturi la 
fiecare două ture. Tn general, a fost 
o cursă de plutort, cicliștii supraveghin- 
du-se reciproc, în așteptarea momente
lor de slăbiciune ale rivalilor care insă... 
nu au apărut.

tn ultima tură, după trecerea piste 
podul Garibaldi, clujeanul Viorel Coroian 
(C.S.M.) reușește totuși să evadez?. i> 
un avans de 10—15 metn iar plutonul, 
cu toate eforturile, nu va mai reuși să-l 
prindă declt după linia de sosire. CiștiSâ- 
torui ultimei etape este, deci. Viorel 
Coroianu care a acoperit W tan în ih 
â2:<2 — medie orară km. în «ce-
la$> timp a fost cronometrat ș: groaul 
plutonului, format din 3? de «ttittL șt 
in această etapă s-au 
abandonuri, astfel ci 
cu 53 de cot.curenu 
meniul fer erai finii 
marcă : X.
luc p open). dstlgâtÂ 
>• acesta: tur. a fost

acte ce IrdfectaLxa a — ite
oabCâ le ClaM *rrț .-ra:
L K. Da.-hd tc.s. B.X L

fSteaua) 
3112.

C

d‘

înregistrat dau. 
alergarea, țaceocr-. 
eaprireie ia ?-*«• 
tx Si acv® c re 
Aadreeaea* t Ve*

S. Mx-es-h KS 
O> «t 31 iSL X

R> HM. A V. SiOea
X G- Ma.-ton (C->M Ca > * 
M H-xr.en: (fs Brt..»: O 

C Tănase <C.S. B.-i.a) ■>
nr.buzac fSrea.a» «h 35:13 ». T.
(CIBO) (b »aî. IX A Arde=eami

Mill 
31:26. 
t E.
Toro
(CIBQ) »h 35:27 etc.

I. POCOL. eso.

DINAMO
(Urmare din pag. 1)

discipline în care sînt posibile re
marcabile performanțe.

Să nu uităm, de pildă, că în sec
ția de box, foarte tînără de altfel, 
activează doi medaliați ai campio
natelor europene de tinere (aur — 
A. Turei și bronz — I. Ruicu), 4 
sportivi în lotul republican de ti
neret. adică cca. 30°/o din elemen
tele. de perspectivă națională ale 
acestui sport.

La secția de lupte libere (o n»e- 
dalie de bronz la campionatele eu
ropene de juniori — Gh. Șuba, un 
campion balcanic — Em. Cristian, 
un vicecampion balcanic — Gh. 
Paraschiv, 7 titluri de campion ai 
României). 50% dintre componenți 
fac parte din iotul național de ti
neret.

La judo 6OVo din sportivii clubu
lui fac parte din lotul național. Ei 
au și obținut 3 titluri de campioni 
ai țării prin Filip și Notopol.

Situații asemănătoare, adică Io
turi foarte valoroase și de mare 
perspectivă, prezintă și secțiile de 
tenis, patinaj, alpinism și hand
bal.

La schi, realitatea este și mai 
evidentă : 14 titluri de campioni 
naționali în 1972, un campion bal
canic (Dan Cristea) 19 sportivi în 
loturile naționale sînt mărturiile 
unei permanențe valorice. Simpla 
apartenență la această secție este 
o carte de vizită prestigioasă, o re
comandare pentru echipa națio
nală.

Nivelul clubului poate fi ilustrat

BRASOV»
și de faptul că ființînd cu numai 
8 discipline sportive, a cucerit pînă 
Ia această dată 35 de titluri de 
campioni republicani pe anul 1972, 
trei de campioni balcanici, unul de 
campion european de tineret etc.

Dar rezultatele obținute (deși de 
ioc neglijabile) pot fi numai un în
ceput, pentru că Dinamo Brașov 
are Ia dispoziție un sediu și o ba
ză sportivă proprie, excelentă, uni
că în Brașov, bază care ar putea 
constitui structura unui ciub mo
del de nivel republican.

Avînd bază materială și oameni 
de perspectivă, dlspunînd de en
tuziasmul creator al sportivilor și 
activiștilor, fiind stimulați de dorin
ța de a se afirma, cei ce compun 
clubul sportiv Dinamo Brașov re
prezintă o mare disponibilitate po
tențială pentru sportul românesc. 
Sînt prea mari investițiile morale și 
materiale făcute pînă în prezent 
pentru a nu da clubului Dinamo 
Brașov printr-un spor de condiții 
posibilitatea de a se realiza plenar, 
corespunzător aspirațiilor, talentului 
și hotărîrii oamenilor.

lată de ce nu credem a fi ino
portuni supunînd atenției realități
le promițătoare de la Brașov, care, 
spre a se putea materializa, au ne
voie de sprijin corespunzător Un 
club mare, puternic este oricînd 
bine venit pentru sportul româ
nesc, oriunde ar fi plasat terito
rial.

Așadar, de ce nu și Ia Brașov 
un club care să fie o replică valo
rică pentru Steaua și Dinamo Bucu
rești, mai ales cînd principalele 
condiții există ?

EXCURSII 
cu petrecerea 
Revelionului ia

ban: si 
autoturisme

o pasă 
poarta

Primind 
goi in

excelentă de la coechipiera ei Rtgo (in planul doi), timișorcanca Sauer ta inscrie încă un 
iormației imeureștene. Fază din jocul Progresul bucurești — Universitatea Timișoara 

Foto: S. BAKCSY

COMPETIȚII Șl MECIURI 

DE VERIFICARE

(Urmare din pag. I)

portarea echipei favorite. Ei bine, 
iată că de această dată, ne aflăm 
în fața unei asemenea situații, căci 
favorita — Universitatea București 
— nu numai că a evoluat sub orice 
critică, dar n-a reușit să închege 
nici măcar o acțiune care sâ ne a- 
mintească de făptui că avem în față 
o fostă campioană a țării, o forma
ție aflată, pînă acum, pe locul doi 
în clasament.

Așa cum anticipam în avancro
nica etapei, giuiestenceie au început 
partida cu o mare ambiție. Ele au 
condus încă din primele 
2—1 (min. 6). și 3—2 (min. 
atenția insuficientă cu care 
părat a permis studentelor să ega
leze de fiecare dată. Se vedea, însă, 
clar că Uni verși 
să se 
cauza 
mulei i 
parte 
vente i 
și cu 
alta 1). 
totală i 
Arghir 
scris n 

le!) și

minute,
11), dar
s-au a-

M 
impună, pe de 
infinitei 

optime de joc 
din cauza 
folosite în

va reuși 
parte din 

căutări ale tor- 
pe de altă 

inconsec- 
i un pivot

doi pivoți, de la o fază la 
La acestea *-au adăugat lipsa 
de formă a interilor (Simona 

și Niculina lordsehe au In- 
lumai cite un gol In 50 de 

minute!) si ușurința cu care ce
lelalte jucătoare au ratat ocazii 
foarte clare. în eoasecintâ. ferovla-

« si jOK*

TENIS -
dn î)

Alexandru Turei (dreapta), declarat Învingător In meciul cu bulgarul 
Nikolov

Foto : Paul ROMOȘAN

ECHILIBRU LA
(min. 46 : 7—6). părind că va în
registra o revenire, dar golul primit 
le ambiționează din nou pe giuleș- 
tence care, dirijate impecabil de 
Ana Stănișel țj avînd In Julieta 
Crișu o extrenșă in mare vervă, 
spulberă pur și simplu ultimele spe
ranțe ale universitarelor, înscriin- 
du-le încă trei goluri in ultimele 
două minute! De remarcat ferma 
bună a ambilor portari (Anca Moise 
de la învinse și Maria Buzat de la 
învingătoare), care a dus la rata
rea unui număr de cinci aruncări 
de la 7 m 1 Au marcat: Crifu (5), 
Stănișel (4) și Oancea (1) pentru 
Rapid, Furcoi (4), Arghir (1) și Ior- 
dache (1) pentru Universitatea. Au 
condus V. Pelenghian și M. Serbă- 
nescu (ambii din București).

Horki ALEXANDRESCU
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 

— RULMENTUL BRAȘOV 12—9 
(7—4), Partidă de mare luptă, cu 
numeroase neregularități din par
tea brașovencelor, care au făcut to
tul pentru limitarea scorului. în fi
nal. timișorencele — cu un plus de 
coeziune, precizie și forță de șut — 
au obținut o victorie muncită si 
meritată. Principalele realizatoare : 
Gheorghiu (5) și Kaspari (3) — Con
structorul. respectiv Șerb. Radu și 
Constantin toate cîte 2, Au arbitrat 
1. Grebenișan și A. Balint (Tg. Mu
res). 1. E\'E — coresp.

VOINȚA ODORHE1 — TEXTILA 
BUHUȘI 10—7 (6—2). Handbaliste 
din Odorhei au reușit sâ obțină 
prima lor victorie din acest cam
pionat dominîndu-și adversarele de 
La un capăt la altul ai partidei. De 
remarcat că echipa oaspe a sosit 
La Odorhei cu un lot de numai 9 

tre care coi portari! 
ivaFi iTiin : ăfăktof

Trtfanle *tx fi aprig disputate I
■.reeerea pentru titlul feminin. Ad. un 
întreg eșalon de foarte tinere jucă
toare. care și-au ciștigat în ultima 
vreme prestigiu și anvergură de 
formere. candidează la primul 
N-ar surprinde pe nimeni un 
direct pentru laurii întrecerii 
dinamovistele Virginia Ruzieî și 

Siroionescu,

per- 
loc.

duel 
intre 

, Ma
riana Simionescu. colege de club și 
rivale In competiții, care și-au ală
turat cu succes forțele in obținerea 
unor rezultate înalte pentru echipa 
tării în întilnirl internaționale de 
tineret și junioare. Steîistele Valeria 
Balaj și Aurelia Trifu le-ar putea sta 
împotrivă. sau fosta campioană 
Iuaith Dibar-Gohn. una din repre
zentantele generației mai de mult 
consacrate, care râmine pe primul 
plan. Si aci. promovările de ultimă 
oră nu sînt excluse. „Out-siderele" 
âJ cuvîntuL.

întrecerile - în probele de simplu 
si dublu — fși vor programa finalele 
la sfîrșitul sâptămînii. duminică ur- 
mlnd să aibă loc festivitatea de în
chidere si decernarea titlurilor de 
campioni pe anul 1972.

