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• Desfășurată într-o ambianță sărbătorească, sub semnul prieteniei statornicite 
întie cele două țăii și popoare, călătoria m județele Suceava și Neamț s-a înscris ca o 
secvență importantă a vizitei oficiale a suveranului iranian în România,

• La înapoierea în Capitală a fost semnat acordul de cooperare pe termen lung între 
România și Iran.

SPORTIVII ROMANI LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE GRECO-ROMANE

GHEORGHE BERCEANU - DIN NOU CAMPION EUROPEAN
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 

Nicolae Ceausescu, și tovarășa Elena Ceausescu, împreună cu Maiestățile Lor 
Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, și Farah 
Pahlavi Șahbanu, au întreprins, duminică, o călătorie in nordul Moldovei.

Această vizită pe meleagurile sucevene și Neamțului — străvechi ținuturi 
de glorie moldava, trezite la viață nouă, mult întinerite în anii noștri — au 
oferit distinșilor oaspeți posibilitatea de a cunoaște vestite monumente ale tre
cutului, ce evocă înălțătoare momente de istorie și cultură românească, să ia 
contact nemijlocit cu aspecte semnificative ale dezvoltării contemporane a 
locurilor respective. Obiectivele industriale incluse în program — Hidrocen
trala de la Bicaz, Combinatul de celuloză și hirtie din lunca Sucevei — au 
ilustrat, cu evidență, potențialul economiei noastre in plin avint.

Mii și mii de localnici au ieșit in întimpinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a celorlalți 
oaspeți, aclcmindu-i îndelung. Ei și-au exprimat simțămintele de profundă 
stimă și considerație față de conducătorul partidului și statului nostru, care, 
prin activitatea sa neobosită pusă in slujba păcii și colaborării internaționale, 
aduce o contribuție de preț Ia intărirea prestigiului României socialiste. In 
același timp, au dat expresie deplinei satisfacții față de vizita suveranului 
iranian în România și față de rezultatele ei fructuoase, în care au văzut o 
mărturie pregnantă a dorinței ambelor țări și popoare de a întări și extinde 
colaborarea și relațiile tradiționale dintre ele, in interesul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

Vizita a început duminică diminea
ța Ia Suceava unde înalții oaspeți au 
fost primiți cu onorurile tradiționa
le și militare, cu cald entuziasm pe 
întregul traseu din orașul Suceava 
și satele înșirate pînă la Mînăstirea 
Sucevița, primul obiectiv al vizitei. 
Aici se afla adunată aproape întrea
ga suflare a comunei. Din coșuri 
frumos împletite, tinere fete oferă 
trandafiri roșii. Mitropolitul Moldo
vei și Sucevei, Justin Moisescu, a 
întîmpinat pe oaspeți. Solii poporu
lui iranian au admirat picturile mu
rale, bogăția motivelor, policromia 
colorlstică, în care predomină ver
dele, aidoma pădurilor seculare din 
jur.

De la Sucevița, coloana oficială 
se îndreaptă spre Vatra Moldoviței, 
pe ung^itoresc traseu montan, tra
versed Obcinele Bucovinei.

Sosirea la Mînăstirea Moldovița 
este marcată de un moment emoțio
nant. Incrucișîndu-și tulnicele în 
chip de arcadă, deasupra drumului, 
50 de buciumași vestesc intrarea oas

FINALELE PE ȚARĂ 
ALE PENTATLONULUI

ATLETIC ȘCOLAR
Stadionul „Dunărea" din Galați 

a găzduit, sîmbătă și duminică, e- 
tapa pe țară a uneia dintre cele 
mai importante competiții de masă 
a elevilor, „Pentatlonul atletic șco
lar”.

Vremea excelentă și comportarea 
foarte ambițioasă a concurenților 
au înlesnit obținerea unor rezultate 
bune (7 noi recorduri 1) și afirma
rea unor tineri sportivi talentați. 
In mod cu totul regretabil, cei mai 
mulți dintre profesorii de educație 
fizică din localitate au preferat 
să-și petreacă in altă parte sfirșitul 
de săptămînă. Iar cele două echipe 
locale (invitate la competiție) s-au 
aflat în rușinoasa situație de a fi 
descalificate pentru tentativa frau
duloasă de a folosi sportivi apar- 
ținînd altor licee. (Despre toate a- 
cestea ne propunem, însă, să re
venim).

