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Dumitrache, autorul golului, a profilat prompt, intcllpcnt șl precis de o ocazie iavoraDilâ

A fost o duminică pe jumătate plină de incertitu
dini. Mai întîi, jocul agasant al norilor care tra
versau de-a curmeziș cerul, amenințind cu ploa

ia, pentru ca apoi mingea sâ treacă de cîteva ori prin 
fața lui Blochwitz, gata să intre în gol și apoi sâ re
fuze, jocul din teren ținîndu-ne mereu încordați. A ve
nit după aceea, în sfîrșit, golul Iui Dumitrache, acel 
gol de prim solist, artistic, care ne-a deconectat, pen
tru ca in continuare adversarii fotbaliștilor noștri să-și 
schimbe atitudinea, să atace, sâ facă uneori clipe grele 
lui Răducanu. Minutele treceau greu, ca în cele din 
urmă arbitrul să consfințească o victorie atît de dorită. 

Jucătorii urcau spre cabine prin obișnuitul tunel, ex
tenuați. Era în privirile lor satisfacția datoriei împlinite 
pentru acest meci-tur cu echipa R. D. Germane, primul

act al unei mari confruntări între cele două re* 
prezentative favorite ale grupei a IV-a. Învingătorii au 
fost îmbrățișați cu drag la cabine. Conducerea C.N.E.F.S. 
i-a felicitat călduros. Afară, în tribune, cîteva mii de 
spectatori mai gustau victoria, celelalte mii duceau cu 
ei, spre casă, o mare satisfacție, speranțe sporite de ca
lificare. Dar și gîndul că această echipă a R. D. Ger
mane, deși învinsă la București, este puternică, atletică, 
periculoasă, păstrînd încă șanse. De aceea dorința 
noastră, a tuturor, este ca pînă la 26 septembrie, data 
returului la Leipzig, internaționalii noi și vechi ai lotu
lui reprezentativ al României sâ se pregâteascâ foarte 
bine, cu 
calificării

deplină răspundere, pentru marele asalt al 
(a.n.J.ECHIPA NAȚIONALĂ PE DRUMUL AȘTEPTATEI REVITALIZĂRI

Primul nostru gînd, după frumo
sul meci de ieri — încheiat cu de
plin meritata victorie tricoloră, pe 
care am aplaudat-o cu toții, pe sta
dion sau în fața televizoarelor — 
nu poate fi altul decît să adresăm 
felicitări jucătorilor români, antre
norilor lor, tuturor celor care au 
contribuit Ia realizarea succesului.

Iubitorii fotbalului, încrezători în 
resursele soccerului nostru, în re
venirea echipei naționale la poten
țialul ei real, trăiesc satisfacția de 
a constata că așteptările lor n-au 
fost înșelate, că „tricolorii" sînt, în 
continuare, apți de a duce la bun 
sfîrșit această tentativă de calificare 
consecutivă în turneul final al C. M„ 
că ei pot ține — mai departe —

inimă, cu ambiție dar și cu lucidi
tate, cu perseverență și tenacitate 
dar și cu inventivitate și culoare.

Sîntem deci — după meciul de 
ieri — mulțumiți de rezultat și de 
evoluția generală a echipei, cu atît 
mai mult cu cît, așa cum s-a văzut 
și cum se prevedea, echipa R. D. 
Germane a fost partenerul de între
cere anticipat, adică un „unsprezece" 
omogen, bine clădit atletic, posedînd 
o vigoare în joc caracteristică fot
balului modern, un bagaj tehnic în 
progres, o disciplină tactică exem
plară și încorporînd unele indi
vidualități de certă valoare. Oas
peții au jucat acest meci cu carac
ter decisiv, după toate regulile com
petiției. Avînd „în rezervă11 returul

cercări de întrerupere, de fragmen
tare a jocului.

„Lecția" aceasta, bine aplicată,

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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DE DISPUTAT 

URMĂTOARELE PARTIDE:

Pentru tinerii elevi (și nu nu
mai pentru ei) din școlile, liceele 
de cultură generală sau de specia
litate din cadrul sectorului 3, ziua 
de ieri a fost, din mai multe 
puncte de vedere, deosebit de fruc
tuoasă. La inițiativa Comitetului 
U.T.C, al sectorului, în colaborare 
cu celelalte organe șl organizații 
de resort și cu sprijinul clubului 
Metalul București, baza sportivă a 
acestuia din urmă a găzduit, înce- 
pînd de dimineață și pînă seara o 
atractivă manifestare sportivă și 
culturală. Cu acest prilej, s-au 
disputat finalele la cîteva. discipline 
sportive ale căror etape inițiale, 
la nivelul școlilor, s-au desfășurat 
pe parcursul săptămînii preceden
te. Organizat în cadrul acțiunii 
„Primăvara culturală bucureșteană", 
„Festivalul primăverii" de la baza 
sportivă Metalul și-a meritat din 
plin titulatura. Punctele de atrac
ție pentru mulți bucureșteni, ve- 
niți aici să-și petreacă o zi de 
sfîrșit de săptămînă în aer liber 
(în ciuda timpului amenințător și 
a picăturilor reci da ploaie căzute 
din timp în timp) au fost consti
tuite de către înttlnlrile de fotbal.

handbal, volei (toate cu băieți șl 
fete). Nu mai puțin interesante au 
fost și întrecerile de cros (la care 
au participat, din păcate, mult mai 
puțini tineri decît se preconizase 
din cauza — așa cum aminteam 
— timpului nefavorabil). La aceas
tă disciplină, pe primele trei locuri 
s-au clasat în ordine la fete, Va- 
silica Neagoe (Grup școlar 23 Au
gust), Lina Cristea (Gr. șc. 23 Au
gust), Anca Hie (Lie. ind. construc
ții), iar la băieți, Gheorghe Mi- 
halache (Lie. ind. construcții de 
mașini), loan Dobrin (Gr. șc. Re
publica) și Marian Roșlu (Gr. șc.' 
Electroaparata j).

Un loc, de asemenea important,' 
inclus în programul zilei l-au ocu
pat și concursurile tehnico-aplica- 
tive. la care au participat detașa
mente de tineri bine pregătiți, ale 
căror evoluții au fost mult aplau
date. Pe stadionul Metalul au fost 
prezenți și mulți dintre sportivii 
acestui club. Ei și-au arătat măies-

Radu TIMOFTE

iuFinlanda — R. D. Germana (6 
nie), R. D. Germană — România (26 
septembrie), Albania —- Finlanda (10 
octombrie), România — Finlanda 
octombrie) și Albania — R. D. Ger
mană (3 noiembrie).
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MÎNDRIA TRICOLORILOR

Autorul golului își manifestă din plin bucuria în timp ce Radu Nunweiller 
își îmbrățișează coechipierul

sus, ștacheta prestigiului pe care, 
în ultimii ani, fotbalul românesc și 
l-a cucerit, cu atitea eforturi, în 
arena internațională.

Satisfacția noastră după meciul 
de ieri izvorăște nu numai din a- 
cest 1—0 — care reprezintă două 
mari puncte în clasamentul grupei 
preliminare și ne distanțează, deo
camdată, la 3 puncte de principalul 
Concurent — ci și din jocul bun 
prestat de echipa română, din ma
niera netă (mult mai netă decît 
o lasă să se întrevadă scorul minim) 
în care a fost obținută prețioasa 
victorie, din constatarea că formația 
noastră a jucat cu multă tragere de

de la Leipzig și avantajul (teoretic) 
de un punct, decurgînd din „nulul" 
nostru de la Helsinki, Georg Busch- 
ner — a mizat ieri pe o egalitate. 
Pe care, dacă ar fi obținut-o, șan
sele grupei ar fi trecut masiv de 
partea echipei R.D.G... De aici, acel 
joe pronunțat defensiv practicat de 
oaspeți pînă la primirea golului, 
acea „aliniere” în linii defensive suc
cesive, acel aspru, neînduplecat 
marcaj „om la om“ aplicat asupra 
jucătorilor noștri din primele linii, 
ca și acele — mai puțin de apre
ciat... — trageri d'e timp, intrări 
prea bărbătești, de intimidare, în-

Să-i mulțumim lui RĂDUCANU, pentru neștirea cu care și-a arun
cat pieptul în gheata unui jucător de fier ca Peter Ducke, după 
ce, cu patru ani in urmă, tot într-o seară de mal, la Lausanne, 

semnase actul de naștere al unei echipe, printr-un salt identic, în picioa
rele lui Vuilleumier...

Să-i mulțumim lui SATMĂREANU, pentru acest al 42-lea sprint a! 
său pe urmele recordului lui Bodola, pentru acest meci în care a trans
format toate mingile moarte in mingi vil, care au relansat atitea șl atl- 
tea atacuri...

Să-i mulțumim lui ANTONESCU, pentru dificilul lui rol de vameș 
la toate porțile apărării.

Să-i mulțumim lui DINU pentru plecările sale în valuri (peste digu
rile apărării lui Bransch), adevărate strigăte de luptă pentru victorie...!

Să-i mulțumim lui DELEANU, care a retrăit ieri frumoasele sale me
ciuri de odinioară, reușind să facă din ogorul său triunghiular o zonă 
evitată de toți atacanții oaspeți.

Să-i mulțumim lui DUMITRU, care a știut să învingă crisparea din 
start, pentru a demonstra, in cele din urmă, că fotbalul e ceva mal mult 
decît o tablă de șah cu turnuri și cai.

Să,-i mulțumim lui RADU NUNWEILLER, pentru acest meci memo
rabil, pregătit cu devotamentul adevăratului sportiv, încă din Ianuarie, 
pe un teren de zgură înghețată, cu gîndul la acest sfîrșit de mai.

Să-i mulțumim lui TROI, pentru demarajele sale tinerești în edificiul 
blindat al unei apărări de uriași.

Să-i mulțumim lui DOBRIN, pentru neașteptatul său spirit de echipă, 
pentru puterea cu care a reușit să cedeze bagheta și să cinte în mijlo
cul corului.

Să-i mulțumim lui DUMITRACHE, pentru nenumăratele capcane în
tinse pe potecile apărării oaspeților, pentru repetarea vestitei lui croșete 
Cooper-Moore din Mexic și pentru acea seînteie a golului victoriei, pen
tru acel „peștișor de aur" fără de care, poate, fotbalul românesc ar fi 
trăit o vară prea lungă și' prea fierbinte.

Să-i mulțumim lui MARCU pentru curajul cu care a rezistat ade
văratului său debut și pentru cele cîteva veritabile plonjoane de velo
drom, după pauză, care au încețoșat privirile lui Sammer și Ganzpra.

Să-i mulțumim lui VALENTIN STĂNESCU, să-i mulțumim lui ROBERT 
COSMOC, pentru inteligența cu care au știut să reînvie o echipă care 
pierduse încrederea în propriile sale forțe.

Să le mulțumim tuturor pentru această victorie mai frumoasă decît 
o arată scorul, pentru admirabilul lor orgoliu de fotbaliști, care au știut 
să-i înfrunte și să-i învingă pe reprezentanții unei mișcări sportive în mare
ascensiune.

La ceasul aprinderii făcliilor, întregul stadion trăia sentimentul de 
mîndrie al fotbaliștilor „tricolori", care au reușit ieri să-și onoreze ta
lentul de atitea ori irosit...

loan CHIRILA

FILMUL JOCULUI
Un corner, pe partea dreaptă, a- 

nunță din start ofensiva tricolo
rilor noștri la poarta lui Bloch
witz ; o ofensivă, însă, precipitată 
— sub emoția marii mize — care-1 
determină pe Radu Nunweiller să 
întîrzie pasa decisivă și pe Marcu 
(ambii în min. 2) să se lanseze în 
contratimp. Dinu, urcat spre linia 
a doua, declanșează (min. 4), primul 
tir. dar Blochwitz se va întrebuința 
serios la șutul lui Dumitrache (min. 
5), expediat prin surprindere din 
afara careului mare.

Superioritatea teritorială aparține 
în continuare băieților lui V. Stâ- 
nescu și R. Cosmoc, dar faza clară 
de gol nu apare în careul advers 
deoarece, pe de o parte, antrenorul 
Buschner a postat un jandarm (pe 
Lauck) la Dobrin, principala rampă 
de lansare a gazdelor, iar, pe de 
altă parte, vîrfurile atacului nostru

Tardiv și inutil efortul portarului Blochwitz: mingea șutată de Dumitrache cu promptitudine și cu precizie, 
tie la circa 25 m, a ajuns în fundul fileului; l—Q pentrți România i

Fotografii de D. NEAGU și S. BAKCȘY

sînt bine păzite : Dumitrache de 
Sammer, Troi de Kurbjuweit, Mar
cu de Ganzera. apărători deciși $1 
sobri în intervențiile lor, care, pe 
deasupra, mai sînt ajutați și de 
intervențiile prompte ale libero-ului 
Bransch. Numai „un-doi“-ul bine 
realizat (min. 14) de Nunweiller cu 
Dobrin îl pune pe primul în pozi
ție favorabilă (frontal, în careu), 
dar, la capătul unui efort prelungit, 
dinamovistul nu mai are suficientă 
forță în șut.

Oaspeții contraatacă rar, dar pe
riculos, cei trei din față, Lowe, P. 
Ducke și Streich recurgînd, adese
ori, la încrucișări care derutează 
ariergarda condusă de Dinu. în mln. 
15, Streich expediază un șut, prin 
surprindere, dar Răducanu plonjea
ză la timp ; în min. 18, P. Ducke 
este contrat, in extremis, la circa 
10 m, în careu, acolo unde Gan
zera (fundașul dreapta, lăsat să 
urce nestingherit) centrase cu exac
titate.

în min. 23 — prima fază de gol 
care făcuse, intr-adevăr, șah-mat a- 
părarea adversă : Dinu trimite la ; 
Troi, acesta centrează spre careul > 
mic, de unde Nunweiller reia, din I 
plonjon, cu capul ; din pămînt, ba
lonul îi sare în brațe lui Blochwitz, ' 
înmărmurit între buturi. Un voleu ■

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Stadion 23 August; teren foarte 
bun ; timp prielnic ; spectatori 
70 000. A marcat DUMITRACHE 
(mln. 54). Raportul de cornere 
15—4. Raportul șuturilor la poar. 
U : 26—7 (pe spațiul porții: 12—3).

ROMÂNIA: Răducanu — Sătmă- 
reanu, ANTONESCU, DINU, DE
LEANU — DUMITRU, R. NUN. 
WEILLER — Trol, Dobrin, DU. 
MITRACHE, Marcu (mln. 78 
Țarălungâ).

R.D. GERMANA: BLOCHWITZ — 
Ganzera (mln. 68 Pommerenke), 
BRANSCH, SAMMER, Kurbju- 
welt — LAUCK, Krelscbe, Seguin 
— LOWE, P. Ducke (mln. 65 Vo
gel) , Streich.

A arbitrat bine ERICH LINE- 
MAYR, secondat la linie de Ma
nilas Adolt și Paul Drabek (toți 
din Austria).

(Gontinuara th pag. a t-a)

Atracția cupei de... ciocolată 
a fost mai puternică decît ploaia 
de ieri dimineață. Numeroși copii 
din sectorul 1 al Capitalei (dar 
nu numai de aici) au fost prezenți 
în Piața Aviatorilor, la concursu
rile organizate în întîmpinarea zi
lei de 1 Iunie. Iată unul din 
meroasele starturi, reunind pe 
matorii alergării pe patine cu 
tile, 
mai 
care

nu
ia- 

ro-
par 

concurența
Părinții de sub umbrele 
emoționați decît 
se avîntă în cursă.

Foto i Theo MACARSCHI

PLECAREA DELEGAȚIEI U.C.F.S. 
BULGARIADIN R.P

Delegația Uniunii pentru Cul
tură Fizică și Sport din R. P. 
Bulgaria, condusă de președintele 
Consiliului Central al Uniunii, 
Trendafil Martinski. care, la in
vitația Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, a 
făcut o vizită în țara noastră a 
părăsit ieri dimineață Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții

bulgari au fost conduși la pleca
re de general locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, și Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S.

Au fost, de asemenea, prezenți 
reprezentanți ai ambasadei R. P. 
Bulgaria la București,

I.E.F.S. BUCUREȘTI-NOUA CAMPIOANĂ
A TĂRII LA HANDBAL FEMININ

Echipa I.E.F.S., proaspătă campioană a României la handbal feminin; rîndul de sus de la stingă a dreap
ta: Lucia Osman, Doina Băicoianu-Cojocaru, Cornelia Mohanu, Natașa Rublenco Aneta Schramko Natalia 
Alexandrescu, Maria Bota, Rodica Bunea, lect. univ. Ion Bota (antrenorul echipei); rindul de jos; Elena 
Frîncu, Maria Niță, Elena Fîciu, Elena Oprea. Irina Climovschi, Florentina Guță și Niculina Vasile.