HIPISM
Reuatisnea de lari, desfășurată în fața 

unei asistente numeroase, a prilejuit aler
gări de un bun nive: calitativ numai tn 
~eea oe privește spectacolul. Din punct 
de vedere tehnic insă, satisfacția n-a 
-nai fost de aceeași natură Este de ob
servat că dacă tn majoritatea alergă- 
rior s-au înregistrat ameliorări de re
corduri. ta alergarea a V-a. învingător 
a fost Rapsod — pentru prima sară in 
aceri an — cu un timp de .promenadă". 
:-.vmgâtonilui. firește, că nu i se poate 
reproșa tumic. fiindcă a ciștigat. In 
setamb pentru evoluțiile -dversarilor. mal 
s'abe trj 2—3 secunde 'ață de timpurile 
obținute ta cursele anterioare, noi nu 
putem oferi explicații, ci .turnai driverii 
—»specr.-.1... tn plus, constatăm o dată 
mai mult, că se desfășoară cu mult suc
ces — pentru părțile interesate bineta- 
•eles : — comunicările de pe oiști 
incinte publică șl invers. Există un sere 
ț-lcfu de ordine. Este tn număr tasiifi- 
Cient. nu e bute pregătit, sau ?... Pentru 
buna desfășurare a curselor ploieștene 
răspunderea o ceartă numai direcția teh
nică a hipodromului. E un adevăr pe 
care-i cunoaște $! ea șl la care subscrie, 
numai că atunci cind e vorba de măsuri 
totul devine... nevăaut necunoscut... Cu 
10 reuniuni înaintea închiderii stagiunii 
iată ș: clasamentele profesioniștilor : AN
TRENORI — Tr. Marca șl Gh. Tănase 
26. I Oană ». M. ștefănescu 21. Gl>.
Avram ». S. Mihăilescu 17. V. Gheorghe. 
I. Toderas. și Tr. Marinescu 15. N.

NIVEL SCĂZUT
(4) și Maghiari (4) pentru Voința, 
respectiv Munteanu (3). Au condus 
D. Purică și 0. Dobre (Ploiești). 
A. PIALOGA — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — I.E.F.S. 
3—14 (1—8)! Cu echipa incompletă, 
mureșencele n-au putut face față re
dutabilei formații clin Capitală, care 
- j nglat în teren obținînd o vic
torie categorică la un scor care o 
menține pe primul loc al clasamen
tului. Principalele realizatoare :
Băi jianu-Cojocaru (6) și Guță (3) 
pentru I.E.F.S., respectiv Szoloși (2). 
Au arbitrat O. Leikep și I. Manoliu 
(Sibiu). A. SZABO — coresp.

• La Bacău s-a desfășurat, stm- 
bătă și duminică, ediția a doua a 
competiției masculine dotată cu 
„Cupa Viitorul". Au participat for
mațiile de divizia A : Universitatea 
Cluj, Tractorul Brașov, Progresul 
București și Viitorul Bacău. în cea 
mai importantă partidă s-au întîlnit 
Viitorul și „U“ Cluj. Victoria a re
venit băcăuanilor cu scorul de 3—1 
(—13, 5, 7, 13), dar primul loc în 
clasament a fost ocupat de stu- 
denți, datorită setaverajului mai 
bun. Iată clasamentul : 1. Universi
tatea Cluj 4 p, 2. Viitorul Bacău 
4 p, 3. Tractorul Brașov 2 p, 4. Pro
gresul București 2 p. Jucătorul Vir
gil lonescu (Viitorul) a primit cu 
această ocazie o cupă pentru cel 
mai bun voleibalist al turneului. 
(ILIE IANCU-coresp. județean).
• Cu prilejul împlinirii a 25 de 

ani de la înființarea învățămîntu- 
lui superior în Craiova, „Cetatea 
Băniei” a găzduit o competiție mas
culină de volei, la care au luat 
parte echipele Steaua București, 
Botev Vrața (Bulgaria), Universita
tea Craiova I și II. Primul loc a 
fost cucerit de voleibaliștii _ bucu- 
reștenl, învingători cu 3—0 în fața 
Universității II și cu 3—1 în cele
lalte două jocuri. S-au mai desfă
șurat, de asemenea, două partide 
amicale între Universitatea Craiova 
și Botev Vrața, ambele fiind cîsti- 
gate cu 3—2 de craioveni. (ȘT. 
GURGUI-coresp. județean).

• în vederea începerii campiona
tului, divizionarele A masculine Po
litehnica Galați și Electra București 
au susținut (la Galați) trei partide 
de cîte cinci seturi. Toate au fost 
ciștigate de studenți cu scorurile : 
3^.2, 4-1 și 4-1. (GH. A8SENIE- 
coresp.).

CANOTAJ IN CAMPIONATUL
FEMININ PE ECHIPE

REEDITAREA SUCCESULUI „VOINȚEI"

Șl A CARENȚELOR DE PARTICIPARE

Inaugurat, cu un an în urmă, in 
tinărul centru nautic Bacău, cam
pionatul național feminin pc echipe 
a fost găzduit recent, la a' II-a 
ediție, de Snagov. Concursul re
zervat echipajelor mici, deopotrivă 
vislașelor (cite două simplu de re
prezentativă) și ramerelor (cite un 
2—1. probă de perspectivă), a fost 
inițiat de federație cu buna inten
ție de a se putea stabili cu mai 
multă precizie, în condiții competi- 
ționale, valorile individuale ale ca
notoarelor, posibilitățile lor de pro
gres. Deci, ce șrilej mai bun, pen
tru antrenori, ie a face un bilanț 
reabrt al Wmflor respective, de a 
□fcțise repere in alcătuirea judi
cioasă a echip^elor. de a trage în
vățămintele necesare unei pregătiri 
superioare a schifistelor ? Se pare, 
insă, că toate aceste intenții n-au 
fost perfect înțelese, că întrecerea 
pe ambarcații mici continua să 
fie considerată minoră, nu pe mă
sura campionatelor „propriu-ztse“, 
deschise celor cinci probe clasice.

Așadar, consemnind — cu felici
tări — repetarea succesului repur
tat anul trecut de către echipa clu
bului Voința București (din nou 
locul I la simplu, prin Mitana Bo
tez. — învingătoare la 6 s dife
rență — și locul secund la 2-ț-l, 
în aceeași alcătuire), sintem datori 
să adnotăm neparticiparea unor re
prezentative, deși ele se aflau la 
Snagov, in preajma finalelor mari, 
în principal, este vorba de două 
forțe ale canotajului feminin, Clu
bul nautic universitar București (la 
Bacău cu șapte garnituri la star
turi) și Metalul București, consec
vent în... lipsa la apel. Ca să nu 
mai vorbim de alte neparticipări, 
mai puțin .importante, motivate sau

A FOST FRUMOS, DAR...
Gheorghe 14. G. Solcan 13, Tr. Dtau 18 
DRIVERI : Tr. Marcu 23, Gh. Tănase 21. 
I. Oană 17, M. Șiefăneșcu 15. Tr. Mari
nescu 13, G. Avram și N. Gheorghe 12, 
V. Gheorghe și S. Mihăilescu 10, D. To- 
duță 8 etc. Cit privește „Premiul tinere
tului" care se vi disputa duminica vi- 
toare și asupra căruia ni s-au etrut 
lămuriri, urmează să explicăm cititorilor 
Intr-un număr viitor condițiile cursei.

Rezultate tehnice : cursa I Hematia (I. 
Bănică) 38,4, Hruba, simplu 12. ordinea 
36: cursa a H-a Hemon (N. Gheorghe) 
31.1. Mandarina. Torino, simplu 6, event 
66. ordinea 25. ordinea triplă 148; cursa 
a IlI-a Hectar (N. Gheorghe) 29.8 și O- 
diseu (I. Oană) 28,7 cap la cap. Caliopa, 
simplu 4, 2 event 20. 11, ordinea -2. 15, 
ordinea triplă 78 : cursa a IV-a Formula 
(G. Sandu) 28.3. Eliza, simplu 3. event 
40. 10. ordinea 15. cursa a V-a Rapsod 
(Gh. Avram) 13,5, Kilotvat. Komlșel, sim
plu 5, event 14. ordinea 14.. ordinea triplă 
91: cursa a VT-a Mindru <Tr. Marinescu) 
35,6 Begonia simplu 9. event 15. ordinea 
22, cursa a Vil-a Huluba (I. Oană), 28, 
Hibrid. Habar, simplu 2. event 24, ordi
nea 94, ordinea triplă 640; cursa a VlH-a 
Discret <Tr. Dinu) 40.7. Antet, simplu 17, 
event 24. ordinea 19. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de lei 22 66o și a (ost 
cîșttgat de trei combinații a șase cai. 
revenindu-1 fiecăreia c’te 3 776 lei. Report 
lei 11.330. Retrageri : Dijma.

Niddy DUMITRESCU

atari condiții, întrecerea de- 
la simplu s-a tranșat doar 

a două cluburi

nu. în 
clsivă 
între schifisteîe 
bucureștene (Voința și Olimpia), iar 
la 2+1 (numai patru culoare ocu
pate) s-a mai adăugat Politehnica 
Timișoara. Este cazul ca această 
utilă (în intenție) completare a ca
lendarului competițional intern să 
fie reconsiderată. Sîntem convinși 
că federația de specialitate va avea 
grijă de „reabilitarea" campionatu
lui pe echipe. Pînă atunci rezulta
tele finalelor...

Schit
(Voința) 
fVoînța) 
(Voința) 
(Voința)
(Olimpia) 4:53,
(Olimpia) 5:02 ; schif 2+1: 
pia București (Elena Gavluc, Florica 
Petrii + Florica Nedea) 4:27. 2. 
Voința București (Ecaterina Trancio- 
veanu, Viorica Lincaru + Anetă 
Sieburg) 4:29, 3. Voința București 
(Georgeta Alexe, 
V. Sterpu) 4:51, 
mișoara (Hilda 
Dorobanțu + 1.
clasamentul pe echipe; 1. VOINȚA 
BUCUREȘTI (S.I Mitana Botez, S I 
Crista Kloss, S. 2+1 Ecaterina 
Tranciovcanu, Viorica Lincaru + 
Aneta Sieburg) 7 p — campioană 
națională pe echipe, 2. Voința Bucu
rești 13 p, 3. Olimpia București 
14 p, 4. Politehnica Timișoara 23 p 
(pentru probele de simplu, la ti- 
mișorence, au punctat Silvia Elias 
și Irina Szep — prima și a treia 
clasată în finala a II-a). în clasa
mentul pe echipe au contat pri
mele două simpliste și primul echi
paj de 2+1 din fiecare reprezen
tativă.

simplu :
4:33. 