Dună dispute dirze și de bună 
valoare tehnică, Liceul „Vasile 
Alecsandri" din Bacău, la fete, și 
Liceul industrial de petrol din 
Cîmpina, la băieți, au intrat in po
sesia trofeelor.

T. SIRIOPOL, coresp. județean 

peților, iar de departe răzbat che
mări prelungi de corn de vînătoare.

Continuîndu-și călătoria, coloana 
de mașini se îndreaptă spre Voroneț.

Și aici, ca și la mînăstirile Suce
vița și Moldovița înalțlldr oaspeți le 
sînt oferite, în dar, în semn de adu
cere aminte, vase de ceramică nea
gră, obiecte de • artă populară rea
lizate de creatorii populari de pe 
aceste locuri, care continuă cu stră
lucire tradițiile folclorului sucevean.

De la Voroneț, președintele, Nicolae 
Ceaușescu și. tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu Maiestățile Lor Impe
riale, Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi' Aryamehr și împărăteasa 
Farah, urcă în elicoptere, plecînd 
spre Bicaz.

Se aterizează în fata uzinei hidro
electrice de la Steja.ru.

Gazdele înfățișează complexitatea 
sistemului de cascade de lacuri și 
a salbei de hidrocentrale de pe 
Bistrița.

Se manifestă interes față de ex
periența constructorilor și energeti- 
cienilor acestui sistem, care ar putea

Analiza activității sportive în Comitetul județean Vrancea al P. C. R.

TRADIȚIA POATE FI SUPLINITĂ
PRIN MUNCĂ, PRICEPERE SI ENTUZIASM!

7 7

Deși nu beneficiază de tradiție, 
sportul vrîiicean a înregistrat în 
anii din urmă o seamă de reu
șite notabile, care evidențiază 

Interesul tineretului din această zonă 
a țârii pentru exercițiu fizic, price
perea și entuziasmul unor cadre di
dactice și de antrenori, dar — mai 
ales — sprijinul nemijlocit primit din 
partea organelor locale de partid. 
Toate acestea au favorizat apariția 
unei mișcări sportive de masă, con
cretizată în activitățile școlare (ac
țiuni cicloturistice, drumeții, excursii, 
expediții pionierești, angajarea tot 
mai ferntă a elevilor din toate unită
țile de invățămînt în practicarea exer
cițiului fizic). în cuprinderea mai lar
gă a tineretului din întreprinderi și 
instituții în diverse competiții pe ra
mură de producție (Spartachiada sin
dicatelor vrincene reprezentînd, in- 
tr-un fel, o sinteză, ar putea constitui 
un model viabil și pentru alte județe 
ale țării), existența unei opinii tot 
mai . puternice pentru, sport în me
diul rural („Cupa tineretului de la 
sate", duminicile cultural-sportive, 
mai recent „Cupa satelor vrincene" 
fiind expresii vii ale acestei realități, 
ale unei schimbări de mentalitate net 
în favoarea fenomenului sportiv). 
Chiar și în aria mult mai pretențioasă 

fi utilă planurilor economice ale 
Iranului.

Șahinșahul Iranului dă 6 înaltă a- 
preciere acestei realizări a României 
socialiste.

După ce își tau rămas bun de la 
gazde, cei doi conducători de stat 
se înapoiază la Suceava.

Flancată de halebardieri și arcași, 
coloana de mașini se îndreaptă spre 
reședința unde are loo dejunul ofe
rit în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a Maiestăților Lor Impe
riale.

După-amiază oaspeții au asistat, la 
Casa de cultură, la un spectacol de 
gală oferit în cinstea lor de artiștii 
suceveni.

După spectacol, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr ies în balconul Casei de 
cultură, râspunzînd cu cordialitate 
gesturilor de caldă simpatie ale mul
țimii.

In aclamațiile entuziaste ale celor 
prezenți, coloana de mașini porneș
te spre ultimul obiectiv al vizitei in 
Nordul Moldovei — Combin ate.1 de 
celuloză și hirtie din Suceava.

★
în cursul serii, oreședintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și Maiestățile 
Lor Imperiale, Șahinșahul Iranuiu.i, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah s-au înapoiat 
în Capitală.