Cea de a XV-a ediție a campio
natului feminin de handbal a luat 
sfîrșit ieri cu victoria așteptată și 
pe deplin meritată a formației 
I.E.F.S, (antrenor lector univ. Ion 
Bota). Jucătoarele echipei bucureș- 
tene au învins în această agitată 
ediție, după un frumos și palpitant 
duel cu fosta campioană. Univer
sitatea Timișoara, echipă ce se cla
sează pe locul secund, la un sin
gur punct diferență de cîștigătoare.

Ambele team-uri au avut ieri, în 
ultima etapă, de susținut partide di
ficile, studentele bucureștene reu
șind să întreacă în deplasare (și la 
un scor net) pe Rulmentul Brașov, 
iar timișorencele învingînd destul 
de greu pe Universitatea București, 
cu toate că evoluau pe teren pro
priu.

In campionatul masculin au avut 
loc, tot în ultima etapă, doar trei 
meciuri, derbyul campionatului ju- 
cîndu-se, după cum se știe, sîmbătă 
după amiază și încheindu-se cu 
victoria echipei Steaua, care a cu
cerit pentru a 8-a oară titlul de 
campioană.

Dar, iată relatările coresponden
ților noștri de la jocurile acestei 
ultime etape:

FEMININ

RULMENTUL BRAȘOV — 
I.E.F.S. BUCUREȘTI 4—10 (3—4». 
După o repriză echilibrată, în care 
ambele formații au avut de făcut 
față unui teren dificil, udat de 
ploaie, în partea a doua a înțjlnjrii

studentele bucureștence s-au deta
șat clar. în această perioadă de 
timp, ele au demonstrat că știu să 
se descurce mai bine pe un teren 
greu, _ renunțând la driblinguri și 
preferind un joc simplu, cu finali
zări pe centru și numai din situații 
favorabile. în plus, echipa I.E.F.S. 
a avut în portarul Elena Oprea o 
jucătoare în mare formă, care prin 
intervențiile sale a contribuit se
rios la victoria oaspetelor. De notat 
în această privință că ea a blocat și 
două aruncări de la 7 m. Punctele 
au fost înscrise de Oancea, Radu, 
Ionescu și Căciulă pentru Rulmen
tul, Bunea (5), Mohanu (3). Bota și

(Continuare în pag. a 2 a)
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CRONICĂ MARAMUREȘEANĂ
A intrat în obișnuit, pe melea* 

guri . maramureșene, desfășurarea, 
duminică de duminică, a numeroase 
acțiuni cultural-sportive care an

grenează, în medie, de fiecare dată, 
peste 25 000 de participanți. Com
petițiile _ îmbracă diferite forme i 
gimnastică, marșuri, crosuri, ciclo- 
crosuri. alergări cu carturi, șah, 
tenis, popice, conoomitent organi- 
zîndu-se excursii spre frumoasele 
locuri de agrement din această pi
torească parte a țării.

Am notat, dintre cele mai recente 
manifestări, un reușit campionat al 
tn nicipiului Baia Mare la mini- 
at'etism. Din rîndul celor 3 000 de 
participant! s-au remarcat vreo 40 
d băieți și fete care au șl intrat în 
F ‘iile de performanță ale cluburl- 
! hălmărene, De asemenea. la 
„Cupa de cristal", peste 10 000 de 
f Ii vi din elasele I—X s-au întrecut 
I' cros și tn diferite probe atletice 
<5” fond si somifond. Crosul pionie- 
rtior. desfășurat în paralel a reunit 
27 000 de participanți In comunele și 
crasele județului.

Cicloturismul se bucură, la rîndul 
rău de multă popularitate, mii si 
mii de băimăreni luînd drumul spre 
pitorestile așezări de la Apa Să
rată. Pădurea Lapușel, Stejarul. De
seori acțiunile cicloturistice stnt în
cheiate inedit, cu cite un concurs 
pooular de tir.

Și în celelalte localități ale jude
țului participarea la activitățile spor
tive de masă devine o obișnuință. 
La Vișeul de Sus, drumețiile și ex
cursiile pe Valea Vaserului și Valea 
Izei întrunesc «ăptăminal adeziunea 
a peste 300 de tineri șl vîrstnici, 
Iar la Sighetu Marmațiel împrejuri
mile atrag la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă peste 1 000 de locuitori.

Numeroase „duminici cultural-

sportive" se desfășoară în comunele 
Și satele județului. Notăm ca deo
sebit de reușite pe cele din Rohia 
și Nistru.

De asemenea, elevii au fost an
grenați în două acțiuni de amploare.' 
„Ziua sporturilor", care va cuprinde, 
practic, pe toți școlarii maramure
șeni, și „Cea mai frumoasă bază 
sportivă", în urma căreia numărul 
terenurilor simple de sport din ju
deț se va ridica la cîteva mii.

Perioada de vară va însemna pen
tru sportul de masă de aici atra
gerea a nu mal puțin de 100 000 de 
cetățeni In diferite acțiuni.

B. C. POP

LA „CUPA FORESTIERULUI" 

APROAPE 3 000 DE 

PARTICIPANT!
în unitățile forestiere aparținînd 

I.F.E.T. Bistrița, grupate In cadrul aso
ciației sportive Forests, se desfășoară cea 
de a IV-a ediție a „Cupei forestierului* 
care a angrenat in fazele sale inițiale 
aprope 3000 de muncitori din Bistrița. 
Susenii Bîrgăului, Ilva Mică, Lunca II- 
vef, Bistrița Bîrgăului, Ltșul Iivei, Tel- 
clu, Tîrlișlua șl Rebra.

Competiția, ajunsă la faza pe sectoare, 
programează săptămînal partide de fot
bal, volei, tenis de masă, șah, popice, 
precum șl dirze Întreceri de cros. Fi
nala acestei ample acțiuni sportive de 
masă va avea loc la 23 iunie. In loca
litatea Leșul Hvel.

De asemenea, în fiecare sfîrșit de săp- 
tămină, muncitorii forestieri din așeză
rile amintite pornesc, spre locurile pi
torești. de la Colibița sau Stngeorz șl In 
diferita drumeții.

SĂRBĂTOAREA SPORTIVĂ A LICEULUI 
GHEORGHE LAZĂR

Sîmbătă după amiază, la Liceul Gheor
ghe Laz Ar din Capitală a avut loc tradi
ționala sărbătoare sportivă ce se organi
zează înaintea efirșltulul da an școlar. 
Deși norii au amenințat tot timpul, ploa
ia nu s-a pornit șl programul inițial 
stabilit s-a desfășurat în bune condiții. 
Festivitatea a fost deschisă de către di
rectorul școlii, Victor Iliescu, care a 
subliniat că educația fizică șl sportul au 
devenit, mai ales In acest an, anul apa
riției Hotărtril Plenarei C.C. al P.C.B., 
o componentă principală a procesului 
de învățămînt, un bun prieten șl aliat 
al tinerilor oe-șl desăvlrșesc cunoștințele 
în această unitate de bun renume. Cel 
prezențl, cadre didactice de diferite spe
cialități părinți, elevi (mulți dintre ei 
absolvenți at liceului doar de... clteva 
ore!) au putut admira, apoi, frumoasele 
evoluții ale echipelor de gimnastică mo
dernă ale anilor I, II și IU. Marele nu
măr de participante (30—40 în fiecare 
ansamblu) demonstrează popularitatea 
de care se bucură această disciplină 
sportivă In rtndul fetelor de la „Lazăr" 
Atractive șl spectaculoase au fost, de 
asemenea exercițiile liber alese la sol, 
prezentate de către eleva Adriana Giu- 
ran (anul II E), piramidele și acroba
tica băieților anilor I șl III. în final, 
am putut remarca evoluția jucătorilor 

-•—de -baschet care, împărțlțt tn două se

lecționate, au făcut o frumoasă propa
gandă acestui sport.

Sărbătoarea de la Liceul Gh. Laz.ăr a 
coincis cu încheierea anului sportiv șco
lar. Cu acest prilej, au fost desemnați 
și cel ma, buni sportivi al liceului la di
ferite discipline. (Rd.T.)

ZIUA SPORTULUI FEMININ

LA CARACAL
Peste 800 d-e participante au luat startul 

ia „Crosul fetelor", competiție de masă 
ce a avut loc pe străzile orașului Cara
cal. Printre cîștigătore s-au numărat : 
senioare — Elena Stamin (Lie. 2). juni
oare I —- Gabriela Feckete (Lie. 2), 
junioare n — Virginia Tătaru (Șc. 
gen. 2).

Trotodată, <? âita acțiune a fost rezer
vată sportului de masă. Șase echipe de 
handbal s-au întrecut în cadrul „Cupei 
Femina", trofeu ce a revenit echipei Li
ceului 2 (antrenor, prof. Zoia Popa) care 
în finală a dispus cu 5—4 de ..Avintul" 
Fabrica de Tricotaje. (Gh. DONCIU — 
corespondent).

UN REUȘIT FESTIVAL SPORTIV
' (Urmare din pag. I)
tria în cadrul unor întreceri de
monstrativa de dirt-track, box, 
automobilism, judo, ciclism. într-un 
cuvînt, duminica de Ieri a îmbră
cat un caracter multilateral, în
trecerile sportive alternînd cu 
jocurile distractive ți cu repaus 
la iarbă verde, favorizate, »pre 
prînz, și de apariția mult așteptată 
a soarelui. După amiază s-au des

fășurat activități cultural-artistice, 
asigurate de către formațiile de 
dansuri și soliști de muzică popu
lară de la ■ Universal Club și 
Grupul școlar „23 August", de an
samblul Doina Bucureștiului și de 
multi dintre cîntăretii cunoscuți de 
muzică ușoară și populară printre 
care. Luigi Ionescu, Mariana Bă- 
doiu, Trio Caban, Corina Chiriac, 
George Enache și alții.

POLITEHNICA BUCUREȘTI (feminin) CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI CICLISM .... J In „Cupa F.R.C/3

BASCEET
TÎRGU MUREȘ, 27 (prin tele

fon). Campionatul național de 
baschet feminin s-a încheiat du
minică în sala I.M.F. din locali
tate cu succesul echipei Politeh
nica București — 52 p, urmată în 
ordine de : 2. I.E.F.S. 52 p ; 3. Ra
pid 47 p ; 4. Voința București 40 p; 
5. Universitatea Timișoara 40 p ; 
8. Universitatea Cluj 37 p ; 7. Cri- 
șul 37 p ; 8. Constructorul Bucu
rești 35. p ; 9. Voința Tg. Mureș 
33 p; 10. Sănătatea Satu Mare 
32 p. Ultimele două formații au 
retrogradat în divizia B.

Referitor la meciurile ultimei 
zile, se poate spune că ale au fost 
interesante, deși situația în clasa
ment a ocupantelor pozițiilor cheie 
era cunoscută. Prin această pris
mă. foarte atractivă a fost dis
puta pentru titlul da coșgeteră a 
Diviziei A. Dorina Suliman și 
Suzana Szabadoș au luptat cu șan
se apropiate pînă la ultima par
tidă în care prima jucătoare a în
scris 24 de puncte și s-a clasat 
pe locul I cu un total de 452 punc
te, urmată de Szabadoș cu 446 p, 
Elena Opriciu 435 p și Ecaterina 
Savu 421 p.

Iată acum cîteva amănunte 
asupra întrecerilor :

I.E.F.S. — POLITEHNICA 64—50. 
(disputat sîmbătă seara). Meciul a 
oferit un spectacol plăcut cu faze 
de baschet modern. Campioanele 
au început bine partida și au con
dus cu 16—7 și 20—11 (min. 13). 
A urmat însă o perioadă în care
1. E.F.S. a marcat coș după coș, în 
vreme ce adversarele lor ratau 
ocazii după ocazii. Drept urmare, 
de la 20—11 pentru Politehnica, 
scorul a devenit 24—20 (min. 16) 
pentru I.E.F.S, în repriza secundă 
baschetbalistele de la I.E.F.S s-au 
desprins prin mai multă vitali
tate, organizare și precizie și au 
cîștigat destul de clar în fața unei 
echipe în care absența Gabrielei 
Ciocan și a Ancăl Demetrescu s-a 
făcut simțită. Au înscris : Pantea 
5, Salcu 16, Iftimie 2, Deac 2, Pe
trie 9, Balai 4, Szabo 4, Tita 22 
pentru I.E.F.S., respectiv Capotă 2, 
Pruncu 6, Szabadoș 14, Savu 12, 
Stănoiu 5, Bocall. Au arbitrat foarte 
bine Dan Chiriac si Mircea Rizea,

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 64—51 (30—32). Au 
înscris : L. Rădulescu 21, Savu 8, 
Andreescu 12, Varga 4, Fierlinger
2, Ionaș 17, pentru Voința, respec
tiv Caseti 11, Topor 10, Dudaș 16,

Balogh 4. Bodor 2, Varga 8. Au 
arbitrat I. Știrbu și I. Balasz.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
64—53 (26—25). Au înscris : Goian 
23, Schnebli 18. Moldovan 4, Gros- 
kopf 6, Doboș! 2, Vill&nyi 13 pentru 
Universitatea, respectiv Gugu 17. 
Godeanu 12, Rădița 2, Guranda 2, 
Gheorghe 8, Cherciov 10. Au ar
bitrat D. Chiriac și I. Krasznay.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
SĂNĂTATEA SATU MARE 
78—58 (41—29). Au înscris : Sza- 
bados 26. Capotă 2, Pruncu 11, 
Savu 15, Taflan 8, Boca 16 pentru 
Politehnica, respectiv Horvath 9. 
Biro 6, Susan 2, Pataki 15, Olteanu 
6. Mihalic 12, Chercso 12. Au ar
bitrat V. Cadar și A. Caraman

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
TÎRGU MUREȘ 65—55 (37—27).
Au înscris : Suliman 24, Racoviță 
16, Vasilescu 10. Tall 2, Bassara- 
bla 11, Bohm 2. pentru Rapid, 
respectiv Opriciu 24, Lucaci 6, 
Brassai 4. Papp 2, Daichent 2, 
Szabo 2, Lorincz 10, Abraham 5. 
Au arbitrat M. Rizea și D. Oprea.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 73—59 (39—35).

D. STANCULESCU

RIVALITATEA DINTRE CLUBURI
DĂUNEAZĂ ECHIPEI „REPREZENTATIVE

Ultima reuniune, mărfi după — amiază

MECIURI ECHILIBRATE ÎN ULTIMA ZI A TURNEULUI MASCULIN DE LA CONSTANȚA

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate s-au 
disputat duminică partidele etapei a 
XXX-a din cadrul campionatului 
masculin. Iată rezultatele înregistrate 
șl cîteva amănunte :

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 
65—61 (29—38). Studenții clujeni au 
jucat foarte bine în acest meci șl da
torită unei superioare pregătiri fizi
ce au reușit să remonteze diferența 
cu care erau conduși, obținînd o vic
tori meritată. Un aport substanțial 
la acest succes l-a avut tînărui Bar
na, ale cărui intercepții au fost ho- 
tărltoare în stabilirea echipei învin
gătoare. Clujenii merită felicitări 
pentru felul cum au evoluat în mo
mentele decisive, cînd au alternat 
apărarea agresivă cu presingul pe 
tot terenul. Au marcat : Moldovan 2, 
Horvath 4, Banu 16, Moraru 8, Moi- 
sin 9, Barna 22, Vidican 4 pentru Po
litehnica, respectiv, Vintilă 11, Stă- 
neseu 13, Tursugian 8. Simulescu 2, 
Predulea 9, Vlădescu 18. Au arbitrat 
bine : D. Crăciun șl G. Berekmery.

STEAUA — „U" CLUJ 76—74
(37—34). Așa cum se anticipa, cele 
două formații au oferit o întrecere 
deosebit de spectaculoasă, iar evo
luția scorului a ținut încor
dată atenția celor prezențl pînâ în 
ultima secundă de joc. Remarcabile 
au fost execuțiile tehnic? ale lui De- 
mian și Tarău, clujeanul realizind, 
de altfel, și o performanță rară: a 
marcat jumătate din punctele echi
pei sale 1 Au înscris : Tarău 27, Savu 
12, Pîrșu 2. Cernat 20, Dumitru 4, 
Oczelak 8, Ioneci 3 pentru Steaua, 
respectiv, Demian 37. Ruhring 9. 
Zdrenghea 15, Vizi 2, Schuller 2. 
Nagy 9. Au arbitrat bine G. Dutka 
și A. Șerban.