4:39, 3. 
4:43, 
4:46,

1. Milana Botez.
2. Crista Kloss 
Ecaterina Daneiu

4. Stana
5. Mariana

6, Anca

Costache
Zabaria
Dragnea
1. Olim-

Elena Szakal +
4. Politehnica Ti- 
Iorgovan, Rodica

Iorgovan) 4:55. în

N. MARDAN

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA. CONCURSLL 
PRONOSPORT NR. 38, ETAPA DIN 

SEPTEMBRIE 1972.

i. 
H.

HI.
IV. 

V.
VI. 

VII. 
vin.

IX. 
x.

XI. 
XII. 

XIII.

17

C.S. Tirgovlște — Poli. Galați 
Dunărea Giurgiu — Delta Tulcea 
F.C. Galați — Met. București 
Ceahlăul — Politehnica Iași 
C.F.R. Pașcani — Ș.N. Oltenița 
Chim. Rm. VUcea — Gloria Buzău 
Gloria Bistrița — C.F.R. Arad 
Metalursiatul — Minerul B. Ware 
Poli. Tim. — Olimpia Oradea 
Eiectroputere — Chimia Făgăraș 
F.C. Bihor — Corvinul
Metrom — C.F.R. Timișoara 
Metalul Drobeta — C.S.M. Sibiu

1
X
1
2
1
X
1
1
1
1 
J
1
1

Fond de premii 259 743 iei.

Plata premiilor la acest concurs se 
face astfel : In Capitală de la 22 sept-, 
pînă la 2 noiembrie 1972 inclusiv, ta țară 
de la 26 sept, pînă la 2 noiembrie 1972 
inclusiv

va

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO, 19 septembrie 1972
atribuie in număr NELIMITAT

® PREMII ÎN NUMERAR de valoare fixă și variabilă
• AUTOTURISME: DACIA 1300 și SKODA S 100 • EXCURSII: 

LA SOFIA cu petrecerea revelionului, durata circa 5 zile.
Se efectuează 4 extrageri; se extrag in total 29 numere; se atribuie 9 categorii de premii.

Se poate participa pe bilete de 2, de 5 și 15 lei varianta. Tragerea va avea loc marți 19 septembrie la sala Clubului Finan;e-Bănci, str. Doamnei nr. 2, ora 18,30.

Astăzi ultima zi pentru procurarea biletelor ’
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DIN FAȚA LUI NURMI• ••

IN DIVIZIA B-LIDERII SE DISTANȚEAZĂ
SERIA I POLITEHNICA IAȘI - ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

PROGRESUL BUCUREȘTI — METALUL PLOPENI 1—0 (0—0) ȘTIINȚA BACAU — PROGRESUL BRAILA 2—0 (1—0)
Jocul, deși nu s-a ridicat la un 

nivel tehnic deosebit, a ținut totuși 
Încordată atenția spectatorilor da
torită ambiției și risipei de ener
gie făcută de jucători. Bucureștenii 
au avut in permanență inițiativa, 
în unele perioade au dominat cu 
autoritate, dar au reușit o singură 
dată să înșele vigilența apărători
lor adverși. Oaspeții au pus accen
tul pe apărare și au declanșat de 
cîteva ori. în special spre sfîrșitul 
partidei, contraactacuri rapide și 
puțin a lipsit ca ei să se înapoie
ze acasă cu un punct.

După o repriză de joc anost, cu 
multe greșeli, în partea a doua

bucureștenii au combinat mai bi
ne și au hărțuit permanent apăra
rea Metalului. In minutul 60, por
tarul Plopeanu a sărit defectuos la 
o centrare a bucureșteanului V. 
Popescu și Dudu Georgescu, atent, 
a înscris unicul gol. în ultimele 
20 de minute, ambele apărări au 
trecut prin momente critice, dar 
Pîslaru (Progresul) — min. 87. res
pectiv Florea III — min. 73 și 
Alexe — min. 80 au Irosit ocazii 
favorabile de a marca.

A arbitrat foarte bine V. Pirves- 
cu — Buzău.

a studenților.’ ictorie meritată 
care și-au dominat net adversarii. 
După ce gazdele au trimis de două 
ori balonul în bară, Sichitiu (min. 
43) a deschis scorul . în repriza 
secundă, tot localnicii au avut ini-

DUNAREA GIURGIU — DELTA TULCEA 0—0

țîativa. au ratat o serie de situații 
favorabile și de abia în minutul 
88 au majorat avantajul prin ace
lași Siclritiu. A condus foarte bine 
C. Prusac — Botoșani.

S. NENIȚA. coresp.

f. V1NTILA

G. Georgescu (Progresul). încearcă să-i depășească pe Spiridon ft Giba 
(ambii de la Metalul Plopeni)

SERIA a ll-a

Jocul a fost frumos, dar, din pă
cate. înaintarea echipei locale a 
ratat cu seninătate ocaziile de a 
marca. Vom aminti doar pe cele 
irosite ce Roșu (min. 15) și de 
Sandu (min. 23 și 48\ care ni s-au

părut a fi mai clare. Oaspeții s-au 
apărat foarte bine, însă n-au cons
truit acțiuni ofensive periculoase. 
V. Toma — București a arbitrat 
bine.

P. BUKCIN, coresp.
G S. TIRGOVIȘTE — POLITEHNICA GALAȚI 1—0 (0—0)

Scorul cu care s-a încheiat par
tida nu reCectâ îatrutotul desfășu
rarea jocului. Localnicii au domi
nat și au expediat de două ori ba
lonul în bară (Vintilâ — min. 24 
si Ungureanu — mia. 60\ iar gâ- 
lățenii. în speranța că vor obține 
un rezultat de egalitate, s-au apă-

rat și au contraatacat periculos. 
Unicul gol a fost înscris de Pirvu 
(min. 76). In minutul 89, Pirvu a 
fost eliminat pentru lovirea adver
sarului. A arbitrat excelent V. Pă- 
dureanu — București.

M. AVANU, coresp. județean
CHIMIA RM. V1LCEA — GLORIA BUZĂU 1—1 (1—1)

în loc ca sâ cîstigejchiar la un 
scor concludent, gazdele au trebuit 
sâ se mulțumească la sfîrșitul par
tidei cu un rezulta*, de egalitate, 
deoarece înaintarea lor a fost lipsită 
de personalitate. Oaspeții au jucat 
bine, apârindu-ți cu multă ambiție

C.F.R. PAȘCANI — Ș. N. OLTENIȚA 5-2 (3—2)

șansa. Golurile au fost
Haidu (min. 3) pentru 
hasz (min. 35) pentru 
minutul 29. Păciulete 
ratat un 11 m. A condus bine D.
Gbetu — București.

D. ROȘIANU, coresp.

marcate de 
Chimia, lu- 
Gloria. In 
(Chimia) a

Joc bun practicat de feroviari, 
în specia! In repriza secundă. Go
lurile au fost marcate de Brukental 
(min. 20 șl min. 41 din 11 m). Măr- 
culesctt (min. 44 din 11 m și min.

75). Dominie (min. 87), respectiv Kn- 
eulescu (min. 11) și Fildiroiu (min. 
35). A arbitrat bine T. Podaru — 
Brăila.

C. ENEA-coresp.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POLITEHNICA IAȘI 1—2 (1—0)

Jocul a plăcut celor 4 500 de spec
tatori, datorită dirzeniei cu care au 
luptat ceie două echipe pentru vic
torie. în prima parte, gazdele au 
dominat net și au marcat un gol, 
prin leneși (min. 23). în repriza se-

cundâ. studenții au evoluat mai bine 
și au răsturnat scorul în favoarea 
lor. prin golurile realizate de Mc- 
rica (min. 65) și Lupulescu (min. 69). 
A arbitrat bine C. Ghiță — Brașov.

D. NEMȚEANU-coresp.
F. C. GALAȚI — METALUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

După ctîeva insuccese, oarecum 
explicabile dacă ținem seama de 
faptul că F. C. Galați se află in 
plin proces de omogenizare, gălă- 
țenii aveau nevoie de o victorie. 
Și ei au reușit s-o obțină într-o 
întîlnire extrem de dificilă. Cu 
regret trebuie să spunem că jocul 
nu s-a ridicat la nivelul tehnic și 
spectacular așteptat și, de altfel, 
recomandat de cărțile de vizită ale 
celor două echipe. Am asistat 90 
de minute Ia o luptă aprigă, cu 
surprinzător de multe greșeli, jocul 
fiind fragmentat și din cauza nu
meroaselor faulturi. Fără discuție, 
gazdele au meritat victoria deoare
ce au dominat mai mult (raport de 
cornere: 10—5 in favoarea lor), 
creîndu-și numeroase ocazii, dar 
pe care le-au ratat. Metalurgiștii 
s-au apărat supranumeric, au con
traatacat destul de periculos prin 
Iancu și Trandafilon, dar nu ne 
putem explica de ce au fost ner- 
roși. Unicul gol a fost realizat de 
Lehăduș (min. 35).

A arbitrat satisfăcător Gh. Ma- 
nole — Constanța.

T. SIRIOPOL, coresp. județean
4
3
2
2

1. Politehnica Iași
2. C.F.R. Pașcani
3. Progresul Brăila

4— 5. Gloria Buzău
4— 5. Progr. București 

«. Dunărea Giurgiu 
Metalul Plopeni 
F.C. Galați 
Metalul București 
Delta Tulcea 
ș.N. Oltenița 
Chimia Rm. Vilcea 
Știința Bacău 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S. Tirgoviște 
Politehnica Galați

7- 8. 
7— 8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 
5 
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 o 
o 2
2 1
2 1
2 1

2 12
2
2
2
12
1
2
1
1

5 0 2 3

1 
1
1
3
1
3 
0
1
1

2
2
2
1
2
1
3
3
3

4- 3
9— 5
5— 5
5— i
2— 3
7— 4
8— 7
S— 7
4— 3
5— 4 

.0—10
3— 4
6— 6
2_ 0
1— 5

9 
s 
s
6
6 
J

ETAPA VIITOARE 
brie): Gloria Buzău-C.F.R. f.., 
câni. Știința Bacău-Clubul Sportiv 
Tirgoviște, Metalul București-Du- 
nărea Giurgiu, Metalul Plopeni- 
S. N. Oltenița, Progresul Brăila-Po- 
Iitehnica 
mia Km. 
Progresul 
Ceahlăul

(24 septem- 
Paș-

Galați, F. C. Galați-Chi- 
Vilcea, Politehnica Iași- 
București,

P. Neamț.
Delta Tulcea-

GAZDELE VICTORIOASE
ELECTROPUTERE CRAIOVA — CHIMIA FAGARAȘ 2—0 (1—0)

două ocazii prin Stanciu (min. 17) 
și Tacoi (min. 55). Făgărășenii au 
evolțiat la un nivel acceptabil și au 
ratai trei situații favorabile, prin 
Stoica, Ciutac și Filip. A condus 
foarte bine I. Hrisafi — București. 