★
în prezența președintelui Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a Ma
iestății Sale Imperiale, Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a Maiestății Sale îm
părăteasa Farah, duminică seara s-a 
semnat Acordul de cooperare pe . ter
men lung între România și Iran.

a performanței, județul Vrancea — 
deși timid — începe să se facă tot 
mai mult simțit, dacă nu prin fotbal, 
la îndemîna tuturor, prin înțelegere 
și popularitate, în orice caz prin a- 
portul tirului, unde — spre bucuria 
nedisjmulata a celor de aici — primele 
mlădițe au și apărut, cu rezultate 
care au ecouri pe plan național și 
chiar balcanic.

Evident ar fi multe de spus des
pre reușitele mișcării sportive vrin
cene, așa cum le-a scos în relief, 
dens, ședința plenară a Comitetului 
județean de partid Dar, în aceeași 
adunare au fost analizate, mai ales, 
unele rămineri în urmă, tendința de 
comoditate a unor profesori de edu
cație fizică de la orașe și sate sau 
tehnicieni, stilul de muncă defectuos, 
învechit, al unor activiști din dome
niul sportului, lipsa de colaborare 
dintre factorii cu responsabilități sau 
atribuții in importanta acțiune — cu 
efecte sociale — a dezvoltării educa
ției fizice și sportului.

In spiritul prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. forul comuniș
tilor din județul Vrancea a luat unele 
măsuri destinate să asigure un de
maraj mult mai rapid activităților 
sportive de masă și de performanță.

GH. BERCEANU

La campionatele europene de box

GABRIEL
PE CAMPIONUL

Una din aceste măsuri vizează des
fășurarea unei permanente munci po
litice și organizatorice pentru cuprin
derea marii mase a tineretului, a 
oamenilor muncii în activități spor
tive și turistice, prin folosirea unor 
forme simple de practicare a exerci
țiului fizic, a atletismului, a crosuri
lor, mai ales, sau a tl lor discipline 
cu caracter utilitar.

Plenara a hotărît totodată extin
derea întrecerilor pe ateliere, secții 
și sectoare de producție, organizarea 
unei activități pe comune și grupe de 
comune, prin intermediul unor compe
tiții specifice. Popi I irizarea și orga
nizarea complexului sportiv „Sport și 
sănătate", a concursurilor și competi
țiilor pentru copii și tineret, a unor 
centre de agrement pe cartiere și in 
alte zone pitorești (crîngul Peirești, 
plaja Putna, Soveja ș. a.), iată alte 
modalități de practicare a exercițiu
lui fizic.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

• Nicolae Martinescu (accidentat) a obținut medalia de bronz
• Tinerii Nicu Gingă și Eugen Hupcă — pe locul IV,

HELSINKI, 3 (prin telex de la trimisul nostru).
Cum era și de așteptat, confruntările din ultima zi a 

Campionatelor europene de lupte greco-romane au atras 
în tribunele de la Jaahalli numeroși spectatori, dornici să 
urmărească intîlnirile decisive. în această zi, luptătorii 
rămași în competiție au susținut partidele cele mai impor
tante, de rezultatul cărora depindea cucerirea medaliilor, 
fapt ce a determinat înregistrarea cîtorva surprize de pro
porții, cum au fost, spre exemplu, înfrîngerile suferite de 
campionul olimpic Vitezlaw Macha (Cehoslovacia) la cat. 
74 kg. de campionul mondial al categoriei 63 kg. Sreten 
Damianovici (Iugoslavia) și de dublul campion european 
Hristo Traikov (Bulgaria) la cat. 57 kg. !