FARUL — I.C.H.F. 74—61 (36—33). 
Debutul partidei a fost favorabil 
bucureștenilor, tabela de marcaj in- 
dicînd, în min. 7, avantajul lor de 
10 puncte (16—6). în continuare, con- 
stănțenii au pus stăpînire pe joc și. 
ca urmare a evoluției bune în atac, 
ei reușesc să. egaleze și să preia con
ducerea pe care nu o mai cedează 
pînă în final. Și în acest meci bas- 
chetbaliștii de la I.C.H.F. au avut 
ceva de comentat la fiecare decizie 
a arbitrilor, iar antrenorul M. Io
nescu, complăcîndu-se în această si
tuație, a influențat negativ evoluția 
jucătorilor săi. Au marcat: Ion 3, 
Popovici 6, Ivascenco 15, Pasca 21, 
Purcăreanu 27, Bănică 2 pentru Fa
rul, respectiv, E. Niculescu 2. Dikay 
21, Bulat 2. F. Niculescu 10, Mălușel 
11, Tudoși 4, Chiciu 7, Cîmpeanu 4. 
Au arbitrat foarte bine C. Negules- 
cu și F. Took.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
I.E.F.S. 79—76 (42—42). Baschetbaliștii 
celor două echipe au început meciul 
într-u>n ritm extrem de dinamic men
ținut pe tot parcursul partidei, care 
a fost una dintre cele mai echili
brate întîlniri ale turneului. Bucu- 
reștenii s-au dovedit superiori la in
tercepții și contraatacuri, în timp ce 
timișorenii și-au bazat acțiunile pe 
aruncări de la distanță și semidistan-

ță, în majoritatea cazurilor precise. 
Studenții de la I.E.F.S. nu au reușit 
să depășească importanța ultimelor 3 
minute cînd, de la 76—70 nu au mai 
înscris nici un punct. Au marcat i 
Ionescu 2, Mănăilă 19, Gali 12, Ml- 
nius 8, Chiriuță 4. Czmor 15, Weber 
3, Cîmpeanu 16, pentru Universita
tea, respectiv, L. Motaar T, Szep 6,

Braboveanu 18, A. Molnar 21, Nagy 
10, Țuounel 8. Chirca 6. Au arbitrat 
foarte bine A. Șerban și A. Atana- 
sescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — A- 
CADEMIA MILITARĂ 66—51 (32—27).

DINAMO — VOINȚA 87—59

A. VASILESCU

Turneul diviziei de libere
STEAUA, ST. ROȘU Șl DINAMO BRAȘOV - PE PRIMELE LOCURI

întrecerile primului turneu pe ca
tegorii al diviziei A de lupte li
bere, desfășurate vineri, simbătă și 
duminică la Ploiești, Brașov și Tg. 
Mureș s-au încheiat ieri după-a- 
miază. Amănunte de la ultimele 
confruntări ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri județeni.

PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). — 
în ultima zi a competiției, găzdu
ită de sala Victoria din localitate, 
am asistat la numeroase partide 
frumoase. înainte de a-i menționa 
pe învingători și de a face cunoscut 
clasamentul final al echipelor din 
seria I, am vrea să subliniem ar
bitrajele bune prestate de Vasile 
Toth (București), Valeriu Bularca 
(Brașov) și Hie Marinescu (Craio
va). Primii clasați: cat. 48 kg : — 
I. Neagu (Dunărea Galați), cat. 52 
kg — I. Arapu (Steaua), cat. 57 kg 
— M. Dumitru (Hidrotehnica Con
stanța), cat. 62 kg. — I. Lotreanu 
(Hidrotehnica), cat. 68 kg — P. Co- 
man (Steaua), cat. 74 kg — P. Ca- 
racostea (Progresul Brăila), cat. 82 
kg — V. Iorga (Progresul) cat. 90 
kg — V. Țigănaș (Nicolina Iași), 
cat. 100 kg — E. Panaite (Steaua) 
și cat.+ 100 kg — Șt. Stîngu (Stea
ua). Clasamentul Pe echipe : 1.
STEAUA 74 p., 2. Dunărea Galați 
63 p„ 3—4 Progresul Brăila și Hi
drotehnica Constanța 59 p„ 5. Di
namo București 49 p., 6. Nicolina 
Iași 46 p., 7. Petrolul Ploiești 40 p., 
8. Montorul Pitești 35 p., 9. Tri
colorul Călărași 18 p.

Vasile ALBU

BRAȘOV, 27 (prin telefon). — 
La capătul celor trei zile de între
ceri, disputate la un nivel tehnic 
apreciabil, maratonul luptătorilor 
din echipele seriei a II-a, găzduit 
de orașul de la poalele Tîmpei, a 
luat sfîrșit cu un frumos succes 
al sportivilor de la Dinamo din lo
calitate. Iată primii clasați: cat. 
48 kg — M. Căldărar (Dinamo Bra
șov), cat. 52 kg — P. Brîndușan 
(C.F.R. Timișoara), cat. 57 kg — 
G. Condrat (Dinamo Brașov), cat. 
62 kg — Gh. Stan (C.S. Satu Mare),

cat. 68 kg — N. Dorobanțu (Ra
pid București), cat. 74 kg — E. 
Cristian (Dinamo Brașov), cat. 82 
kg — A. Bălăianu (Rapid), cat. 90 
kg — L. Rădoi (Rapid), cat. 100 kg 
— Tr. Stoian (Dinamo Brașov), 
cat. + 100 kg — I. Marton (Di
namo Brașov). Clasamentul pe e- 
cliipe : 1. DINAMO BRAȘOV 81 p., 
2. Rapid București 71 p., 3. C.F.R. 
Timișoara 58 p., 4. C.S. Satu Mare 
56 p., 5. Vulturii Textila Lugoj 
49 p., 6. • Școala sportivă Olimpia 
Craiova 41 p., 7. A.S.A. Brașov 40 
p., 8. C.S.M. Reșița 35 p., 9. Va
gonul Arad 22 p.

Carol GRUIA

TG. MUREȘ. 27 (prin telefon). — 
Din cauza timpului nefavorabil 
confruntările luptătorilor din echi
pele ce fac parte din seria a III-a 
au continuat duminică tot în sala 
de sport a Grupului școlar profe
sional Metalo-Tehnica. Cum era și 
de așteptat, luptătorii cunoscutei 
formații Steagul roșu Brașov au o- 
cupat primul loc la 5 din cele 10 
categorii ! Dar, iată primii clasați : 
cat. 48 kg — Gh. Bîrcău (Steagul 
roșu), cat. 52 kg — P. Ioniță (Pro
gresul București), cat. 57 kg — T. 
Pătrașcu (C. S. Tîrgoviște), cat. 62 
kg. — C. Moldovan (Steagul roșu), 
cat. 68 kg — A. Petrone (Steagul 
roșu), cat. 74 kg — V. Boltaș (Stea
gul roșu), cat. 82 kg — L. 
Ambruș (Mureșul Tg. Mureș), 
cat. 90 kg — T, Balaș (Stea
gul roșu), cat. 100 kg — Gh. 
Brașoveanu (C. S. Tîrgoviște), 
cat. +100 kg — L. Șimon (Mure
șul). Clasamentul pe echipe: 1.
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 74 p., 
2. C. S. Tîrgoviște 68 p„ 3. Mureșul 
Tg. Mureș 57 p., 4. Progresul Bucu
rești 56 p., 5. Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc 55 p., 6. Constructorul Hu
nedoara 48 p., 7. Autosport Sf. 
Gheorghe 37 p., 8. C.S.M. Cluj 28 p., 
9. Jiul Petrila 26 p.

loan PĂUȘ

(Urmare din pag 1)

r RUGBY IN DIVIZIA A, SCORUL ETAPEI LA SIBIU : C.S.M. — PRECIZIA 22-0...

La juniori: Clubul sportiv școlar —Farul 13-13!
Rugbyul a fost prezent duminică 

pe... trei scene : una a campionatu
lui diviziei A. alta a calificărilor 
pentru prima divizie și în fine cea a 
campionatului național al juniorilor, 
aflat în faza semifinalelor. Așadar, 
o duminică plină, extrem de inte
resantă, cu multe partide frumoase.

• Pe „Parcul copilului", Grivița 
Roșie, cu o formație tot mai omogenă 
de la o etapă la alta, a făcut un 
joc foarte bun în compania Gloriei. 
Rezultatul putea fi mai concludent 
decît 16—6, dacă din min. 56 par
tida nu ar fi avut de suferit de pe 
urma unor eliminări dictate cu 
prea multă ușurință (St. Popescu 
și Ciocan de la Gloria, respectiv 
Simion și Al. Pop). Grivița Roșie 
s-a impus atît pe înaintare cît si 
pe treisferturi, printr-uin joc inte
ligent și mai ales percutant. Așa se 
explică și avantajul luat la un 
moment, dat, prin cele trei încercări 
realizat?-. în ordine, de Negoiescu, 
Stoica Ienciu șl Comănici, dintre 
care ctouă transformate de Simion. 
Gloria a redus din handicap abia 
către finalul partidei, prin Briceag, 
autor a două lovituri de pedeapsă.

Cu această victorie, Grivița Ro
șie trece pe locul 5. onorabil dacă 
ținem -seama de faptul că în toam
nă an fost introduși în lot nu mai 
puțin de 8 juniori. Ou alte cuvin
te. „experimentul Moraru-Demian “ 
se dovedește a fi Inspirat (T. St.).

• Spdrtul studențesc n-a reușit 
să cîștige meciul cu „Poli" Iași, deși 
a evoluat în fief-ul său. Elevii ing. 
Gheorghe Drobotă, au jucat — circa 
60 de minute — mai bine decît 
gazdele. Scorul l-a deschis echipa 
bucureșteană. prin lordănescu (Iov. 
ped.) în min. 5, dar Borș a realizat 
o încercare (min. 23) transformată 
de Țopa, astfel că studenții ieșeni 
au întors rezultatul. Numai prin 
eforturi disperate. în ultimele 20 
de minute de joc, gazdele au reușit 
să egaleze (Crăciunescu — Iov. 
ped.), după ce ambele formații au 
ratat deseori.

De remarcat cursa Politehnicii, 
care n-a pierdut nici una din ulti
mele 6 partide susținute, fie acasă, 
fie în deplasare. Mina forte a an
trenorului Gh. Drobotă se face sim
țită din plin. (M. F.).

• „U“ Timișoara — Farul 15—6 
(3—0). Rugbyștii gazdă au dominat 
tot timpul, au jucat la mină, dar

au ratat copios prin Rășcanu, Su- 
ciu, Peter și Predoi. Oaspeții s-au 
apărat ferm și uneori au jucat des- 
tructiv. Realizatori : Ghețu și Po
povici — cîte o încercare. Rășcanu 
— drop. Ceauș și Chiciu — trans
formări pentru „U“. respectiv Cris- 
tea — o încercare transformată de

Rezultatele tehnice din divizia A : 
Grivița Roșie — Gloria 16—6 (12 — 
0) ; Sportul studențesc — „Poli" 
Iași 6—6 (3—6) ; ,.U“ Timișoara — 
Farul 15—6 (6—0); C.S.M. Sibiu — 
Precizia Săcele 22—0 (16—0) ; Știin
ța Petroșani — Dinamo 10—6(7—3); 
C.S.M. Suceava — Rulmentul Birlad 
4_8 (0—4). Meciul Vulcan — Steaua 
3—27 (0—21) s-a jucat vineri.

1. Steaua
2. „U“. Timișoara
3. Dinamo
4. Știința Petroș.
5. Grivița Roșie
6. PoU Iași
7. C.S.M. Sibiu
8. Farul Cța.
9. Rulmentul Brl.

10. Sp. studențesc
11. Vulcan
12. Gloria
13. Precizia
14. C.S.M. suceava

CLASAMENT :
22 19 2
22 17 0
22 13 3

1 470:103 62
5 277: 96 56
6 219:141 51

22 12 4 6 210:110 50
22 10 5 7 246:140 47
22 9 7 6 165:172 47
22 10 4 8 130 :112 46
21 10 3 8 237:156 44
21 0 1 11 111:175 40
22 7 4 11 160:188 40
22 9 0 13 143:240 40
22 3 6 13 146:278 34
22 2 3 17 72:304 29
22 1 2 13 38:458 25

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiinininiiintiiii'  
Bucos. A condus foarte bine Reni 
Chiriac. (Petru ARCAN, coresp. ju
dețean).

• C.S.M. Sibiu — Precizia Săcele 
22—0 (16—0). Ploaia și terenul des
fundat nu i-®u împiedicat pe rug
byștii gazdă să practice , un 
joc foarte bun, foarte efica
ce, și să realizeze scorul eta
pei. Siibienii, mai rutinat! și mai 
siguri pe elementele de tehnică, au 
întrecut un adversar oarecum re
semnat cu retrogradarea. Au înscris 
Sohotsch, Manea, Ioniță, Butin — 
cîte o încercare. Munteanu — trans
formare, Gambos — două transfor
mări. A condus foarte bine Ștefan 
Cristea. (Iancu BOȚOCAN, coresp.)

• Știința Petroșani — Dinamo 
10—6 (7—3). Meci dominat de Ști
ința, superioară pe toate comparti
mentele, replica echipei adverse ne- 
fiind pe măsura posibilităților ei 
cunoscute. Au înscris : Fălcușanu 
(drop). Stănculescu — încercare; 
Martin — Iov. ped., respectiv Nica 
— drop și Fior eseu — Iov. ped. A 
condus bine Drago? Grigorescu. 
(Em. NEAGOE, oorespJ.

Tibuleac (Gr. Roșie), neobosit, ca în prima tinerețe, conduce balonul, cu 
piciorul, către buturile adverse, urmărit cu atenție de jucătorii Gloriei...

* Foto : T. MACARSCHI

Alexandrescu pentru I.E.F.S. Me
ciul a fost condus corect de cuplul 
de arbitri craioveni V. Cojocaru și 
I. Mihăilescu. (V. POPOVICI-co- 
resp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
12—11 (8—8). A fost un joc de
mare luptă, dominat de ambiția 
celor două echipe, fiecare din ele 
dorind să cîștige. Din acest motiv, 
partida a furnizat multe momente 
palpitante și a avut spectaculoase 
răsturnări de scor. Timișorencele, 
dovedind o pregătire fizică superi
oară, au putut să atace insistent în 
finalul meciului și să obțină o vic
torie muncită. Echipa oaspe a avut 
momente cînd a deținut iniția
tiva și cînd a condus destul de 
clar: 6—3 (min 10) și 11—8 (min. 
39). Gazdele, cum spuneam, au avut 
puterea de a egala și chiar de a 
prelua conducerea (min. 48). De no
tat că la scorul de 12—11 pentru 
Universitatea Timișoara, Furcoi 
(,,U“București) a ratat o aruncare 
de la 7 m. Au înscris: Metzenrath 
(7), Ibadula (2), Onofraș, Rigo și 
Popa pentru învingătoare, Arghir 
(4), Furcoi (2), Iordache (2), Dobîr- 
ceanu, Popa și Dumitru pentru în
vinse. Au condus Gh. Lungu și 
H. Boschner — ambii din Brașov. 
(P. ARCAN — coresp. județean)

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚĂ 
ODORHEI 9—9 (4—6). Meciul a fost 
în permanență echilibrat, cu toate 
că oaspetele au condus în majori
tatea timpului. Ele au avut la un 
moment dat, în repriza secundă, 
chiar un avantaj ce părea hotărî-

• C.S.M. Suceava — Rulmentul 
Birlad 4—8 (0—4). Joc de mare 
luptă. Bîrlădenii, mai rutinați, au 
cîștigat pe merit. Au maircat: Cris
tea — două încercări pentru Rul
mentul. respectiv Ștefu — o în
cercare. A arbitrat foarte bine 
Aurel Gageatu. (Constantin ALEXA, 
coresp. județean).

★
în turneul de calificare pentru 

divizia A :
Agronomia Cluj — Constructorul 

București 25—6 (15—6) ; Chimia Nă
vodari — U.R.A. Tecuci 14—0 
(6-0).

★
în semifinalele campionatului na

țional de juniori :
Clubul sportiv școlar București — 

Farul Constanța 13—13 (4—3) :
Școala sportivă nr. 2 București — 
Grivița Roșie 6-3 (0-3).

«

POLO
Ieri au început întrecerile dn 

grupa B a campionatului divizionar 
de polo. în Capitală, la ștrandul 
Tineretului, s-au întîlnit formațiile 
Școlarul și Industria linii Timișoa
ra. Pentru debutul lor în prima di
vizie națională, tinerii poloiști de 
la Școlarul (deși lipsiți de aportul 
lui L. Răducanu) au jucat foarte 
bine. înregistrînd o victorie la scor. 
Partida a fost echilibrată doar în 
primele două reprize ; în continua
re însă, timișorenii cu o formație 
mult întinerită, dar insuficient pre
gătită, au cedat pasul, lăsîndu-i pe 
școlarii bucureșteni să zburde în 
voie. Scorul final de 8—2 (2—1.2—1, 
2—0, 2—0) a fost realizat de Pițigoi

Spațiul restrîns al cronicilor nu 
ne-a permis să amintim numele tu
turor celor care au cîștigat probele 
rezervate celor mai tineri pistarzi, 
ce și-au disputat întîietatea cu ar
doare în completarea programului 
„Cupei F.R.C." O facem acum, 
menționînd că juniorii M. Bonciu 
(Șc. sp. nr. 3), R. Simion (Șc. sp. 
nr. 1), G. Andoniu (Dinamo) și e- 
chipa Șc. sp. nr., 3 au fost învin
gători merituoși, oferind — împreu
nă cu adversarii lor — curse atrac
tive.

