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ÎN URMA UNEI ETAPE AGITATE, CU SURPRIZE $1 GOLURI MULTE

DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

MIJLOCUL FORESTIERILOR
DIN VALEA GURGHIULUI

X-lea si ale Gon- 
înfăptuirea cinci- 
termen, condițiile

STEAGUL ROȘU BRAȘOV A TRECUT ÎN FRUNTEA
CLASAMENTULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

z

ziția consacrată noilor utilaje și echi
pamente ilustrează și -alte preocupări 
ale cercetătorilor din economia fores
tieră privind asigurarea unor condiții 
de muncă tot mai bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează cîteva construcții practice și 
confortabile : dormitoare, săli de lec
tură- săli de proiecții cinematografice, 
cantine, bucătării și grupuri sociale 
— toate mobile, eu o multiplă func- ’ 
ționalitate.

Vizita ia sfîrșit într-o altă zonă 
de exploatări forestiere, apropiată de 
parchetul experimental Răchitaș, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ia cunoș
tință de un sistem original de scoa
tere a arborelui din pădure, este 
vorba de un funicular mobil, a cărui 
funcționare este asigurată de un trac
tor prevăzut cu un sistem complex 
de trolil.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază 
că muncitorii, specialiștii și cercetă
torii din economia forestieră au reali
zări bune, care merită și trebuie să 
fie generalizate, și a transmis calde 
felicitări tuturor celor care au con
tribuit la obținerea lor.

Această înaltă apreciere încheie 
un. amplu dialog de lucru, ale căror 
concluzii vor constitui sarcini mobi
lizatoare pentru colectivele de oameni 
ai muncii din economia forestieră pe 
calea sporirii continue a eficienței 
economice a întregii lor activități, a 
realizării planului cincinal înainte de 
termen.

lor Congresului sl 
ferlnțel Naționale, 
ralului înainte de . ,
de muncă și de viață ale celor care 
lucrează în acest însemnat sector al 
economiei naționale.

Locul analizei — parchetul fores
tier experimental ' ' ■
unde se folosesc In „premieră' 
rie de utilaje de mare randament 
create prin forțe proprii și unde se , 
află organizată o cuprinzătoare și 
sugestivă expoziție în aer liber a nou
tăților tehnice din domeniul mecani
zării complexe a exploatării forestie
re și transportului lemnului, realizate 
în cea mai mare parte prin âuto- 
dotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate echipamente de în
cărcare și containerizare instalate pe 
autocam’oane de diferite tipuri, care 
asigură o mai bună folosire a capa
cității lor, și totodată, efectuarea 
acestor operații într-un timp scurt 
cu eforturi minime, necesitînd mun
ca unui singur om.

Se vizitează apoi o expoziție de 
mașini și utilaje, de echipamente, sub- 
ansamble și piese de schimb, care 
oferă o imagine grăitoare a capacită
ții de creație și a spiritului inventiv, 
a preocupării serioase manifestate în 
direcția autoutilării, înlocuirii unor 
produse din import.

Secretarul general al partidului 
apreciază diversitatea și însemnătatea 
economică a mașinilor, utilajelor si 
instalațiilor expuse, rodnicia efortu
rilor specialiștilor.

Parchetul experimental ca și expo-

de la Răchitaș,
“i“ o se-

etapei

au realizat trei
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Petrolul Ploiești

CLASAMENT

Cea mai frumoasă fotc-grape pentru albumul Argentinei Menis
(Steagul roșu) — 1

Argeș 
Armata 
Cluj

pentru
și a-și apăra poziția cu-

Bdtdu tnnmjitMTc. pru 
in ninuiol «0 • Performera

O fază tipică pentru meciul de ieri, de pe stadionul Republicii: fundațul din 
rație), intre cinci apărători ai Sportului studențesc, care

REZULTATE TEHNICE
F. C. Argeș
A.S. Armata Tg. M. 
Jiul
Sportul studențesc 
Sport club Bacău 
C.F.R. Cluj

— Farul 1—1 (]_c 1.
- „U" Cluj 4-1 (2—0) 2.— C.S.M. Reșița 2—0 (0—0) 3.— Dinamo 3—0 (2—0|
— Univ. Craiova 3—2 (1—0) 4.
— Petrolul 0—1 (0—0) 5.
(Citiți cronicile în pag. a 3-a) 6.

MECIURI DISPUTATE SÎMBĂTA
Rapid
Steagul roșu

ETAPA VIITOARE (1
A.S. Armata Tg. Mureș
C.S.M. Reșița
Petrolul
Rapid
Farul 
U.T.A.
Dinamo
„U" Cluj

COMCURSUL INTERNAȚIONAL ATLETIC DE LA CONSTANȚA

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT
REPREZENTATIVELE FINLANDEI SI SUEDIEI

7
Juniorii învins formația Poloniei 

recorduri naționale

— Steaua
— U.T.A.

octombrie)
— Univ. Craiova
— Sportul sfudența’sc ”
— Steagul roșu
— C.F.R. Cluj
— Steaua
— Jiul
— F. C. Argeș
— Sport Club Bacău

h CimMtmi GOlGfHRILOR
3 UDLURl : Troi (F.C. Argeș), 

Hajnal (A.S. Armata), Tufan (Fa
rul), Dumitru (Steaua), Lucescu (Di-

7. 
V—9. 
8—9.

10.
11. 

12-13. 
12—13.

14.
15.
16.

STEAGUL ROȘU 
Sport Club Bccâu 
Petrolul 
Steaua 
Dinamo 
Farul 
F. C. 
A. S. 
C.F.R.
Jiul
Sportul studențesc 
U.tA.
Universitatea Craiov 
„U" Cluj
Rapid
C. S. M. Reșița

s. BAKCSi

2 0 8— 0
0 1 7— 3
2 0 3— 1
1 1 8— 4
1 1 7— 6
1 1 4— 6
2 1 8- 4
0 2 10— 9
0 2 3— 2
2 1 4— 5
1 2 5— 6
12 ~*2— 5
1 2 7—10
1 2 4—11
2 2 2— 4
1 3 0— 6

namo), Pescaru
11 m. Oblemenco (Univ. Craio- 
— 1 din 11 m.

din 
va)

O GOLURI: Mureșan, Varodi

(S.C. 
Craiova), 

(Steaua), M. Sandu (Sportul 
țese), Dumitrache (Dinamo).

(A.S. Armata), 
Marcu (Univ.

Bacău), 
Volnea
studen-

salt spectaculos. de la 
local 16 la locul 11 i-a realizat 
Sportul Studențesc, care pare 
să facă în campionat aceeași 
figură pe care a făcut-o, de a- 
titea ori, cealaltă bucureșteană. 
Progresul, a cărei forță de luptă 
in meciurile cu Dinamo, Steaua 
și Rapid devenise proverbială. 

Dintre rezultatele zilei, o 
subliniere specială merită cel ■ 
de la Cluj, al Petrolului, care 
a reușit să se . impună nu numai 
pe tabela de marcaj, ci și prin- 
tr-un joc curajos, fără com
plexe. In schimb, asistăm la 
căderea U.T.A.-ei, arădenii con
firmi nd, în fapt, suita lor de 
performanțe slabe din ultimul 
tim p.

Sportul Studențesc s-a de
părtat de coada clasamentului. 
Priviți clasamentul și veți ve
dea cine a venit pe aceste me
leaguri nedorite de nimeni : 
Rapid, care se află pe locul 15. 
Dar giuleștenii și-au obișnuit 
suporterii cu surprize. Și rele 
și bune... (J. Berariu).

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII CAMPIONI DE TENIS Al TĂRII
• Iudith Dibar-Gohn ți-a recîștigat titlul# Campioni la dublu Dumitru Hărâdău — Viorei 

riu și Virginia Ruzici — Mariana Simionescu • Viorel Marcu și Ion Sântei, 
în finala de simplu masculin

Soli

IUDITH djbar-gohn

CLUJ, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Intr-un program cu 
totul perturbat de amînări și între
ruperi cauzate de. vremea nefavora
bilă, primele titluri ale campiona
telor naționale de tenis pe anul 1972 
au fost decernate în probele femi
nine.

Una dintre cele mai frumoase fi
nale Pe care le-am urmărit în ulti
mii ani, la simplu femei, a opus pe 
multipla campioană Iudith Dibar- 
Gohn tinerei sale șalangere.Virginia 
Ruzici. Un spectacol de tenis mo
dern, un exemplu de totală dăruire

în joc, iată nota reconfortantă a 
acestei întilairi. A cîștigat brașo- 
veanca Iudith Dibar-Gohn destul de 
net prin cifrele de scor, dar nu fără 
a fi fost scutită de emoții.

Virginia Ruzici începuse destul 
de nesigur jocul, pierzînd chiar pri
mul ghem la serviciu. Iudith Gohn 
se distanțează la 4—1 ș- încheie 
convingător primul set, exoelind 
prin mingi lung;, alternate cu sto
puri eficace. Campioana conduce cu 
2—0 și în al doilea set. are apoi 
2—1 și 40—0. Aici începe revenirea 
tinerei dinamoviste. Ea egalează, 
apoi conduce Cu 3—2 pentru prima 
oară în meci. La 4—3 contra servi
ciului, Ruzici ratează două smeciuri 
ușoare și permite adversarei sale 
să egaleze (4—4). Bucureș.eanca slă
bește vizibil la serviciu, dă semne 
de nervozitate.

Finala de dub'.u n-a fost mai pu
țin interesantă. După un prim set 
pierdut prin greșelile proprii, dar 
mai ales datorită jocului precis al 
cuplului brașovean (Iudith Gohn — 
Felicia Bucur), tinerele Virginia Ru
zici și Mariana Simionescu își re
vin total, egalind — în setul doi — 
de la un handicap de 0—3 și apoi 
2—5. La 4—5 ele fac break pe ser
viciul lui Gohn! Apoi, două ghe
muri cîștigate cu brio prin, buna 
tactică de pe fundul terenului și 
atacuri în forță. Setul trei începe 
din nou defavorabil bucureștence- 
lor. Simionescu își pierde primul 
ghem la serviciu (după 40—0 I). Sco-

rul se ridică la 1—3, apoi 3—3 și 
4—3... Servește Bucur: 4—4 (sur
prinzător). Ultimele .două ghemuri 
prilejuiesc o luptă strînsă, în care 
victoria revine tinerelor jucătoare 
ale clubului Dinamo București.

în probele masculine, se mai joa
că încă. Au fost desemnați doar 
finaliștii la simplu. După cum' era 
de așteptat, după reluare, Viorel 
Marcu (in formă de vîrf) n-a mai 
lăsat nici o șansă lui Dumitru Hă- 
rădău, mult sub valoarea de la 
startul semifinalei. Scor : V. Marcu 
— D. Hărâdău 2—6, 6—0, 6—2, 6-—-1. 
Aproape tot atît de rapidă a fost și 
încheierea celeilalte partide semi
finale. Ion Sântei a cîștigat imediat 
setul al IlI-lea (întrerupt la 5—4) 
cu Sever Mui-eșan, iar apoi — deși 
a avut de luptat mult la fiecare 
ghem — și-a adjudecat și pe cel 
de-a] patrulea i 6—1, 1—6, 6—4, 
6—2 pentru Sântei.

Finala Viorel Marcu — Ion Sân
tei, opunind pe virtualii noștri 
Davis-Cupmam d? rezervă, urmează 
să se dispute la București la o dată 
Ce se va anunța ulterior.

în finala masculină de 
cîștigată de tinerii steliști 
rădău și V. Sotiriu, pereche: 
jeană Boldor, Komoroczi 
replică mai mult decît onorabilă 
învingătorilor, conducînd de. trei 
ori la 4—2 pînă a fi întrecută de 
fiecare dată la finiș. Rezultatele 
semifinalelor: Hărâdău, Sotiriu — 
Sântei, Mureșan 6—0. 6—1, Boldor, 
Komoroczi — V. Marcu, T. Marcu 
6—4, 1—6, 
din proba 
încheiată :

Sferturi
V. Marcu — Florența Mihai, I. Ke- 
rekes 6—3, 6—2 ; Mariana Simio- 
nescu, S. Mure.șan — Felicia Bucur, 
C. Popovici 6—2, 7—5 ; Vera Rado, 
L. Boldor — Aurelia Trifu, V. 
Sotiriu 3—6. 8—6, 6—4 ; Virginia 
Ruzici, T. Marcu — Eleonora Du
mitrescu, D. Hărădău 6—4, 7—5, 
Semifinale: Simionescu, Mure
șan — Gohn, V. Marcu 1—6, 8—6, 
6—4, Ruzici, T. Marcu — Rado, 
Boldor 3—6, 6—3, 6—1.

dublu, 
D. Hă- 
:a clu- 

a dat o

6—4. Si acum rezultatele 
de dublu mixt încă ne-

de finală : Judith Gohn,

CONSTANȚA, 24 (prin telefon, do 
la trimișii noștri).

Se poate spune, fără teama de 
a greși, că stadionul „1 Mai" din 
Constanța a fost sîmbătă și dumi
nică gazdă admirabilă a unui ve
ritabil festival atletic. Sportivi 
din cinci țări — Finlanda, Suedia, 
R.D. Germană, Polonia și Româ
nia — s-au întrunit în cadrul ce
lor două „triunghiulare", oferindu- 
ne întreceri de o rară frumusețe, 
dispute dîrze și spectaculoase, 

performanțe de prim rang în lu
mea atletismului. Juniorii — prin 
vigoarea, talentul și pregătirea lor 
ne-au dat posibilitatea să prospec
tăm viitorul acestui frumos sport, 
în țările respective, iar seniorii 
să retrăim cîteva din clipele de 
neuitat ale Olimpiadei muncheneze.

Spectatorilor și — de ce să n-o 
spunem — nouă ziariștilor, ne-au 
oferit mari satisfacții, din nou, a- 
tletele — aceste fete brave (chiar 
mai brave decît bărbații), care 
luptă cu abnegație pentru a atin
ge performanța sportivă. Strălu
citul record mondial al Argenti
nei Menis a fost completat de 
victoriile Valeriei Bufanu, de cele 
ale Ilenei Silai, de succesele Anei 
Sălăgean și Elenei N'eacșu. Evi
dent, atletismul românesc poate 

ieși oriunde în lume cu fruntea 
sus la întrecerile feminine, ceea 
ce — din păcate — n-ar putea 
să o facă în disputele masculine, 
acolo unde doar Carol Corbu poa
te emite pretenții justificate.

Evoluțiile finlandezilor și sue
dezilor la seniori, ale juniorilor

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

Sîntom încă sub puternica impresie a excepționalei evoluții, de simbătâ, 
a Argentine. Menis. Ea a realizat un nou record mondial, cu 67,32 m, dar 
și o suțtă de aruncări (4) de peste 66 m !, ceea ce pînâ acum n-a mal izbu
tit încă nimeni în istoria acestei probe. Chiar și despre acest fapt s-ar putea 
spune — de asemenea — că înseamnă un record mondial...

Dl. Adriaau Faulen, președintele forului atletic european, când si-a pus 
ieri semnătura pe foaia de omologare a noului record, ne-a declarat : ,JrIenîs 
este indiscutabil o mare atletă. O sportivă de la care așteptăm, în conti
nuare. rezultate mereu mai bune. Sint sigur că le va realiza”.

Argentina, cu brațele încărcate de fiori, abia a făcut față asaltului admi
ratorilor care îi solicitau autografe, al ziariștilor șl al comentatorilor de 
radio din Urile participante la întreceri. Cu nellpsitu-i zimbet pe buze, ea 
a declarat tuturor : „Vreau să atins limita celor 70 de metri. Mai mult ce 
să spun 1 î*

Părtaș la această bucurie generală, prof. Ion Benga, antrenorul Argen
tinei. zknbește și el. dar parcă ceva mal reținut : „70 de metri : Astăzi nu 
ml se mas par a fi o utopie- Dur pină a-i realiza mai avem încă mult, foarte 
mult de muncit. Așa cum o cunosc eu însă pe Argentina, nimeni și nimic 
nu-i va sta in cale pentru a-și împlini acest nou țel, oricît de mari și oricit 
<le multe eforturi 1 se vor cere-.