TH. COSTIN-coresp.
HUNEDOARA 1—0 (1—0)

au dominat, însă, n-au înscris decît 
o dată. Aceasta s-a întîmplat în 
minutul 18, cînd fundașul Neșu a 
făcut o cursă pe partea dreaptă, a 
centrat în fața porții Corvinului, la 
Colnic, care a prelungit balonul 
lui Tamaș și acesta l-a introdus în 
plasă.

A condus foarte bine I. Rus — 
Tg. Mureș.

Deși terenul a fost desfundat, da
torită ploii ce a căzut în tot timpul 
meciului, jocul s-a ridicat la un 
bun nivel. Pînă la sfîrșit și-a spus 
cuvîntul pregătirea fizică și cei 
care au beneficiat de acest atu au 
fost craiovenii. Ei au fructificat

F. C. BIHOR — CORVINUL

Scorul nu reflectă fidel situația 
de pe teren. Oaspeții, în dorința 
de a realiza o comportare bună în 
deplasare și. mai ales de a termi
na la egalitate, s-au apărat cu în- 
dîrjire, recurgînd uneori la mij
loace ce au depășit prevederile re
gulamentare. Din această cauză, 
arbitrul a fost nevoit să-i averti
zeze pe Mercea. Cergo, R. Popa și 
Cojocaru de la Corvinul și pe Ta- 
ma$ de la F, C. Bihor. Orădenii I. GHIȘA, coresp. județean

METALURGISTUL CUGIR — MINERUL BAIA MARE 1—0 (0—0)
Localnicii au dominat categoric. 

Grăitor in acest sens este și rapor
tul de cornere : 21—4 în favoarea 
Metalurgistului. Băimârenîi s-au 
apărat, uneori, cu cite 7 și 8 jucă
tori. Cu trei minute înainte de 
fluierul final. Dilea (Metalurgistul)

a șutat puternic în bară, balonul a 
revenit la colegul său Pirvulescu, 
care a marcat unicul gol. Foarte 
bun arbitrajul lui P. Sotir — Me
diaș. >

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
OLIMPIA ORADEA 2—0 (0—0)

Liderul seriei a II-a a evoluat 
din nou bine și a terminat învin
gător; în prima repriză, cu toate că 
timișorenii au dominat, ei nu au 
putut să înscrie. în această parte a 
meciului, orădenii au expediat doar 
un singur șut pe poartă (Balogh. 
min. 40). După pauză, oaspeții, mi- 
zînd pe un scor egal, au pus ac
centul pe apărare. Ei au reușit să 
mențină scorul alb pînă tn minu
tul 72, cînd Balogh a comis henț 
în careu si penalty-ul a fost trans
format de Regep. In continuare, 
studenții au dominat și cu două 
minute înainte de sfîrșitul partidei 
au marcat al doilea gol. La capă
tul unei faze frumos construită de 
Floereș și Schiopu, ultimul a șutat 
puternic și în traiectoria balonului 
a intervenit Dașcu care, schimbîn- 
du-i direcția, l-a introdus în plasă.

Foarte bun arbitrajul Iui C. Cos- 
tică — București.

L STAN, coresp.

(N.R. Olimpia Satu Mare și Corvinul 
Hunedoara sint penalizate cu cite patru 
puncte)

1. Politehnica T)m. 5 4 10 10—2 9
2. Gloria Bistrița 5 3 0 2 8—4 8

3— 4. F.C. Bihor 5 2 12 7—5 5
3— 4. Metrom Brașov 5 2 12 6—4 5

5. Min. Baia Mare 5 2 12 6—6 5
R. C.S.M. Sibiu 5 2 12 4-5 5
7. Metalurgistul Cugir 5 2 12 2—4 5
8. Chimia Făgăraș 5 2 0 3 6— 5 4
9. Eiectroputere Cv. 5 2 0 3 5—3 4

10—11. Minerul Anina 5 2 0 3 S—6 4
10—11. Met. Drobeta Tr. Sv. 5 2 0 3 5—6 4

li C.F.R. Arad 5 12 2 6—9 4
13. Olimpia Oradea 5 12 2 5—7 4
11. Olimpia Satu Mare 5 3 11 7—4 3
15. CFR Timișoara 5 113 1—8 3
16. Corvîmtl Hunedoara 5 2 2 1 3—2 2

ETAPA VIITOARE (24 septem
brie) : Chimia Făgăraș-Politehnica 
Timișoara, F. C. Bihor-Metalurgis- 
tul Cugir, C.S.M. Sibiu-Electropu- 
tere Craiova, 
trom Brașov, 
C.F.R. Arad, 
ria Bistrița,
Olimpia Oradea, Minerul Baia Ma- 
re-MetaluI Drobeta Tr. Severin.

Minerul Anina-Me- 
Olimpia Satu Mare- 

C.F.R. Timișoara-Glo- 
Corvinul Hunedoara-

M. VILCEANU. coresp.
Lotul reprezentativ de

METROM BRAȘOV — C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 (2—0)

Cu 'toate că terenul a fost des
fundat, nivelul tehnic al jocului a 
fost destul de bun. Brașovenii au 
avut mai tot timpul inițiativa și au 
fructificat trei dintre situațiile a- 
vute. In rchimb, timișorenii au ra-

Din primele minute, gazdele au 
pus stăpînire pe joc și au dominat, 
în minutul 9, la capătul unei ac
țiuni Goea — Ciocan, ultimul a în
scris spectaculos. Pînă la pauză, 
localnicii au mai ratat prin Goea 
(min. 17), Mureșan (min. 25) și

PITEȘTI, 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Vreme mohorîtă ieri în locali
tate, a plouat toată dimineața, așa 
că foarte puțini spectatori (cca. 
2 500) s-au încumetat să asiste la 
jocul-test dintre campioana 
titre" și lotul național 
care se pregătește în 
propiatului campionat

,,en- 
de tineret, 
vederea a- 

european.

tat două mari ocazii de a înscrie. 
Golurile au fost marefe de Seli- 
iresi (min. 18), Bădițoiu (min. 22) 
și Paraschivcscu (min. 74). A arbi
trat T. Leca — Brăila.

E. BOGDAN, coresp.
GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. ARAD 2—0 (1—0)

Ciocan (min. 35). în repriza secun- 
du, aspectul jocului a rămas ace
lași. Localnicii au reușit să-și mă- 
resacă avantajul prin Goea, în mi
nutul 75. Satisfăcător arbitrajul lui 
I. Erdoș — Oradea.

I. TOMA, coresp.
METALUL DROBETA TR. SEVERIN — C.S.M. SIBIU 1—0 (1—0)

viei, Căprioru și Udroaică. In mi
nutul 78, Iudele (C.S.M.) și Pavlo- 
vici (Metalul) au fost eliminați pen
tru injurii și amenințări reciproce. 
Arbitrul I. Ciucă — Rm. Vîlcea a 
condus inegal i bine în prima re
priză și slab în cea de a doua.

GH. MANAFU. coresp.
OLIMPIA SATU MARE — MINERUL ANINA 3—1 (1—1)

Ieze (Borota, min. 41), ca apoi, 
repriza secundă, să mai înscrie 
două ori, prin Libra (min. 59)

Joc vioi, în care localnicii au de
pus multe eforturi pentru a termi
na învingători. Sibienii s-au prezen
tat bine, în special în apărare. Deși 
înaintarea Metalului și a creat mai 
multe situații de a marca, a fruc
tificat doar una. în minutul 25, prin 
Bota, restul fiind ratate de Pavlo-

Victorie clară a localnicilor, care 
au dominat în majoritatea timpului' 
Scorul a fost deschis de oaspeți, la 
o greșeală a apărării echipei Olim
pia, prin Mathe (min. 13). Pînă la 
pauză, sătmărenii au reușit să ega-

în 
de 

. și 
Petz (min. 79). A condus foarte bine 
V, To pan — Cluj.

D. BEUS. coresp.

F. C. ARGEȘ — 
LOTUL DE TINERET 1—1 (1—0)

Stadion 1 Mai : teren bun, dar 
alunecos ; timp noros ; spectatori: 
2 500. Au marcat : ROȘU (min. 5), 
respectiv MULȚESCU (min. 72).

F.C. ARGEȘ : Niculescu (min. «5 
Ariclu — min. 69 Niculescu) — 
PIGULEA. BARBU (min. 46 >ltea- 
nu). Vlad. Ivan — Prepurgel, M. 
Popescu — Radu, Mustăjea. ROȘU, 
Jercan.

LOTUL DE TINERET : IORDA- 
CHE — Cristache, Ciugarin (m:n. 
46 Smarandache), M. Olteanu, Ar.- 
ehelliu — Tănăsescu (min. 58 M. 
Stellan), BBlfinl (min. 46 Beldea- 
ntl) — TROI. MULȚESCU, M. San
dii (min. 16 Năstase), Petroanu 
(min. 46 Szabados).

A arbitrat bine V. BADIAN (Pi
tești).

Meciul »-a jucat acum trei sâptămini, la Passau, 
lingă granița austriacă. Televiziunea vieneză 
a transmis fragmente. Și am prins finalul, la 

Munchen—
Mai erau șapte minute de joc, Și-atunci, puter

nicul virf Simonsen a marcat al treilea gol danez. 
A fost golul victoriei. Danezii ciștigau, astfel, cu 
3—2, meciul cu echipa de abanos a Braziliei. în 
care Washington Luiz de Paolo și Dirceu Jose Gui
maraes oveou față de Pele sau Rivelino doar han
dicapul mitului.

Peste două zile am fost pe Olympia Stadion, la 
Munchen. Erau 50 000 de spectatori la meciul Un
garia — Brazilia. Jos, pe gazon se aflau și Szucs, și 
Pancsics, si Dunoi, și Vidacs. Lipsea, rntr-adins parcă, 
doar Szoeke, cel de Io Belgrad.