întrecerile primelor două reuni
uni au constituit și o verificare a 
stadiului pregătirilor pistarzilor ro
mâni, susceptibili de a reprezenta 
țara noastră în viitoarele con
cursuri internaționale. Sportivii noș
tri au dominat, obținînd victoria 
pe toată linia în confruntările cu 
selecționata de tineret a Bulgariei, 
în schimb, rezultatele înregistrate 
de învingători nu sînt de natură 
să ne mulțumească. Ne referim în 
special la echipa de tineret (care 
se antrenează pentru concursul 
„Prietenia", programat în luna iu
lie la București), învinsă detașat de 
garnitura similară a Bulgariei : 
5:04,8—4:58.2 în proba de 4 000 m 
urmărire. Antrenorii tinerilor pis
tarzi, Mircea Mihăilescu și Dan 
Budișteanu, au pus insuccesul pe 
seama procesului defectuos de pre
gătire (la cluburi) șl a lipsei de 
concursuri tari, în care viitorii per
formeri să se rodeze.

Nici seniorii nu au dat randa
mentul scontat, cifrele înregistrate 
de ei în proba olimpică de 1 000 m, 
cu start de pe loc, fiind departe de 
recordul republican. Se plănuia, 
pentru a se verifica potențialul e- 
chipei naționale de seniori, să se 
alcătuiască o reprezentativă forma
tă din cele două puternice secții, 
Steaua și Dinamo, dar s-a aler
gat, din motive greu de înțeles, tot

Pe cluburi. Și încă ceva negativ: 
între alergătorii steliști și dinamo- 
viști a început să se nască o ri
valitate nedorită. Ei se subestimea
ză în concursuri sau se evită în u- 
nele probe, cum a fost în cursa da 
eliminare la două ture, unde nu a 
luat startul nici un dinamovist, a- 
titudini dăunătoare sportului cu pe
dale.
Ultima reuniune a „Cupei F.R.C.' 
a fost amînafă pentru marți după- 
amiază, din cauza ploii care a că
zut ieri dimineață.

Troian lOANlJESCU

ȘTIRI.., REZULTATE..,
• Jucătorii cunoscutei echipe di

vizionare, Rapid București, au în
treprins de curînd un turneu în 
Iugoslavia, susținînd două întîlniri 
cu popicarii de la K.K. Sarajevo, 
în întrecerea pe echipe, feroviarii 
au învins cu scorul de 5 206—5 090 
p.d. Autorii principali ai victoriei : 
I. Petru — 942 p.d., A. Lupșan — 
888 p.d. șl C. Rădulescu — 864 p.d.

în turneul individual, la proba 
de 100 bile mixte, a ieșit învingă
tor C. Rădulescu cu 477 p.d.. urmat 
în clasament de iugoslavul I. Brdo- 
novic — 470 p.d. și A. Lupșan — 
459 p.d.

• Campionatul județului Con
stanța la bowling s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : echipe — 1. 
I.T.C. 20 p., 2. Constructorul 16 p., 
3. Balaș 14 p ; individual — N. Do- 
bre (I.T.C.) 5 041 p. la 20 partide 
seniori, Maria Stoica (Tomistex) 
2 635 p. la 18 partide senioare și 
Ion Dumitriu (I.T.C.) 3 458 p., la 20 
partide juniori.
■t—«llll IWMW—■

HALTERE VASILE DEAC (STEAUA)

Șl SPIRIDON HERGHELEGIU (C.S.M. CLUJ)

AU STABILIT 8 NOI RECORDURI REPUBLICANE!
CLUJ, 27 (prin telefon). — Du

minică, în sala Armatei din lo
calitate, au continuat întrecerile 
campionatelor republicane de hal
tere ale seniorilor. Numărul mai 
mic de participanți la categoriile 
mari i-a determinat pe organiza
tori să programeze în dimineața ul
timei zile de concurs disputele pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni la semigrea (90 kg), grea 
(110 kg) și supergrea (+110 kg).

Confruntările celor mai grej hal
terofili au fost însă, mult mai in
teresante decît se presupunea, lup
ta fiind îndîrjită nu atît pentru o- 
cuparea locurilor fruntașe (ierarhia 
fiind, oarecum, cunoscută), cît pen
tru obținerea unor rezultate valo
roase. De altfel, în aceste con
diții, nici nu este de mirare că 
încă de la prima probă, „smulsul”, 
trei recorduri naționale au tre
cut în... domeniul trecutului. 
La categoria grea, clujeanul SPI
RIDON HERGHELEGIU (antrenor 
Țiberiu Roman), în cea de a treia 
încercare la care îi dădea dreptul 
regulamentul campionatului și-a 
corectat propriul record ; 140 kg 
(v.r. 137,5 kg).

La puțină vreme după reușita 
clujeanului VASILE DEAC (Stea
ua), campionul categoriei super
grea. tot din cea de a treia încer
care, și-a învins propriu-i record 
la același stil (smuls), fixînd bara 
ce cîntărea 147,5 kg (v.r. 145 kg). 
Dar, noul record a „trăit" puțin 
timp. Simțindu-se foarte bine, ste-

listul (antrenor prof. Ștefan Achim) 
a cerut greutăți pentru 150 kg. El 
a fixat cu destulă siguranță bara 
deasupra capului, demonstrînd că 
mai are însă suficiente resurse. 
Mergînd pe același drum, tînărui 
descoperit acum bîțiva ani de an
trenorul sibian Toma Oprea Popa 
poate face pași însemnați pe dru
mul performanței. Iată primii cla
sați la „smuls" — semigrea): 1. 
GH. STOICESCU (Steaua) 132,5 kg, 
2. Gh. Teleman (Olimpia Buc.) 130 
kg, 3. I. Orosz (CSM Cluj) 115 kg; 
grea: 1. S. HERGHELEGIU 140 kg,
2. C. Popescu (Steagul roșu Bv.) 
130 kg, 3. M. Parapancea (Steaua)
122.5 kg ; supergrea : 1. V. DEAC
147.5 kg, 2. St. Kreicic (CSM Cluj) 
125 kg, 3. N. Bănciiă (Rapid) 110 kg.

Primii clasați la „aruncat" — 
semigrea: 1. ST. PINTILIE (Mine
rul Lupenl) 165 kg, 2. Gh. Stoi- 
cescu 157,5, 3. Gh. Teleman 157,5 kg 
grea: 1. S. HERGHELEGIU 185 kg 
(nou record), 2. G. Popescu 167,5,
3. ,M. Parapancea 167,5 ; supergrea : 
1. V. DEAC 187,5 (nou record) și 
din a 4-a încercare — 192,5 kg, 2. 
St. Kreicic 160 kg, 3. I. Vlădăreanu 
(Olimpia) 155 kg ; „total” — se
migrea : 1. GH. STOICESCU 290 
kg, 2. Gh. Teleman 287,5, 3. Șt. 
Pintilie 280 kg ; grea : 1. S. HER
GHELEGIU 325 (nou record), 2. 
C. Popescu 297,5, 3. M. Parapancea 
290 kg; supergrea: 1, V. DEAC 
335 kg (nou record), 2. St. Kreicic 
283 kg, 3. I. Vlădăreanu 265 kg.

Mihai TRANCA

I.E.F.S. - NOUA CAMPIOANA A ȚĂRII
tor: 8—5 (min. 39). La acest scor, 
Ana Stănișel (Rapid) a ratat o a- 
runcare de la 7 m (ea repetînd... 
figura și în finalul jocului!). în ul
tima parte, feroviarele, mal insis
tente, au egalat: 8—8 (min 43), au 
preluat conducerea (9—8, min. 45), 
dar jucătoarele din Odorhei au reu
șit, la rîndul lor, să egaleze: 9—0, 
scor cu care partida s-a încheiat. 
Au înscris: Stănișel (3), Amaran- 
dei (2), Crișu, Rusoiu, Gheorghe, 
Constantin pentru Rapid, Mikloș (6), 
Teglaș, Balint, Szasz pentru Voința, 
Au condus M. Andrei și V. Rădu
lescu, ambii din Craiova. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
- MUREȘUL TG. MUREȘ 16—10 
(6—6)..Echipa oaspe a rezistat doar 
o repriză Cele mai multa puncte 
au fost înscrise de: Oțoiu (5), 
Kaspari (4) — Constructorul,
Buta (3), Frînc-u (3) — Mureșul.
A condus cuplul reșițean A. Mun
teanu șl Șt. Micloș.

MASCULIN

VOINȚA BUCUREȘTI — INDE
PENDENȚA SIBIU 22—14 (10—8). 
Partida nu s-a ridicat la nivelul pre
tențiilor unul joc de primă catego
rie, chiar dacă ploaia a influențat 
tn bună măsură comportarea ju
cătorilor. Totuși, handbaliștli de la 
Voința s-au arătat superiori, știind 
să se descurce mai bine în finaliza
rea acțiunilor (în acest sens a ex
celat Roșescu) pe terenul alunecos. 
Cele mai multe puncte : Dima (13) 
și Roșescu (7) — Voința. Oană (7)
— Independența. Au condus D. Pu
rică și V. Erhan — Ploiești. (GH. 
ANDREIȚA — coresp.),

MINAUR BAIA MARE — UNI
VERSITATEA CLUJ 25—15(11—8). 
Meciul a fost peste măsură de dur 
(in total 7 eliminări i 5 Minaur și 2 
Universitatea), ceea ce și explică a- 
bundența aruncărilor de la 7 m (13) 
dictate de cei doi arbitri. Cele mai 
multe goluri : Panțîru (9), Palko (9)
— Minaur, Popa Săviștean (4), Chir- 
cu (3) — Universitatea. Au condus 
V. Căpățînă șl M. Weisselbaum — 
Timișoara

TIMP VARIABIL — REZULTATE LA FEL!

Rezultatele reuniunii au punctat sem
nificații variabile, ca și starea vremii 
de la Ploiești, dar nu în raport direct 
cu aceasta. Au fost recomandați să cîș
tige de către performanțele anterioare : 
Cascada, Veranda, Begonia șl M&deș.

VICTORII LA SCOR ÎN CAMPIONATUL DIVIZIONAR
3, Constantinescu 3. Tomescu 2 
(Școlarul) și Roth 2 (Industria linii). 
A arbitrat corect Gh. Cociuban 
(Buc.).

La Tg. Mureș, meciul de reintra
re în prima divizie a formației lo
cale nu a fost de bun augur. întîl- 
nind o echipă (Crișul Oradea) mult 
mai experimentată, jucătorii de la 
Mureșul, deși au rezistat onorabil 
timp de două reprize, au fost ne- 
voiți să cedeze la scor. Poloiștii 
orădeni au înotat mult și au ac
ționat destul de variat, cîștigînd cu 
10—4 (1—1, 3—1, 3—0. 3—2). Au 
marcat: Freund 4, Alexandrescu 2. 
Muth 2, Feher. Roth pentru Crișul 
și Szarvady, Ciutac, Boih pen-

tril Mureșul. (A. HARKO, coresp.). 
în partida Olimpia Oradea — 

Vagonul Arad, un prolog neaștep
tat : în lipsa arbitrului delegat N. 
Toth (Tg. Mureș), gazdele au fost 
de acord ca jocul să fie condus de 
către T. Kincs din Arad. Acesta a 
arbitrat foarte bine, consfințind în 
foaia de arbitraj scorul final de 
11—5 (4—2, 3—1, 0—2, 4—0) pentru 
Vagonul. Arădenii au înotat mal 
rapid, au atacat continuu, obținînd 
un succes facil. Au înscris : Albert 
3. Leszay 2. Marc 2, Capotescu, Tu
nam, Suhanek, Unc pentru Vago
nul și Spiengold 2, Szigety, I. Vidi
can, C. Vidican pentru Olimpia. (!’. 
LORINCZ, coresp).

N-au îndeplinit aoeleașl condiții — deși 
conduși foarte frumos —: Hegemona șl 
Raliu. Pe atari coordante s-a înscris 
șl insatisfacția publicului. Subliniem 
că: elevii lui Tănase au trecut da trei 
ori biruitori potoul, Traian Marcu conti
nuă să facă furori cu evoluția mînjilor 
săi șl Andrei BraUowsky ne oferă 11- 
naluri de cursă care ne răscolesc nos
talgia alergărilor de la Băneasa Trap!...

Deși pregătirea viitorilor derbyști alta 
abia în faza primară, nu poate fj con
semnată deocamdată decît comportarea 
de duminică a iepel Senzația. Restul mi
zează probabil pe elementul surpriză.

Rezultate tehnice s cursa I Sfătoasa 
(N. ion) 41 Hlrca, simplu 8, ordinea 11 ț 
cursa a II-a Cascada (Tr. Marcu) <7,3, 
Rost, simplu 3, event 14, ordinea 8; 
cursa a ni-a Antet (A. BraUowsky) 
33,3 Karlinga, simplu 3, event 8, ordi
nea 13: cursa a IV-a Veranda (N. San
du) 30,7, Zălog, simplu <1, event 88, 
ordinea închisă, cursa a V.a Begonia (D. 
Toduță) 30,2, Perja, simplu 3, event 435. 
ordinea 42, triplu cîștlgătcr 811; cursa a 
Vl-a Hegemona (L Moldoveanu) 39,7, 
Rapsod, simplu 9, event 53, ordinea 39, 
triplu cîștigător 3268 ; cursa a VH.a Ra
liu (N. ion) 27,1, Senzația, Silvia, sim
plu 5, event 70, ordinea 17, triplu clștl- 
gător 804 ordinea triplă 1164; cursa a 
vni-a Mădeș (G. Tănase) sa,8, Somno
roasa, simplu 5, event 49, ordinea 27, 
cursa a IX-a Trufia (G. Tănase) 40,2, 
Osaca, simplu 12, event 17, ordinea 23. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 17.513 șl s-a închis. Retrageri: Vetu- 
ria șl Sllur.

JNiddy DUMITRESCU
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ÎN DIVIZIA B, CÎTE DOUĂ ECHIPE, 
LA EGALITATE, ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR

SERIA I: POLITEHNICA IAȘI - ÎNVINSĂ LA OLTENIȚA

ÎN VESTIARE, CÎND EMOȚIILE S-AU RISIPIT...
Mai este puțin pînă la începerea 

meciului și o înțelegere mutuală 
ține departe de cabina română ori
ce privire sau ureche 
Doar Valentin Stănescu iese 
cînd în cînd pe culoar, inspiră a- 
dînc și dă drumul la aer cu șuierat 
zgomotos. își potolește emoția, de
sigur. Iată însă că vine și vre
mea „încălzirii" de rigoare, se iese 
în monom, cu toții au fălcile știin
țe, o încordare firească împietrește 
atmosfera...

Peste o jumătate de oră. cele 
două echipe se întîlnesc în capul 
tunelului de acces spre terenul de 
joc. Din cele două tabere se stre
coară priviri scurte, furișate ; ni 
s-a părut nouă sau antrenorul 
Buschner îl fixează mai îndelung, 
mai temător, mai circumspect pe 
Dobrin ? Nu e cazul unor inter
venții reportericești, pixul rămîne 
cuminte în buzunar, ne dăm per
fect de bine seama că istoria a- 
cestui meci da mare miză nu se 
poate „scrie" decît pe gazon și nu 
se poate relata decît la urmă, la 
cabinele în care a rămas deopo
trivă teamă și speranțe...

După 45 de minute. înregistrăm 
primele declarații (spontane). Au 
fost rostite la distanță, în timp și 
în spațiu, dar în gura lui Dumi
trache și Radu Nunweiller au ră
sunat întocmai : „Mare noroc au 
avut, putea fi 2—0 pentru noi!“...

în fine, în min. 90. Buschner pă- 
lăsește primul terenul, e solitar, 
trist, îngîndurat, cu capul între 
umeri, pare mai mic și mai firav 
decit este, în întunericul și imen
sitatea tunelului, li respectăm tă
cerea. Ne îndreptăm, firesc, spre 
vestiarul românesc. Inutil sâ mai 
descriem explozia de bucurie, îm
brățișările. sărutările celor victo
rioși. VALENTIN STĂNESCU tu
nă, se rostogolesc din pieptul lui 
voinic cuvinte afectuoase, de feli
citare și laudă.

îl interpelăm. Nu poate vorbi 
mult, obosit de atîta satisfacție: 
„Băieții au jucat foarte bine, disci
plina tactică a fost riguros respec
tată. Superioritatea noastră la mij
locul terenului a decis rezultatul. 
De ce l-am schimbat pe Marcu ? 
în momentul acela nu mai era ne
voie de un jucător eminamente 
ofensiv. îmi trebuia cineva care să 
mai vină și la mijlocul terenului. 
Așa cum mă așteptam, echipa 
Il.D.G.-ului și-a onorat reputația. 
A demonstrat o capacitate fizică 
remarcabilă, forțîndu-și energic 
șansa în ultima parte a meciului".