Domenico Menis, fratele recordmanei și indiscutabil cel mai aprig sus
ținător al ei- este mult mal concis: „Veți vedea, abia acum, de ce este î» 
stare Argentina

Iată șl cronologia recordului mondial ta aruncarea discului :

43.31
33,25
53,rt
53,SI
57,04

Gisela Mauermayer (Germani»)
Nina Dumbadze (U.R.S.S.)
Nina Dumbadze (U.R.S.S.
Ntna itomașkova (U.R.S.S.)
Nina Dumbadze (U.R.S.S.)

57,13 m Tamara
57,43 m Tamara
53,08 m Tamara
53,98 m Tamara
59,29 m Tamara
59,70 m Tamara

Liesel Westermann
Christine Spielberg

Westermarm
Westermann ___ . _ _______ _____
Wr.tarsari. (R. F. * Germaniei) 
Aleinik-------~ ~-
Melnîk 
Melnik 
Melnik

m 
m 
m 
m 
m

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

Press 
Press 
Press 
Press 
Press 
Press

(U.R.S.S.) 
(UJl.S.S.) 
GLR.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(UJR.S.S.) 
(U.R.S.S.) 

(R. F. 
(R. D. 
(R. F. 
(R. ~

IJesel
Liesel
lăesd
Faina
Faina
Faina
Faina
Argentina Menis (România)
Faina Melnik (U.B.S.S.)
Argentina Menis (România)

(V.-R.S.S.)
(T.B.3.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

F.

a Germanici) 
Germană)
a Germaniei) 
a Germaniei)

11.VU.1S36
s.vnr.i'43

27.V.1951
9.VIII.1K2

18. X.1952 
t3.IX.1960

15. VII. 1961
1. IX. 1961

20.IX.196l
19. V.1163

11. Vm.1965
3. XI.1967
26. V. 1968

24.VII.1963
1S.VI.196S) 
27.1X.1969

12. VnI.1971
4. IX. 1371
31.V.IM2

24.VI.1972
I.VIII.1972 
4.V1II.1972
23. TX.1972

TRIUNGHIULARUL ATLETIC AL JUNIORILOR
Radu VOIA (Continuare in pag. a 4 a) ROMANIA - R. D GERMANA - POLONIA

Balcaniada de baschet Seminin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNVINS
A început campionatul divizionar la popice LA SCOR IUGOSLAVIA: 68-53

ÎN ETAPA INAUGURALA
BULGARIA CAMPIOANĂ, ECHIPA NOASTRĂ - PE LOCUL SECUND

CAMPIOANELE ÎNVINSE!
S-a dat startul în ediția a V-a a 

campionatului diviziei A la popice. 
Etapa inaugurală a competiției a 
consemnat și primele surprize, In- 
frîngerea severă a echipelor cam
pioane i în întrecerea feminină. Vo
ința București a fost întrecută de 
către Rapid București, iar în cea 
masculină. Petrolul Ploiești de către 
Gloria București.

Iată desfășurarea etapei i

FEMININ
Rapid București — Voința Bucu

rești 2 598—2 452 p d- Echipa cam
pioană n-a reușit să facă față par
tidei, pierzînd la un scor sever (di
ferența — 146 de popice). Primele 
două jucătoare. Alexandrina Navon 
(R) și Constanța Marincea (V) au 
obținut cifre mari, 425 și, respectiv,

(Continuare în. pag, a 2-a)

IAȘI, 24 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Ca și în meciul cu echipa 
Bulgariei, duminică, în ultima zi a 
ediției a X-a, jubiliară, a campiona
tului balcanic, reprezentativa de se
nioare a României a avut o compor
tare bună. învingind la scor — 68—53 
(32—25) — selecționata Iugoslaviei,
una dintre fruntașele baschetului eu
ropean feminin. Succesul sportivelor 
noastre a determinat clasarea lor pe 
locul secund, după cîștigătoarea titlu
lui balcanic, Bulgaria și înaintea Iu
goslaviei.

Partida a început într-o notă de 
mare dîrzenie și de perfect echilibru. 
In minutul 11, tabela de scor indica 
13—13. iar în min. 13, 17—17. Din 
acest moment, formația română a tn-

ceput să se desprindă încet, dur sigur. 
32—25 la pauză, apoi imediat după 
reluare. 38—25. Sportivele iugoslave 
nu au cedat lupta, s-au zbătut din 
răsputeri, mai ales sub panouri, unde 
au dominat datorită avantajului de 
înălțime. Echipa română însă, în 
vervă deosebită, cu Gugiu excelentă 
creatoare și realizatoare, cu celelalte 
jucătoare ambiționate de înfrtngerea 
Ia limită suferită cu o seară în urmă, 
interceptează, contraatacă, acționează 
pozițional în mare viteză și. în ciuda 
numeroaselor ratări, își mărește a- 
vansul, care ajunge îh' min. 37 la 17 
puncte : 64—47. Meciul era jucat, fapt 
care permite -antrenorilor S. Ferencz 
ți I. Nicolau să introducă în teren și

pe cele mai tinere jucătoare, Apostol 
și Goian, care nu au dezamăgit.

în general, întrecerea a fost dina
mică, purtată într-un ritm foarte ra
pid, presărată cu multe acțiuni spec
taculoase, toate acestea contribuind 
(ca și jocul România — Bulgaria de 
sîmbătă) la realizarea unei frumoase 
propagande pentru baschet De altfel, 
publicul Ieșean, cald și entuziast, a 
răsplătit prin aplauze, uneori la sce
nă deschisă, meritoria evoluție a re
prezentativei României.

Au înscris : Gugiu 21, Diaconescu 
6, Szabo 8, Szabados 7, Goian 2, Ni-

D. STANCULESCU

La capătul celcr două zile de 
concurs ale triunghiularului de ju
niori România — R.D. Germană — 
Polonia, victoria generală a reve
nit — așa cum era de așteptat — 
reprezentativei R. D. Germane, care 
deține la această oră primul loc 
în lume. Echipa țării noastre a re
alizat, la băieți, o frumoasă vic
torie în fața Poloniei (team consi
derat și el printre cele mai bune 
din lume) și a terminat la o dife
rență minimă - — —
Mult mai slab 
tele.

Revenind Ia 
spunem că ei ne-au produs și 
tisfacția realizării a trei noi 
corduri naționale — la prăjină, a- 
runcarea greutății și 10 km marș 
—. precum și aceea a obținerii vic
toriei în șase probe. Desigur, a- 
cesta este doar un început, crește
rea valorică a echipei 
trebuind să continue, paralel cu 
îmbunătățirea 
performanțelor 
lor.

în cele două 
junioarele din 
oferit numeroase

de R. D. Germană, 
s-au comportat

băieți, trebuie

juniorilor

formei sportive și 
formației junioare-

reuniuni, juniorii și 
cele trei țări ne-au 

dispute de rid:- Frederic Schneider, record
man al țării la aruncarea ciocanu

lui(Continuare în- pag. a 4-a) (Continuare in pag. aia)
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Molnar
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eu

campionate. De menționat 
Molnar a reușit «4 ocupe 
al doilea eu cai J Peîeț.

mare mă
rie al unei 
b este, ce
pelor. în-

Invincibilă pe teren propriu
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TIMIȘOARA ÎNTRECE STEAUA CU 6-0 (3-0)
Pe un timp foarte bun pentru 

concurs și în prezenta unui nume
ros public, ieri dimineață la baza 
hipică din Calea Plevnei au con
tinuat întrecerile din cadrul cam
pionatelor naționale de călărie.

Prima probă d:n programul zi
lei a fost „Marele Premiu" la dre
saj. cea mai importantă, de altfel, 
a unui concurs de echitație la 
această ramură. Conform așteptă
rilor favori’ul probei. Iosif Mol
nar cu Argint s-a impus categoric. 
depăsindu-1 net pe principalul său 
adversar. Dumitru Velicu cu Peleș. 
Pentru evoluția sa. el a primit din 
partea arbitrilor un punctaj supe
rior (410—406—396) ceea ce i-a
adus cel de al treilea titlu la aceste 

Că I. 
si locul

în campionatele naționale L HANDBAL JOCURI MAI FRUMOASE

O angajare intre grămezi ; balcniU rc 
versitatea — Steaua: 6—0)

REZULTATE TEHNICE : „V*_____ r____ ______
„Poli* Iași 7—1) (4—0) ; Sportul studențesc—Fm 
biu—Gloria 9—3 (9—3) ; Rulmentul Birtad—Șctista 
Suceava—Precizia Șirele 19—10 (14— 3).

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Stadion Poli
tehnica — bun, timp frumos, spec
tatori 
Duță. două lovituri de pedeapsă

„U“ : Duță — Zamfirescu, Cîn-
dea, Popa, Suciu — Ghețu, Ia-
cob —- Rășcanu, Vollman, Tătucu —
Pries, 
Ene.

Celea — Joniță, Fopovici,

Steaua: Durbac — Braga. Su-

D—CALLMXOt

Clasamentul : 1. Iosif
eaua) cu Argint 1 214 ( 
«î natioeal 2. los.f Molnar 
spin 1 156 D. 1 Dumitru Velicu 

(steeuu) cu Pries 1 122 J>. 4 yiad 
Paste.— cu .Reeciia Mangaira) cu 
Brebenel 845 a.

Intr-un concurs ăe obstacole, pro
be care reflectă in nta 
sună n.Te-luî general va.1- 
asociat;: sau a urai da 
tunar, cea rezervată ech 
serse u::tiă. sase reprezentative, 
C5_M- Iași. Steaua. Dtnamo. Petro- 
luL Recolta Margal.a ș: Filmul, au 
rămas țn lupta pmtrp titlu d.ar 4. 
oeoarece ech ca -F.laoui" Bu-urest:. 
prin nrprezentarea Gîbre’.e; loces- 
tx j isxt neve să abandoneze, 
sr Reed eltnjina-

Dum-tru 
la numai 
cu ecirpa 
reorezen- 

și Petrolul 
te oena- 

ă.-ta: de pri
va formației 

cursă dear 
C-S.M Iasi. DudS 
~3cr din cele 

brie eriripe se aflau 
sd necesară pentru

GIOCONDA PINZARU
tă. Pentru a putea cuceri titlul 
era necesar ca Gioconda Pînza- 
ru cu Lăcătuș să termine cu zero 
puncte, ceea ce de altfel, . s-a 
și întîmplat după o excelență evo
luție, spre bucuria sportivilor ieșeni, 
care, acumulînd numai 7 p. au in
trat în posesia titlului.

Clasament: 1. C.S.M. Ia'și (Gio
conda Pînzaru cu Lăcătuș. C. Cor- 
manencu cu Stelică, Paul Mazilu 
cu Atom, R. Mihalcea cu Argintii) 
7p, — campioană națională. 2. Steaua 
8 p, 3. Dinamo 20 p. 4. Petrolul 24 p.

Ultima dispută a zilei a fost pro
ba nr. 2 de obstacole, categoria 
semigrea. Dinamovistul Constantin 
Vlad cu Sondor a avut, ca și în prima 
manșă o comportare foarte bună, 
încheind și ieri parcursul fără nici 
un punct penalizare, cucerind fără 
emoții titlul de campion la această 
categorie. în această situație, toată 
atenția a fost îndreptată spre dis
puta pentru pozițiile următoare. 
Aurelian Stoica (Petrolul) cu Pickup, 
a doborît două obstacole, a fost 
penalizat cii 8 p, acumulînd. deci, 
in cele dduă probe 12 p. Tot același 
număr de pâncte a~ realizat și cra- 
ioveanul Grigore Lupancu cu Pa
lermo, însă datorită faptului că în 
manșa a doua el a comis nu
mai o singură greșeală, a ocupat 
locul a! doilea. Clasamentul : 1.
Constantin Vlad (Dinamo) cu Sun
der Op — campion national, 2. Gri
gore Lupancu (Rovine Craiova) cu 
Palermo 12 p. .3. Aurelian 'Stoica 
(Petrolul) cu Pickup 12 p.

întrecerile se reiau marți dimi
neață.

Emanuel FANTANEANU 
Aurelian BREBEANU

ciu. Budică, R. Icnescu — Vas ii- 
că, Mateescu — Achim. Postoia- 
che, Corneliu — Șerban, Pintea — 
Ciornei, Gh. Mircea. Bucur.

A condus bine. Pellegrino d'Ec- 
clessis.

Așa după cum am anticipai, ie- 
neficiul terenului propriu a ope
rat decisiv în favoarea echipei cam
pioane. rugbyștii timișoreni cor.du- 
cind „ostilitățile" în jocul cu Stea
ua. majoritatea timpului. Deși oas
peții se prezentau cu avantajul rr.o- 
ral ai celor ce nu cunoscuseră încă 
înfrîngerea și aveau — cel put n 
pînă azi — superioritatea teoretică 
a pregătirii tor mai bune, pe teren 
lucrurile au stat altfel Si dacă sco
rul nu a fost decît 6—n. deci re
lativ redus, faptul se explică prin 
apărarea ermetică, strînsă, a bucu- 
reștenilor care 
in extremis, de

EVOLUȚIE FRUMOASA, ACTO
RIE MERITATA

* _

pacM

dSTIGĂTORLL CttCLITlLLI
d stopat miraculos, 
cîteva ori, atacurile

civr
e 1

.-cedare doar 
rezultate, din 
speet-vel Pri- 
- Cornel Cor- 

*re*ă5te ăe 
rf Mazriu cu 
pentru o de- 
II .-.aicea cu
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studenților, desfă-dezlănțuite ale 
șurate combinat.

Studenții și-au atins obiectivul — 
trei puncte în clasament. Ei au ob
ținut o victorie care nu poate fi 
contestată, mai ales dacă avem în 
vedere finalul de partidă, în care 
rugbyștii bănățeni au lansat multe 
șarje de o rară spectaculozitate. 
Steaua. în ceea ce o privește, s-a 
apărat corect, dar a jucat prea e- 
conomicos, așteptînd să-i... pice pro
babil, din cer situațiile favorabile.

Prin prisma acestui rezultat, cam
pionatul s-a relansat., oarecum, deși 
Steaua cu jocul ei sobru, rămîne, 
in continuare, formația cu cele mai 
serioase pretenții. Echipa campi
oană începe și ea să-și intre „în 
mină”, după un început de sezon 
șters și neconform valorii reale a 
jucătorilor săi.

Dintre jucătorii care au evoluat 
— apți eventual de a îmbrăca tri
coul național — o bună impresie 
au lăsat Rășcanu, Vollman, Popo- 
vici, Tătucu și Suciu de Ia gazde, 
iar de cealaltă parte Durbac, Ser
bau. Ciornei, Postolache și Vasilică.

Iată și 
portante 
nute de 
spontană,
urmat de o lovitură de pedeapsă 
pe care Duță o fructifică. încura
jați de acest prim succes, studenții 
se mențin în jumă’.atea de teren a 
Stelei, pînă în min. 24. cînd Șerban 
lansează un atac foarte periculos, 
eșuat de puțin.

După pauză aspectul jocului nu 
se schimbă și Zamfirescu împreună 
cu Rășcanu — foarle activi — în
treprind acțiuni îndrăznețe în min. 
61 Rășcanu face un „mark" în te

victorie in fața celor 
care s-au prezentat, de 
insuficient de botăriU. 
momentele de finali

itat
li»

TRĂGĂTORI ROMÂNI

cîteva momente mai im- 
ale meciului... După mi- 
tatonare, la o grămadă 
steliștii comit un ofsaid.