Olympia Stodion avea o răsuflare fierbinte. Cu 
șase minute înainte de sfîrșit, tinăra echipă braziliană 
conducea cu 2—1, in uraleie spectatorilor îndră
gostiți de fente si surpriză. Dor, Peter Juhesz a reușit 
egalarea, in stil european, dintr-un corner inventat 
de englezi. A fost momentul cind, obsedat de ab
sența tricolorilor noștri pe Olympia Stadion, m-am 
gindit că Răducanu ar fi putut evita acel gol.

Seara, tirziu, la rezumatul filmat al TV-ului miin- 
chenez, l-om revăzut pe Arvo Leino Hansen mareînd 
două dintre cele patru goluri ale danezilor in poarta 
iranientior. Și iar am legretat că n-am știut ce vrem 
in acele calificări olimpice, cu Danemarca.

Apoi, tumeui olimpic de fotbal s-a îngustat spre 
rrful piramidei. Un înaintaș cu nr. 17 pe spate (Ede 
Dunoi, nu Antal Donai, cel inalt) a oprit ascensiunea 
schipei henseniior. In aceeași seară, la capitolul 
marilor surprize ole zilei, Mogid Holavei, un ilustru 
recunoscut din echipa Iranului, elimina definitiv Bra-

tilia, egala Ungariei, obligîndu-mâ să apelez a doua
-----«. _ii.. .a Ha|avei poartă 4 pe spate.co

in nocturnă, în fața a 70 000 
70 era 2—1 pentru Ungaria 
și cu mult mai puțin expe- 
din echipa R.F.G. Apoi, Lajos 

__ ____ __ . goluri, de parcă ar fi vrut să 
șteargă amintirea finalei de la Berna, Erau clipele cind 
gîndurile cronicarului de fotbal zburau departe, spre 
noaptea în care Deleanu părăsea terenul, la Belgrad, 
după ciocnirea cu același Lajos Ku. pentru a eli
bera, parcă anume, culoarul Iul Szoeke.

Vineri, 8 septembrie, circulația spre Olympia Sta
dion a fost blocată. Autobuzele presei, pentru a 
ajung© ia derbyul Hoeness-Peter Ducke, au fost ne
voite să facă un ocol imens. A fost o noapte la 
fel de fierbinte. în care bătrînul Vogel din echipa 
R.D. Germane a înscris golul victoriei. Către miezul 
nopții, peste 80 000 de spectatori inundau aleile par
cului olimpic. Fotbalul olimpic cucerise Munchenul, 
accentuînd tristețea cronicarului...

La 10 septembrie, echipa lui 
cucerea medaliile olimpice de < 
banski și Deyna, adică echipa Poloniei, care nu a 
învins România

Iar tricolorii

zi la Golym, ca să aflu
La 6 septembrie, tot 

de spectatori, în min. 
în meciul cu Hoeness 
rimentațli lui coechipieri 
Ku a mai marcat două

Lubanskî și Deyna 
aur. Echipa lui Lu-

aproape 40 de ani. 
erau la Munchen.

★
_____ . r. . alt mare stadion olimpic, cel de 

la Helsinki, tricolorii joacă primul lor meci in drumul 
spre MOnchen 1974. Drumul, pornește, deci, din fața 
statuii lui Nurmî. E un drum lung, dar, amintind o 
vorbă celebră, un drum care, ca orice drum, începe 
cu un simplu pas...

Miercuri, pe

de 
nu

un

loan CHIRILA

&

ULTIMELE ȘTIRI DIN TABĂRA VIITORILOR NOȘTRI ADVERSARI

ECHIPA REMANIATĂ A FINLANDEI
AȘTEAPTĂ, CU MULTE SPERANȚE, 

JOCUL CU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
• Remanierea echipei este considerată drept o reușită O Antre

norul Laaskonen crede că elevii săi nu mai pot fi învinși pe teren 

propriu • Formația definitivă va fi comunicată mîine

HELSINKI, 17 (prin telefon de Io 
redacția ziarului „Helsingin Sanomat").

Antrenorul reprezentativei Fin
landei, V. Laaskonen a anunțat 
următorul lot pentru meciul cu re
prezentativa României, care va a- 
vea loc miercuri după-amiază pe 
stadionul olimpic din Helsinki, în 
cadrul preliminariilor C. M. 1974 : 
Nevanpera (V.P.S. Vaasa), Ronso- 
nen (Ripas Lahti). Rajantic (M. P. 
Mikkela), Ranta (Tampere), Heiki- 
lae (H.I.K. Helsinki), Soumalainen 
(K.P.K. Kuopio), Toivola (T.P.S.

Turku), Risanen (K.U.P.S. Kuopio), 
Pantelainen (H.I.K. Helsinki), Ku- 
useranen (Reipas Lahti), Enekel- 
mann (T.P.S. Turku), Elo (H.I.K. 
Helsinki), Kuusela (H.I.K. Helsin
ki), Suhonen (T.P.S. Turku).

Lotul cuprinde pe absolut 
jucătorii care au evoluat în 
mul meci din preliminarii al 
lecționatei finlandeze, acela cu 
prezentativa Albaniei, în care
baliștii antrenați de Laa-skonen au 
obținut victoria cu 1—0. Pentru 
meciul cu echipa României au fost 
luate măsuri speciale: printre al-

toți 
pri- 
sa- 
re- 
fot-

PREGĂTIRILE LOTULUI
(Urmare din pag. I)

colorilor — a evidențiat unele pro
grese In direcțiile urmărite. Echipa 
s-a mișcat, în întregul ei, destul de 
bine, mai ales în repriza secundă, a 
acționat mai sobru și mai sigur în 
apărare (nu a primit nici un gol), 
mal simplu și mai direct în drumul 
spre poarta adversă. Spiritul ofensiv 
de joc a fost mai pronunțat, iar 
eficacitatea mult crescută, Neagu (cu 
4 goluri), Dumitru (cu 3) și Radu 
Nunweiller (cu 2) fiind principalii rea
lizatori.

Totuși. în ciuda eforturilor depuse 
de tricolori, a ambiției lor în joc, se 
simte că potențialul general al echi
pei este slăbit oarecum din pricina 
indisponibilităților ivite, 
cire, 
bază 
schi 
pină 
ei vor rămine acasă.

nume noi s Dobrău, Neagu și Fl. Du
mitrescu.

Alături de cei 11 jucători mențio
nați vor mal face deplasarea In Fin
landa alți cinci, ca rezerve : Stan 
(portar), Velea (fundaș), Anca (mij
locaș), Hajnal și Iordănescu (înain
tași).

Plecarea spre Helsinki, cu avionul, 
se va face în cursul acestei dimineți.

în numele tuturor iubitorilor fot
balului din țara noastră urăm trico
lorilor drum bun și deplin succes la 
debutul lor în preliminariile cam
pionatului mondial.

tele, a fost decisă retragerea echi
pei I.F.K Helsinki, care dă multi 
jucători lotului, din „Cupa 
U.E.F.A.”, o hotărîre fără prece
dent a forului finlandez.

Atmosfera este foarte optimistă 
la Helsinki. Remanierea profundă 
a echipei, începută încă din toam
na trecută, a dat rezultate nespe
rate. Echipa a crescut considerabil 
ca forță de joc și omogenitate și 
are o eficacitate sporită. Rezulta
tele din meciurile cu selecționata 
olimpică a R.F. a Germaniei (2—1). 
cu reprezentativa U.R.S.S. (1—1) 
și cel amintit, din jocul cu Alba
nia, au făcut ca pronosticurile 
pentru partida de miercuri să fie 
foarte optimiste.

De altfel, chiar antrenorul re
prezentativei, Laaskonen, a decla
rat : ...„Noua noastră formulă de 
echipă, în care am menținut doar 
pe Suomalainen, Heikllae, Toivola, 
Rajantie, Paantelainen, dintre ve
chii titulari, ne dă multe garanții 
că nu vom mai pierde nici un joc 
Pe teren propriu. Selecționata Ro
mâniei, ale cărei posibilități le a- 
preciez, ar putea obține cel mult 
un rezultat de egalitate".

Pentru luni (n.r. astăzi), este pro
gramat un nou antrenament al se
lecționaților. Formația definitivă 
pentru întîlnirea de miercuri va 
fi comunicată marți la amiază.

Din neferi- 
recuperarea celor trei jucători de 
accidentați — Dobrin, Dembrnv- 
și Deleanu — nu este posibilă 
la meciul de miercuri astfel că

A FOST ALCĂTUITA 
ECHIPA PENTRU MIERCURI
La sfîrșitul jocului de verificare de 

ieri după-amiază, antrenorul Angelo 
Niculescu s-a fixat asupra formației 
definitive pe care o va alinia miercuri 
seara, în partida de la Helsinki. Iat-o >

Răducanu — Sătmăreanu, Dobrău, 
Dinu, Nae Ionescu — Dumitru, Radu 
Nunweiller — Lucescu, Domide, 
Neagu, Fl. Dumitrescu.

După cum se poate remarca, față 
de echipa care a evoluat în urmă cu 
două săptămîni la Craiova sint trei

tineret a evoluat la Pitești

nu au avut însă ceCei prezenți 
regreta, deoarece cele două forma
ții le-au oferit un spectacol fotba
listic de calitate, presărat cu multe 
acțiuni spectaculoase, 
final 
fapt, 
norii 
jocul 
care 
ților _ ___  ___i._.

Lotul de tineret a căutat apro
fundarea unei idei de joc care să 
aibă la' bază imprimarea unui stil 
propriu, constructiv-ofensiv și, tot
odată, a încercat jucători noi pe 
posturile deficitare, cum ar fi cei 
de extrem stînga. Antrenorii C. 
Drăgușin și E. Jenei s-au arătat 
mai satisfăcuți de formula de e.- 
chipă din repriza secundă, atît 
în ce privește concepția, cît și în 
privința ritmului imprimat.

Nici argeșenii n-au fost mal pre
jos, deși dintre ei lipsea Dobrin. 
Combinații subtile, joc în profun
zime, circulația bună a mingii la 
mijlocul terenului — iată cîteva 
din atributele jocului gazdelor.