Și mai departe: RADU NUN
WEILLER (pe fața căruia sa văd 
urmele marelui efort depus) : Jucînd 
numai așa, foarte bine, cu mare dă
ruire, cu un pronunțat simț colec
tiv, puteam obține victoria' 
BRIN : „M-am pregătit 
pentru această întîlnire, de o lună 
de zile nu am băut nici măcar un 
pahar de bere. Meciul următor cu 
R.DG.-ul. în deplasare, va fi mai 
ușor pentru noi, pentru că ei vor 
trebui să atace și întotdeauna lu
crul acesta este mai dificil". RA
DU CANU : „în prima 
m-ain accidentat, la pauză 
făcut o injecție ca să pot 
în teren. Adversarii nu 
des la poartă, dar cind au

indiscretă.
din
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METALUL BUCUREȘTI — ME
TALUL PLOPENI 2—0 (1—0). Joc 
de uzură, dominat de bucureșteni. 
Oaspeții s-au apărat, în general, 
bine și au ripostat uneori pericu
los, dar incursiunile lui Florea și 
Spiridon nu au fost, susținute de 
colegii lor. Ambele goluri au fost

din handicap. A condus foarte bine 
C. Ghemigean — București.

F. C. GALAȚI — GLORIA BU
ZĂU 2—1 (2—0). Gălățenii au do
minat în majoritatea timpului (ra
port de cornere : 16—5 în favoarea 
lor). Oaspeții »-au apărat destul

pentru lovire reciprocă. Au mar
cat : Nicoară (min. 35) și Stoicescu 
(min. 89). (I. TURȘIE, coresp.).

C.F.R PAȘCANI — C. S. TÎRGO- 
VIȘTE 1—0 (1—0). Feroviarii, mai 
periculoși în acțiunile ofensive, au 
cîjtlgat La limită, prin golul înscris

au șutat 
DUMITRU: 
enervat că nu-mi ies pasele, m-am 
mobilizat, și lucrurile nu au ieșit 
rău pînă la urmă. Credeam că ju
cătorii din R.D.G. au un potențial 
ofensiv mai ridicat".

La plecare, spre cabina R.D.G.-u- 
lui îi solicităm impresiile lui ION 
ALEXANDRESCU, secretar gene
ral în F.R.F.: „De mult nu am mai 
văzut echipa noastră evoluînd așa 
de bine. Băieții, fără excepție, au 
jucat matur, tehnic, inteligent. 
R.D.G.-iștii au avut o șansă consi
derabilă la cîteva ocazii bune ale 
noastre de a marca, în orice caz 
măiestria lor în a închide culoa
rele 
este

zdravăn, credeți-mă". 
„După 15 minute m-am

de acces spre propria poartă 
remarcabilă"...

vestiarul echipei R. D. Ger-în
mane este greu de intrat. Oaspeții 
se scuză și argumentează, că po
trivit unei tradiții, după toate me
ciurile are loc o scurtă analiză, cu 
jucătorii și se discută perspectivele 
viitoarelor întîlniri. De fapt, discu
țiile jucătorilor din echipa oaspe 
nu durează mult. în ușa cabinei, 
GEORG BUSCHNER este așteptat 
de numeroși ziariști români și ger
mani și, fără a i se pune o între
bare, antrenorul reprezentativei

R. D. Germane ne spune : „Echipa 
mai bună a ciștigat. Românii au 
fost mal incisivi, au luptat cu 
mare ardoare, în timp ce jucătorii 
noștri au evoluat la valoarea lor 
normală, abia după ce s-a înscris 
golul partidei. Ritmul de joc a fost 
impus de români. Ei au dictat 
tempoui la mijlocul terenului și 
din această cauză, atacul nostru 
nu s-a putut lega. Dumitru și Du- 
mitracho mi-au plăcut cel mai 
mult, dar în general toată forma
ția gazdă a jucat bine, lucru la 
care de altfel mă și așteptam. Și 
băieții mei au depus mari efor
turi. Nu pot însă evidenția pe ni
meni și nici să aduc vreo critică. 
Mijlocașul Lauck ar fi putut da 
mai mult și Blochwitz are poate 
pe conștiință golul, dar, vai, cine 
nu greșește într-un meci!... De 
cum înainte, misiunea noastră 
C.M. a devenit mai grea".

în pauzele de așteptare din fața 
ușii vestiarului auzim și cîteva pă
reri ale ziariștilor oaspeți venit! 
la București.

WOLFGANG HEMPEL — craini
cul reporter al Radiodifuziunii din 
R.D.G. ; „Ritmul impus de români 
a fost hotăritor. Jucătorii germani 
chiar cînd au fost în posesia ba
lonului, nu au știut să lege com
partimentele. Blochwitz a greșit as
tăzi, dar să nu uităm că în urmă 
cu 6 ani, tot el ne-a cîștigat meciul 
do Ia București apărind penalty-ul 
executat de Sasu.

a- 
în

După Buschner iese și căpita
nul echipei, BRANSCH. Afectat, fi
rește, de înfrîngere, el spune că a 
avut mult de furcă cu Dumitrache, 
un tehnician fin, foarte periculos 
în fazele de finalizare. „Dacă 
Blochwitz nu ar fi primit golul din 
propria-i 
nea egal, 
calificare 
deschisă

în fine, ultima „haltă" o facem 
în vestiarul arbitrilor. Austriacul 
ERICH LINEMAYR : „Ritmul de 
joc impus de gazde a fost hotărî- 
tor. Ocaziile au fost de partea lor, 
ca și aproape întreg cursul meciu
lui. După 1—0, firește meciul s-a 
echilibrat, dar nu s-a mai modifi
cat nimic pe tabela de marcaj. De 
la învingători mi-au plăcut Sătmă
reanu și Dumitrache, de la oaspeți, 
Sammer și Bransch. După meciul 
de astăzi, lupta pentru primul loc 

a
neatenție scorul rămî- 
Acum insă lupta pentru 
continuă și este încă 

ambelor pretendente...

în clasamentul grupei a IV-a 
devenit mai pasionantă".

Ion CUPEN
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(Urmare din pag l)

s-a dovedit utilă, eficace pentru par
tenerii noștri de întrecere de ieri 
pentru că în întreaga primă repriză 
echipa României, deși ataca, ataca 
și iar ataca, se izbea de defensiva 
adversă ca de o redută inexpugna
bilă, Ca urmare, au lipsit practic, 
fazele de gol, acțiunile formației 
române devenind la un moment dat, 
stereotipe, mai ales că centrul defen
sivei adverse era de-a dreptul barica
dat iar pe aripi Troi și — mai ales — 
Marcu, întîrziau în a-și găsi posibili
tățile de expresie. în aceste condi
ții, echipa României a încercat pe 
două căi: prin acțiuni individuale 
ale apărătorilor (nesupuși severului 
„om la om“ al adversarului), ceea 

■ ce a permis lui Dinu, Deleanu, Du
mitru, să se evidențieze sau prin 
„croșetări" de genul celor întreprin
se de Dumitrache de cîteva ori, 
dar care n-au izbutit prin pădurea 
de apărători din fața porții lui 
Blochwitz. Din același motiv, nici 
cele cîteva „un-doi“-uri promovate 
de Radu Nunweiller n-au adus so
luția.

CONCLUZIILE UNEI PRIME 
REPRIZE

Foarte activ ieri, Dumitrache a 
semănat în repetate rînduri panică 
în careul advers, In imaginea de 
față, el a reluat cu capul, spre 
poartă, o minge centrată de pe 

aripa dreaptă

FILMUL JOCULUI
(Urmare din vag 1)

bu- 
din 

său,

al lui Dobrin și un șut, din dezechi
libru, al lui Nunweiller mențin 
(min. 25) alerta la poarta oaspeților, 
dar publicul începe să dea semne 
de nerăbdare.

Dinu și Dumitru simt tensiunea 
tribunelor, lansează, des, pase lungi, 
însă fără suficientă adresă. în min. 
31, o rapidă manevră a oaspeților 
îl repune pe Peter Ducke în poziție 
de șut; din colțul drept al careului 
de 16 m, acesta trimite înșelător, cu 
efect, în sțînga lui Răducanu care 
salvează în ultimă instanță.

Reținut și neinspirat o bună 
cată de vreme, Dumitru iese 
anonimat în min. 39 cînd șutul
expediat de la aproximativ 30 m, 
este respins cu dificultate de Bloch
witz în picioarele lui Dumitrache, 
care, speriat, parcă, de ocazia ce i 
se oferă, reia, din apropiere, ală
turi de poartă.

A fost ultima fază notabilă a a- 
cestei prime reprize, pe parcursul 
căreia precipitata dominare a for
mației noastre n-a putut desface de
cît rareori defensiva hotărîtă a 
oaspeților.

Toate speranțele rămîn pentru 
repriza secundă. Tricolorii încep la 
fel de puternic și cu un plus de cla
ritate în apropierea „16“-lui advers, 
în min. 48, la o lovitură liberă (de 
la 20 m). Dumitru trimite cu puțin 
alături de poartă ; în min. 50, pașa 
trimisă în adîncime de Dinu îl gă
sește demarcat în careu pe Dumi
trache. dar mingea șutată de acesta, 
dintr-o bucată, este deviată în cor
ner de Sammer. în acest minut (50), 
vor fi trei cornere consecutive care, 
parcă, anunță și golul cel muit aș
teptat. Destul de sîcîit, Blochwitz 
își pierde din calm ; la o minge re
cuperată de el, la circa 10 m de 
poarta sa. lateral dreapta ; inten
ționează s-o repună, repede, la un 
coechipier însă greșește și o trimite 
spre DUMITRACHE, aflat la circa 
25 m de poartă ; înaintașul nostru 
amortizează balonul din aer cu 
stîngul. îl trece pe celălalt picior, 
după care, rapid (văzuse poarta pă
răsită), îl trimite cu precizie, în 
plasă Tardivă, acum, încercarea 
disperată a lui Blochwitz de a mai 
ajunge mingea. 1—0 PENTRU RO
MANIA, în min. 54 și, mai elibe
rați din strînsoarea emoțiilor 
după gol — tricolorii „leagă"

Guadalajara", croșetînd, în stilul 
său, trei apărători ai lui Buschner, 
mai puțin siguri pe ei după deschi
derea scorului,

întreg jocul capătă o altă culoa
re, mai ales că și oaspeții, țintind 
acum egalarea, se grăbesc mai 
mult, Se văd mai des în atac. în 
min, 62, P. Ducke scapă frontal, dar 
cînd să șuteze e deposedat, in ex
tremis, de Dinu care acordă corner, 
în min. 65 și 68, antrenorul oaspe
ților operează două schimbări, tri- 
mițînd în teren ph Vogel și Pom- 
merenke : primul, un înaintaș cu 
experiență, cel de-al doilea, un mij
locaș de atac. Totuși, ocazia clară 
de gol o semnalăm (min. 67) la 
poarta lui Blochwitz : cu o pasă 
inteligentă, trimisă în adîncime, cu 
efect, printre doi adversari, Nun
weiller îl găsește liber pe Troi care, 
însă, se precipită și nu reușește să 
aleagă cea mai bună continuare. 
Emoții (min. 72) la poarta lui Rădu- 
canu, asaltată de trei cornere con
secutive.

Două minute mai tîrziu, Sătmă
reanu Se complică (în 
jeze terenul), ezită și 
de Streich care, de la 
lateral stingă, trimite 
poarta părăsită de Răducanu. 
min. 75 Dumitru șutează, de la 

mingea 
Mare 

Dumi-
Pe

Așa îneît primele 45 de minute 
n-au cunoscut efectiv, decît două 
momente de „mare seînteie" la 
poarta oaspeților, plonjonul cu 
capul al lui Nunweiller și reluarea 
lui Dumitrache (peste bară), la ri
posta lui Blochwitz în urma „bom
bei" lui Dumitru. A fost, în general, 
o repriză care a aparținut net echi
pei române. încurajatoare, prin po
tențialul de joc arătat, în general, 
de „tricolori" dar, în același timp, 
îngrijorătoare prin incertitudinile pe 
care le lăsa să planeze asupra reu
șitei ulterioare și — de ce n-am 
spune-o — prin fiorii pe care ni-i 
strecuraseră de cîteva ori unele 
contraatacuri adverse, periculoase 
nu atît prin măiestria lor cit prin 
incărcătura atletică și prin conjunc
tura decurgînd din „setea de teren 
advers" a apărătorilor români.

lonate, ieșind mai mult la atac, în- 
cercînd egalarea. A urmat cea mai 
frumoasă perioadă a meciului, pen
tru că acum echipa noastră juca 
mai descătușată nervos și pe spații 
mai largi. Jocul lui Radu Nunweiller 
cu marea lui inteligență fotbalisti
că, a căpătat valențe noi, Dumitru 
a redevenit componentul unui cuplu 
de mijlocași care va domina, de
sigur, o certă epocă a echipei noas
tre naționale, Dumitrache — cu mai 
mult spațiu de acțiune — a confir
mat că virtuozitatea poate pune în 
dificultate forța, Troi și Marcu au 
început să fie extremele dorite. In 
jocul echipei noastre s-au simțit a- 
cum echilibrul, soliditatea, maturi
tatea. Apărarea s-a efectuat calm 
(Dinu a procedat cu înțelepciune ju- 
cînd' acum un fundaș central cla
sic), pe alocuri s-a păstrat mai în
delung balonul pentru a tempera 
spiritul ofensiv revalorizat brusc de 
oaspeți. In atac s-au întreprins ac
țiuni colective variate — regizate de 
Nunweiller, ieri cel mai bun jucă
tor de pe teren — și ocaziile de gol 
au fost mult mai numeroase, unele 
dintre ele (Troi, Marcu) goluri gata 
făcute. Este într-un fel, păcat că ele 
n-au fost exploatate pentru că real
mente echipa României merita să 
fie răsplătită printr-un scor mult 
mai confortabil pentru acest joc, 
pe care l-a condus tot timpul și care 
i-a adus — doar într-o singură re
priză, cea secundă — un raport de 
cornere rar întîlnit în meciuri in- ■ 
terțâri, de 12—3 I

NOTĂ BUNĂ Șl PREGĂTIRII 
FIZICE

CEA MAI FRUMOASĂ PARTE 
A MECIULUI

loc să dega- 
e deposedat 
circa 14 
alături

m, 
de 
In 
30

mai 
des și mai clar acțiuni periculoase 
în careul advers. în min. 55 auto
rul golului își face „numărul de la

m, prin surprindere, dar 
ocolește, cu puțin, poarta, 
ocazie de gol, în min. 77 : 
trache îl servește, în careu, 
Marcu care, după ce ezită, reia de 
la 5—6 m, într-un apărător care 
acordă corner. Un minut mai tîr
ziu, Marcu este înlocuit cu Țară , 
lungă. în min 79, la o excelentă 
pasă a lui Dobrin, Dumitrache își 
prelungește prea mult balonul, care 
iese dincolo de linia de fund. Fa
zele se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta și, în min. 80 și 81, 
Sătmăreanu (dublaj perfect, inter
cepție promptă) și Răducanu rezolvă 
in extremis. Minutele trec, formația 
oaspete dă semne de nervozitate și 
lui Seguin i se va arăta cartonașul 
galben, după ce în prima repriză 
îl văzuse Peter Ducke. Ultimele 
emoții la poarta lui Răducanu : 
Pommerenke, lansat pe aripa dreap
tă, centrează în careu, spre punc
tul de la 11 m, de unde Kreische 
reia cu capul, plasat; Răducanu 
este la post și reține cu siguranță.

Puțin mai tîrziu, uratele celor 
aproximativ 70 000 de spectatori 
acoperă ultimul fluier al arbitrului 
austriac Linemayr. Tricolorii au 
obținut o victorie la limită, dar pe 
deplin meritată.

După pauză, jocul a păstrat un 
timp același aspect. Dar, chiar din 
primele minute de după reluare, 
din avalanșa de cornere, acordate 
prin salvări de ultim moment, de 
la poarta iui Blochwitz, se vedea 
că, în balanța meciului, pe talgerul 
nostru ponderea crește I A venit 
apoi Dumitrache cu acea demon
strație de agilitate, în agățarea min
gii aruncate imprecaut de Blochwitz 
și cu șutul acela viclean care a adus 
golul și, practic, conturile erau în
cheiate. De acum, după aceleași re
guli ale competiției, echipa R. D. 
Germane a abandonat redutele eșa-

Nu ne vom încheia cest comenta
riu fără a sublinia și buna pregătire 

fizică a echipei. Este clar că între 
o formație care se apără, și deci 
face economie de efort, și alta care 
atacă tot timpul, cea solicitată mai 
mult este cea de-a doua, în cazul 
în speță cea română. Cu toată a- 
ceastă mare solicitare, fizică și ner
voasă, la care a fost supusă de di
namica jocului, echipa României n-a 
terminat cu un potențial redus față 
de start; dimpotrivă, așa cum s-a 
văzut, ea s-a mișcat mai mult în 
teren tocmai în final. Este urma
rea bunei pregătiri fizice a echipei, 
dar... ce poate face această pregătire 
dacă nu e susținută și de ambiție, 
de forța morală ? Or, ieri, nici a- 
ceste calități n-au lipsit echipei 
noastre! Le-a etalat, chiar 
plin...

din

acest 
noas-

Deocamdată atît, despre 
meci care confirmă că echipa 
tră s-a angajat ferm pe drumul bun, 
al revitalizării sale. Alte discuții în 
numerele viitoare. Discuții și învă
țăminte, cu atît mai necesar a fi 
extrase cu cit meciul cu R.D.G. mai 
are și... un retur 1

Extrema stingă bucureșteană Decu acționînd in careul 
(toți de la Metalul Plopeni) încearcă să îndepărteze 
talul Plopeni 2—0)
contestate, nejust, de jucătorii de 
la Plopeni. La primul — în min. 
28 — la centrarea lui Vîță, balonul 
a fost oprit cu mina de Spiridon, 
în careu, și Georgescu a transfor
mat penalty-ul. La al doilea, oaspe
ții au reclamat ofsaid, dar Rădoi 
(min. 85) se afla în fața fundașu
lui advers cînd a pornit în acți
une, a intrat în careu și a marcat. 
A arbitrat bine S. Drăgulici — Dro- 
beta Tr. Severin. (D. NEGREA).

oaspeților. Jucătorii Grecu, Giba ji portarul Mărculescu 
pericolul. (Fază din partida Metalul București — Me- 

Foto: V. BAGEAC
contraatacat peri-de bine și au 

culos. Golurile au fost înscrise de
I. Ionică (min. 27), Grozea (min. 41), 
respectiv Nedelcu (min. 61). V. Mur- 
gășan — București a arbitrat foar
te bine. (V. ȘTEFĂNESCU. coresp.).

de Panait 
foarte bine 
(C. ENEA,

(min. 41). A arbitrat 
F. Kossuth —■ Buzău, 

coresp.).