CIMPULUNG MUSCEL, 24 (prin 
telefon, de la trimisul nostru) A- 
proape 10 000 de iubitori ai spor
tului cu motor din localitate au ți
nut să asiste, duminică dimineață, 
la concursul republican de viteză 
pe circuit dotat cu „Cupa Musce
lul0, la startul căruia s-au aliniat 
60 de alergători de la cluburile, și 
asociațiile sportive C.S.M. Reșița, 
U.R.A. Tg. Mureș, Energia Cîmpina, 
Locomotiva Ploiești, Oțelul Galați, 
Muscelul Cîmpulung și Progresul 
Pitești. întrecerile s-au desfășurat 
pe un traseu lung de 2 000 m, a- 
menajat în centrul orașului, și au 
programat dispute în 5 probe : 70, 
125, 175, 250 și pînă la 500 cmc.

Vremea deosebit de frumoasă și 
organizarea excelentă, asigurată de 
asociația sportivă „Progresul" a 
Consiliului popular orășenesc, au 
permis concrenților o evoluție 
bună, la un ridicat nivel tehnic.

Studenții bucureșteni au obțir.jt 
o prețioasă 
de Ia Farul, 
data aceasta 
mai ales în
zare. Revenirea tardivă a oaspeți
lor n-a mai putut întoarce rezul
tatul concretizat de Câlărasu — 
încercare și drop. Piștalu — încer
care și Fugigi — transformare. Pen
tru Farul a înscris Bucur — încer
care. A arbitrat slab, Dragoș Gri- 
gorescu.

LA ..CUPA PRIETENIAu

G. ROSNER

— Z3M mae. grsna c 1 
de • ncvsco-^ 4 fra 
Artă a^ânas ajerpL- 
E. *-**‘4 teM Ci aef s L. Borte ly 
frirtSKă se Barbel?

CdsaoseEte C6 cmc avansați : M 
ture (p* ue tra«e> re t6S6 sfl : L SA 
Haas ACR. Cfej» Î5 25JL S C Că- 
ectă Oaru—ata Boc ) 15 4A2. 1 M. 
Ba—tt A—ătura Cluj) 16-0A9 : 113» 
eaac «saasar : 10 tare : L M Sanda 
(ACR Sibiu) 14:11JI. 2 D. Novac
(Automobilul Buc.) 1421.1, 1 D. Go
logan („V Brasnv) 14239: 1134—130* 
cmc avansați 10 ture : grupa I : L D. 
Novac 1419,5, 2 D. Motoc (Automcbi- 
fc- Bcî.) 1421,8. 3. L Sanda (A.C.R. 
S.o 1427.6; grupa a II-a : 1. E. 
’--escu-CrStea (Automobilul Buc.) 
13224. 2 L. Borbely (A.C.R. Cluj) 
13J2K 1 D. Motoc 14:23,0; sub 1000 
cnac îacepătorl 5 ture : L A. Bernarth 
(A.CJL Cluj) 7:54.8. 2. St. Szilaghi
A.C.R. Clj ) 8:17.0. 3. M. PrtspUeanu 

(A.CJL Cluj) 859,6; clasa 1000 cmc — 
lisa cane iacepători 5 ture : 1. M. Gur
gui (A CJL Buc) 7:19,0. 2 
san (A.C.R. Cluj) 727,4. 3. 
(ACR Cluj) 7:40,6.

Eager lonescu-Cristea

M
A.

4-

Mure-
Verner

★
st (prin 
spectatori 
mediocră.

SIBIU,
3 000 de 
o partidă 
Prima repriză a aparținut gazde
lor, cea de a dona oaspeților. Re
alizatori — Manea (încercare) și

IB.AS CH ET

TIMIȘOARA. 24 (prin telefon, de ia 
corespondentul nostru județean). ta 
zilele de 22. 23 și 24 septembrie tre
buia să se desfășoare. In sala Olim
pia din localita-.e. un turneu ir.ter- 
naț’onai masculin de baschet Din pă
cate. selecționata orașului Skoplje a 
anunța: in ultimul moment ei nu m3i 
poate participa, deoarece majoritatea 
jucătorilor sint student! si se află In 
sesiune. în aceste condiții, au avut 
loc următoarele meciuri : UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA — VOINȚA TI
MIȘOARA 79-57 (31-24) și 82—58 
(35—26).

a 
primul loc și In clasamentul 
al competiției.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ocupat 
general

telefon). Circa 
au asistat la 
de slab nivel

dre»a. M
Mie. L C
pmer
probei
dardL P-*-
Xa se^

A.

iBYEKiHiu thcșsau h vervă

CJLM?:suro
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 

UNIVERSITATEA CLUJ 76-71 138-30). 
Meciul (fir.tre cele două divizionare A 
a constituit o utilă ver ficare a pre
gătirii celor două team-uri înaintea 
Începerii noului campionat. A fost 
o partidă echilibrată, dinamică și 
spectacole isă. Studenții timișoreni au 
cîștigat. deoarece au avut un final 
ma; bun și au beneficiat si de verva 
deosebită a lui Czmor. Minius și Ro- 
xin. De la clujeni s-au remarcat 
Ruhriog, Detnian și Vizi.

Petre ARCAN

C.S.M. REȘIȚA A CUCERIT „CUPA MUSCELUL»

LA VITEZĂ PE CIRCUIT

tUrmare din pag I)

Printre participant s-au numărat 
și proaspeții campioni naționali, 

G. Seuchenstein și VV. Hierschvogel 
(ambii de la C.S.M. Reșița) care 
au cîștigat, de altfel, cursele la 
care au luat parte : 70 cmc și res
pectiv 175 cmc. Am consemnat și 
o surpriză (clasa pînă la 500 cmc), 
furnizată de cîmpineanul M. Con- 
stantinescu care l-a depășit pe FI. 
Bejan (C.S M. Reșița), unul dintre 
protagoniștii etapelor de campionat.

Referitor la această competiție, 
iată ce ne-a declarat arbitrul inter
național Badea Ivan : „Concursul 
a fost foarte bine organizat în ceea 
ce privește paza și ordinea traseu
lui, iar sportivii s-au prezentat bine 
pregătiți. O frumoasă impresie au 
lăsal-o motocicliștii reșițeni, care 
au ieșit învingători în trei din cele 
5 probe ale concursului”.

REZULTATE : clasa 70 cmc : 1. 
G. SEUCHENSTEIN (C.S.M. Reșița),

2. M.
3. M. 
iești) ;
lui Galați), 2. C. Kristol (U.R.A. Tg. 
Mures), 3. C. Novac (C. S. M. Re
șița) ; 175 cmc : 1. W. HIERSCHVO- 
GEL (C.S.M. Reșița). 2. M. Covaci 
(U.R.A. Tg. Mureș), 3. C. Birtolom 
(U.R.A. Tg. Mureș) ; 250 cmc : 1. 
N. FU1CU (C.S.M. Reșița), 2 I. Ceia 
(C.S.M. Reșița), 3. I. Axente (Loco
motiva Ploiești) ; pînă la 500 cmc : 
1. M. CONSTANT! NESCU (Energia 
Cîmpina), 2. FI. Bejan (C.S M. Re
șița), 3. I. Ceia (C.S.M. Reșița).

„Cupa Muscelul" a revenit echi
pei C.S.M. Reșița, care a acumulat 
50 p. Au urmat-o în clasament 
U.R.A. Tg. Mureș (22 p) și Energia 
Cîmpina (16 p). Buna desfășurare 
a concursului a fost asigurată de 
un corp de oficiali condus de ar
bitrul Nicolae Manesia.

Dumitru NEGREA

Dinescu (Energia Cîmpina), 
Mezincescu (Locomotiva Plo- 
125 cmc • 1. N. Felea (Oțe-

441. Victoria jucătoarei de la Voința 
nu a descurajat însă, pe giuieșten- 
ce care, de la schimb la schimb, 
reușesc rezultate mari și obțin. In 
final, o meritată și categorică vic
torie De menționat că junioara ra
pid stă Vasilica Pințea a întrecut-o 
pe fosta triplă campioană mondia
lă, Cornelia Petrușca, cu 446—407 
p d. Performera echipei învingătoa
re a fost însă Maria Popescu — 454 
P d-Cetatea Giurgiu — Instalatorul 
București 2 597—2 420 p d. Noua 
promovată n-a reușit să facă fată 
meciului programat în orașul de pe 
malul Dunării, pierzind la o dife
rență apreciabilă. Cele mai precise 
jucătoare i Elena Oniciuc — 494,
Elena Rada 491, de la Cetatea, și 
respectiv. Elena Bredeanu - 
p d. (P. BURCIN — corcsp.).

Record Cluj - U. T. Arad 2 190 
_  2 218 p d. Arădencele, revenite 
în divizia A, au reușit o frumoasă 
victorie la Cluj. S-au remarcat Ida 
Both (Record), cu 397 p d. și Elena 
Antal (U.T.A.) 398 p d. (E. FEHER- 
VÂRI — corcsp.).

Voința Tg. Mureș — Voința Ora
dea 2 384—2 251 p d. Joc interesant, 
Cu rezultate bune, avînd în vedere 
dificultățile pistei. în fruntea echi
pelor s-au situat i Maria Todea — 
427 p d, Elisabeta Szilagyi — 416 
p d (Tg. M.) și Maria Marian — 
404 (O.). (I. PĂUȘ — coresp. jud.).

Voința Cluj — Voința Craiova 
2 385 — 2154 p d.

C.S.M. Reșița — Voința Timișoara 
2 482—2 402 p d.

Laromet București 
Băieoi 2 497—2.301 p d.

Frigul București — Gloria Bucu
rești 2 397—2 460 p d.

MASCULIN
Gloria București — Petrolul Plo

iești 5 280—5 071 p d. De mult n-a 
mai fost învinsă la un scor așa de 
categoric echipa ploieșteană 1 Din 
formația campioană, omul de bază, 
Gh. Silvestru, a fost printre cei mai 
slabi jucători, doborînd doar 815

494,

464

Petrolul

ÎN ETAPA DE IERI A
Partidele de handbal disputate 

ieri în cadrul etapei a IV-a a cam
pionatului feminin divizia A s-au 
încheiat cu rezultate scontate, ofe
rind spectatorilor prezenți la aceste 
întreceri jocuri echilibrate și, în 
unele cazuri, de bun nivel tehnic.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 17—8 (10— 
3). Ținînd seama de tinerețea for
mației oaspe, în componența căreia 
intră acum multe elemente noi, 
bucureștencele ar fi trebuit să cîș- 
tige mai clar, cu mai puține efor
turi. Au înscris : Iordache (5), Ar- 
ghir (4), Furcoi (.3), Dobîrceanu (3), 
Papa și Mereu — Universitatea, 
Szdllosi (3), Bartha (3), Birtalan și 
Buta — Mureșul. Au condus: D. 
Purică și I. Dobre — Ploiești.

I.E.F.S. — VOINȚA ODORHEI 
15—8 (7—3). Partida a fost una 
dintre cele mai frumoase de pînă 
acum din campionat. Studentele 
au imprimat un ritm viu jocului, 
pe care l-au menținut mereu. For
mația oaspe a făcut lăudabile efor
turi pentru a se ridica la nivelul 
adversarului. Scorul a fost echili
brat doar în prima parte a’ întîl- 
nirii după care bucureștencele, e- 
vident superioare în ce privește for
ța de finalizare, s-au distanțat. Au 
înscris : Băicoianu (9), Mohanu (2), 
Bunea (2), Bota și Costandache — 
I.E.F.S., Miklos, (2), Teglaș (2), Ma- 
g-yari (2), Marcos și Bardoczi — 
Voința. Au arbitrat R. Iamandj și 
I. Dumitrescu — Buzău.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 12—8 (6—4).
Feroviarele au confirmat în bună 
parte comportarea meritorie din e- 
tapa anterioară, cînd au reușit o

CAMPIONATULUI FEMININ
surprinzătoare victorie asupra Uni
versității București. Ele au condus 
la început : 2—0 (min. 5) și 4—2 
(min. 14), dar timișorencele, luptînd 
mai mult, au obținut egalarea în 
min. 19: 4—4. Din acest moment, e- 
chipa campioană se detașează, în 
timp ce jucătoarele de la Rapid 
nu mai pot face față iureșului gaz
delor. Spre bucuria celor peste 3 000 
de spectatori, studentele au evo
luat în continuare excelent, ajun- 
gînd să conducă comod : 12—6 (min. 
45). Punctele au fost înscrise de 
Ibadula (4), Onofraș (3). Sauer (2), 
Popa, Hrivniac și Rigo — Uni
versitatea, Stănișel (3), Amarandei 
(2). Crișu, Rusoiu și Vasilescu — 
Rapid. Au condus Fr. Szabo și V. 
Fazekas — Reșița. (P. Arcan — 
coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 12—9 
(7—4). Partida a fost echilibrată 
doar în primele 5 minute, după 
care gazdele și-au dominat copios 
adversarele. Cele mai multe punc
te au fost marcate de Muntcanu 
(4), Vieru (3), Agoroaie (2) — Tex
tila, Gheorghiu (3), Oțoiu (2) — 
Constructorul. Au condus A. Vasi
lescu (Ploiești) și Gh. Ivănoiu (Ga
lați). (I. Vieru — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 11—8 (4—5). 
Echipa gazdă a jucat bine doar în 
repriza secundă. Cele mai efici
ente : Șerb (5) — Rulmentul, Bivo- 
laru (2) și Catarlg (2) — Progresul. 
Au condus O. Velicu și V. Prooro- 
cu — Ploiești. (V. Secăreanu — 
coresp.).

A fost inaugurată divizia A

SURPRIZE MARI ÎN PRIMA ETAPĂ
După 4 ani de Ia înființarea fe

derației noastre de judo, simbătă și 
duminică a fost inaugurată și divi
zia națională A.
CAMPIOANA, RAPID BUCUREȘTI. 

ÎNTRECUTA ACASA 1
în sala Giulești din Capitală au 

fost programate primele trei for
mați; clasate la turneul final de 
anul trecut • Rapid București — 
Șoimii Buzău — LE.F.S.

în primul meci, cum era și de 
așteptat, formația giuleșteană a ob
ținut o victorie categorică depă
șind echipa Institutului pentru E- 
ducație Fizică și Sport cu scorul 
de 4—1. în limitele categoriei 63 
kg Sabin Lucea (Rapid) a finali
za: o „uchi-mata* (cosirea coap
sei din interior) chiar la începutul 
partidei luind un avantaj substan
țial, pe care l-a menținut pînă la 
sfirșitul meciului. El a obținut, ast- 
feL victoria prin „yusei-gachi" (su
perioritate tehnică). La următoarea 
categorie, 70 kg, Gheorghe Vasile 
(Rapid), deși s-a accidentat la în
ceputul partidei cu Constantin Co
rn an a reușit totuși să se impună 
ciștigind. tot prin „yusei-gachi".

O luptă acerbă, de la primul su

net de gong, a afut loc la cat. 80 
kg, între Constantin Melnic (Rapid) 
și Mihai Telechi (IEFS). Giuleș- 
teanul a încercat la început o fi
xare, dar s-a accidentat la umăr, 
în min. 5 Telechi a reușit o „wa- 
za-ari“ (mai mult de 5 puncte) cu 
care și-a adjudecat victoria prin 
„yusei-gachi". La cat. 93 kg, Flo
rian Sandu (Rapid) a finalizat ex
celent în min. 4 al meciului cu. P. 
Teodor o aruncare (ko-soto-gari) și 
a obținut victoria înainte de limită 
prin ippon. Ultima partidă, cea de 
la cat. grea (+93 kg) a opus pe 
Gheorghe Boșcu (Rapid) și pe 
Gheorghe Dumbravă. După un stu
diu prelungit, cunoscutul judoka 
Gh. Boscu — campion absolut la 
ultima ediție a campionatelor re
publicane individuale — a reușit 
să se impună.