Luptătorii români 
au avut și la această 
ediție o frumoasă com
portare. ei cucerind 
prin Gheorghe Ber
ceanu o medalie de 
aur la categoria 
48 kg și prin Nicolae 
Martinescu o medalie 
de bronz la categoria 
100 kg. Interesant de 
remarcat este că Mar
tinescu obține acum 
cea de a 10-a me
dalie în competiții

L-A ELIMINAT
BORIS KUZNEȚOV

PAUL DOBRESCU
S-A CALIFICAT 

ÎN TURUL URMĂTOR
Citiți amănunte in pag. a 4-a 

(Continuare în pag. a 4-a)

Mărcii '(nr. 11) marchează al doilea gol al craiovenilor în poarta lui Haidu Foto î Paul ROMOȘAN

DIVIZIA A LA FOTBAL - ETAPA A XXV-A

internaționale de mare anvergură.
Din rîndul celorlați luptători ro

mâni se cere subliniată comporta
rea tinerilor Nicu Gingă (cat. 52 
kg) și Eugen Hupcă (cat. 68 kg.), 
clasați în final pe locul IV. pre
cum și evoluția constant-bună 
avută de Adrian Popa (cat. 74 kg.) 
și Marin Dumitru (cat. 57 kg.), 
care au adus puncte prețioase 
echipei României, clasîndu-se pe 
locui V.

Iată, însă, cîteva amănunte în 
legătură cu ultimele partide ale 
luptătorilor români. Gheorghe 
Berceanu l-a întîlnit, înainte de 
finală, pe finlandezul Raimo Hir- 
vonen, care avea doar cu jumătate 
de punct mai multă penalizare 
decît reprezentantul nostru. Ber
ceanu — bine sfătuit de antreno
rul federal Ion Corneanu — a 
abordat lupta într-un ritm sufocant 
pentru adversar și, fără a risca, 
a obținut victoria în min. 7,34 
prin descalificarea luptătorului 
finlandez.

, Cu toate că pierduse surprinză
tor întîlnirea din turul II cu bul
garul Lozanov, Nicolae Martinescu 
și-a croit drum spre finale, dis- 
punînd, mai întîi, de Lorenz He- 
cher (R. F. Germania) prin desca
lificarea acestuia și, apoi, de fin
landezul Martti Virtanen (pe care 
l-a învins net la puncte : 7—2).

Aminteam mai 'sus că unii din
tre luptătorii noștri au fost foarte 
aproape de medalii. De această 
șansă au beneficiat, pe rînd, Nicu

Gingă și Eugen Hupcă. Juniorul] 
Gingă a pierdut în meciul cu ma- j 
ghiarul Jozsef Doncsecz, fiind des-! 
calificat împreună cu acesta în1 
min. 7,08, dar rămînînd în conți-; 
nuare în cursa pentru medalii.’? 
Partida următoare, disputată în’ 
compania campionului european‘ 
Jan Michalik (Polonia), i-a adus 
lui Gingă o nouă rază de speranță,; 
el avînd avantaj de un punct în 
repriza secundă. în min. 6.41.; 
însă, Gingă i-a permis polonezului 
o priză favorabilă atacului și 
acesta, firește, n-a scăpat ocazia, 
finalizînd tușul. în urma înfrîn- 
gerii, juniorul român se clasează 
pe locul IV.

Eugen Hupcă a fost și mai a- 
proape de podium. în intîlnirile 
susținute cu bulgarul Nedko Nedev 
și, apoi, cu campionul mondial

Costin CHIRIAC

SERBAREA POPULARĂ DIN HERĂSTRĂU - 
0 REUȘITĂ Șl UN ÎNDEMN!

După cum ne-au mărturisit organi
zatorii, Serbarea populară din par
cul Herăstrău, desfășurată duminică 
dimineața, a fost o EXPERIENȚA. 
Scopul urmărit era acela de a sta
bili dacă publicul Capitalei, marea 
masă a cetățenilor, este (sau nu) re
ceptiv Ia asemenea manifestări, dacă 
Ie apreciază, dacă le dorește.

Desigur, pentru a putea raporta 
forurilor superioare o cifră convena
bila Și satisfăcătoare, cei care au ini
țiat acțiunea puteau să-și ia măsu
rile de precauție, asigurîndu-și —

pe canalele organizatorice de care 
dispun — un număr spectaculos de 
participant!, prin care să dovedească 
faptul că „sportul de masă, agremen
tul, reprezintă" etc., etc. Spre cin
stea lui, insă. Comitetul municipal 
pentru educație fizică și sport (pre
ședinte — Virgil Florea, prim-vice- 
președinte — Vasile Tudor) a re
zistat acestei ispite facile, poate și 
din curiozitatea legitimă de a vedea 
care este gradul REAL de audiență 
al oamenilor față de o manifestare 
de acest gen, fără bilet de intrare,

cu un program alcătuit In mod mi
nuțios, cu eforturi care niciodată nu 
vor putea fi recompensate.