S N. OLTENIȚA — POLITEHNI
CA' IAȘI 2—1 (1—0). După cum 
s-a desfășurat jocul (sîmbătă după- 
amiază pe stadionul din Oltenița), 
rezultatul întîlnirii nu constituie o 
surpriză. Studenții au evoluat la 
un bun nivel doar în unele peri
oade și, în special, spre sfîrșitul 
meciului. în rest, ei au practicat 
un joc fără orizont, făcînd eforturi 
de a nu primi goluri mai multe. 
Localnicii au valorificat din plin 
avantajul terenului, avînd inițiati
va în marea majoritate a timpu
lui. în prima repriză, după ce Po
litehnica a ratat posibilitatea de a 
deschide' scorul (Amarandei — min. 
20 și 36 ; Goliac — min. 38), En- 
culescu (min. 43) a înscris primul 
gol. în repriza secundă, Fildiroiu 
(min. 55) a ridicat avantajul echi
pei S.N.O. la două goluri, ca apoi 
Simionaș (min. 69) — să reducă

CHIMIA RM. VÎLCEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. Chimia 
a dominat, dar nu a reușit să fi
nalizeze nici una dintre acțiunile 
ofensive. Bucureștenii nu au evo
luat la nivelul așteptat. Satisfăcă
tor arbitrajul lui Gh. Blau 
mișoara. (D.

Ti-
ROȘIANU, coresp.).

DUNĂREA 
ȚA BACĂU 
bună factură 
calnicii s-au impus din primele mi
nute, Oaspeții au fost periculoși pe 
contraatac. Autorii golurilor: San
du (min. 18 și 52) și Buduru (min. 
88). A condus corect Z. Drăghici — 
Constanța. (Tr. BARBĂLATĂ, co
resp.).

GIURGIU — ȘTIIN-
3—0 (1—0). Joc de 
tehnică, în care lo

DELTA TULCEA — C.S.U. GA
LAȚI 2—0 (1—0). Pe alocuri, da
torită mizei jocului („evadarea" din 
zona retrogradării), 
și-au stăpînit 
Petriceanu — 
dus excelent, 
năgui (Delta)

jucătorii nu 
nervii și arbitrul N. 

București, care a con- 
a eliminat pe Stă- 

și pe Rențea (C.S.U.)

<

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRO
GRESUL BRĂILA 1—0 (0—0). Lo
calnicii, deși au dominat mai mult, 
au înscris de abia în final, în min. 
86, prin Crețu. în min. 89, jucăto
rii Sebe (Progresul) și Bălu (Ceah
lăul) au fost eliminați pentru lovi
re reciprocă. A condus foarte bine 
Gh. Popovici — București. (C. 
NEMȚEANU, coresp.).

1. Poli. Iași
2. Metalul Buo.
3. F.C. Galați
4. Progresul Buc.
5. Gloria Buzău
6. C.F.R, Pașcani
7. S.N. Oltenița
8. Metalul Plopenj
9. Știința Bacău

10. Chimia Rm. vîlcea
11. Ceahlăul P, Neamț
12. Dunărea Giurgiu
13. Delta Tulcea
14. C.S. Tîrgovișt»
15. Progr. Brăila
16. C.S.U. Galați

ETAPA
Tulcea —
Iul Plopeni — Dunărea Giurgiu (0—2), 
Progresul București — C.S. Tîrgovlște 
(»—2), Gloria Buzău — Ceahlăul P. 
Neamț (0—3). Știința Bacău — C.F.R. 
Pașcani (2—1), C.S.U. Galați — Metalul 
București (0—2), Chimia Rm. Vîlcea — 
S.N. Oltenița (1—4), Progresul Brăila — 
F.C. Galați “ ■'

VIITOARE
Politehnica

(0—2)

S3 13 5 7 45—22 31
25 12 7 6 31—17 31
25 12 4 9 33—30 23
25 9 9 7 21—19 27
25 10 7 8 27—26 27
25 10 5 10 29—25 25
25 10 5 10 26—28 25
25 8 8 9 28—22 24
23 9 6 10 25—28 24
25 9 6 10 29—33 24
25 7 9 9 21—24 23
25 9 5 11 27—32 23
23 7 9 9 21—30 23
25 7 8 10 17—23 22
25 8 6 11 22—29 22
23 8 1 12 19—33 21

(3 iunie): De:Lta
lași (0-5)i, Meta-

SERIA A Il-a: F.C. BIHOR, DATORITA GOLAVERAJULUI, A PRELUAT ȘEFIA
F.C. BIHOR — METROM BRA

ȘOV 1—0 (1—0). După ce oaspeții 
au ratat chiar în min. 1 posibili
tatea de a deschide scorul, în mi
nutul următor, Suciu a marcat u- 
nicul gol al meciului. în continua
re, orădenii au irosit cîteva ocazii, 
prin Schiopu (min. 12), Agud (min. 
58) și Lucaci (min. 76). A arbitrat 
bine A. Crișan — Arad. (V. SERE, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 0—0. Meciul s-a dis
putat sîmbătă după-amiază. Sibie- 
nii au dominat categoric (raport de 
cornere : 19—7 în favoarea lor),
dar Firițeanu (min. 26), Schwartz 
(min. 40) și Floarea (min. 74) au 
ratat din poziții favorabile. A con
dus foarte bine C. Niculescu — 
București. (Gh. TOPlRCEANU, co
resp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LUL DROBETA TR. SEVERIN 0-0. 
înaintarea feroviară a evoluat foar
te slab. Oaspeții s-au apărat bine. 
Foarte bun arbitrajul lui I. Cîm- 
peanu — Cluj. (ST. MARTON, co
resp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
C.F.R. ARAD 5—0 (2—0). Local
nicii au practicat un joc frumos 
și totodată eficace. Golurile au fost 
realizate de Ioniță (min. 4), Kukla 
(min. 7, autogol), Drăgoi (min. 64), 
Feher (min. 78) și Filip (min. 84). 
A arbitrat foarte bine A. Vădu- 
vescu — București. (V, LAZĂR, 
coresp.).

Emoții la poaria lui Blochwitz: Troi a trimis înalt. în apropierea careului mic. de unde Radu Nunweiller a 
reluat, din plonjon, cu capul pe direcția porții.

repriză, gazdele n-au pu- 
valorifice dominarea te- 
dar, după pauză, Baksi 

și Iancu (min. 80) au 
două ocazii. în conti-

METALURGISTUL CUGIR — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—2 (0—0). 
în prima 
tut să-și 
ritorială, 
(min. 47) 
fructificat
nuare, sătmărenii au avut inițiati
va și au restabilit egalitatea, prin 
Bocșa (min. 82) și Bathori II (min. 
85). Foarte bun arbitrajul lui A. 
Munich — București. (M. VÎLCEA- 
NU, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — COR- 
VINUL HUNEDOARA 1—0 (0—0). 
Hunedorenii, în dorința lor de a 
pleca cu un punct, au practicat un 
joc dur și în primele 8 minute 
doi jucători localnici au fost acci
dentați : Stîncel — fractură a bra
țului și Șleam — entorsă. Superiori
tatea teritorială a Minerului a 

fost concretizată în min, 72, cînd 
Trifu a transformat un penalty. A 
condus bine E. Călbăjos — Cluj. 
(T. TOIIĂTAN, coresp. județean);

GLORIA BISTRIȚA — OLIM
PIA ORADEA 3—1 (1—0). Jocul a 
fost controlat în permanență de 
gazde. Autorii golurilor: Qocan 
(min. 45 din 11 m), Mureșan (min. 
51), Nica (min. 72), respectiv Stei-

MECIURI
STEAUA — SPORTUL STUDENJESC 

3—1 (3—0)

Programat inițial ne stadionul din 
„Regie", locul întâlnirii dintre cele 
două echipe a fost schimbat în ul
timul moment, meciul jucîndu-se 
sîmbătă după-amiază, pe stadionul 
Ghencea.

Foarte mulți spectatori au fost 
derutați de schimbarea neașteptată, 
trebuind să facă cale întoarsă, iar 
cei mai inspirați au plecat spre te
renul Stelei. în ciuda unor absențe 
de marcă în cele două echipe — ca 
Haidu, Sătmăreanu, Dumitru și Ior- 
dănescu (Steaua), Chihaia, Tănăses- 
cu, Ciocîrlan, M. Sandu și O. Iones
cu (Sportul studențesc) — cele două 
formații au practicat un joc fru
mos, cu multe faze create la am
bele părți- Mai combioativl și plini 
de inventivitate, militarii și-au sur
prins adversarii de mai multe ori, 
înscriind prin Voinea (min. 20>, 
Vigu (min. 35) și Ștefănescu (min. 
40). în repriza secundă, Sportul 
studențesc a echilibrat jocul, dar

ner (min. 
Stelian — 
coresp.).

90). A arbitrat bine M. 
Sighișoara. (I. TOMA,

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL ANINA 2—6 (1—0). Cra- 
iovenii au dominat categoric. Go
lurile au fost realizate de Tacoi 
(min. 26 din 11 
50). Foarte bun 
Vasilescu II —

m) și Șarpe (min. 
arbitrajul lui Gh. 
București.

Hunedoara sint penalizate cu cite patru 
puncte).

1. F. C. Bihor 25 14 6 5 49—25 34
2. Poli. Timișoara 25 14 6 5 39—19 34
3. Minerul Bala Mare 25 11 6 8 30—19 23
4. Olimpia Satu Mare 25 12 7 6 34—21 27
5. Metrom Brașov 25 12 2 11 36—27 26
6. C.S.M. Sibiu 25 11 4 10 25—22 23
7. Nitramonla Făg. 25 12 1 12 39—35 25
8. Gloria Bistrița 25 10 4 11 24—26 24
9. Minerul Anina 25 11 2 12 25—36 24

10. C.F.R, Arad. 25 9 4 12 27—34 22
11. Electroputere Cv. 25 10 2 13 24—34 22
12. C.F.R. Timișoara 25 9 4 12 19—31 22
13. Cotrv. Hunedoara 25 10 4 11 25—32 20
14. Met. Drobeta T.S. 25 9 2 14 29—36 20
15. Olimpia Oradea 25 7 5 13 25—39 19
16. Metalurg. Cugir 25 7 3 13 15—29 19

(N.R. Olimpia Satu Mare Și Corvinul

ETAPA VIITOARE (S iunie): Olimpia 
Satu Mare — Minerul Bala Mare (0—4); 
Olimpia Oradea — Electroputere Craiova 
(0—3), Minerul Anina — Nitramonia Fă
găraș (0—3), Politehnica Timișoara — 
F.C. Bihor (2—2), Corvinjil Hunedoara — 
C.S.M. Sibiu (0—3), Metalurgistul Cugir 
— C.F.R. Timișoara (0—1), Metrom Bra
șov — Gloria Bistrița (1—2), Metalul Dro- 
beta Tr. Severin —■ C.F.R. Arad (0—2).

AMICALE
n-a reușit să înscrie decît prin
tre lovitură de la 11 m, execu
tată de Lucaci (min. 80). STEAUA: 
Coman — Negrea, Hălmăgeanu, 
Ciugarin, Cristache — Vigu, Ștefă
nescu “ 
Vlad. SPORTUL 
Suciu (I. Vasile) 
caru, Kraus (Cazan), Manea — Mi- 
halache. Culda — Leșeanu, Cuiper- 
man, Moldoveanu, Lucaci.

V. IORDACHE

Pantea, Tătaru, Voinea, 
STUDENȚESC: 
- Jurcă, Cojo-

F. C. CONSTANTA — RAPID
2—2 (2—0)

i
Pe stadionul 1 Mai din Constan

ta s-a disputat sîmbătă meciul a- 
mical Intre F. C. Constanța și Ra
pid. Prima repriză a fost domi
nată de constănțeni, care, au în
scris prin Mărculescu (min. 7) și 
Caraman (min. 12). în repriza se
cundă oaspeții au echilibrat si
tuația. reușind să înscrie prin Ene 
(min. 52) și Ionescu (min. 78 — 
autogol).

C. POPA — coresp. județean

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 27 MAI 1973

I.
II.

III.
IV. Ceahlăul — Prog. Brăila
V. Gloria B-ța — Olimp. Oradea

VI. Electroputere — Min. Anina
VII. Met, C’Jgir — Olimpia S.M.

România (A) 
Delta Tulcea 
C.F.R. Pașc.

— R.D.G. (A)
— C.S.U. Galați
— C.S. Tg.-viște

1
1
1
1
1
1

X

VIII. Arezzo — Catania
IX. Brescia — Reggina
X. Genoa — Bari 

Xț. Leoco — Varese 
XII. Novara — Ascoli 

XIII. Reggiana — Perugia
FOND DE PREMII 301 808

Plata premiilor se va face
pitală începîn.d din 1 iunie pînă la 11 
iulie 1973, inclusiv, iar în țară înce
pînd din 4 iunie pină la 11 iulie 1973 
inclusiv.

lei 
în Ca-



ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TALERE DE LA BRNO

SKEETIȘTII ROMÂNI PE LOCUL III 
IN DOUĂ PROBE

PRIMELE PARTIDE DE DUBLULA ROLAND GARROS
Fr. Jauffret va fi adversarul lui llie Năstase Iu otftal

La Brno (Cehoslovacia) s-a în
cheiat ieri o mare competiție in
ternațională de talere dotată cu 
mai multe trofee, printre care 

*1 Europei", „Ma- 
orașului Brno" ji

„Marele premiu 
rele Premiu al 
„Cupa U.I.T.".

La întrecerile 
runcate din șanț) au 
trăgători cu pușca de vînătoare din 
14 țări, iar la skeet (talere arun
cate din turn) 10 țări. Competiția 
de trap a fost dominată de către 
taleriștii italieni, pe echipe, iar 
cea de skeet de către cei sovie
tici.

Taleriștii români, care au concu
rat la Brno, au avut o comportare 
bună la proba de skeet, unde la 
cele două întreceri pe echipe, „Ma
rele Premiu al Europei" și „Cupa 
U.I.T.", au ocupat un valoros loc 
trei. La trofeul Uniunii interna
ționale de tir, echipa română a 
fost formată din Gh. Sencovici, 
G. Pintilie și D. Buduru, iar în 
„Marele premiu al Europei" li s-a 
adăugat și AI. Sencovici. în cla
samentul individual al „Marelui 
Premiu al orașului Brno", la skeet, 
Gheorghe Sencovici a ocupat locul 
5 cu un rezultat bun, 193 de ta
lere lovite din 200. Trebuie să 
menționăm ca locul trei, pe echipe, 
în „Cupa U.I.T." este o performan
ță valoroasă, mai ales că cei trei 
țintași români au realizat același 
punctaj ca și formația R. D. Ger-

de trap (talere a- 
partieipat

mane, care a ocupat locul secund.
REZULTATE TEHNICE : skeet 

- „Marele Premiu al Europei" (la 
150 de talere cîte 4 trăgători în 
echipe) : 1. U.R.S.S. 580 p, 2. Italia 
579 p, 3. România 564 p, „Cupa 
U.I.T." (la 200 talere, cîte 3 tră
gători în eOhipă) : 1. U.R.S.S. 579 
p, 2. R. D. Germană 561 p (la ba
raj), 3. România 561 p. „Marele 
Premiu ai Europei" și „Marele pre
miu al orașului Brno" — indivi
dual : 1. I. Turanov (U.R.S.S.) 1971 
din 200. 2. B. Sebasov (U.R.S.S.) 
196 t, 3. N. Beneș (U.R.S.S.) 195 f... 
5. Gh. Sencovici 193 t; Ceilalți ta- 
leriști români : G. Pintilie 185 t, 
D. Buduru 183 t și Al. Sencovici 
172 t. La juniori, a cîștigat Prota- 
sop (U.R.S.S.) cu 187 t, iar româ
nul V. Petrovan s-a clasat pe lo
cul IV cu 170 t.