în cea de a doua întîlnire a tri
unghiularului, formația giuleșteană, 
campioană republicană pe 1971, a 
fost învinsă surprinzător de Șoimii 
Buzău.

La prima categorie, Sabin Lucea 
l-a dominat categoric pe Ovidiu 
Cojocaru și cu o necruțătoare „u- 
chi-mata“ a luat un avantaj în
semnat. în min. 5,20 rapidistul a

Giuleșteanul Sabin Lucea (cu spatele pe saltea) a obținut victoria prin 
yusei-gachi (superioritate tehnică), in meciul cu Nicolae Trașcă (I.E.F.S.).

Foto : Dragoș NEAGU

forțat o fixare și judoka din Bu
zău s-a accidentat fiind pus în im
posibilitate de a mai continua par
tida. Spre deosebire de primul 
meci, Gh. Vasile nu a mai reușit 
să se impună în fața tehnicului 
judoka de la Șoimii, Lazăr Moldo
van. În min. 5 Moldovan a reușit 
să finalizeze foarte bine un „tzuri- 
komi-goshi“ (aruncare peste umeri) 
dar în timpul acesta ieșise cu un 
picior în afara spațiului de luptă. 
În cele din urmă victoria prin 
„yusei-gachi" a fost acordată în 
unanimitate sportiviulu de la Șoi
mii Buzău. Deci 1—1.

în cel de al treilea meci, la cat. 
80 kg, Dan Grigore (Rapid) nu a 
reușit să se arate mai bun decît 
Alexandru Toth, care finalizînd o 
„morote-seoe-nage' și-a asigurat un 
avantaj încă din min. 3. Cu a- 
ceasta Toth a obținut victoria prin 
yusei-gachi. La cat. 93 kg. Florin 
Sandu nu a putut să-l depășească 
pe curajosul Aurel Săvescu. Me
ciul a fost extrem de echilibrat, ar
bitrii fiind nevoi ți să delibereze în
delung pentru a dicta, în cele din 
urmă, victoria buzoianului.

în sfîrșit, la grea, Gheorghe Boș
cu a fost nevoit să se mulțumeas
că cu un rezultat de egalitate în 
partida sa cu Ion Buizic. Astfel 
Șoimii Buzău a ieșit învingătoare 
cu rezultatul de 3—1.

I.E.F.S. — ȘOIMII BUZĂU 2—t 
(20—17).

Costin CHIRIAC
La Arad, Vagonul a dispus de 

Universitatea Cluj (2—2, dar for
mația orădeană a fost superioară la 
punctajul tehnic) și de Șc sp. nr. 
2 București cu 3—1. Șc. sp. nr. 2 — 
Univ. Cluj 2—1. La Miercurea 
Ciuc, formația locală Constructorul 
a întrecut pe Montorul Pitești cu 
3—2 și a pierdut la Dinamo Bra
șov cu 0—5 ; Dinamo — Monto
rul 5—0.

■HALTERE

iN ETAPA INAUGURALĂ, CAMPIOANELE ÎNVINSE!
popice. în schimb, „veteranul" plo- 
îeștenilor, V. Nicolescu, a întrecut 
orice așteptări — 923 p d.

Gloria, cu o medie ridicată — 880 
p d, a dominat de la început și 
pînă la sfîrșit, avînd în Gh. Dumi
trescu (954) șj A. Marcu (886) pe 
cei mai buni realizatori. (P. GUȚU
— coresp ).

Constructorul București — Laro
met București 5 351 — 5 069 p d. 
Noua promovată, Laromet, fără pre
tenția de a cîștiga în fața rutinatei 
echipe antrenaîâ de Ferdinand Po
pescu. s-a prezentat bine, reușind 
rezultate remarcabile. Constructorul 
a obținut cel mai mare rezultat 
prin jucătorul său de pe postul nr. 
1, D. Deneș, care a fost notat cu 
968, el fiind urmat de I. Popescu — 
942 p d. De la Laromet, cu multă 
precizie a jucat maestrul sportului 
C. Antonescu — 881 p d. (T. R.).

Spartac Satu Mare — Voința 
Cluj 5 466 — 5 255 p d- Sătmărenii, 
debutanțj în divizie, au jucat foar
te bine, ciștigind la un scor nespe
rat de mare. S-au evidențiat i Bo- 
toș (961) șj Nagy (935) de la gazde, 
Bike (940) și Ștefucz (915) de la 
oaspeți. (Z. KOVACS — coresp.).

Flacăra Cîmpina — Rapid Bucu
rești 5 180—5 285 p d. Bucureștenii 
au obținut o surprinzătoare victorie 
la Cîmpina datorită omogenității e- 
chipei, în frunte cu C. Rădulescu
— 905 p d. Decanul de vîrstă al 
formației din Cîmpina, Petre Purje, 
a fost jucătorul nr. 1 al reuniunii 
cu 936 p d. fără să aibă nici o bilă 
în gol. (C. VÎRJOGHIE — coresp.).

Electrica Sibiu — C.F.R. Tg. Mu
reș 5 190—5 102 p d. Cel mai mare 
rezultat al meciului a aparținut 
mureșanului Moldovan — 907. De 
la gazde s-au impus Costea — 899 
și Felszegi 897 p d. (I. ILIE — co
resp.).

Jiul Petrila — Olimpia Reșița 
4 916—4 786 p d. Piste dificile, re
zultate modeste. Primii jucători ai 
celor două echipe i Torok (J) 881
p d și Kinder (Olimpia) 866 p d. 
(I. ZAMORA — coresp).

Constructorul Galați — Voința

București 5 160—4 940 p d. Cei mai 
preciși jucători i I. Băiaș — 913 și 
I. Biciușca — 904 de la gazde, iar 
de la oaspeți V. Blăgăilă — 861.
Cel mai slab jucător a fost C. Voi- 
cu, de la Voința, 770 p d. (T. SI- 
RIOPOL — coresp. județean).

Victoria Rod — Rulmentul Bra
șov 5 544—5 201 p d. Gazdele, care 
joacă pentru prima oară în divizia 
A, au reușit o frumoasă victorie, la 
care o contribuție însemnată și-au 
adus jucătorii Bogdan (957), Naghi 
(937) și Szocs (932). De la Rulmen
tul s-a remarcat, în mod deosebit, 
Kiss — 961 p d. (G. LORAC — co
resp).

Voința Tg. Mureș — Voința Lugoj 
5 145—4 961 p d.

C.F.R. Timișoara — I.C. Oradea 
4 910—4 900 p.d. Partidă foarte dis
putată, revenită pe merit feroviari
lor. Cel mai bine au „mers' Niță 
(C.F.R.) și Kallo fl.C.O.) — ambii 
cîte 851 p.d. (ST. MARTON — co
resp.)

STEAUA BUCUREȘTI —

A. S. VORWÂRTS LEIPZIG 6-3
Sala „Steaua” din Calea Plevnei 

a găzduit sîmbătă intilnirea ami
cală de haltere dintre echipele mi
litare ale cluburilor Steaua Bucu
rești și Â. S. Vorwărts Leipzig 
(R.D.G.), încheiată cu rezultatul de 
6—3. Pentru prima oară în țara 
noastră se aplică, cu ocazia acestui 
concurs, noua hotărîre a Federației 
internaționale de haltere de a se 
suprima stilul „împins". Astfel, hal
terofilii au concurat la cele două 
stiluri rămase: „smuls" și „arun
cat".

Rezultate tehnice :
Cat. muscă Zoro Fiat 130 kg ;
Cat, cocoș Stan Dinică 195 kg;
Cat. pană : W. Zander 240 kg; 2. V. 

Rusu 230 kg;
Cat. ușoară; 1. F. Balaș 265 kg, 

2. W. Hubner 255 kg, 3. F. Werbel 
232.5 kg ;

Cat. semimijlocie : C. Dumitru 
270 kg, 2. P. Schoter descalificat;

Cat mijlocie. : 1. C. Miinea 290 
kg. 2. R Thede 285 kg, 3. R. Ebers- 
bat 265 kg ;

Cat. semigrea 1. M. Kelner 280 
kg. 2. I. Stoicescu 275 kg ;

Cat. grea : H. Benhard 277,5 kg, 
2. M. Parapancea 265 kg ;

Cat. supergrea: V. Deac 295 kg.

R. GEORGE, coresp.

HIPISM
Desigur că, „Premiul Tineretului* — îm- 

părțit ta două părți și cu un obiectiv ră
mas totuși dificil de înțeles pentru toată 
asistenta — a polarizat, măcar din pură 
curiozitate, atenția reuniunii de ieri, va 
să zică, partea I a revenit Silviei, care 
a demonstrat cum poate un trăpaș să 
cîștige ta... trei picioare, fiind Inițial, 
șchiop. Semnificația nulă 1 Ce-au făcut 
adversarii ? S-au apărat, fără reproș, 
dar ineficace.

După ce noi, și alți cronicari, ne-am 
„jeluit" că Rapsod a făcut, cu consim- 
țămîntul adversarilor, o promenadă vic
torioasă cu 1.33.5 pe km, acum a tratat 
„de-a adevâratelea" și a cîștigat, iar, 
dar ta 1.29.7 ! Cine are răbdare să com
pare asemenea fluctuații de valori șl să 
le raporteze la atitudinea arbitrilor dta 
turn, o face probabil dintr-o ambiție 
care pe noi ne depășește !... Cine e de 
vină ? Driverii de duminica trecută care, 
știind ce-1 „poate pielea" lui Rapsod, 
nu și-au pus mintea cu el. handicaperil 
care „cu ochelari de cal" l-au așezat 
facil in handicap și arbitrii care au im
presia că „presa toarnă gaz pe foc", 
dar nu-șl sesizează MARILE lor erori...

CAM GREU DE VĂZUT LA CURSE U

Ne-a plăcut, din rest, victoria lui Busu
ioc și Eliza. Autorii stat doi aprantii : 
Iulian Florea și Ion Georgescu.

REZULTATELE TEHNICE : cursa I — 
Antet (G. Tănase) 37,5, Zălog ciștigător 
5 ordinea 36. cursa a n-a — Busuioc (I. 
Florea) 36,6. Creol, simplu 5, event 46. 
ordinea 10, cursa a HI-a — Delfin (G. 
Avram) 32,1, Kllowat, Sora, simplu 17. 
event 80, ordinea 50. ordinea triplă 529 : 
cursa a IV-a — Rapsod (G. Avram) 29.7 
rzomer. Honda simplu 8, event 68, ordi
nea 58. ordinea triplă 331. cursa a V-a — 
Silvia (S. Mihăilescu) 28,1, Rațiunea, sim
plu 4. event 434, ordinea 144. cursa a Vl-a 
__ Eliza (I. Georgescu). 30.5. Orizont, 
Obreja, simplu 5, event 113. ordinea 81, 
ordinea triplă 1 145, cursa a VH-a — Ra
liu (I. Crăciun) 29.6. Habar, simplu 7, 
event 77, ordinea 44, cursa a VUI-a — 
Rosalia (S. Mihăilescu), 29,3, Filtru. Hec
tar, simplu 8. event 79, ordinea 84, or
dinea triplă 1 075. cursa a IX-a — Henț 
(S. Onache) 30,4, Karlinga, simplu 12. 
event 24, ordinea 33. Pariul austriac i-a 
ridicat la suma de lei 15 370 și s-a incnis 
Retrageri : Japonia, Struna, Simuna.

Niddy DUMimSCU
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CALCUL SI INSPIRAȚIE..

Studențesc, ne 
partea studen- 
replică — dar și 
să Infirme cal-

Scriam sîmbătă, în avancronica 
acestui meci, că în ciuda diferen
ței de.. 16 locuri în clasament dintre 
Dinamo și Sportul 
putem aștepta, din 
ților, nu numai la o 
Ia un rezultat care
cuiul hîrtiei. Aceste previziuni — 
fundamentate atît pe forma slabă 
a jucătorilor de bază ai lui Dinamo, 
cei 5 componenți ai echipei națio
nale, cît și pe o firească dorință 
de reabilitare a studenților după 
„seria neagră“ din debutul cam
pionatului — n-au fost numai rea
lizate dar și larg depășite. pentru 
că acest 3—0 întrecere realmente 
visurile cele mai îndrăznețe ale 
suporterilor. „team“-ului lui Motroc.

Surpriză ? Da. desigur, mai ales 
ca scor, .judecind lucrurile prin 
valoarea intrinsecă a efectivelor sau 
prin logica (simplistă poate) a cla
samentului, dacă admitem că un 
clasament are o oarecare funda
mentare logică după numai trei 
etape. Dar, rezultat normal. dacă-I 
apreciem doar după elementele 
pure de joc, mai ales din perioada 
de 60 de minute care a dus la fixa
rea scorului și facem abstrație de 
jocul ameliorat și imensele ratări 
din final ale lui Dinamo, care Insă, 
dacă invocă ultima jumătate de 
oră mai mult se acuză decît reu
șește 
ieri, 
tivă, 
care 
mai 
de o manieră mai puțin „alambica-

să se disculpe... Pentru că 
echipa mai viguroasă, mai ac- 
animată de mai multe ambiții, 
a știut să găsească mai bine și 
simplu, cu mai puțin efort ți

tă“, drumul spre poartă a fost Spor
tul Sudențesc : or. din acest punct 
de vedere, studenții găsesc în cele 
două puncte cucerite ieri o meritată 
răsplată care are — în plus — da
rul de a modifica optica. înscăuna
tă pînă ieri. In legătură cu evoluția 
lor în prima divizie.

Dinamo a avut un început rela
tiv bun. dar după o primă ratare 
(caD pe lingă bară. Dumitrescu. Ia 
centrarea lui Lucescu). s’udenții au 
ieșit la joc cu o mare energie. Ei 
au deschis scorul (Tănăsescu a cen
trat și M. Sandu a reluat cu capul 
sus Ia colț) pentru ca in continuarea 
unui avint căruia dir.aznoviștii nu-i 
puteau face față, să majoreze di
ferența prin Jamaischi, din lovitu
ră liberă, de la 25 metri, gol para- 
bil însă, la care -Zidul' ți Constan- 
tinescu Iți împart vina. în conti
nuare. încep să apară marile ca
rențe ale atacului dinatnovist care 
ratează prin D-imiîtreseu s; L»ices- 
cu pînă Ia pauză, apoi — după relua
re — prin aceiași Lucescu. Urmea
ză (min. 60) golul lui Pană (care 
astfel $i-a încununat o laborioasă 
activitate) înscris Insă dintzvo cea 
trare a Iui Lesanu care primise ba 
Ionul in ofsaid clar. Din acest 
meat Dinaroo face eforturi mai 
si obține o 
punctată âe 
ale partide: ( 
ți Dum iresc 
peste poarta goaut 1

fazelor de atac. în final, ale învin
șilor de ieri nu face decît să... re
leve dimensiunile slăbiciunilor lor 
în acest compartiment 1 Ultima 
parte devine, sub acest aspect, chiar 
amuzantă, mai ales că și arbitrul 
Bentu (oină atunci dezavantajos 
pentru Dinamo) începe — înduio
șat parcă — _să schimbe maca- 
zul“— iar în minutul 90. Leșanu re
fuză o „comedie" și mau mare, ra- 
tind un 4—0.

Rodu URZJCEANU

Stadionul Republicii : timp frum» ; 
teren kxui : spectatori 10 000. Au mar- 
cat : M. SANDU (min. 26). JAMAIS- 
CHI (min. 34). PANA (mm. 6T). Ra
port de cornere : 1—5. Raportul șu
turilor la poartă : 15—14 (pe spațiu’ 
porții : 5—3)

SPORTUL STUD. : Ion Vasile — 
Tănăsescu. D. NICOLAE. G. Ionescu. 
Cojocari — Jamalschi (min. 69 Radu). 
DAMLAN — Leșeanu, PANA, M. San
du. Manea (min. 99 Kraus).