După aprecierea activiștilor 
C.M.E.F.S. (Mircea Rizea, Dan Dudu 
ș.a.) procentul vizitatorilor obișnuiți 
ai parcului a fost ieri cam cu 20 la 
sută mai mare. Ceea ce este, indis
cutabil, un cîștig. Oricum. însă, nu
mărul spectatorilor (absolut volun-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA, PERFORMERA ETAPEI,
SE DETAȘEAZĂ (DECISIV) ÎN CURSA PENTRU TITLU
9 27 da goluri marcate in cele opt 
intilniri ® Craiovenii și piteștenîi, 
singurii eștigători de puncte in 
deplasare • Lupta retrogradării 
rămine mai departe complicată 
• Oblemenco pare a nu mai avea 
rivali in lupta pentru titlul de golgeter

REZULTATE TEHNICE

Sportul studențesc — F. C. Argeș 1—1 (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș —• Sport Club Bacău 2—0 (0—0)
F. C. Constanța — „U" Cluj 4—0 (3—0)
Steaua — Univ, Craiova 2—6 (0—1)
C.F.R. Cluj — Steagul roșu 'I—0 (0—0)
C.S.M. Reșița — Dinamo 4—1 (1—0)
U.T.A. — Petrolul i1—0 (0—0)
Jiul Rapid 1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 6 iunie)

Sport Club Bacău Jiul (0—3)
Univ. Craiova — Steagul roșu (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș — U, T. A. (0—0)
Rapid — C.S.M. Reșița (0-0)
„U" Cluj — Petrolul (1—2)
F. C. Argeș — Steaua (0—D
Dinamo — C.F.R. Cluj (1-1)
F. C. Constanța — Sportul studențesc (0—1)

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
17 GOLURI : Oblemenco — 3 din 11 m 

(Univ. Craiova)
12 GOLURI : Roznai (Jiul)
11 GOLURI : Dumitrache (Dinamo), 

Pescaru — 2 din Hm (Steagul roșu)
9 GOLURI: Marcu (Univ. Craiova)

CLASAMENTUL

lul). Kun (U.T.A.), Naghi — 2 din 11 
m (A.S.A. Tg. Mureș)

1. UNIV. CRAIOVA 25 13 8 4 46—30 34
2. Dinamo 25 13 4 8 37—29 30
3. C.F.R. Cluj 25 10 10 5 28—22 30
4. F. C. Argeș 25 11 6 8 37—23 28
5. Steaua 25 9 9 7 32—24 27
6. S. C. Bacău 25 10 7 8 26—30 27
7. Jiul 25 10 5 10 32—32 25
8. Petrolul 25 9 7 9 18—26 25
9. Steagul roșu 25 8 7 10 30—19 23

10. Rapid 25 7 9 9 25—23 23
11. C.S.M. Reșița 25 7 9 9 29—32 23
12. U.T.A. 25 7 9 9 28—31 23
13. F. C. Constanța 25 7 7 11 25—29 21
14. A.S.A. Tg. Mureș 25 10 1 14 30—38 21
15. „U" Cluj 25 7 7 11 21—39 21
16. Sportul studențesc 25 4 11 10 25—42 19

8 GOLURI: Năstase si iordănescu 
(Steaua). Roșu (F.C. Argeș), Tegean și 
Adam — 4 din 11 m (C.F.R. Cluj), Lu- 
cescu — 2 din 11 m (Dinamo)

7 GOLURI: Țarălungă — 1 din 11 m 
(Univ. Craiova), Troi(F.C. Argeș), Mure- 
șan (A.S.A. Tg, Mureș), Mulțescu — 1 
din 11 m (Jiul), Ion Constantin (Petro

6 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.), M. 
Sandu (Sportul studențesc), Dumitriu 
Ill (Rapid), Dumitru (Steaua). Mureșan
— 1 din 11 m (.,U“ Cluj). Dembrovscni
— 2 din 11 m (Sport Club Bacău). Bel- 
deanu — 4 din 11 m (C.S.M. Reșița).