Partida a început în nota domi
nării teritoriale a argeșenilor, care 
au știut să se adaoteze mai bine

Rezultatul 
interesează mai puțin. De 

așa cum remarcau și antre- 
C. Drăgușin și FI. Halagian, 
a reprezentat o utilă verifi- 
în clipa de față a posibilită- 
jucătorilor celor două echipe.

stării terenului, transmițînd min
gea cu precizie de la un coechipier 
la altul, renunțînd la acțiunile 
personale. N-au trecut 5 minute și 
M. Popescu l-a văzut demarcat pe 
Roșu, intre „centralii" Ciugarin și 
M. Olteanu, a urmat o pasă pre
cisă în adîncime și subtilul vîrf 
de atac piteștean a șutat pe jos, 
de la limita careului, pe sub lor- 
dache, deschizînd scorul. în conti
nuare, asistăm la minute de pre
siune accentuată a gazdelor, dar 
Iordache evită majorarea scorului 
Ia mingile expediate de Mustățea 
(min. 21 și 32), M. Popescu (min. 
27) și Pigulea (min. 41).

La reluare, prin modificările sur
venite în formația lotului de tineret, 
jocul se echilibrează, ba mai mult, 
o dată cu scurgerea timpului, se- 
lecționabilii sînt cei care preiau 
inițiativa. După ce, 
Ariciu blochează curajos 
rele Iui Troi, Mulțescu 
reușește să restabilească 
reluînd cu subtilitate, 
transversală, mingea centrată de 
același Troi: 1—1.

în min. 69, 
la picioa- 
(min. 72) 
egalitatea, 
sub bara

heorghe NERTEA

In primele 45 de minute ale jocului de ieri Răducanu a apărat în poarta 
echipei de tineret Petrolul, lată-l intr-o intervenție curajoasă, încercînd 
să blocheze mingea la picioarele colegului său de națională Radu Nunweiller

MECIURI AMICALE
C.S.M. REȘIȚA — UNIVERSITATEA 

CRAlDVA 4—0 (1—0)

REȘIȚA, 17 (prin telefon).
Continuînd seria meciurilor ami

cale, echipa locală C.S.M. a jucat cu 
Universitatea Craiova, pe care a în- 
vins-o cu 4—0 (1—0). Aproximativ 
6 000 de spectatori au asistat la un 
joc frumos, cu faze spectaculoase. 
Autorii golurilori Dumitru (min. .17), 
Rednic (min 55), Silaghi (min. 60) 
și Pușcaș (min. 83). A arbitrat ’bine 
A. Munteanu (Reșița). Au evoluat 
formațiile i

C.S.M.: Gornea (ntin. 46 Filip) — 
Gașpar (min 46 Rednic), Georgevici, 
Pirvan, Ologean (min. 46 Kafka) — 
Grozăvescu (min. 46 Roșea), Nesto- 
rovici (min. 46 Pușcaș) — Dumitru, 
Radulescu I. Vraja (min 60 Florea), 
Silaghi,

UNIVERSITATEA i Oprea (min. 
46 Manta) — Chivu, Bădin Deselni- 
ctl, Ciocirlan (min. 75 Cocamihai) — 
Strimbeanu, Sameș — Ivan (min. 62 
Kiss), Niță (min. 62 Stăncescu II), 
Oblemenco, Tarăiungă.

M. M1RCOV — coresp.

JIUL PETROȘANI _ A.S. ARMATA 
TG. MUREȘ 2—1 (0-0)

Joc frumos, Încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor. Autorii goluri
lor : Rosznai și Naidin, pentru' Jiul, 
respectiv Fazekaș.

St. BALOI — coresp.
„U" CLUJ — C.F.R. CLUJ 2—0 (1—0)

Divizionara A C.F.R. Cluj a întîlnit 
echipa de tineret-rezerve „U" Cluj. 
Partida s-a încheiat cu rezultatul de 
2—0 (1—0) în favoarea formației de 
tineret-rezerve „U“, prin golurile 
marcate de Coca.

„U" CLUJ - C.F.R. CLUJ 
(TINERET-REZERVE) 5—0 (2—C)

Un util joo de verificare pentru 
studenții clujeni, care au întrecut e- 
chipa de tineret-rezerve ------
ului Cluj cu scorul de 
Golurile au fost înscrise 
resan si Munteanu (3).

a C.FR.-
5- 0 (2—0).

de Soo, Mu-



IN NOU $1 FRUMOS SLICES AL TlRLLtf PO'IÂNESC

Doi medaliați la C. E. de juniori:
LAURENȚIU ILOVICI (aur)

și DAN LUCACHE (bronz)
ESKILSTUNA, 17, (prin telefon), 

tn acest oraș, situat la 100 km de 
Stockholm, s-au disputat întrece
rile campionatului european de tir 
rezervat juniorilor, la care au par
ticipat tineri trăgători din 22 de 
țări.

Și de data aceasta, tirul româ
nesc a fost la înălțime. La proba 
de armă standard 60 de focuri, 
poziția culcat, doi reprezentanți ai 
noștri, Laurențiu Ilovici și Dan Lu- 
eache, au avut o comportare ex
celentă, cucerind titlul șl, respec
tiv, locul trei. Deși timpul a fost

Iată clasamentul probei — armă 
standard 60 f. culcat (72 de concu- 
renți): 1. LAURENȚIU ILOVICI
(ROMÂNIA) 591 p — campion eu
ropean, 2. M. Bury (Franța) 590 p,
3. Dan Lucache (România) 589 p.
4. D. Fatmir (Albania) 588 p, 5. D.
Miroslavlevici (Iugoslavia) 588 p, 
6. A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 587 p. 
Cel de al treilea concurent al nos
tru, Gh. Barbu a ocupat locul 72 
cu 556 p. Pc echipe : 1. Franța 1754 
p, 2. Austria 1753. p, 3. Polonia 1753 
p... 14. România 1736 p. ARMA 
STANDARD 3X20 FOCURI (bă
ieți și fete): 1. Ela Kowalewska
(Polonia) 568 p, 2. Gertrude Wolf 
(R.D.G.) 567 p, 3. A. Mitrofanov 
(U.R.S.S.) 564 p. 4. B. Guz (Polonia) 
564 p, 5. M. Werner (R.F.G.) 563 
p, 6. Z. Mozdzirsky (Polonia) 561 
p. Concurenții români au realizat 
următoarele punctaje: Ilovici 551 
p, Lucache 544 p și Barbu 541 p. 
Pe echipe: 1. Polonia 1693 p. 2. 
R.F.G. 1672 p, 3. U.R.S.S. 1672 p. 
Echipa României a totalizat 1636 p 
(la ora convorbirii telefonice nu se 
cunoaște locul pe care îl ocupă echi
pa noastră în clasamentul pe țări). 
PISTOL SPORT 30+30 FOCURI: 
1. L. Hyka (Cehoslovacia) 592 p 
(rezultat foarte valoros) Ia precizie 
292 p, la viteză 300 p, 2. I. Mel- 
entev (U.R.S.S.) 590 p, 3. S. Kukksa 
(U.R.S.S.) 588 p, 4. L. Lowitzki (Po
lonia) 588 p, 5. Ana Dimitrieva 
(U.R.S.S.) 584 p, 6. L. Zsohar (Un
garia) 584 p... 25. M. Trușcă 568 p. 
Ceilalți doi concurenți român; au 
punctat: L. Stan 557 și G. Calotă 
555 p.

LA CONSTANTA, ÎN PERSPECTIVĂ, 
UN SPECTACOL ATLETIC DE ZILE MARI

MARELE PREMIU - F. I. L. T.

ILIE NĂSTASE 
ÎN FINALĂ LA SEATTLE

Pe poligonul din orașul suedez 
Eskilstuna, locul de desfășurare a 
campionatului european de tir pen
tru juniori, trăgătorul brașovean 
LAURENȚIU ILOVICI, a cîștigat 
medalia de aur la proba de armă 
standard 60 focuri, poziția culcat.

nefavorabil întrecerilor de tir 
(ploaie, vînt și vizibilitate redusă) 
țintașul Laurențiu Ilovici — care 
face parte din asociația sportivă 
Activul Brașov — a reușit după o 
luptă strînsă, (sportivii clasați pe 
locurile I—VI fiind departajați de 
numai patru puncte) să cucerească 
medalia de aur a probei. Dan Lu- 
cache — din secția de tir a asocia
ției sportive Medicina Iași — obți- 
nînd 589 p, cu două nir-cte mai 
puțin decît proaspătul campion eu
ropean — a cucerit valorosul loc 
trei.

înaintea meciului

LARSSON
SE APROPIE 

DE SPITZ
STOCKHOLM, 17 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Stockholm, cunoscutul 
campion suedez Gunnar Larsson a 
stabilit un nou record al țării sale 
în proba de 200 m liber cu timpul 
de 1:53,4. Această performanță este 
la numai 6 zecimi de secundă de 
recordul mondial al probei, deținut 
de americanul Mark Spitz.

Proba de 200 m mixt a revenit 
tot lui Larsson, în 2:07,9.

în cadrul aceleiași reuniuni, Anita 
Zarnowieckj a realizat un nou re
cord suedez în proba de 100 ni liber 
cu timpul de 1:00,7.

Stadionul constănțean „1 Mai“ va 
fi gazdă, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, a două triunghiulare inter
naționale care suscită, cum este și 
firesc, un deosebit interes în lu
mea atletismului. Meciurile echipe
lor speranțelor, ale juniorilor și ju
nioarelor din România, R. D. Ger
mană și Polonia vor reuni o ple
iadă de tineri atleți, din care vor 
fi aleși, în mod cert, mulți dintre 
viitorii competitori ai Jocurilor O- 
limpice din 1976.

La ora actuală, de pildă, repre
zentativa de juniori a R. D. Ger
mane este una dintre cele mai pu
ternice din lume și, fără exagerare, 
ar putea întrece, în meci direct, 
multe formații de seniori! Polonezii 
constituie și ei, de asemenea, un 
team foarte valoros cu multe indi
vidualități de marcă. Va fi deci 
interesantă de urmărit nu numai 
întîlnirea dintre aceste două veri
tabile forțe ale atletismului junior 
ci, în egală măsură, replica pe care 
Ie-o vor da formațiile noastre. Ti
nerii atleți români au avut în a- 
cest sezon cîteva evoluții remarca
bile. Ne referim, în mod special, 
la Jocurile Balcanice de la Izmir pe 
care le-au dominat de o manieră 
categorică și la dubla victorie pe 
care au înregistrat-o în meciurile 
cu reprezentativele Ungariei, la Po
iana Brașov. Din echipele noastre 
vor face parte numeroși sportivi în 
care, realmente, ne punem mari 
speranțe pentru viitorul apropiat al 
atletismului nostru. în această pri
vință ne vom mărgini să amintim 
numele lui Gheorghe Ghipu, Radu 
Gavrilaș, Gheorghe Megelea, Liviu 
David, Tudor Stan, Roxana Vu- 
lescu, Eva Zorgo, Mariana Nedelcu, 
Eleonora Monoranu etc. De la ei, 
ca și de la ceilalți juniori care 
vor fi onorați cu selecția în echi
pele naționale așteptăm rezultate' pe 
măsura talentului lor, a muncii des
fășurate, a condițiilor de pregătire 
pe care le-au avut puse la dispo
ziție.