DINAMO : Consiant-nescu — Cl.e- 
ran. DoOrău, G. Sandu. Deieartu — 
Stoenescu (min. 55 D. pope>cu). 
DINU — Sălceanu (min. 7» Mo d=- 
van). R. Nunwelller. Dumitrescu. Lu- 
cescu.

A arbitrat AUREL BENTU «« » 
ajutat ia linie de Vasile Tonta ș; An
ton Munich.

Trofeul Petschovschi : IA
La tineret-rezerve : 1—1 <♦—*)

Ier, doi foști coechipieri, Nelu Nunweiller și Nelu 
Motroc, au urcat treptele tunelului care duce spre 
gazonul „Republicii*. Peste întregul stadion cobora 
un soare blind, de toamnă. Neki Nunweiller zîmbea 
încrezător in forțele echipei sale. (Peste trei zile, 
D -amo și Steaua aveau să-i cinstească cei 20 de 
ani de fotbal, jucind meciul onoorei...). în urma lui, 
venea Ne j Motroc, cu maxilarele lui veșnic încleș
tate și cj privirea lui aspră, de pătimaș al fotbalu
lui.

Cine cr ; c-ezut că peste 90 de minute de joc. 
Sportul studențesc avea să-l facă pe Nelu Nun- 
we er să bec o cupă amară, la numai o lună după 

-z o." cu ’-e zile înainte de
-ere e ea a‘c c ă c carierei sale de jucător?!
_ Cu o seară înainte, am văzut nocturna de pe 

,^3 Aug^sr". A fost joc reconfortant. în cel pu-
• - 45 as minu‘e a" văzut un fotbal de clasă. Pan-
tea și Tătarv au ținui parcă să demonstreze, la 
puține o-e după Helsinki, că fotbaliștii români pot 
traverse moi rapid „țara nimănui* de la mijlocul 
(•radului. Plonjonul lui Voinea, de o mare frumu
șele, a făcut să freamăte steagurile roș-albastre. 
Golul Rapidului, proiectat porcă de trei rugbyști ra- 
‘ - a- a s< — - Nâsturescu a țișnit din gropi,
c-c.-r - a - -zez->z-f .-e ‘ =ag. a executat o
croșeta suc z z' '.ta--> S‘e an a reușit o serie 
de fente pe Căra uo operator pesionat le-ar fi re-
»a‘ cj .’"ce’ * C'- pînă a m:ezul nopții).

Pes’e ac e aceste ca , insă, nocturna a avut 
->v~ă--cf-e e' â-. se numește SAVU, unul 

c - ce ~z .râ’c ce pe te-en, care s a
.. . -x.. _. , ---- - ? ;--••• --e'-afo-tofi

• • ft*". _

Sîmbătă seara, pe stadionul „23 August", Savu a 
cîștigat duelul cu Dumitru, cam in stilul în care 
Sportul studențesc avea să-l ciștige pe cel eu 
Dinamo.

Dar, cîți dintre jucătorii noștri pot avea. .. șansa 
lui Savu ? Cîji dintre jucătorii noștri pot părăsi Pan- 
telimonul numai pentru că s-a rostit cîndva o vorbă 
bună ? Cîți dintre jucătorii noștri pot pleca fără nici 
o împotrivire de la un mare club ca Steaua ? Citi 
dintre jucătorii noștri ou șanse de a debuta efectiv 
într-o nocturnă-derby, după ce au pătruns, nedoriti, 
pe poarta Giuleșlilor ?

Există în fotbalul nostru un prea mare coeficient 
de hazard. în fond, cazul Savu nu e izolat. Marin 
Stelian datorează imens hepatitei lui Ene Daniel. 
Cine știe dacă Nae Ionescu ar fi ajuns în „naționa
lă” dacă Dinamo nu l-ar fi dorit atît de mult pe 
Boc, asul incontestabil al apărării... feroviare, sîm
bătă seara ?

Cum am face să eliminăm acest foarte mare 
coeficient de hazard ? Cum am face ca rolul inspi
rației să scadă 
rece ?

in favoarea calculului obiectiv și
loan CHIRILA

Savu a dominat terenul în nocturna 
Marin Olteanu a condus magistral 

•* în jocul cu U.T.A., ieri Stan 
gol al victoriei Jiului, iar Troi

P. S. După ce 
de sîmbătă, iar 
apărarea „stegarilor1 
Gabriel a înscris un aol al victoriei Jiului, iar iroi 
a marcat singurul gol al Argeșului. Vă pot spune, 
în paranteză, că toți acești jucători pornesc de pe 
cimpul Pantelimonului, din curtea Metalului. _ lată, 
în sfirșit, o victorie a calculului obiectiv în disputa 
cu... inspirația...

F, C. ARGEȘ 1(1]

FARUL 1(0) s

de

PITEȘTI, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Un spectator local, suporter înfo
cat aj alb-violeților, era destui de 
reținut înaintea partidei Cu Farul. 
Motivul i piteștenii fuseseră învinși 
miercuri în amicalul cu C.S.M. Si
biu cu scorul de 2—1. Firește, nu 
rezultatul îl deranja, ci maniera de 
joc a localnicilor, puși la grele 
cazne de o echipă fără veleități. Cea 
mai în suferință a fost lima 
atac.

Și. ca un făcut, lucrurile s-au 
desfășurat azi aidoma ca miercuri, 
încă din start, F. C. Argeș n-a mai 
semănat cu acea echipă care-șj în
genunchea adversarul printr-un joc 
viguros, cu o circulație rapidă a ba
lonului, cu acele elemente de sur
priză în atac, așa cum făcuse in 
partida cu „U“ Cluj. Ba, mai mult, 
au surprins în jocul piteștenilor 
abundența de pase greșite în fazele 
de finalizare, potențialul fizic scă
zut la unii dintre jucători spre sfîr- 
șitul partidei.

Cel mai deficitar compartiment 
a fost atacul, unde doar Troi, auto
rul golului, s-a dovedit mai activ 
și mai periculos pentru poarta apă
rată de Pilcă. La eforturile lui s-au 
adăugat cele ale mijlocașului Pre- 
purgel și ale fundașului P.gulea. 
Or, în asemenea condiții, e greu să 
realizezi victoria. Cu introducerea 
lui Dobrin la pauză, se spera într-o 
schimbare în bine a jocului ofensiv 
al gazdelor. Au fost cîteva încer
cări, dar întregul mecanism find 
dereglat, atacurile s-au destrămat 
undava. la marginea careului de 16 
m. După ce a fost egalată. F. C. 
Argeș s-a instalat în jumătatea de 
teren a oaspeților, dar încercări ie 
disperate de a forța cîștigarea am
belor puncte n-au reușit și astfel

S. C.BACÂU șl:

UNIV.CRAIOVA 2(0]MAICI

It-

J»

3
S.xxLea

BACĂU. 24

|

4e S- Jfct

prin 
(min.

MAR CU
1 SI

A bă.ut

g. rtaiar 
căzută 

aproape 
■ înainte 
petor de 

t—73 QC plîZ Câ,
d-țiî cxLrexn di- 
rmâ va avea dștig 

n bine pregătită 
să-ți dozeze In 

forțeie pe dura- 
rtute ce joc : echipa 

esfâțeare un joc mai 
ac, perpend.cular pe 

a adversă, cu șuturi d;n Orice 
ie. trase din careu și. mai ales, 
afara Iui. $i această echipă a 

foat Jiul. Dar numai In repriza se
cundă. Pentru că In primele 45 de 
minute, jocul a purtat amprenta u- 
nui echilibru aproape perfect, nu
mărul de mari ocazii de gol fiind 
egal. Minerii au ratat prin Rosznai

T0 și 44). iar reșițenii 
și Szilaghi

autor ta

Rxpenal wtsnior U p»s.-A 
tpc sp&țzxâl pocțiă ■

B ACAU : GUIȚA 
Cauiidu. v«H 
taru. HKrreu

Pară. RUGruBU.

WIVEJtSIT VTEA CKJMOVA - MAX 
ta - desex_kicv. ai:.- saves. 
ItUa — STBIMStVM.-

REPETIȚIA ARIS“, NEREUȘIT A!

„complexul argeșean" al Farului s-a 
î n treru p t *ăzi Ta*Pi teș ti’.

Egalitatea este echitabilă, în ciu
da superiorității ce ar reieși din ra
portul cornerelor. Ambele echipe au 
avut superior.tatea cite o repriză. 
Meritele Farului : mai omogenă în- 

. tre compart mente, bătăioasă în a- 
părare, inteligentă în atac (atunci 
cînd a folosit pasa lungă), mai 
proaspătă fizic. De fapt, acest pu- 

extrem de obiectiv, 
la scenă deschisă 

le ei, 
prea des,

în „min,, 80,. scăpată dtatt-o 
siune a gazdelor, echipa cons! 
nă construiește un contraatac 
lansat pe dreapta, Turcu paseaz 
lui Caraman, acesta prelungește 1 
Tuf an, care trece de Vlad și ș utează 
cu „șpițul“ pe sub Stan, care întîr- 
zlase ieșirea din poartă cu cîteva 
fracțiuni de secundă.

ra m 
a pori 

precizie

LOCALNICII-IREZISTIBILI
ÎN REPRIZA SECUNDA

* r.oro» Si rece : spectatori : aproxi- 
K 5 ROSZNAI (min. 59). Raportul 

porui : *—5). Raport de ©orneze : o—4.

n—:-zewu TONCA. Stocker, NAtDIN _ AL. 
SCU. BOSZNAI. Sapadoe (min. 46, Stoian).

GSORGEV7CL K.ss Kafka — Grozavescu, 
p^țeaj). KESTOBOVICI, Szilaghi (min.

ajutat la linie de V. Cioc
Sever

FK1C$A.\I 24 prâ Ww de la -u :-a pus nici o problemă tînăru- 
lu; oortar a; Jiului). Dacă C.S.M.-ul 
ar f. marcat, desigur că s-ar fi 
s'himbat cursul jocului. Căpitanul 
oaspețdo- a ratat, însă, și Jiul în
cepe să se reverse, valuri-valuii, 
spre poarta fostului goalkeeper al 
naționalei. în min. 50, Stan deschi
de scorul cu un șut violent din mij
locul careului de 16 m. după ce, 
in prealabil, reluaseră, cu capul, 
spre poartă, Rosznai și Mulțescu

LECȚIA ASPRĂ A
3

1. F. R. CLUJ 0 (0)

l<PETROLUL l[0)

JIUL

C.S.M. REȘIȚA 0(0]

Nouă minute mai tîrziu, petroșe- 
nenii își vor mări avantajul pe ta
bela de marcaj, înscriind un gol 
splendid prin Rosznai, care a reluat 
cu capul, sub bară, o excelentă 
centrare a lui Mulțescu. Acest al 
doilea gol toarnă plumb în pieioa ■ 
rele reșițenilor. Reinhardt trimite 
In teren forțe noi (Neagu și Puș ■ 
caș), dar Jiul nu mai poate fi... 
stăvilit. Muițescu și Rosznai dan
sează spectaculos printre apărătorii 
C.S.M.-ului, își creează ocazii după 
ocazii, una mai clară ca alta. Șutu
rile lor, ca și cele ale lui Stocker și 
Naghi, ocolesc, însă, poarta lui Gor- 
nea sau sînt parate de acesta.

Reșițenii și-au jucat la Petroșani 
șansele 
cundă, 
eficace 
primul
gol continuă să se lase 
Pînă cînd, oare ?

în prima repriză. în cea s«'-y 
Jiul le-a stopat prompt șl 

orice intenție de a manca 
lor gol în campionat. Acest 

așteptat.

Laurenfiu DUMITRESCU

CONTRAATACULUI

blic p.teștean, 
a și aplaudat 
echipa oaspe pentru realizării 
ceea ce nu am Intîlnit 
pe alte stadioane. Desigur că spec
tatorii și-au manifestat nemulțumi
rea și pentru slaba evoluție a echi
pei lor, pentru faptul că ultima 
repetiție înaintea confruntării de 
miercuri cu formația luxemburghe
ză, Aria, din C.C.E„ n-a corespuns 
așteptărilor.

Iată cum s-au marcat cele două 
goluri:

în min. 8. la un corner executat 
de Troi. mingea este respinsă cu 
capul de Antonescu, balonul revine 
tot la Troi și dintr-o poziție late
rală. acesta șutează năpraznic în 
colțul lung al porții, mingea strecu- 
rîndu-se in plasă printr-o pădure 
de picioare;

Stelian TRANDAFIRESCU

întregime 
ci. 31, CTe 
fi fost p 
sau (de c 
cel din n

e ur.ee r.e-am 
iul cel just ar 
nutea fi ratat

17) transformat ca și
Mircea M. IONESCU

(min.
Be'deanu (min. 24)
29).

Repriza secundă 
fenomenală ocazie 
nepermis de ușor, de Florea (singur 
cu portarul, a șutat atît de slab Incit

debutează 
de gol, i

i cu o 
irosită,

ATACUL MUREȘEAN ÎN MABE VERVA

Stadionul „23 August", timp noros 
(din min. 75, oloaie), teren alunecos: 
spectatori : aproximativ 
marcat : MUREȘAN (min. 
NAL (min. 44, 57 și 78), 
MUNTEANU (min. 73).

Raport de cornere : 5—6; raportul 
șuturilor la poartă 16—11 (pe spa
țiul porții 8—6)

A.S.A : SOLYOM — SOLOȘI, Toth. 
ISPIR, Czako, — Varodl (min 53 
Lucacl II), BolOni — FAZECAȘ, 
Mureșan NAGY, HAJNAL.

„U“ : Totoianu — Crețu. Anca. So
lomon, Mihăilă — Mureșan, Sudi 
(min 75 Fanea Lazăr), — Uifăleanu 
(min. 73 Barbu), MUNTEANU. șoo, 
Lică.

A arbitrat M. ROTARU (Iași) * * * *. 
ajutat la linie, cu greșeli, de V. Lupu 
(Roman) și I Angheliu (P. Neamț). 
Trofeul Petschovschi : 7

La tineret rezerve : A.S.A. — „U* 
Cluj 0—2 (0—1)

io 000. Au
30). HAJ- 

respectiv

TG. MUREȘ, 24 (prin 
trimisul nostru).

Este a treia victorie 
mureșenilor în fața

telefon, de la

consecutivă a
___ ,____ , lui „U“ Cluj.
între cele două echipe, .antrenate de

PRONOSPORT
39*

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la Concursul Pronosport nr. 
etapa din 21 septembrie 1972.

I. sportul studențesc — Dlnamo 
n. S. C. Bacău — Univ. Craiova

IU. C.F.R. Cluj — Petrolul

1
1
2

IV. Jiul — C.S.M. Reșița 1
V. F. C. Argeș — Farul X

VI. Bologna — Juventus 2
vn. Cagliari — Atalanta X

Vm. Lazio -. Intemazlonale X
IX. Milan -- Palermo 1
X. Napoli — Tern ana 1

XI. Sampdoria — Fiorentina 2
XU. Torino — Lanerossi 1

XHI. Verona — Roma X

FOND DE PREMU ; LEI 433 169.

doi foști mari jucători, buni prieteni, 
colegi in fosta echipă a C.C.A., se 
pare că se înfiripă o tradiție in fa
voarea echipei de pe Mureș. în a- 
ceastă duminică, A.S.A. și-a regăsit 
cadența din sezonul trecut a reușit o 
partidă excelenta obligindu-și parte
nera de intrecere să cedeze fără 
drept de apel Solyom (cu excepția 
greșelii de la golul primit) a apărat 
bine, Ispir și Czako au evoluat sigur 
iar atacul — arma de bază a forma
ției mureșene — a fost de neîndu
plecat. sancționînd cu promptitudine 
greșelile apărării din față. Fazekaș 
a sprintat irezistibil, Mureșan s-a 
„bătut" așa cum știe s-o facă întot
deauna, Naghi a prelucrat cu dibă
cie nenumărate baloane, iar Hajnal 
a adunat parcă toate aceste realizări 
ale colegilor și le-a transformat în 
goluri cu șutul lui puternic și precis.