Două „lovituri de teatru", ieri, în campionatul 
diviziei A, în meciurile Care angajau principalele 
pretendente la titlul de campioană : Universitatea 
Craiova și Dinamo, intrecindu-se pe sine, Univer

sitatea Craiova a realizat, fără doar și poate, cea mai 
mare surpriza a campionatului, intrecind Steaua la un 
scor incredibil, cu cinci etape înainte de socotelile fi
nale, craiovenii și-au asigurat un avantaj substanțial, ast
fel Incit. oricit ar fi fotbalul un joc al năsfîrșitelor in
certitudini, este aproape imposibil de crezut că i-ar 
mai putea opri cineva în drumv' triumfal spre titlu, spte 
primul titlu de campioană !

A doua măre surpriză a zilei este scorul cu care a 
pierdut Dinamo, la Reșița, intr-un meci care, cel puțin 
teoretic, se anunța mai puțin aspru decit cel pe care 
îl avea, de susținut Universitatea Craiova. Și iată, în 
locul unor speranțe mal mult sau mai puțin justificate,

un crunt 1—4. care uimește, chiar în condițiile recentei 
eliminări a dinamoviștilor din cupa României, int:-. 
partida cu o divizionară C. Au ciștigat, în schimb, 
teren, C.F.R. Cluj și F. C. Argeș, dar aspirațiile lor nu 
pot merge prea departe.

Furtuna continuă la periferia clasamentului, unde patru 
echipe numără cu grijă punctele și golurile lor și ale ad
versarilor, în același timp. Dintre ele, Sportul studențesc 
pare să fie formația cu cele mai puține șanse de salvare, 
cu cele 10 puncte ale ei și cu linia de sosire atît de 
aproape. Vecina ei de pînă acum, A.S.A. Tîrgu Mureș, 
a trăit momente de chin, dar tocmai de aceea a gustat 
mai mult victoria obținută In ultimele minute, dătătoare, 
oricum, de speranțe. In schimb, nori negri, amenință
tori. s-au adunat deasupra capetelor fotbaliștilor de la 
Universitatea cluj, care au ajuns pe locul 15, de loc mai 
de invidiat decit ultimul... (J. BERARIU)

Steja.ru
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competițiilor de masa
„COȘUL DE AUR" RUGBY

SE
i Ieri, In Parcul Copilului

PRIMA EDIȚIE A „CROSULUI TITAN"

In organizarea C.J.E.F.S. Bacău 
și a Consiliului municipal al or
ganizației pionierilor a avut loc 
ieri o inedită acțiune de masă la 
baschet, intitulată „Coșul de aur". 
Elevii Școlii generale nr. 9 au ob
ținut cel mai bun procentaj la arun
cări. (Hie IANCU).

DINAMO A ÎNTRECUT GRIVIȚA ROȘIE CU 19-9

Soare, verdeață, entuziasm, a- 
corduri de fanfară, iată atmosfera 

1 în care cei peste 7000 de pionieri 
<și elevi din sectorul 4 al Capitalei 
au animat aleile parcului „I.OR.“, 
de pe malul lacului Titan, pentru 
a marca festivitatea de închidere 
a anului sportiv școlar.

După o frumoasă defilare, concu- 
renții s-au aliniat pentru a lua 
startul, pe categorii de vîrstă, la 
„CROSUL TITAN ’7.3“ — competi
ție aflată la prima sa ediție și do- 
tată cu un trofeu transmisibil.

iată cîțiva dintre elevii care s-au 
făcut remarcați ; fete — Manuela

Drăghici (Șc. 199), Roxana Slă- 
descu (Lie. 43), Veronica Nica 
(Gr. șc. I.O.R.), băieți — C. Olaru 
(Șc. 199), I. lîîrsan (Gr. șc. con
strucții), V. Picerea (Lie. industrial 
chimie), Ed. Conrad (Gr. șc, con
strucții).

In sunetele fanfarei Școlii mi
litare de muzică (conducător, 
It. col. Ștefan Marcoci) partlci- 
panții s-au aliniat în careu pentru 
festivitatea de
pentru cea niai, numeroasă 
pare a revenit Grupului
I.O.R. (Gheorghe BURLEA,

„CUPA 1 IUNIE"
Peste 400 de copii au participat 

In ..Cupa 1 Iunie", organizată la 
Oradea. S-au desfășurat întreceri 
foarte animate de atletism, baschet 
și tenis. (Ilie GHIȘA).