Triunghiularul de juniori Româ
nia — R. D. Germană — Polonia este 
programat, sîmbătă și duminică, de 
la ora 14,00, în așa fel ca între
cerile să se încheie înaintea pri
mului start într-un alt triunghiu
lar, de data aceasta de seniori. Ro
mânia — Finlanda — Suedia (va în
cepe sîmbătă la ora 17,10 și dumi
nică, la ora 17,00).

Dar apropo de aceste întîlniri ale 
seniorilor. în palmaresul reprezen
tativei noastre figurează două me
ciuri cu Suedia (cel de la Roma, 
din 1968 92—120 p și cel de la 
Stockholm, din 1969 85,5—125,5 p>.

La acestea ar mai putea fi. even
tual, adăugată și întîlnirea din ca
drul „Cupei Europei", din 1965, de 
la Zagreb. în care suedezii au tota
lizat 46 p față de cele 34 p ale 
atleților noștri) și tot atîtea cu Fin
landa (Neapole. în 1965, 108—100 și 
Helsinki, 1971 91—118 p).

Ambele reprezentative scandinave 
ne vizitează acum, pentru „ prima 
oară, țara. La femei nu există în

sinki, dintre reprezentativele Bal
canilor și Scandinaviei, competiție 
care, după cit se pare, va fi reluată 
în viitor.

în perspectivă, la Constanța, un 
atractiv program sportiv în cadrul 
căruia vor putea fi urmărite nu
meroase vedete ale atletismului in
ternațional, între care și mulți atleți 
care s-au făcut remarcați, recent, 
ia Jocurile Olimpice de Ia Miinchen.

Adversarul său va

NEW YORK, 17 (Agerpres).
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 
calificat în finala turneului interna
țional de la Seattle (statul Washing
ton). în semifinalele acestui turneu, 
care contează pentru Marele Premiu 
— FILT (categoria C), Ilie Năstase 
l-a învins, la capătul unui meci 
spectaculos, cu 7—6, 6—7, 6—4 pe 
chilianul Jaime Fillol. în finală, 
Năstase îl va întîlni pe americanul 
Tom Gorman, selecționat în echipa 
S.U.A. pentru „Cupa Davis". Jucă-

fl TOM CORMAN

torul american s-a calificat In ur* 
ma victoriei repurtate cu 7—5, 6—4 
în fața sud-africanului Bob Hewitt,

... .............................- ■ -............... ...

FISCHER 
ȘI SPASSKI 

forfait la Olimpiada!
Agențiile internaționale de presă 

transmit că la Olimpiada de șah, 
care Începe astăzi la Skoplje, nu 
participă marii maeștri internațio
nali Robert Fischer (S.U.A.), cam
pion al lumii, și Boris Spasski 
(U.R.S.S.), fostul deținător al titlului.

Echipa U.R.S.S. va fi alcătuită din. 
Tigran Petrosian, Vasili Smîslov, 
Vladimir Savon, Mihail Tai, Vik
tor Korcinoi și Anatolie Karpov.

„TOUR DE L’A VENIRE 
LA A 4 a ETAPĂ
PARIS, 17 (Agerpres). — După 

disputarea a patru etape, în compe
tiția internațională ciclistă „Tour de 
1’Avenir" — Trofeul Peugeot, con
tinuă să conducă rutierul elvețian 
Hubschmid,1 urmat de francezul 
Thomazeau — ia 10 sec., englezul 
Edwards — la 15 sec., și olandezul

cu Floyd Patterson

CLAY DAT 
ÎN JUDECATĂ...

NEW YORK, 17 (Agerpres). — 
Fostul campion mondial de box la 
categoria grea, americanul de cu
loare Cassius Clay, care-l va întîlni 
miercuri pe Floyd Paftterson, și-a 
întrerupt antrenamentele pentru 
două zile El a fost acționat în ju
decată de un organizator din De
troit fiind învinovățit că nu și-a 
respectat contractul de a evolua în 
cadrul unei gale care urma să aibă 
loc în acest oraș.

Clay și-a motivat absența arătind 
că în perioada respectivă nu po
seda dreptul de a evolua în statui 
Michigan.

palmares decît o singură întîlnire 
între atletele românce și cele sue
deze, cu prilejul unei semifinale a 
Cupei Europei, la Oslo în 1967 
(21—23 p). Ar fi deci o revanșă 
pentru insuccesul din capitala Nor
vegiei.

Se cuvine să adăugăm însă că, 
de-a lungul anilor, atleții români au 
evoluat de nenumărate ori in con
cursuri internaționale, la București 
sau în multe alte localități, alături 
de sportivii finlandezi și suedezi. 
Pe tabloul de onoare al „interna
ționalelor- noastre figurează numele 
multor atleți din aceste țări. Nu
mai în acest an. să ne amintim, de 
exemplu, că titlurile la 100 m și 
200 m au fost cucerite de sprin
terul finlandez Antti Rajamăki. De 
asemenea, ar mai C de spus și de

Markku Kukkoaho, pe care-l vedeți cîștigind o cursă de 400 m, este 
una dintre vedetele formației finlandeze. In 1971 a fost al patrulea la 
C.E. de la Helsinki la 400 m (45.7 s), iar anul acesta, la J.O., a fost al 
șaselea cu 45,5 s. In ștafeta de 4x400 m a fost cronometrat cu 44,5 s !

Kuiper — la 20 sec.
Etapa a patra (St. Yrieix — Bort 

— Les Orgues) a revenit francezu
lui Raymond Martin, cronometrat 
pe distanța de 160 km cu timpul de 
4hl5:19.

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

PE PISTELE DE ATLETISM
• Bondarciuk — 75,88 m |a aruncarea ciocanului • Magerl —
2,24 m la săritura în înălțime • Keino abandonează activitatea 

competiționalâ

La Kiev a început întîlnirea in
ternațională de atletism dintre se
lecționatele Ungariei și R. S. S. 
Ucraineană. După prima zi de în
treceri, scorul este favorabil gaz
delor cu 93—72 (la masculin : 
63—42, iar la feminin : 30—30)

Cel mai bun rezultat al reuniu
nii a fost realizat de Anatoli Bon
darciuk, învingător în proba de 
aruncarea ciocanului, cu un nou 
record al U.R.S.S. : 75,88 (v. r.
75,78 m). Valeri Borzov, dublu 
campion olimpic, a cîștigat cursa

de 100 m cu 10,1, iar Rustam Ah
metov s-a clasat pe primul loc în 
proba de săritură în înălțime cu 
2,18 m ; cu același rezultat atletul 
maghiar Istvan Major a ocupat 
locul doi. în concursul feminin, 
cea mai bună performanță a fost 
înregistrată în proba de săritură 
în înălțime, cîștigată de Erika Ru
dolf (Ungaria) cu 1,84 m.★

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Miinchen, sportivul

vest-german Hermann Magerl a 
stabilit un nou record național în 
proba de săritură în înălțime, cu 
performanța de 2.24 m. Hermann 
Magerl (al cărui record personal 
era de 2,22 m) a ocupat locul pa
tru Ia recentele J.O.

Celebrul* atlet kenyan Kipchoge 
Keino, campion olimpic la Mun- 
chen în proba de 3000 m obsta
cole, a declarat ziariștilor că după 
desfășurarea „Jocurilor Africei" 
programate în luna ianuarie în o- 
rașul Lagos (Nigeria), va abando
na activitatea competiționalâ, Ke
ino, care este în vîrstă de 32 de ani, 
a arătat că a sosit momentul să 
renunțe la sport.

RUGBYȘTII DE LA STEAUA 
S-AU DISTANȚAT

(Urmare din pag. 1)

scrie 4—0 ; min 32 — Roman, profită 
de o greșeală a apărătorilor, de la 
Sportul surprinși prea înainte, și, 
după o cursă de peste 30 m, urcă 
scorul la 3—0; min. 55 — o acțiune 
individuală a lui Nica se soldează 
cu o nouă încercare transformată de 
Fiorescu 14—0; min. 67. — Rumân 
finalizează o șarjă a liniei de trei- 
sferturi, Fiorescu majorând scorul 
2(>—0; min. 79 — în urma unei gră
mezi la 5 m de buturile echipei 
Sportul, Roibașu intîrzie și Roman 
culege balonul stabilind scorul final 
24—0. A arbitrat bine P. D’Eclessrs.

Cea de a doua partidă a. fost mal 
animată, mai alerta, deși și aici am 
consemnat multe greșeli te tehnică 
individuală și de concepție tactică 
După ce și-au asigurat un avantaj 
minim prin lovitura de picior căzută 
e lui Briceag, in min. 4, rugbyștii 
de la Gloria nu au mai construit 
decît rare acțiuni percutante în 
schimb, studenții ieșeni, cu un fun
daș sigur Cihodaru, cu un deschiză
tor la grămadă în vervă Marinei 
Gheorghe s> cu o aripă cu bună vi
teză Vărzaru, au dominat mijlocul 
terenului, au -onstruit multe acțiuni 
ia mină, ratînd trei ocazii extrem de 
favorabile. Cu 10 min. înainte de 
fluierul final, ei realizează o încer
care prin Precut transformată de Ci- 
Jiodaru, luînd conducerea. în ultimul 
minut însă. Briceag, transformă o lo
vitură de pedeapsă, dintr-un unghi 
chficP, restabilind egalitatea 6—6, 
dăși credem câ rezultatul nedreptă
țește intr-o oarecare măsură pe oas
peți Bun arbitrajul prestat de Gh. 
Pircălăbescu.

Emanuel FĂNTANEANU

PRECIZIA LA PRIMA VICTORIE

Precizia Săcele a reușit la capătul 
U”ui joc viu disputat ș> spectaculos 
să cucerească o victorie meritată in 
da’ na rngbvștilor de la Rulmentul. 
Ons eții, deși au avut cîteva ocazii 
fn .abile de a înscrie, nu le-au 
fru *>fi<- • nierzînd, în cele din urmă, 
cu 0 9 Au marca» Haralambie 
(1 p.), Voinea (încerc.). Dumitru
(transf). A condus bine Șt. Cristea 
din București. (V. SECAREANU - 
coresp.).