Meciul a plăcut deși pe alocuri s-a 
jucat cam tare (Boloni, Sudi. Crețu 
și chiar Hajnal). Partida a fost an
trenantă, datorită ritmului rapid în 
care s-au angajat cele două formații, 
alternanței fazelor de poartă care au 
dat meciului și necesarul de specta
culozitate De pildă, în min. 2, Sudi 
a șutat în bară, făcînd să înghețe 
stadionul. In min. 30, la o minge 
înaltă, Anca a greșit intercepția, 
Naghi a ajuns cu balonul pînă lingă 
bară, a trimis în fața porții și Mure
șan a deschis scorul. Spre finalul re
prizei, Czako s-a infiltrat în atac, l-a 
servit pe Hajnal cu o minge utilă și 
acesta n-a ezitat, înscriind. Universi
tarii n-au mai putut ține pasul. îna
intașii lor n-au găsit calea cea mai 
scurtă spre poartă, iar cînd au dat 
de ea Șoo (min. 49) si Anca (min. 61) 
au ratat incredibil de la 6—7 m. O 
singură dată, a reușit să înscrie Mun- 
teanu pentru că a exploatat bîlbîia- 
la lui Solyom, care a scăpat mingea 
din mină. Și mureșenii mai puteau 
înscrie (Czako, min. 55, Naghi, min. 
56) dar ei nu pot fi criticați pentru 
că au marcat, totuși, 4 goluri. In min. 
88, scorul putea deveni 4—2 (a în
scris Munteanu cu capul), dar, în 
învălmășeală, un coechipier de-al lui 
era trîntit peste Solyom iar arbitrul 
a dictat obstrucție. Dar chiar cu acest 
gol, soarta jocului era pecetluită și 
învingătorul sigur.

Constantin ALEXE

Mir.utul 43 : deși jenat. Georgescu (Metalul) reușește să străpungă zidul apărătorilor giurgiuveni și să deschidă 
seria golurilor

Fază din partida Metalul București — Dunărea Giurgiu 6—0 (1—0). Foto : S. BAKCSI

DIVIZIA B:

seria I: La București —
scorul etapei

IAȘI -POLITEHNICA
GREȘUL BUCUREȘTI 5—1 
Au marcat: Marica (min.
53 și 69), Lupulescu (min. 55), res
pectiv Bora (min. 27). A arbitrat 
bine I. Rus — Tg. Mureș. (D. Dia- 
conescu, coresp. județean).

METALUL PLOPENI — S. N. 
OLTENIȚA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Alexe (min. 47). 
Foarte bun arbitrajul lui M. Niță 
— București. (I. Tănăsescu, coresp.).

PROGRESUL BRAILA — POLI
TEHNICA GALAȚI 4—2 (1—1). Au 
înscris : Ionescu (min. 25 și 58), 
Bulancea (min. 79), Stănoaie (min. 
87 din 11 m), respectiv Bruștiuc 
(min. 14), Bejenaru (min. 82). în 
min. 35, Dinu (Politehnica) a ratat 
un penalty. A condus bine V. Bui- 
mistriuc — Iași. (D. Cristache, co
resp.)

GLORIA BUZĂU — C.F.R. PAȘ
CANI 1—0 (1—0). A marcat Iuhasz 
(min. 23). Foarte bun arbitrajul lui 
Fr. Coloși — București. (M. Dumi
tru, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — DU
NĂREA GIURGIU 6—0 (1—0). Bu- 
cureștenii au reușit să se impună

PRO- 
(2—1).

12, 16,

în fața unei echipe ce nu-și găsește 
încă cadența, deoarece este formată 
din tineri fără ‘ _
cauza principală 
acest scor constă 
respunzătoare a 
Dunărea, 
Tudorache.
(min. 43 și 65), E. Dumitru (min. 
53, 55 și 75) și Decu (min. 70). A 
arbitrat slab C. Ghenciulescu — 
Tîrgoviște. (F. Sandu).

F. C. GALAȚI _ CHIMIA RM. 
VÎLCEA 3—1 (0—0). Au marcat : 
Ionică (min. 46), Marinescu (min. 
71), Donici (min. 79), respectiv Hai- 
du (min. 57). A condus bine M. 
Cîțu — București. (Gh Arsenie, co
resp.).

ȘTIINTA BACAU — CLUBUL 
SPORTIV TÎRGOVIȘTE 2—0 (1—01. 
Meciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiază. Au înscris : Stroe (min. 11) 
și Grancea (min. 75, autogol). Bun 
arbitrajul lui T. Oniga — Iași. (I. 
Iancu, coresp. județean).

DELTA TULCEA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost marcat de Zaiț (min. 60). A 
condus bine V. Liga 
Anghelidis, coresp.).

experiență. Dar, 
a înfrîngerii la 

în evoluția neco- 
apărării echipei 

în special a portarului 
Au înscris : Georgescu

5. F.C. Galați 6 3 12 11— 8 7
6. Met. Plopeni 6 3 12 9— 7 7
7. Delta Tuleea 6 2 3 t 6— 4 7
8. C.F.R. Pașcani 6 3 0 3 9— 6 6
9. Știinfa Bacău 6 3 0 3 8— 6 6

10. Progr, Buc. 6 2 2 2 3— 8 6
11. S.N. Oltenița 6 2 13 10—11 5
12. Dun. Giurgiu 6 2 13 7—10 5
13. Ch. Rm. V. 6 13 2 4— 7 5
14. Ceah. P. N. 6 114 2— 6 3
15. C. S. Tîrg. 6 114 1— 7 3
16. Polit. Galați 6 0 2 4 5—13 2

(1ETAPA VIITOARE 
brie) : Metalul Plopeni 
nica Iași, Progresul Brăila — Me
talul București, C.F.R. Pașcani — 
Chimia Rm. Vîlcea, Politehnica Ga
lați — Știința Bacău, Progresul 
București — F.C. Galați, Ceahlăul 
P. Neamț — Clubul Sportiv Tîrgo- 
viște, S.N. Oltenița — Delta Tuleea, 
Dunărea Giurgiu — Gloria Buzău.

SERIA A ll-a

octom- 
Politeh-

Politehnica Timișoara

6 5
6 3
6 3

1
2
2
1

1. POLIT. IAȘI
2. Progr. Brăila
3. Gloria Buzău
4. Met, București 6 3

o
1
1
2

Galați. (N.

13— 4 n
9— 7 8
6— 6 8

10— 3 7

CHIMIA FĂGARAȘ — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—1 (1—1). 
Golurile au fost marcate de Boan- 
tă (min. 3 din 11 m), Dumitrescu

stopată de Chimia Făgăraș

CLUJ, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în meciul acesta, clujenii nu au 
depășit condiția unui meci modest. 
Ei, care luaseră un start frumos în 
acest campionat, ei care bătuseră 
cu alte ocazii Petrolul (deopotrivă, 
sub dealul Feleacului, și în depla
sare la Ploiești), ei, tocmai ei, au 
capotat în această partidă, puși 
clar în inferioritate de formația 
mai solidă, mai închegată si mai 
pragmatică.

De la bun început Petrolul 
gospodărit cu simțul 
desemnat doi jucători 
de „libero“ (Ciupi tu 
fundașilor, Dincuțâ în 
a masat ceilalți jucători în zona 
mediană, arunclnd astfel peste cîm- 
pul de joc o plasă cu ochiuri puți
ne și l-a lăsat, ca de obicei, pe Ion 
Constantin. în față, să hărțuiască. 
să manevreze și să tatoneze defensi
va adversă. Iar blocul acesta de 
apărare putea fi și elastic în fa
zele de atac. pentru că Oprișan, 
Grozea si C. Ionescu au fost dis
puși să țișnească și să se bată 
pentru gol. Sarcină ingrată pentru 
C.F.R.. datoare și dornică să iz- 
bindească pe propriul ei teren! îi 
trebuia calm, abilitate, cel puțin 
un om de gol și cel puțin un altul 
în stare 
la Ion 
noscut 
C.F.R.-ul

s-a 
a 

funcția 
spatele

realității : 
în 
în 
fața lor) și

Stadion : Municipal, timp : rece, 
teren bun. spectator! cea 5 000. A 
marcat : OPRIȘAN (min. 82) Raport 
de cornere 9—6. Raportul șuturilor la 
poarta 11—12 (pe spațiul porții : 3—5.)

C.F.R. • Gadja — LUPU, Dragomlr, 
Penzeș. Roman — M. Bretan, Cojo- 
caru (min. 58 Țegean), — S. BRE
TAN (min. 71 Bucur), Adam, Vișan, 
Petrescu.

PETROLUL : M. Ionescu — N. lo- 
nescu, TUDORIE, CIUPITU, GRUBER, 
Cozarek, DINCUȚA — C. Ionescu 
(min. 60 Moldovan). I. CONSTANTIN, 
Grozea (min. 80 Mînăstlre), OPRI
ȘAN.

A arbitrat : I. CHILIBAR * * * *, 
ajutat la linie de I. Constantin și 
L Răileanu (toți din Pitești),

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R, 

Petrolul 2—1 (2—0).
Cluj -

un duel

să facă marcaj fără fisuri 
Constantin, maestru recu- 
al contraatacurilor, 
nu a avut mai nimic din 

toate acestea. $i-a irosit domina
rea teritorială în pase ineficace 
și acțiuni triunchiate. privind cu 
necaz la ceasul stadionului și ne
putincioasă la cîteva incursiuni pe
netrante ale adversarului (în min. 
38 Ion Constantin a șutat de la 14

Dar

m pe lingă poarta goală I) 
inegal, In primul rînd fizic, s-a în
cins deci între înaintarea gazdelor și 
bunii fundași ai Petrolului, un duel 
care s-a înverșunat pe măsură ce 
trecea timpul. Finalul meciului a 
însemnat astfel un pas în spațiu, 
cîștigat de echipa clujeană, hotă- 
rîtă să forțeze șansa în fața porții 
lui Mihai Ionescu. ea a înaintat cu 
mic cu mare, presărînd haotic careul 
petrolist. în spatele ei rămăsese un 
cimp larg, un cîmp al nimănui, sau 
dacă vreți al lui Ion Constantin, al 
lui Oprișan șj al lui Penzeș. Raport 
strîmb de forțe, exploatat prompt 
de către Petrolul care a marcat 
după un schimb rapid de pase între 
cei doi înaintași ai săi, pătrunde
re solitară a extremei stingi, fen- 
tarea portarului și gol. Cei de la 
C.F.R. se aflau, departe, undeva 
în față, timp de 82 minute persis- 
ter.ți dar ineficaci, atrași mereu de 
mirajul unui gol iluzoriu.

Ion CUPEN

(min. 51 din 11 m), Filip (min. 65), 
respectiv Bojin (min. 20). I. Dră- 
ghiei — București a condus slab în 
prima repriză și bine în a doua. 
(B. Stoiciu, coreso.)

MINERUL ANINA — METROM 
BRASOV 3—2 (2—1). Au înscris : 
Dumitrescu (min. 17 și 19), Mathe 
(min. 62), respectiv Copăceanu 
(min. 40, autogol), Selimesi (min. 
86 din 11 m). A arbitrat satisfăcă
tor I. Oprița — Arad. (P. Lungu, 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — ME
TALUL DROBETA TR. SEVERIN 
5—1 (3—0). Autorii golurilor : Sasu 
(min 5 și 9), Coman (min. 21), 
Silaghi (min. 56 și 61), respectiv 
Udroaică (min. 77). Foarte bun ar
bitrajul lui Gh. Vereș — Cluj. (V. 
Săsăranu, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — C.F.R 
ARAD 3—0 (1—0). Au marcat: Bat- 
hori II (min. 37), Borota (min. 60) 
și Both (min. 71). A condus exce
lent S. Birăescu — Timișoara, (Z. 
Covaci, coresp.).

C.S.M. SIBIU — ELECTROPU
TERE CRAIOVA 3—0 (1—0). Golu
rile au fost înscrise de Mateescu 
(min. 27, autogol), Răduță (min. 67) 
și Serfozo (min. 78). 
bine N. Moroianu — 
Boțocan, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA
BISTRIȚA 2—1 (0—0). Meciul s-a 
disputat sîmbătă după-amiază. Au 
marcat : Periatu (min. 66 și 86), 
respectiv Bodrojan (min. 75, auto
gol). A condus corect D. Muntea- 
nu — Reșița. (C. Crețu, coresp.).

A arbitrat
Ploiești. (I.

GLORIA

F. C. BIHOR — METALURGIS
TUL CUGIR 2—0 (1—0). Golurile 
au fost realizate de Colnic (min. 3 
și 77). Foarte bun arbitrajul lui A. 
Crișan — Arad. (V. Sere, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
OLIMPIA ORADEA 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost marcat de Mutiu 
(min. 21). A arbitrat, foarte bine 
V. Grigorescu — 
nid, coresp.)

Craiova. (M. Ioa-

1. POLIT. TIM. 6 4 1 1 li 5 92-3. F.C. Bihor 6 3 1 2 g 5 72-3. Min. B. M. 6 3 1 2 ii— 7 7
4. C.S.M. Sibiu 6 3 1 2 7— 5 75. Chim. Făg. 6 3 0 3 9— 6 6
6. Gloria Bistrița 6 3 0 3 7— 6 6
7. Min. Anina 6 3 0 3 8— 8 6
8. Olim. S. M. 6 4 1 1 10— 4 5
9. Metrom Brașov 6 2 1 3 8— 7 5

10. Met. Cugir 6 2 t 3 2— 6 5
11. C.F.R. Tim. 6 2 1 3 3— 9 5
12. Corvin, lluned. 6 3 2 1 4— 2 4
13. Electr. Craiova 6 2 0 4 5— 8 4
14. Met. Dr. Tr. Sv. 6 2 0 4 6-11 4
15. Olimpia Oradea 6 1 2 3 3— 8 4
16. C.F.R. Arad 6 1 2 3 6—12 4

(N. R. — Olimpia Satu Mare și Cor- 
vinul Hunedoara sînt penalizate cu 
cite patru puncte).

ETAPA VIITOARE (1 octom
brie) : Electroputere Craiova — Me
talurgistul Cugir, Corvinul Hune
doara — Chimia Făgăraș, 7 , 
Arad — Minerul Baia Mare, Gloria 
Bistrița — F. C. Bihor, C.S.M. Si
biu — C.F.R. Timișoara. Olimpia 
Oradea — Minerul Anina, Metalul 
Drobeta “ 
Brașov, 
Olimpia Satu Mare.

C.F.R.

Tr. Severin — Metrom 
Politehnica Timișoara —
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al

m

run-

Foto I C. BEREȘTEANU

Surpriză la Praga

G. Olsson
(R) 14.1, S.
Lempiainen
(S) 15.1 ;

(R) 66,80 m —

TINERII NOȘTRI PUGILISTI ÎNVINGĂTORI

21.4, G. Dulgheru (R) 
Zamfirescu (R) 21,7. P. O. 
(S) 22,2 ; 100 m g (f) :
(R) 12,9.
Șzatmary

: V.
(S) 

Vo-
(F) 

c-io- mai 
deși a

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT

Patra (1 
: C. P»pc 
(R) 1A0 1 
L Hed (Si a debutat la cat.