La trap, atît „Marele Premiu al 
Europei" cît și „Cupa UJ.T." au 
revenit Italiei cu 572 t, respectiv, 
570 t. în întrecerea individuală a 
terminat pe primul loc G. Hoppe 
1R.D.G.) cu 194 t, pe locurile ur
mătoare s-au clasat italienii G. Ro- 
satti 193 t și S. Basagni 191 t. Cei 
doi taleriști români au avut o com
portare modestă clasîndu-se pe 
locul 30 E. Panduru cu 173 t și 44 
A. Marinescu cu 166 t. (la această 
probă au concurat 76 de țintași.

REZULTATE
ATLETIC

SOFIA, 27 (prin telefon). în ul
tima zi a concursului internațional 
de atletism dotat cu „Cupa ziaru
lui Narodna Mladej", tradiția ca 
întrecerile să se desfășoare pe 
timp nefavorabil nu s-a dezmințit, 
concurenții avînd de înfruntat o 
ploaie deasă și un vînt rece, ^fapt 
care a determinat ca să se înre
gistreze rezultate deloc bune.

La Startul probei de 1 500 m băr
bați s-au aliniat 23 de concurenți 
printre care și atleții români Pe
tre Lupan și Dumitru Tit. Alături 
de Nielsen (Danemarca), Lupan a 
fost unul dintre animatorii cursei 
dar, cu 200 de metri înainte de 
linia de sosire, sportivul danez, a- 
vînd un finiș mai bun, a încheiat 
cursa pe primul loc (3:46,9), Lupan 
ocupînd locul secund în 3:47,7. Du
mitru Tit a ocupat locul 5 cu 
3:50,1.

Așteptată cu deosebit interes, 
proba de triplu salt a reunit 16 
concurenți printre care și repre
zentantul României, Șerban Cio
chină. Vădit incomodați de noua 
pistă de tartan, săritorii au înre-

„INTERNAȚIONALELE*1 DE SCRIMĂ DE LA SOFIA

SPADASINUL CONSTANTIN Di li - PE LOCUL 1!
SOFIA, 27 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru). Mai înainte de a mă 
ocupa de întrecerile pe echipe la 
floretă femei și spadă, permiteți-mi 
sâ consacru cîteva rînduri dramati
cului epilog al probei individuale de 
spadă, asaltul de baraj susținut de 
reprezentantul țării noastre, Constan
tin Duțu, în compania trăgătorului 
sovietic Karakian, pentru locurile 
1—2 în clasamentul final.

Deși Karakian a dat prima tușă, 
Duțu a dovedit un calm impertur
babil, s-a mișcat cu dezinvoltură și 
a punctat extrem de clar. El a ega
lat, a luat conducerea cu 2—1, iar 
cînd a fost la rîndul său egalat, a 
găsit mijloace potrivite pentru a lua 
din nou avans (3—2). După o dublă 
lovitură (4—3) Duțu a avut o acțiu
ne fermă pe oare a Incheiat-o cu o

tușă admirabilă : 5—3. Clasament
final : 1. Duțu (România) 4 v.d.b., 
2. Karakian (URSS) 4 v.d.b., 3. Para- 
manov (URSS) 3 v., 4. Madzolewski 
(URSS) 2 v., 5. Pongraț (România) 
1 v., 6. Bărăgan (România) 1 v.

Ultima zi a concursului internațio
nal de scrimă din sala „Festivalna" 
a început cu întrecerea pe echipe a 
floretistelor. 4-ul României a evoluat 
în aceeași grupă cu echipele Cubei, 
Cehoslovaciei și Poloniei. In meciul 
cu Cuba, floretistele noastre au tre
buit să se întrebuințeze serios pen
tru a-și adjudeca victoria : 9—6 (3—1, 
3—1, 1—3, 2—1). Au punctat :_Arde- 
leanu 3, Filip 3, Szabo 2 și 
respectiv M. Rodriguez 2, N. 
guez 2 și Forbes 2.

In următoarea întîlnire, cu 
ția Cehoslovaciei, scor 9—2
reprezentativa țării noastre (Draga 3,

Gîrbea, 
Rodri-

forma- 
pentru

COMO „FLORETA DE ARGINT44
A REVENIT POLONEZEI URBANSKA

COMO, 27 (prin telefon). Tradi
ționalul concurs internațional femi
nin de scrimă dotat cu „Floreta de 
argint", desfășurat în localitate, 
timp de două zile, cu participarea 
a peste 100 de sportive, a revenit 
polonezei Cristina Urbanska, cu 3 
victorii în turneul final. Au ur
mat-o suedeza Palm cu 2 v. și un
guroaicele Tordassi, Bobis și Karol- 
fy. Cea de a 6-a finalistă, tot o 
unguroaică, Maros, a ieșit din com
petiție, accidentîndu-se.

Reprezentantele țării noastre au 
evoluat pînă în semifinale, prin 
Ana Pascu și Ecaterina Stahl. Pas- 
cu a obținut victoria în asaltul cu 
Ildiko Rejtb (4—1), pierzînd, însă, 
la Urbanska (3—4) și Maros (2—4).

Stahl n-a reușit să aibă inițiativa 
în nici unul din asalturile semifi
nalei, cu Bobis, Karolfy și Ceretti.

Celelalte două floretiste din de
legație, Ileana Gyulai și Magdale
na Bartoș au rămas în sferturi 
de finală. După o victorie clară, la 
italianca Tomasini, cu 4—0, Gyulai 
a pierdut discutabil următoarele 
două asalturi, la Tordassi și Ur
banska, la limită în ambele ca
zuri (3—4).

Și Bartoș a 
cu o victorie 
fața floretistei 
(4—0), dar, în 
tut trece de 
suedeză, Palm 
loneza Wozsinska (2—4).

debutat în sferturi 
comodă — 4—0 în 
elvețiene Regamey 

continuare, n-a pu- 
incomoda floretistă 
(0—4) și nici de po-

Szabo, Ardeleanu și Filip cîte 2, res
pectiv Radzova și Bitlova.

Al treilea meci, cu Polonia, 
omogene, adversarele floretistelor 
noastre au cîștigat cu 9—-7 : Draga 3, 
Szabo și Ardeleanu cîte 2, FUip 0, 
respectiv Balon 3, Bebel, Staszak și 
Czihe cîte 2.

în urma acestor rezultate, echipa 
României s-a calificat, împreună cu 
cea a Poloniei, în turneul pentru 
locurile 1—4, alături de formațiile 
U.R.S.S. și Ungariei.

La spadă, România a figurat în 
aceeași grupă cu Bulgaria și Cuba, 
în primul meci spadasinii noștri au 
întrecut cu ușurință 4-ul bulgar, cu 
9—2 (Bărăgan și Istrate cîte 3, Popa 
2, Pongraț, respectiv Ge-nowski și 
Jecov). Apoi, în partida cu Cuba, a- 
salturi foarte echilibrate. Manșa I > 
2—2. Ne detașăm în manșa a Il-a 
(5—3), dar spadasinii cubanezi egalea
ză la 6. Ajungem la 8—6, după un 
asalt viu disputat între Duțu și Ca
brera (5—4).

Pînă la urmă, meciul de spadă 
România — Cuba s-a termjnat la 
egalitate, 8—8, dar victoria a fost de 
partea noastră, datorită unui asalt- 
avenaj mai bun.

în disputa pentru locurile 1—4, 
floretistele noastre au pierdut cu 
9—7 meciul cu U.R.S.S., după ce au 
condus cu 6—4 șl 7—5 (Draga, Szabo 
si Ardeleanu cîte 2, Filip, respectiv 
Kosteakova și Segheda cîte 3, Dera- 
jinskaia 2 și Cileasnova). Apoi, 9—4 
cu Ungaria (Filip și Draga cîte 3, 
Szabo 2, Ardeleanu, respectiv Kops- 
sandy, Heiser, Soos si Simonfy).

Clasament : 1. U.R.S.S., 2. ROMA
NIA, 3. I’nlonia, 4. Ungaria.

La spadă, epuizați după meciul cu 
Cuba, sportivii noștri au pierdut cu 
4—8 meciul cu Ungaria (Duțu 2, Pon
graț, Istrate — Muskowski și 
Kozunai cîte 3, Erdoss și Nagy) și cu 
1—9 cel cu U.R.S.S. (Pongraț — Pa- 
ramonov și Lukomski cîte 3, Valetov 
2 și Modzalewski). Clasament : 1. Uni
unea Sovietică, 2. Ungaria, 3. RO
MANIA.

Mai

Sebastian BONIFACIU

MODESTE ÎN CONCURSUL

nNARODNA MLADEJ"
gistrat rezultate mediocre. Proba a 
fost cîștigată de Valsamidis (Gre
cia) cu 16,20 m, pe locul secund 
clasîndu-se Ciochină cu 16,01 m 
(rezultat înregistrat în cea de a 
cincea încercare). Locul 3 a fost 
ocupat tot de un reprezentant al 
Greciei, Tomas, cu 15,61 m. La a- 
runcarea ciocanului sportivul bul
gar T. Manolov a reușit să ocupe 
primul loc cu 69,26 m, 
Seidel (R. D. Germană) I 
Mutafsiadis (Grecia) 
Sportivul român Tudor I 
vuț doar două aruncări 
cea mai bună fiind de 63,22 m, re
zultat cu care a ocupat locul 4.

Alte rezultate : masculin, 400 m

urmat de 
67,46 m și 
63,76 m. 
Stan a a- 

i reușite.

plat: 1. V. Kasov (Bulgaria) 48,1 ; 
2. N. Popov (Bulgaria) 48,3 ; 3.
Fr. Șros (Cehoslovacia) 48,3 ; 3000 
m obstacole : 1. K. Hose 
8:50,6 ; 2. M. Rigoberto 
8:51,8 ; 3. C. Zoeltoft (Danemarca) 
8:57,6. Feminin, 400 m plat: 1. T. 
Carmen (Cuba) 53,2 ; 2. S. Iorda- 
nova (Bulgaria) 53,4 ; 3. I. Szabo 
(Ungaria) 54,0 ; suliță : 1. T. Jiga- 
nova (U.R.S.S.) 55,36 m ; 2. L. Mol- 
lova (Bulgaria) 55,06 m ; 3. J. Je- 
liazskova (Bulgaria) 52,04 m ; 1500 
m plat : 1. M. Moser 
4:30,2 ; 2. B. Novakova 
4:33,3; 3.
4:35,6.

(Cuba) 
(Cuba)

H. Peșeva

(Elveția) 
(Bulgaria) 
(Bulgaria)

PARIS, 27 (prin
pionatele internaționale de tenis ale 
Franței au programat primele 
partide din turul doi al probei de 
dublu bărbați. Cuplul Ilia Năstase 
(România), Jimmy Conors (S.U.A.) 
a învins cu 6—2, 6—3 perechea 
Loyo Mayo (Mexic), Battegy (Fran
ța). într-o altă partidă : Barthes, 
Jauffret (Franța) — Marcu (Româ
nia). Borisov (Bulgaria) 6—4, 6—2.

Tot duminică au continuat parti
dele turului trei (16-imi) din partea 
de sus a tabloului probei de simplu. 
Adversarul lui llie Năstase în 
optimile de finală va fi francezul 
Fr. Jauffret — cap de serie nr. 15 
— care a dispus de compatriotul 
său P. Dominguez după cinci se
turi ’. 6—1, 2—6, 6—2, 3—6, 6—0. 
într-o altă partidă importantă, en-

TOMA HRISTOV

telefon). — Cam-

6—3, 6—4,
Pohmann

glezui R. Taylor l-a învi® pe porto- 
ricanul Ch. Pasarel cu 6—2, 4—6,
3— 6, 6—3, 7—5. Iată și alte rezul
tate : Kodes — Dibley 
1—6, 6—1 ; Holecek
4— 6, 3—6, 6—0, 7—9, 8—6 : Garman 
— Parun 6—4, 6—3, 6—3 ; 
Gerken — Vilas 6—1, 7—6, 6—1. în 
ultima partidă din turul doi. Stan 
Smith l-a întrecut pe J. McManus 
cu 7—5, 7—5.

O surpriză în turneul feminin. 
Tinăra tenismană cehoslovacă Ma
rie Navratilova a eliminat-o pe a- 
mericanca Nancy Gunther (favorita 
nr. 5) : 6—3, 6—3 ! Alte rezultate : 
Margaret Court — Betty Stove 6—3. 
6—2 ; Katja Ebbinhaus — Barbara 
Bostram 6—2, 6—3 ; Evonne Goola- 
gong — Natalie Fuchs 6—0, 6—3.

OLANDA - ROMANIA 4-3
ÎN TURNEUL DE POLO DE LA UTRECHT

UTRECHT 27 (prin telefon).
Sîmbătă seara, la aproximativ 10 
ore după ce încheiaseră victorioși 
partida cu Iugoslavia, poloiștii ro
mâni au întîlnit în cel de al doilea 
meci al turneului internațional e- 
cbipa Olandei. Resimțind eforturile 
depuse în partida anterioară, for
mația română a jucat de această 
dată mult mai slab. Reprezentanții 
noștri 
mult, 
dînd 
apere 
defensivă au comis greșeli 
celor mai grave I. Slăvei și V. Rus), 
care au însemnat de fiecare dată 
goluri la pasiv.

în primele reprize scorul a fost 
egal ; apoi, olandezii au condus 
cu 3—1 și 4—2, cîștigînd în final 
cu 4—3 (0—0. 1—1, 2—0, 1—2).
în ultimele secunde, echipa noastră 
s-a aflat în atac, Cl. Rusu a avut 
poziție bună de șut, dar a ratat. 
Gazdele au marcat 3 din cele 4 
goluri din „cm în plus". Pentru 
formația română au înscris CI. Rusu

Iugoslavia și 
s-a încheiat la e- 
(2—0, 0—3, 0—0,
acestor rezultate, 

conduce formația

nu au mai înotat 
au înghesuit jocul la 
posibilitate gazdelor 
în mod organizat,

așa de 
centru, 
să se 

iar în 
(autorii

2 (ambele din 4 m) și Frincu 
dintr-o acțiune personală. A con
dus corect A. Fuchs (Belgia).

Partida dintre 
R. F. Germania 
galitate : 6—6 

4—3). In urma 
în clasament
Olandei cu 3 p, urmată de cea a 
României cu 2 p (golaveraj 9—9), 
a R. F. Germania cu 2 p (8—8) și 
a Iugoslaviei cu 1 p. în ultimul 
meci, România întîlnește R. F. Ger
mania, iar Olanda joacă cu Iugo
slavia.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
28—9. VI CICLISM Turul Angliei (amatori).
2&—3.VI TENIS Campionatele internaționale ale Franței, 

la Roland Garros.
20—6.VI MARȘ Cursa Bordeaux — Paris.
30 FOTBAB Finala C.C.E. (Ajax Amsterdam — Ju

ventus Torino), la Belgrad ; Labinoti 
Elbasan — A.S.A. Tg. Mureș, în Cupa 
Balcanică.

31—9.VI Turneul final U.E.F.A. pentru juniori, 
în Italia.

1—9 BOX Campionatele europene, la Belgrad.
1—3 LUPTE Campionatele europene (greco-romane)j 

la Helsinki.
2—1Q SCHI Congresul F.I.S., la Famagusta (Cipru).

TENIS Campionatele internaționale ale Italiei, 
Ia Roma.

2—3 SCRIMA Turneu internațional de floretă mascu
lin, la Bologna ; patrulater Ungaria — 
România — Franța — Italia (spadă), la 
Budapesta.

CANOTAJ Regata internațională, Ia Moscova.
2 ATLETISM Triunghiular R.F. Germania — România 

— Olanda, la Burg Gretesch (R.F.G.).
Marele Premiu de la Monaco (C. M. — 
formula I), la Monte Carlo.

3 AUTO

CICLISM Cursa Paris — Roubaix (amatori).
FOTBAL Algeria — Brazilia (amical), la Alger.

bulgari
frunte

La

Poloiștii

gianul Alomaine — 23h 44:04 
francezul Anxionnat — 23h 56:22.

sint in

DE PE PISTELE DE ATLETISM

ediție a Tunului 
se va desfășura

Cea de-a 40-a 
ciclist al Elveției 
între, 15 și 22 iunie pe un traseu

• La Poznan, sportiva poloneză 
Liudwiga Heminskaia a cîștigat 
proba de aruncarea greutății cu 
performanța de 18,09 m. în proba 
masculină de săritură în lungime, 
victoria a revenit lui Stanislaw 
Szudrowicz cu rezultatul de 7,80 m.

în concursul feminin. Barbara 
Ferrell și-a adjudecat victoria în 
cursa de 60 yarzi plat cu timpul de
6.5, întrecînid-o pe Wyomia Tyus —
6.6. Mel Pender a egalat recordul 
mondial în proba de 60 yarzi cu 
timpul de 5,8.