Depășind și echi
pa Grivița Roșie, 
rugbyștii de la 
Steaua au obținut 
ieri cea de a 7-a 
victorie consecu
tivă in acest cam

pionat
JOC ECHILIBRAT LA PETROȘANI

Terenul desfundat a determinat pe 
rugbyștii de la Știința și C.S.M. Si
biu să practice un joc axat mai mult 
pe lupta dintre cele două înaintări. 
După o repriză „albă", studenții au 
înscris prin Martin, care a transfor
mat o lovitură de. picior căzută _ și 
una de pedeapsă, asigurindu-și vic
toria cu 6—0. Arbitrul R. Chiriac din 
București a condus foarte bine. (E.M. 
NEAGOE — coresp.).

FARUL A ÎNVINS DETAȘAT

Rugbyștii de Ia Farul, cu o linie 
de treisferturi activă, s-au impus în 
fața jucătorilor de la Vulcan, mai 
ales în repriza secundă, cînd bucu- 
reștenii nu au mai putut să mențină 
echilibrul de forțe cîștigind cu 24 -6. 
Au înscris : Sirbu, Podaru, Dinu (cîte 
o încerc.), Bucoș (2 1. p., 3 transf. 
pentru Farul. respectiv Rădulescu 
(drop) și Mazilu (1. p.). A candus S. 
Dragomirescu din București. (C. 
POPA — coresp. județean).

CAMPIONII AU STABILIT 
SCORUL ETAPEI

Echipa campioană, Universitatea 
Timișoara, a primit replica formației 
C.S.M. Suceava. Studenții au impri
mat partidei un ritm alert, cu spec
taculoase acțiuni Ia mină, care s-au 
soldat cu numeroase încercări. Oas
peții nu au putut stăvili iureșul gaz
delor. părăsind terenul învinși. Sco
rul de 43—3 a fost realizat de: Su- 
ciu (3 încerc.), Popovici (2 încerc.), 
Tătucu, Vollman (cîte o încerc), 
Duță (4 trans., drop.), Ceaușu (2 
transf.), pentru „U“ și Zamfir (1. p.) 
pentru C S.M. A arbitrat corect F. 
Ionescu din București (P. ARCAN — 
coresp. județean).

STEAUA A MAI OBȚINUT 
O VICTORIE

Pe terenul din Parcul Copilului, 
Grivița Roșie a primit replica echi
pei Steaua. Jocul a fost deschis, pre
sărat, însă, cu destule durități. Steaua,

cu un joc mai organizat pe înaintare, 
a cîștigat cu 12—6 în fața grivițeni- 
lor aflați în progres, totuși, în com
parație cu evoluțiile anterioare. Au 
murcat : Durbac (2 I. p., 2 drop) 
pentru învingători, respectiv Simion 
(2 1. g.). A arbitrat slab, V. Cișmaș.

1. Steaua 7 7 0 0 134: 31 ei
2. Farul 7 5 1 1 97: 31 13
3* Știința 7 5 1 1 87: 32 13
4. Vulcan 7 5 0 2 46: 57 17
5. Dinamo 7 4 0 3 83: 57 15
6. C.S.M. Sibiu 7 4 0 3 40: 23 15
7. Politehnica 7 3 2 2 36: 55 15
8. Universitatea 7 3 0 4 129: 33 13
9. Rulmentul 7 3 0 4 31: 76 13

10. Sportul 7 2 1 4 44: 77 12
11. Precizia 7 1 2 4 22:114 11
12. Grivița 7 1 1 5 47: M J0
13. Gloria 7 0 3 4 26: 61 10
14. C.S.M. Suceava 7 0 1 6 25:132 8

Etapa viitoare: C.S.M. Sibiu — 
Gloria. Grivița Roșie — Politehnica, 
Universitatea — Steaua, C.S.M. Su
ceava — Precizia, Vulcan — Dinamo, 
Rulmentul — Știința, Sportul stu
dențesc — Farul.

U.R.S.S. Intr-un meci contînd pen
tru campionatul unional. echipa 
Șahtior Donețk a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 2—1, formația 
Cernomoreț Odessa.

ANGLIA.
pior

Odessa.
In etapa a IX-a a cam- 

următoa- 
Li". erpool

1 înregistrat 
Arsenal —

4—0, Fulham Londra — Hudder
sfield 1—1, Hull City — Burnley 1—1, 
Luton Town — Brighton 2—1, Oxford 
United — F. C. Millwall 2—1, Port
smouth — Preston North End 0—1, 
Qeens Park Rangers — Nottingham 
Forest 3—0. F. C. Sunderland 
Scheffield Wednesday 1—1. In 
sament conduce Aston Villa.

Thistle — F.
Falkirk — F.C. Airdrie 
întîi, Celtic Glasgow.

C. Arbroath 1—2, F.C. 
Pe locul1—1.

cla-

a GERMANIEI, 
a campionatului 
următoarele 1 
Oberhausen — 
0—5, Borussia

In 
s-au 

rezultate : 
- Bayern Miin- 

Monchenglad-

R.F. 
etapă 
trat 
Weiss 
chen . ______  _______.
bach — M.S.V. Duisburg 4—3, Werder 
Bremen — Kickers Offenbach 0—0, 
Eintracht Frankfurt — Hamburger

prima 
înregis- 

Rot

Pe stadionul Up
ton Park din Lon
dra. West Ham 
United, echipa lui 
Bobby Moore, a 
intilnit pe Nor
wich City, pro
movată anul aces
ta în primul cam
pionat al Angliei. 
West Ham a ciș- 
tigat clar. cu 
4—0. Iată o fază 
din acest meci : 
Clyde Best ji John 
McDowell, amin- 
doi de la West 
Ham, in luptă 
pentru balon cu 
Duncan F orbes
(in dreapta) de 
la Norwich City, 
urmăriți (in stin
gă) de Bobby 

Moore
Telefotc : 

AP — Agerpres

0—0, Coventry City — Newcastle 
United 0—3, Crystal Palace — West 
Bromwich Albion 0—2, Derby County
— Birmingham 1—0, Everton — 
Southampton 0—1, Ipswich Town — 
Stoke City 2—0, Leeds United — 
Leicester City 3—1, Manchester City
— Tottenham 2—1, Sheffield United
— Chelsea 2—1, West Ham United — 
Norwich City 4—0, Wolverhampton 
Wanderers — Manchester United 
2—0. în clasament, pe primul loc, 
Ipswich Town cu 13 p (15—9), turnat
— cu același număr de puncte — de 
Leeds United (15—10) și Everton 
(10-5).

Iată rezultatele din divizia secun
dă l Aston Villa — Swindon Town 
2—1, Blackpool — Leyton Orient 1—1, 
Bristol City — F. C. Middlesbrough 
1—1, Carlisle United — Cardiff City

SCOȚIA. Rezultatele din etapa 
a III-a i F. C. Aberdeen — F. C. 
St. Johnstone 0—0, Ayr United — 
F.C. — Morton 1—1, Celtic Glasgow- 
Glasgow Rangers 3—1, Dundee United 
— F.C.Dundee 2—1, East Fife Edin
burgh — Hibernian Edinburgh 0—1, 
Heart of Midlothian — F. C. Dum
barton 1—0, F. C. Motherwell — 
F. C. Kilmarnock 2—0, Partick

S.V. 2—1. Eintracht Braunschweig 
— Vflt Bochum 0—2, Schalke 04 — 
Hannover 96 3—1, Hertha BSQ. — 
Fortuna Dusseldorf 2—3, Wuppertaler 
SV — F.C. Kaiserslautern 2—0, VfB 
Stuttgart — F. C. Koln 3—1. Pe pri
mul loc s-a și instalat Bayern Miin- 
chen. Rot Weiss Oberhausen, impli
cată în scandalul din campionatul 
trecut, începe noul sezon cu o pena
lizare de 5 puncte.

SUSPANS ÎN FOTBALUL ITALIAN
ROMA, (Agerpres). — Campionatul 

Italiei (prima și a doua divizie) riscă 
să nu înceapă la 24 septembrie. Un 
preaviz dat de asociația națională a 
fotbaliștilor profesioniști atrage aten
ția că, dacă nu se vor rezolva pro
blemele asigurărilor sociale și asis

tenței jucătorilor, atunci fotbaliștii 
echipelor divizionare vor declara 
grevă. în comunicat se maț arată pă 
pînă la 1 iulie, zi fixată de comun 
acord ca dată finală, patronii clubu
rilor n-au depus sumele de bani ce 
revin asociației naționale a jucători
lor profesioniști.

TELEX •
Concursul internațional de motocros 
desfășurat la Gând s-a încheiat cu 
victoria sportivului belgian Roger de 
Coster. învingătorul, care a concurat 
pe o motocicletă „Suzuki", a totali
zat în două manse 3 puncte, fiind 
urmat de compatriotul său Joel 
Robert („Suzuki") — 5 p, vest-ger- 
manul A. Weil („Maico") și sovieticul 
Moisev (,,Cz“) — 9 p. Prima manșă 
a cursei a fost cîștigată de finlan
dezul Kaelevi Vehkonen, iar cea 
de-a doua a revenit lui Roger de 
Coster.

TELEX • TELEX
Finala turneului de tenis de la Mon
treal se va disputa Intre cunoscuții 
jucători profesioniști Roy Emerson 
(Australia) și Arthur Ashe (S.U.AJ. 
în semifinale, Emerson l-a învins cu 
7—6, 6—4 pe Ismail el Shaffei (Re
publica Arabă Egipt), iar Ashe a 
dispus cu 7—5, 6—4 de olandezul 
Tom Okker.■
In cadrul turneului masculin de 
handbal de la Bratislava, echipa 
Slavia Praga a întrecut cu scorul 
de 20—11 (9—5) formația Medves-
ciak Zagreb. într-un alt joc, Ruda 
Hvezda Bratislava a dispus cu 17—12

(9—7) de echipa poloneză Gwardia Gdansk.■
Turneul internațional masculin de 
handbal desfășurat la Loveci (Bul
garia) s-a încheiat cu victoria for
mației Lokomotiv Sofia. în partida 
decisivă, handbanștii bulgari au în
trecut cu scorul de 20—15 (9-6) for
mația Wismut Aue (R. D. Germană).
•»
Campioana Iugoslaviei la hochei pe 
gheață, echipa H. C. Jesenice, și-a în
ceput turneul în R. F. a Germaniei 
jucînd cu formația V.f.L. Bad Neu- 
lieim. Victoria a revenit gazdelor cu ' 
scorul de 8—5 (2—2, 1—2, 5—1).
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