Detlef Scherpke. 
cu o bună mișcare 
a obținut o ciară

A urmat meciul

CONCURSUL INTERNAȚIONAL ATLETIC DE LA CONSTANȚA

A K-V La Bui

10181 LA ATLETISM
(MASCULIN)!IN EUROPACAMPIONATE DE FOTBAL

Cornel Anton cu citeva momente 
înaintea săriturii peste ștacheta ri
dicată la 4,97 m — record de ju

niori al țării

U.R.S.S.: T5.KJL. Moscova, p« 
primul loc

Gh. Zamfirescu (in dreapta) il felicită pe fin 
pentru noul său record (20,7), înregistrat ieri pe distanța de

88—58;
■ Saedia
Finlanda

și junioarelor din R.D. Germană, 
ale tinerelor atlete din Polonia 
— firește, alături de cele ale re
prezentanților României — au 
contribuit la realizarea unui con
curs atletic de o impresioaantă 
frumusețe, de o eficientă propa
gandă pentru atletism. Victoriile 
echipei feminine ale României, 
în disputa cu reprezentativele Fin
landei și Suediei, succesul echipei 
masculine de juniori a țării noas
tre în întâlnirea cu Polonia s-au 
alăturat noului record mondial ai 
Argentinei Menis (excelentă re
vanșă post-olimpică !), pentru a 
ne da senzația că reprezentăm 

ceva în concernul internațional 
atletismului.

REZULTATE TEHNICE. 200 
(b) : A. Rajamaeki (F) 20.7

record, M. Juhola (F) 21.1, A. Fa- 
ger (S) 
21.6. G. 
Sioberg 
Bufanu 
13.9. M. 
glund (F) 14.3. U.

Arvidsson 
Schneider

nou record (v. rec. Gh. Costache 
66.10 m), R. Savînainen (F)
66.24 m. J, Vuorela (F) 64.52 m, 
Gh. Costache (R) 63,16 m. B. Hol
mstrom (S) 63.02 m. S. Blomquist 
(S) 62.42 m : disc (b): J. Rinne 
IF) 62,24 m. P. Kahma (F) 58 90 
m. o. Loth (S) 54,70 m. V. Sălă- 
gean (R) 54.36 m. Z. Hegeduș 
51.46 m, B. Johansson (S) 56.82 
800 m (O: L 
Fița (R) 2.06.7. I 
Tyynela (F)
(F) 2:10.4. G. 
greutate (f) : 
16.45 m. XL I 
C. Barce (F) 1 
son (S) 14.25 7 
13.78 m. A. 
înălțime (D : 
m. V. loan
(F) 1.68 m. 1
Aar^son ^S) I.6( u* ] 
I.6<) m : lungime (b* :
(R) 733 m. A. Va
7.52 m. H. Kyosok> CF 
Zaharia HD 7.34 m.
(S) 7.09 m. S Fasberg
prăjină : L Jemberț 
H Lagerqvist (Si 5.25 
litxnăki (F) 5.30 m. X. L;eor 
5JX>. V. Sjo (F> 5 ». D. Pîș-al 
4.60 m ; suliță ff) : E. Xeaeșa 
51.32 tn, P KwwMfcaineti 
51.00 m. I. Stanca (R» 50.30 m 
Wesunar. (S 48dS m. A. Kotlai- 
nen (F) 46J05 w» W. Car- '! "S' 
46.74 m: SM m (b): G. Eknun 
(S) 1:51.4. A Svensson (S) 1:51.5. 
M. Taheinen (F) ISV. L Damas- 
chin (R) 1:52^, P. Kivkta (F)
1:53,0, D. Tit (R) 1:53.7; 4M m t:

.15 3

A. Salin (P)
512. R. Koiru (F) 52 
lesson (S) 53,9. L Bir 
I. Rățo: (R) 54 3 ; 5000 m 
sala (F) 14.4M.6. A. Kirstin 
14:11.0, B. Najde (Si 14:11.6 
Kar^son (S) 14:35.6. S. Mărci 
14:41.6. F. Șandru (R) 14
2M m (D : V. Bufanu (R) 
M. L. Strandval (F) 23.6. L. 
gland (S) 24.3, M. Go;h (R)

R.:

(Urmare din pag. I)

cat nivel tehnic și spectacular, ceea 
ce ne permite să prevedem că atle
tismul are în aceste țări schimburi 
de ștafetă bine pregătite și cu re
ale perspective. Continuarea și am
plificarea întrecerilor de juniori 
vor contribui, desigur, la creșterea 
unei generații de atleți și atlete cu 
posibilități mari de a ridica șta
cheta performanțelor tot mai sus.

Iată rezultatele cu care s-au în
cheiat întâlnirile interțări...

Băieți: România — Polonia 115— 
97 ; România — R. D. Germană 
99—113, R. D. Germană — Polo
nia 122—90. Fete : România — Po
lonia 57—78 : România — R. D. 
Germană 47—88; R. D. Germană — 
Polonia 83—52.

Rezultate tehnice: Băieți — 200 
: 1. J. Wieczorek (Polonia) 21,7, 
D. Cristudor (România) 21,9, 3. 
Hellmann (R. D. Germană) 22,0, 
B. Khospe (R. D. Germană) 22,0, 
Z. Sobieraj (Polonia) 22,3. 6. E.

m :
2. :
j. i
4.
5.
Georgescu (România) 22,5 ; 800 ni :

IN FATA SELECȚIONATEI R.D. GERMANEJ ,
seara, sala Sporturilor 

din Brăila s-a dovedit neîncăpătoa
re pentru iubitorii boxului, care 
au dorit să urmărească întâlnirea 
internațională dintre reprezentati
vele de tineret ale României și 
R. D. Germane. Confruntarea dintre 
cădeți! boxului din ambele țări a de
butat cu meciul de la cat muscă 
(la 48 de kg oaspeții nu au avut re
prezentant. din această cauză dis- 
putându-se doar 10 partide) dintre 
Ion Șulă și Reiner Lange. Pugilis- 
tul oaspete, semifinalist al C.E. de 
ttneret din acest an de la București, 
a etalat frumoase calități tehnice și 
tactice, a lovit precis atunci rind 

fost cazul și a evitat cu dibăcie 
acurile dezordonate ale reprezen- 
ntuloi nostru. Cînd toată lumea 
itepta ca "verdictul să-i fie acor

dat sportivul-:: care a fost mai bun 
juriul a comis o crasă eroare decla- 
rindu-1 învingător-la puncte pe Șulă. 
Dinu Condurat 
cocoș în fața lui 
Mult mai tehnic, 
în ring, rosnânu'. 
victorie la txincte 
-p.’neăcr* Constantin Ștelanovici și 
Peter Gath. A fest o confruntare 

■a, cu schimburi de lovituri de o 
:e neobișnuită pentru boxeri de 
sg. Expediat la podea in
-He dot ș: trei, Gath s-a recu

noscut învins de un adversar 
p tterr.ic ca el. Ștefanovici, 1 
obținut victoria nu a impresionat.

La seaaiusoară. Ion Adam pornea 
ca favorit in disputa cu Bemt Ro- 
somkewtz. da? în ring situația a fast 
n totul alta. R'jșcmkewiz. un boxer 
tenace, cu kreiturî puternice l-a 
si expediat pe Adam ia podea în 
repriza a IlI-a. Românul, deși mai 
■ehn:c, s-a prezentat slab la capi
tolul pregătire fizică. La ..ușoară" 
Die Tîrilă a obținut verdictul în 

Stephan Siebert și scorul a

devenit 4—1. Semimijlociul Gheor
ghe Agapșa, prin victoria la puncte 
asupra lui Burkhald Schultz, a ri
dicat scorul la 5—1 în favoarea ti
nerilor noștri reprezentanți.

A urmat partida din cadrul cat. 
mijlocie mică dintre Costică Chira- 
cu și Ditmar Schnieber. După ce 
și-a expediat adversarul la . podea 
în primele 10 secunde ale meciului, 
Chiracu părea un învingător sigur, 
dar din rundul doi, după ce a făcut 
și el cunoștință cu podeaua, Chira
cu a devenit un simplu sac de an
trenament pentru omul din față și 
ar fi trebuit să fie oprit să mai 
lupte. Dar antrenorul Gh. Bobina- 
ru l-a trimis mereu la bătaie, și 
Chiracu a terminat meciul epuizat

și martelat, pierzînd categoric 13 
puncte. Mijlocii Constantin Tănase 
și Ernest Ditmar s-au trimis reci
proc de cîte trei ori la podea cie-a 
lungul partidei lor. Mai bun, totuși, 
Tănase care a obținut decizia la 
puncte. La semigrea, Vasile Croito
ru, tehnic și bine condus din colț 
de Ion Monea a învins la puncte 
pe Reinhold Meisner ridicînd sco
rul la 7—2. în ultimul meci, greul 
Ion Ruicu a cîștigat prin abandon 
în rundul doi în fața lui Uwe Reuter 
stabilind rezultatul final de 8—2 
în favoarea României.

întâlnirea revanșă va avea loc 
marți seara Ia Tulcea.

Poul IOVAN

Vasile Croitoru a fost cel mai bun om al echipei. IatS-l, asistat de antre 
norul Ion Monea, intr-o pauză a meciului cu Reinhold Meisner.

CEHOSLOVACIA-U.R.S.S

I. E. 
1:50,3, 
1:50.4, 
1:51.0, 
5. J. Michalski
J. Lacheta (Polon:
m: 1. W. Pieper ( 
8:19.2. 2. D. 
mană) 8:32.6. 
nia) 8:33,8, 4. 
nia) 8:58.4. 5. 
lonia) 9:03.6, 
(Polonia) 9.05,2 ; 
Pietryk (Polonia) 53,2, 2^ 
rodi (România) 53,4, 
ghe (România) 54,4. 
(Polonia) 54.5. 5. U. 
Germană) 54,6, 6.
(R.D. Germană) 55,8 ; 10 
1. K. Giinther (R. D. 
45:11,0, 2. L. Pescaru

D. Germană) 
(România) 

i3Tlă)

Gchlke (R.
2. Gh. Ghipu

3. D. Ruch (R.D. Germ:
4. E. Gale (România) 1:52.6. 

(Polonia) 1:54.2. 6.
lia) 1:54.5; 3 MO 
(R. D. Germană 

Bent ier (R. D. Ger 
3. N. Onescu iRomă 
A. Niculescu (Romă 
A. Stelmasiewicz <Po- 

6. W. Wituchowsk: 
400 m.g. : 1. J.

T. Kb-
3. E. Gheor-
4. M. Raciac 
Ludwig (R.D.

Ekelmann 
km marș: 
Germană) 
(România) 

45:12,7, 3. Șt. loniță (România) 45:15,6, 
4. O.

F.

Pilarski (R. D. Germană) 
45:23,6, 5. J. Wazimierski (Polonia)

5. J. Wdziekonski (Polonia)48:25,0,
50:12,4; înălțime: 1. G. Kicsid (Ro
mânia) 2,01 m, 2. G. Banaszck (Po
lonia) 1.98 m, 3. W. Wustling (R.D.

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. I)

cola 8. Ciocan 7. Prăzaru 1, Tita 8 
pentru România, respectiv Taușan 17, 
Jancici 2, Iovanovici 6, Tosici 2, Ka- 
lenici 13, Ciurulici 1, Eorici 12. Au 
arbitrat bine H. Topuzoglu (Turcia) șl 
L. Neicev (Bulgaria).

In deschidere, selecționata secundă 
a țării noastre a întilnit echipa Bul
gariei, de nouă ori campioană balca
nică. Departe de a se intimida de 
faima adversarelor lor, jucătoarele 
care ne vor reprezenta în C.C.E. și 
Cupa cupelor au dat o replică dîrză 
și au condus multă vreme din meci. 
Sportivele bulgare au avut însă un

UN SCOR DE

PRAGA 24 (Agerpres). — Dispu
tată la Praga, întilnirea amicală de 
atletism dintre selecționatele mas
culine ale Cehoslovaciei și U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul de 101—81 
în favoarea gazdelor. Iată câștigă
torii probelor : 100 
(U.R.S.S.) 10,1 ; 200 
(Cehoslovacia) 21,2 ; 
(Cehoslovacia) 47,5 ; 
(Cehoslovacia) : 1:49,2 ;
mov (U.R.S.S.) 3:55,6; 110 m 
duri: Czech (Cehoslovacia) 13,7; 400 
ni garduri: Divicz (Cehoslovacia) 50,5; 
3000 m obstacole: Moravczik (Ce
hoslovacia) 8:24,4 : înălțime : Malyî 
(Cehoslovacia) 2,18 m (Tarmak s-a 
clasat pe locul doi cu același re
zultat) : disc : Danek (Cehoslovacia) 
69.92 m, lungime: Broj (Ceho
slovacia) 7,60 m ; greutate : Brabec 
(Cehoslovacia) 20.32 m ; ciocan ; 
Bondarciuk (U.R.S.S.) 74,42 m ; pră
jină : Tananika (U.R.S.S.) 5,00 m; 
triplu salt; Saneev (U.R.S.S.) 16,99 
m ; suliță: Feldmanis (U.R.S.S.) 
82,20 m.

Mon-chengladbach a acumulat cele 
două puncte tot în deplasare, ju- 
cînd cu Hertha B.S.C. pe care a 
învins-o cu 3—1, două din golurile 
marcate fiind realizate prin lovi
turi de la 11 m. (Heinckes — min. 
3 și Danner — min. 88). Patru for
mații nu au realizat nici o victorie 
în primele trei etape: Hamburger 
SV (întrecută duminică de VfB 
Stuttgart cu 2—1), Rot-Weiss Ober
hausen (învinsă cu 1—0 de Werder 
Bremen). Hertha BSC și Eintracht 
Braunschweig. Alte rezultate : Ein
tracht Frankfurt — F. C. Kaiser
slautern 3—L S.V. Wuppertal — 
VfL Bochum 3—0, Schalke 04 —

ve.-pox —Sheffield 5—0; Manches
ter United —Derby 3—0: Newcastle 
— Leeds 3—2 ; Norwich — Arsenal 
3—2 ; Southampton — Crystal Pa- 

!—0; Tottenham — West Ham 
West Bromwich — Coventry

-

Cesare TRENTINI

R. Matz
TI. 5. T.

R.F. A GERMANIEI: Trei echipe 
neînvinse

2 (Luppi-2, pen- 
Spadcni și

final Evident mai bun, punîndu-și în 
valoare superioritatea de tehnică și 
talie și cîștigînd cu 75—62 (2S—34). 
Au înscris : Bogdanova 27, Todorova 
13, Petrova 6, Kirova 9, Novkova 5, 
Gheorghieva 2, Ivanova 1, Stoianova 
12 pentru Bulgaria, respectiv Suliman 
13, Giurea 7, Salcu 8, Nicolae 10, 
Deac 8, Basarabia 2, Racoviță 14. Au 
arbitrat Al. Protici (Iugoslavia) șl dr. 
M. Aldea (România)

CLASAMENT FINAL : 1. Bulgaria 
4 p, 2. România 3 p, 3. Iugoslavia 
2 p. România B a participat în afară 
de concurs.

Titlul de coșgeteră a fost cîștigat 
de jucătoare® bulgară Bogdanova, 
autoare a 66 de puncte.

6.94 m. 
6.39 m : 
Ionia) 5 
German 
(Român:
(R. D. Germană) 46.78 
Majewski (Polonia) 45.28. 6. M. Ior
dan (România) 43,90 m : ștafetă 
4x400 m : 1. R. D. Germană 3:16,2, 
2. Polonia 3:17.4, 3. România 3-20.7.