BELGRAD, 27 (Agrepres). __
Hvar, în cea de-a 4-a zi a turneului 
de calificare pentru campionatul mon
dial de polo pe apă s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Bulgaria — 
Grecia 7—6 (1—0, 2—2. 3—2, 1—2) ; 
Suedia — Austria 7—4 (3—0, 2—1, 0—1, 
2—2); Anglia — Polonia 9—7 (3—L 
1—3, 3—2, 2—1). In clasament con
duce echipa Bulgariei cu 7 puncte, 
urmată de Anglia 6 p, Grecia și Po
lonia cite 4 p, Suedia — 3 p, Aus
tria 0 p.

• Cu prilejul unui concurs atle
tic, la Bowling Green (Ohio), cam- 
piomjfl. olimpic în proba de 800 m 
la J.O. de la Miinchen, Dave Wottle, 
a terminat învingător în două pro
be : 880 yarzi în 1:50,7 și o milă în 
4:02,5.

• Pe stadionul acoperit din Salt 
Lake City (Utah), atletul kenyan 
Kipchoge Keino a cîștigat cursa de 
două mile cu timpul de 8:53,7. Brian 
Oldfield (S.U.A.) s-a situat pe pri
mul loc în proba de aruncarea 
greutății cu 21,61 m, cea mai bună 
performanță mondială „indoor". Leo 
Coleman a fost cronometrat în 
proba de 60 yarzi garduri în 6.9.

NOI STABTURI INTERNATIONALE 
ALE CICLIȘTILOR RUTIERI

în

1. U.RJS.S.
2. Irlanda
3. Franța

fotbaliștii sovietici

va fi stabilită 
Peru și Chile.

Clasamentul 
IX-a :

In meci amical
CEHOSLOVACIA — ANGLIA 1—1

REPREZENTATIVAU.R.S.S.-PRIMA ÎNVINGĂTOARE 
A UNEI GRUPE EUROPENE ÎN PRELIMINARIILE C.M.

După cum am anunțat, la Mosco
va s-a disputat sîmbătâ meciul de
cisiv pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei grupei a IX-a europene a pre
liminariilor C.M. Pe stadionul 
„Lujniki" s-au întâlnit selecționate
le U.R.S.S. și Franței. învingători 
cu 2—0 (0—0). prin golurile mar
cate de Blohin (min 81) și Onisce- 
ko (min. 84),
și-au asigurat primul loc în cla
samentul grupei.

Pentru calificarea la turneul final 
C.M., selecționata U.R.S.S. va tre
bui însă să susțină un meci de 
baraj cu cîștigătoarea grupei a IIX-a 
din America de Sud. echipă care

ȘTIRI • REZULTATE
$ La Seul au continuat întrecerile 

turneului grupei A (zona Asia — Ocea
nia) , a preliminariilor Campionatului 
mondial. Echipa Malayeziei a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația Thailandei, 
iar reprezentativele Israelului și Coreei 
de Sud au terminat la egalitate : 0—0.
Anterior, echipa Israelului a surclasat 
cu 6—0 (1—0) selecționata Thailandei.

• Din Madrid se anunță că Federația
ipaniolă de fotbal a anulat decizia prin 
care se interzicea echipelor din prima și 
a doua ligă să folosească jucători de 
peste hotare. Potrivit noului regulament 
se permite, o dată cu începerea noului 
sezon, ca flecare echipă să poată include 
in formație doi fotbaliști de altă na
ționalitate. .

• Celebrul fotbalist englex Bobby
Charlton, în vîrstă de 35 de ani, care s-a 
retras din activitatea competițională, 
urmează să înceapă la 11 iunie cursurile 
unei școli de antrenori. După încheierea 
acestor ’ ...... ’
lua în 
echipei 
doua a

cursuri, Bobby Charlton Ișl va 
primire postul de antrenor al 
Preston North End, din liga a 
campionatului englez.

ÎN CAMPIONATUL
BORUSSIA ÎNVINSA

Bayern Miinchen continuă 6ă fie 
lide.ră a campionatului vest-german. 
în etapa de sîmbătă, Bayern a în
vins cu scorul de 5—1 pe V.Î.L. 
Bochum. Alte rezultate : F.C. Schal
ke _ vfB Stuttgart 2—0 ; Kickers 
Offenbach — F.C. Koln 2—3 ; Bo
russia Moenchengladbach — Ein
tracht Frankfurt 0—2 ; Rotweiss — 
Fortuna Diisseldorf 0—3 ; Wupper
tal — MSV Duisburg 5—0 ; Werder

final

meciul dintre

al grupei

■

></- A

• Competiția internațională de 
marș, desfășurată la Nancy pe dis
tanța de 200 km. a fost cîștigată 
de atletul francez Hennebois, cro
nometrat cu timpul de 22h 58:24. Pe 
locurile următoare s-au clasat bel-

• Jim Bush, directorul tehnic al 
echipei Universității din Los An
geles (California), a fost numit an
trenor principal al selecționatei de 
atletism a S.U.A., care va întreprin
de un turneu în Europa și, Africa, 
El va fi asistat de alți trei antre
nori dintre care se remarcă Jim 
Banner. Acesta se ocupă cu pregă
tirile atleților Universității 
Pittsburgh.

Aseară, la Praga, în meci amical, 
reprezentativele Cehoslovaciei și 
Angliei au terminat la egalitate : 
1—1 (0—0). Igor Novak a deschis 
scorul pentru gazde (min. 54), iar 
Allan Clark a egalat (min. 89). A 
arbitrat R. Glockner (R.D.G.).

Fază din meciul U.R.S.S. — Franța 2—0. In lupta pentru balon Vladimir
Muntean (stingă) și Marius Tresor. Telefoto : TASS — AGERPRES

SELECȚIONATA BRAZILIEI SI PRICĂTIȘII 
PfNTRU TUPNELIL 1N AFRICA $1 EUROPA

Selecționata Braziliei își va înce
pe în ziua de 3 iunie spectaculosul 
turneu prin Africa de Nord și■ Eu; 
ropa, turneu despre care conducătorii 
fotbalului brazilian nu ascund _ că 
are scopul în principal de a-1 ajuta 
pe antrenorul federal Mario Zagalo 
la alcătuirea celei mai în formă 
formații pentru turneul final al 
C.M. de anul viitor, din R.F. Ger- 
ruania. Echipa braziliană, de trei 
ori campioană mondială și dețină
toare definitivă a „Cupei Jules

VEST - GERMAN : 
PE TEREN PROPRIU!

Bremen — F.C. Kaiserlautern 5—1; 
Eintracht Braunschweig — Hanno
ver 3—2.

în clasament conduce Bayern 
Miinchen, cu 51 p, urmată de F.C. 
Koln — 40 p, Borussia Moenchen
gladbach — 39 p, Wuppertaler S.V. 
— 38 p etc. în clasamentul golge- 
terilor, pe primul loc se află Gerd 
Muller — 35 de goluri, urmat de 
Heynckes — 26 și PrBpper — 21.

Rimet“ va avea însă și un presti
giu de apărat, deși Mario Zagalo 
a anunțat că pentru el cel mai im
portant lucru 
european este 
în condiții de 
multi jucători 
ranțe ale i

De altfel, din lotul alcătuit 
mult cu aprobarea Comisiei 
ce din cadrul Confederației 
liene a sporturilor fac parte 
11 jucători peste 25 de ani, din care 
numai 5 au „supraviețuit" din echi
pa care în 1970, în finala Campio
natului mondial din Mexic. învin
geau pe Italia cu 4—1. în plus, din 
Iot lipsește și Tostao, considerat una
nim drept cel mai îndreptățit suc- 

, cesor al lui Pele, care nu a putut 
fi selecționat din cauza recentei 
operații la ochiul sting, intervenție 
care îl va ține departe de stadion 
vreme de aproape trei luni. în ceea 
ce-1 privește pe Pele, el a hotărît 
după cum se știe să se retragă din 
echipa reprezentativă după meciul 
susținut în toamna anului 1971 la 
Rio de Janeiro, în compania repre
zentativei Iugoslaviei.

Deocamdată, deși au circulat zvo
nuri privind revenirea lui Pele în

din turneul africo- 
posibilitatea rulării 

■ joc dificile a mai 
tineri, adevărate spe- 

soccerului brazilian, 
nu de 
tehni- 
brazi- 
numai

nu pare să 
lui, inclusiv 
care îl are

Iată

echipa Braziliei, nimic 
contrazică hotărîrea 
componența lotului pe 
la dispoziție Mario Zagalo. 
lotul brazilian anunțat pentru tur
neul în Africa și Europa : portari 
Leao, Renato și Wendel ; fundași 
Ze Maria, Pereira, Moises, Chi- 
quinho, M. Antonio, Marinho, Neto 
și Piazza ; mijlocași — Clodoaldo, 
Gerson, Rivelino 
atacanți — Jairzinho, 
Leivinha, Palhinha, Edu, Dirceu 
Dario.

Doar cu cîteva zile 
„îmbarcarea" pentru 
turneu, selecționata 
susține un meci amical de pregă
tire pe stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro în compania Boliviei.

Fotbaliștii brazilieni urmează să 
întâlnească în turneul lor echipele 
Algeriei, Tunisiei, Italiei, Austriei, 
U.R.S.S., R.F. Germania, Suediei, 
Scoției și Irlandei. Antrenorul Ma
rio Zagalo a declarat că regretă 
absenta din acest itinerar a Olan
dei. țară a cărei echipă o 
drept una din cele mai 
din lume la ora actuală.

Echipa Braziliei este 
în ultimele 33 de meciuri

și Paulo Cesar ; 
Valdomiro, 

și
înainte de

plecarea în
Braziliei va

consideră 
puternice

neînvinsă 
susținute.

însumînd 1501 km. împărțit în 10 
etape. Competiția va debuta cu o 
etapă „prolog" (contracronometru 
pe echipe — 6 km), programată în 
ziua de 14 iunie pe velodromul din 
Zurich. Cunsa se va încheia în lo
calitatea Olten cu o nouă etapă 
contracronometru, individual, pe 
distanța de 24.600 km.

Printre cei 72 de rutieri care 
și-au anunțat participarea se nu
mără italienii Marino Basso. Felice 
Gimondi, belgienii Georges Pintens, 
Atoine Boubrechts, spaniolul Ma
nuel Fuente, frații suedezi Gosta și 
Tomas Petersson și elvețianul Louis 
Pfenninger, cîștigătorul cursei în 
ani 1968 și 1972.

★

cicliștilor amatori, turul
25-a ediție), se va des-

Rezervat 
Austriei (a 
fășura între 15 și 24 iunie pe un 
traseu însomînd 1 428 km. împărțit 
în 11 etape. Startul și sosirea vor 
avea loc la Viena. Pînă în prezent 
și-<au anunțat participarea cicliști 
din opt tari : Australia, Belgia, 
Cehoslovacia. Elveția, Danemarca, 
Italia, Polonia și Austria.

Start! Concurența intră pe parcursul celor 1000 km de la NUrburgring 
(R.F.G.), a 7-a probă din cadrul campionatului mondial al constructorilor 
de automobile. A cîștigat mașina „Ferrarri" condusă de belgianul Jacky 
Ickx și englezul Brian Redman, care au înregistrat o medie orară de 
178,900 km. Pe locul doi, A. Merzario (Italia) — Carlos Pace (Brazilia), 
tot pe „Ferrari“. Telefoto i A. P. — Agerpres

SPASSKI CONTINUA SĂ CONDUCĂ

ÎN TURNEUL DE LA DORTMUND
DORTMUND, 27 (Agerpres). — 

După consumarea a 9 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Dortmund în fruntea clasamentului 
se află fostul campion mondial 
Boris Spasski (URSS), suedezul An
dersson și bulgarul Popov cu cîte 
6 puncte fiecare. Șahistul român 
Victor Ciocâltea ocupă locul 11. cu 
4 puncte și o partidă întreruptă.

în runda a 9-a, Spasski l-a în-

vins pe finlandezul Vesterinen, Po
pov a cîștigat la Gerusel, iar Kestler 
a remizat cu Keene.

V J

ÎN TURUL ITALIEI, EDDY MERCKX DIN NOU PRIMUL I
în Turul ciclist al Italiei s-a dis

putat ieri cea de-a 8-a etapă, între 
Lido delle Nazioni și Carpegna, în- 
sumînd 156 km. Demonstrîndu-și 
din nou marea superioritate, asul 
belgian al pedalei Eddy Merckx a 
trecut primul linia de sosire, fiind 
cronometrat în 4h40:56, cu o medie

orară de 33,352 km. Al doilea a 
sosit rutierul italian Giovanni Bat- 
taghini — 4h41:21, iar al treilea a 
fost compatriotul acestuia Italo Zi- 
liolli — 4h44:52.

în clasamentul general, continuă 
să conducă Eddy Merckx, urmat 
de un alt ciclist belgian Van Lin
den, la 3:42.

LIMA, 27 (Agerpres). — în pen
ultima etapă a „Festivalului mon
dial de baschet" de la Lima, selec
ționata masculină a U.R:S.S. a în
trecut cu scorul de 84—51 (41—24) 
echipa Cubei și, indiferent de re
zultatul ultimelor meciuri, a cuce
rit „Cupa William Jones", atribuită 
cîstigătoarei acestei competiții.

în turneul feminin, reprezentati
va Cubei a învins cu scorul de 
80—57 (37—28) selecționata Peru.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs desfășurat la 
Halle, înotătoarea Cornelia Ender (R.D. 
Germană) a stabilit un nou record eu
ropean în proba de 100 m liber, cu 
timpul de 58,6. Vechiul record aparținea 
compatrioatei sale Gabriela Wotzke, șl 
era de 59,3.

După două etape, în cursa ciclistă Ma
rele premiu al ziarului l'Humanltâ, con
duce Ivan Trifonov (U.R.S.S.), urmat de 
coechipierul său Osințev. la 64 sec. șl 
Durpisch (R.D.G.) la 1:39. Etapa a 2-a. 
Le •“ ~ ................
lui 
4h

Hâvre — 
Trifonov, 

47:04.

Rouen (149 km), a revenii 
cronometrat cu timpul de

competiție automobilisticăTradiționala
„Raliul Acropole" s-a încheiat, la Atena, 
cu succesul plloților francezi, situați pe 
primele două locuri în clasamentul ge
neral. Victoria a revenit iul J. L. The- 
rier pe „Alpine Renault" cu timpul de 
7h 38:28, urmat de J. P. Nicolas pe 
„Alpine Renault" — 7h 45:56. Finlande
zul Aaltonen s-a clasat pe locul trei — 
711 47:29.

In concursul de yachting (clasa ..Snipe-) 
care se desfășoară pe țărmul Mării A- 
driatice, după trei regate conduce echi
pajul spaniol Gansedo — Parga cu 8 
puncte, urmat de Italia, Iugoslavia etc. 
tn prima cursă, la clasa „Olandezul 
zburător-, pe primul loc s-au clasat ita
lienii Zinolli și Croce.

tn prima zi a turneului Internațional fe
minin de volei de la Lodz. echipa S.G.H. 
Leipzig (R.D. Germană) a Întrecut eu 
scorul de 3—2 (15—6 7—15, 15—7, 6—16,
17—15), formația L.K.S. Lodz. într-un 
alt joe, formația locală Start a dispus 
eu 3—0 (15—3. 15—3, 15—11) de selecțio
nata de tineret a orașului Lodz.

Pentru a doua oară, titlul de campioană 
a Albaniei la baschet (masculin) a re
venit echipei Partizani. In finală, bas- 
chetballștii de la Partizani au Învins, 
după prelungiri. cu scorul de 79—71 
(34—30, 66—66) echipa „17 Nendorl"

La Sofia s-a desfășurat Intllnirea Inter
națională de gimnastică dlntra selecțlo-
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natele feminine ale Bulgariei șl ElvețieL 
Victoria a revenit cu scorul de 181,75— 
175,95 puncte, gimnastelor bulgare. In 
clasamentul individual. pe primul loc 
s-a situat sportiva bulgară M. Blagoeva 
cu 37,55 puncte, urmată de compatrioata 
sa R. Liubomlrova — 36,45 puncte șl K. 
Steger (Elveția) — 35,95 puncte.
H l
Campionul mondial de box la categoria 
„pană“, brazilianul Eder Jofre,. îșl va 
pune titlul In joc în fața lui Arnold 
Taylor (Republica Sud-Africană). Intil- 
nirea va avea loc la 6 septembrie, la Sao 
Paulo. Jofre, ‘ -*—• ■ - -- - • • -
deposedat de
Legra.

tn vîrstă de 37 de 'an!, l-a 
centură pe spaniolul Jose

turneu internațional deTradiționalul ______ _______,___ . __
golf de la Memphis (Tennessee), a fost 
cîștigat la actuala ediție de americanul 
Dave Hill cu 283 puncte. Marele favorit 
al concursului, Lee Trevino, s-a clasat 
pe locul secund, cu 284 puncte, fiind ur
mat la rîndul său de Johnny Miller șl 
David Glenz — cu cite 283 puncte.

București 49 368 /