Fete: 200 mi 1. B. Ekert (RD. 
Germană) 24 4, 2. M. Lenard (Po
lonia) 24.9, 3. Z. Pawlowska (Po
lonia) 25,0, 4. A. Surdu (România' 
25.4, 5. H. Nagorka (R. D. Germa
nă) 25,5, 6. G. Măgirescu (Româ
nia) 25.6. 800 m : 1. C. Stoll (R.D. 
Germană) 2:08.3, 2. A. Parkusky 
(R.D. Germană) 2:09,8. 3. J. Kozika 
(Polonia) 2:10,5, 4. J Januchta (Po
lonia) 2:11,0, 5. C. Holub (România) 
2:12,8, 6. M. Păulescu (Romania) 
2:16,0 ; 100 m.g.: 1. B. Gudrun
(R. D. Germană) 14.0. 2. B. Nowa- 
kowska (Polonia) 14.2, 3. B. Mul
ler (R.D. Germană) 14,2, 4. M. Ne- 
delcu (România) 14.4, 5. C. Bu- 
cătaru (România) 14.6. 6. G. Jarzab 
(Polonia) 15.5 : lungime : 1. D. Câ- 
tineanu (România) 5.99 m. 2. D. Po
pescu (România) 5,97 m. 3. B. Kun- 
zel (R. D. Germană) 5.68 m. 4. J. 
Fernys (R. D. Germană) 5.64. 5. G. 
Jarciand (Polonia) 5,53 m. 6. B. No- 
vakowska (Polonia) 5,45 m : disc:

D. Grajzarek (Polonia) 51.00. 2. 
Sander (R. D. Germană) 48.68,

E. Schlak (R. D. Germană) 43.03,
M. Nan (România) 47.72 m, 5. 

D. Cymer (Polonia) 45.84, 6. FI. Io- 
nescu (România) 43,62 ; ștafeta 
4x400 m : 1. R. D. Germană 3:45.4, 
2. Polonia 3:50,2, 3. România 3:52,8.

1. 
B.
3.
4.

POLO CARE VA RĂMiNE ÎN ISTORIE

DINAMO BUCUREȘTI-CRIȘUL ORADEA 30-0!
Cel mai important meci al etapei 

campionatului național de polo, pro
gramat ieri dimineață la Ștrandul 
Tineretului din Capitală între for
mațiile Rapid și Voința Cluj, s-a re
zumat în cele din urmă la un duel 
indirect între cei doi internațio
nali cu... nume asemănător. Cornel 
și Claudiu Rusu. Feroviarul a rea
lizat șase goluri dar a fost simțitor 
susținut de coechipieri care au mai 
punctat pentru Rapid de 4 ori. în 
timp ce poloistul din Cluj a mar
cat toate cele 5 goluri ale formației 
sale. „Dialogul" la care ne refe
ream poate fi considerat de altfel 
și o scurtă sinteză a partidei la 
care am asistat

Tn timp ce bucureștenii au acțio
nat colectiv și cu un plus de matu
ritate în rezolvarea situațiilor de 
„om în plus" sau a contraatacuri
lor, jucătorii Voinței au mizat ex
clusiv pe cîteva sclipiri ale singu
rului lor internațional, insuficiente 
pentru a depăși o echipă care nu a 
cunoscut încă înfrîngerea în com
petiție. Scorul final de 10—5 (1—2, 
4—0, 2—1, 3—2) în favoarea ra-
pidiștilor este de altfel elocvent 
asupra modului cum au decurs ieri

ostilitățile în piscina de ia șosea. 
Jocul, în general, a fost de un slab 
nivel și nu a ridicat nici un fel de 
problemă arbitrului Mircea 
nescu.

Ieri după-amiază, poloiștii de la 
Rapid și-au rotunjit golaverajul 
obținînd un succes categoric In 
fața surprinzător de modestei for
mații a I.E.F.S. i 11—2 (2—0, 3—1, 
1—1, 5—0).

La Cluj, dinamoviștii bucureșteni 
au înregistrat un scor-record în is
toria campionatelor de polo, ase
mănător — într-un anumit fel — 
celor de la rugby, unde la 
unei singure acțiuni poți 
mai multe puncte. Ștefan 
și coechipierii săi au înscris 
Crișul din Oradea 30 de goluri (!) 
fără ca să primească unul singur... 
Jocul, desfășurat într-un singur 
sens, ridică o problemă destul de 
serioasă i ce caută In prima divide 
a țării o formație care primește în
tr-un singur meci 30 de goluri, 
chiar dacă autorii acestora, (eveni
mentul merită înșiruirea lor — D. 
Popescu 6, M. Popescu 5. Zamfi- 
rescu 4, V. Rus, 3, Novac 3, Nasta- 
siu 2, Popa, 2, Frîncu 2, Kroner 2 și

Ștefă-

capătul 
realiza 
Kroner 
echipei

lor majoritate, 
team-ului re

ia această în- 
sectiei respec-

Mihăilescu în marea 
sînt component! ai 
prezentativ ? Poate 
trebare conducerea 
tive ne va da un răspuns. Pentru
amatorii de statistici, iată și sco
rul i 30—0 (6—0, 7—0. 8—0, 9—0).

în cel de al doilea meci al turneu
lui, Dinamo a întrecut și pe Poli
tehnica din localitate cu 19—3 (3—0 
4—1, 6—0, 6—2). Scorul ne scutește 
de alte comentarii. (P. Radvani-co- 
resp).

Meciuri foarte echilibrate în 
turneul de la Oradea. Olimpia și 
Vagonul Arad au terminat la ega
litate: 4—4 (1—0.1—1, 1—2. 1—1). In 
final, la scorul de 4—3, orâdenii au 
avut superioritate numerică, dar 
cei care au înscris au fost sportivii 
din Arad. Autorii golurilor i Orosz 
2, Vidican, Bartovici de la gazde 
și Capotescu 2, Leszay, Grumaz de 
la Vagonul.

Tot cu un scor egal — 5—5 (2—3, 
1—1, 1—1, 1—0) — s-a încheiat și 
meciul Vagonul-Progresul Bucu
rești. Realizatori • Szuhanek. Capo
tescu, Grumaz, Albuț. Unc (Vago
nul) și Ion Gheorghe 3. Mirea. Gai
ță (Progresul) (P. Lorincz-coresp.)

C. Breslei 
. 5. J.
5. R. Ga- 
binxime:

conduce
1 puncte. :
; șikA grad
1 puțin dss
i d n «»*--

Sparta^ 
I ——

1 mo Tbil:
Moscova

I Moscova
| Nfz-scova

Moscova

fTALL

rn-ce 
KA — 

Din rmo 
- Dma-

: Start fern surprize

ni : Korneliuls 
m : Matoușefc 
400 m : Tulis 

800 m : Plachy 
1500 m : Uli-

gar-

de ech-.pe 
campiona

tului. Rezultate și autorii golurilor: 
Cag'iari — Ataltmta 0—0. Bolcgna
— Juventus 0—2 (Causio, Anastasi), 
Lazio — Internaționale C<—ă. Milan
— Palermo 4—0 (Chiarugi. Rivera-2 
și Prati).’ Napoli — Terrana 1—0 
(Damiani), Sampdoria — Fiorentina 
0—1 (Orlandini), Torino — Vicema 
3—0 (Toschi, Fossati, Agroppi), Ve
rona — Roma 2-
tru Verona, respectiv 
Franzot).

TURUI CICLIST Âl BULGARIEI

ANGLIA: Liderul, 
pierde la Chelsea

Ipswich,
Iată o imegine din meciul Eintracht 

In prim plan, Gerd Miiller,

Meciurile disputate 
10-a a campionatului 
fotbal s-au soldat cu 
rezultate: Birmingham

în etapa 
er.glez i 
următoarele
— Everton 

2—1 ; Chelsea — Ipswich 2—0 ; Lei
cester — Wolverhampton 1—1 : Li-

a 
de

chengladbach ca și următoarea cla
sată, VfB Stuttgart, au obținut noi 
victorii și niciuna nu a pierdut — 
pînă acum — vreun- punct în ac
tuala ediție. Bayern a realizat o 
victorie clară *în deplasare învin- 
gînd pe Eintracht Braunschweig 
cu 2—0 prin golurile marcate de 
Hoffmann și Gerd Muller. Borussia 5 .

Braunschweig-Bayern Miinchen (0—2). 
autorul celui de al doilea gol.

Fortuna Diisseldorf 3—1, MSV Duis
burg — F.C. K61n 1—1.

J. NEUSSER

F.C. ARIS BONNAWEG

OLIMPIADA DE SAH5
BELGRAD 24 (Agerpres). — O- 

iimpiada masculină de șah de la 
Skoplîe a programat întâlnirile din 
runda a 5-a. Selecționata Româ
niei, prezentând o formație cu două 
rezerve (Partos și Ungureanu care 
au înlocuit pe Gheorghiu și Ghi- 
țescu) nu a reușit decit un rezultat 
egal : 2—2. cu echipa Austriei. 
Astfel, in clasamentul grupei a 8-a 
pe primul Ioc a trecut reprezenta
tiva S.U.A. cu 16 puncte, urmată 
de România 
14 puncte și 
rupte.

In celelalte 
următoarele echipe : 
puncte, Iugoslavia 15.5 puncte. Un
garia — 15.5 puncte. R.F. a Ger
maniei — 16.5 puncte (2), Ceho
slovacia — 15,5 puncte. R.D. Ger-

14.5 puncte, 
două

Fiiipine
partide intre-

șapte grupe conduc
U.R.S.S. — 14

mană — 14,5 puncte (4), Olanda — 
15,5 puncte (1).

Rezultate din runda a 5-a: 
S.U.A, — Insulele Virgine 4—o ; 
Fiiipine — Tunisia 2—0 (2) ; Iran
— Insulele Faroe 4—0 ; Iugoslavia
— Japonia 3—0 (1) ; Brazilia —
Siria' 4—0 Peru — Anglia 11/2— 
1 TA (1); Ungaria — Liban 4—0 ; 
Mexic — Franța 2—1 (1) ; R.F. a 
Germaniei — Grecia 2—0 (2) ; Ar
gentina — Islanda l1 2—lh. (2) ; 
Cehoslovacia — Hong Kong 4—0 ; 
Spania — Israel 1—0 (3) ; Singa
pore — Turcia 1—0 (3) ; Olanda — 
Irak 4—0; Albania — Australia 
U/,—î/j (2) ; Bulgaria — Porto Rico 
31 '/t-

ITMII: fflRDANKA MttOtl'A
1,'J-l ni!

în cadrul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat la 
Zagreb, cunoscuta atletă bulgară 
Iordanka Blagoeva a stabilit un 
nou record mondial la săritura In 
înălțime : 1,94 m ! Vechiul record 
mondial era de 1,92 m și aparținea 
atletelor Ilona Gusenbauer și UI- 
rike Meiferth.

A SOSIT LA PITEȘTI
Echipa de fotbal F. C. Aris Bon. 

naweg, campioana Luxemburgului 
a sosit la București simbătă noap
tea pe calea aerului cu o cursă 
specială în vederea partidei retur 
pe care o va susține miercuri la 
Pitești cu formația F. C. Argeș. De
legația este compusă din 20 de per
soane și 30 de suporteri. Ieri, jucă
torii luxemburghezi s-au deplasat la 
Pitești pentru a viziona meciul de 
campionat dintre F. C. Argeș și Fa
rul. Din1 declarațiile conducătorilor 
echipei reifese că jucătorii sînt op
timiști în ceea Ce privește returul 
partidei cu campioana noastră, și 
dacă timpul se menține frumos în 
continuare, sînt șanse să asistăm la 
un meci de o bună valoare teh
nică.

I

SOFIA 24 (Agerpres). — Cea de-a 
patra etapă a Turului ciclist al 
Bulgariei, . desfășurată pe traseul 
Gorni Dybnik — Gabrovo (131 km) 
a fost cîștigată la sprint de rutie
rul cehoslovac Hledik, urmat în or
dine de Csenar (Austria), Odrinski 
(Bulgaria), Bonder (Olanda), Hriso- 
veni (România), Ciubrici (Iugosla
via), toți Cu timpul de 3h 12:17. 
Lider al clasamentului general se 
menține Trifonov (U.R.S.S.), iar 
primul dintre concurenții români 
este Francisc Gera, pe locul 7, la 
3:39. Ceilalți cicliști români ocu
pă locurile j David (18), Cernea 
(20), Hrisoveni (37), Tănase (43). 
în clasamentul general pe echipe 
conduce U.R.S.S., urmată de Ceho
slovacia Ia 2:58, Polonia Ia 3:46, Ro
mânia la 5 etc. A cincea etapă 
se dispută între orașele Gabrovo 
și Razgrad.

FINALA SMITH TANNER
LA LOS ANGELES

LOS ANGELES 24. — Finala 
turneului internațional „Open“ de 
tenis de la Los Angeles va opune 
pe americanii Stan Smith și 
Roscoe Tanner. Tînărul jucător R. 
Tanner, revelația acestui turneu, 
a furnizat cîteva mari surprize, e- 
liminînd din primele tururi pe Ilie 
Năstase și Pancho Gonzales, apoi 
în „sferturi" pe spaniolul Orantes, 
pentru ca în semifinale să-1 învin
gă pe profesionistul olandez Tom 
Okker cu 6—4, 7—6. Stan Smith 
S-a calificat în finală, dispunînd 
cu 6—4, 3—6, 6—3 de Tom Gor
man.TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

A 11-a etapă a conțpetiției cicliste „Tour 
de l’Aveniț, disputată pe traseul Quebwi- 
ller — Vittel 1170 km), a fost cîștigată de 
rutierul francez SibUle în 4h 23 : 22.

Ln clasaroentul general, pe primul loc a 
trecut Bernard Bourreau (Franța), ur
mat de elvețianul Schmid — la 55 sec. 
și olandezul Den Hertog — la 1 :58. 
Campionul olimpic, olanderul Kuiper, 
ocupă locul 11, la 3 :55 de Lider.

Finala turneului internațional feminin 
tenia de la Albany (California) se 
disputa între cunoscutele jucătoare Bi
llie Jean King (S.U.A.) șl Margaret 
Court (Australia). In semifinale, Bi
llie Jean King a Invins-o cu 6—0. 6—2 
pe Kerry Melville (Australia) iar Mar
garet Court a dispus cu &—3, 6—3 de 
Rosemary Casals (S.U.A.).

de 
v*

Intr-un meci eontînd pentru prelimina
riile campionatului mondial de fotbal.

ecliipa Haiti a învins cu scorul de 5—1 
(3—0) sdecțioaiata Porto Rico.

■
Sosit de citeva zile în capitala Mexicului, 
ciclistul danez Joern Lund a început 
antrenamentele în vederea tentativei pe 
care o va face aici în 
(pe velodromul olimpic) 
bort recordul mondial al 
deținut de columbianul 
performanta de 47.553 
luna octombrie este

luna octombrie 
pentru a do- 

orel (amatori), 
Rodriguez, cu 

km. în Mexic 
... cea mal propice 

unei astfel de încercări, întrucît condi
țiile climatice sînt ideale. De altfel și 
recordul orei la profesioniști (43,653 km) 
a fost stabilit de către ciclistul danez 
Ole Ritter. în aceeași perioadă, la 
Ciudad de Mexico. Se crede că șl „asul" 
belgian Eddy Merckx, care a cîștigat de 
patru ori Turul Franței Intenționează 
să se deplaseze în această toamnă la

Ciudad de Mexico pentru a-și înscrie 
șt acest record în palmaresul său■
După patru etape, in turul ciclist al 
Canadei conduce rutierul belgian Rey- 
broeck, urmat de Van Springel la 5 sec, 
Besnard la 17 sec Zoetemelk la 30 sec, 
Hezard la 39 sec.

Partidele disputate în prima zi a tur
neului masculin de handbal de la Bar
celona s-au soldat cu următoarele rezul
tate : KS Spojnia (Polonia) — IFK Malmfl 
(Suedia) 22—18 (13—9) ; Barcelona — 
Stella Sports (Franța) 18—17 (11—7).■
In sala „Tivoli" din Liubliana s-a dis
putat întUnirea internațională amicală 
de hochei pe gheață dintre o selec
ționată a orașului Salzburg și formația 
iugoslavă Slavia. Hocheiștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 6—2 (1—0, 
3—1. 2—D.
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