Etapa a XXIH-a a campionatu- 
tului a debutat exploziv, f“ ” J_ 
slmbătă. Sportul studențesc, 
tă echipă 
capricioasă, 
liderul atît 
campionat, 
(finalmente) 
ș! a învins

&V-

premiere. Cupa 
partici- 

școlar 
coresp.)

SERBARE ȘCOLARĂ
încheierea anului de învățămînt 

a prilejuit o reușită serbare la 
Școala sportivă nr. 1 din Galați. 
Au avut loc demonstrații de gim
nastică, partide de volei, handbal 
și baschet, concursuri de biciclete 
șl patine pe rotile (T. S1RIOPOL).

încă de 
, aceas- 

valoroasă, dar atît de 
a întrecut pe Steaua, 
de autoritar al acestui 

Sportul s-a exprimat 
la posibilitățile lotului 

. _ .......  eu 16—13. Era și timpul,
nu de alta, dar trecea sezonul și 

studenții bucureș- 
victârie frumoasă, 

extremis, chiar în 
capătul unul meci. 
Lor! Tot sîmbătă, 

Petroșani și-a

SERBAREA
fVrmare din pag. I)

tari 1) nu I-a întrecut pe acela al 
1 sportivilor participant! (3500) la o 

fastuoasă ceremonie de deschidere și 
la atractivele demonstrații care au 
avut loc după aceea — gimnastică 
modernă șl sportivă, box, lupte, judo, 
ping-pong, tenis și altele.

Programul a deținut și cîteva 
puncte „forte", dintre care ■ cel mai 
atrăgător (și gustat) ni s-a părut a 
fi concursul de „tras la frînghie". 
■In finală, două echipe de cite 8 

' (fiecare însumînd cam... 1 000 de ki
lograme), cele ale sectoarelor 7 și 5, 

_ au făcut să pîrîie un odgon gros, cu 
" care puteau fi „îmblînzite" nave de 
mai multe sute de tone... La concu- 
r nță cu această demonstrație a for
ței a fost parada plină de eleganță 
a ambarcațiilor Sportive. Tnchipui- 
ți-vă (pentru cei care au scăpat spec
tacolul) Herăsfcrăul brăzdat de peste 
230 de iole, schifuri, caiace și canoe, 
înalntînd în manej pe oglinda la
cului.

După demonstrații 
Spectatorilor să

a fost rtndul 
la cu asalt terenu-

totul regretabil, în
de transporturi

POPULARĂ DIN
rile de tenis, popicăriile, baza hipică 
pentru activitățile de agrement pro
mise publicului, foarte atractive, 
foarte gustate, foarte solicitate, 
(parcă) puțin prea scumpe (20 de 
o jumătate de oră de călărie 1).

Cîteva constatări se desprind 
experimentul de Ieri. Prima, și 
mai importantă, este aceea că ase
menea acțiuni sînt absolut necesare. 
A doua : populația Bucureștiuiui tre-

dar 
lei

din 
cea

HERĂSTRĂU
buie obișnuită cu ele. Și, în sfîrșit, 
trebuie respectat cu strictețe prin
cipiul participării voluntare 
de manifestări.

In concluzie, putem socoti 
de masă de duminică drept 
care reușită. Dar, pe această linie 
— in lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie— 2 mar
tie 1973 — sînt necesare noi și noi 
inițiative.

la astfel

acțiunea 
o încer-

nu-i vedeam pe 
teni realizînd o 
Au obținut-o, în 
fața liderului, la 
dramatic. Bravo, 
Știința din .
mat valoarea, întrecînd pe Vulcan, 
la ea acasă, atestîndu-ne 
pronosticul anterior partidei.

Ieri, în București, o singură par
tidă, între două formații cu un 
bun renume în rugbyul nostru,
Grivița roșie șl Dinamo. Au tnvlns 
dinamoviștii, tntr-o apreciabilă 
vervă de joc, ei aducînd In teren 
o formație mult mal matură și omo
genă. Să fie acesta începutul unul 
reviriment pe care-1 așteptăm cu 
toții, Iubitori al rugbyulul, de o 
bună bucată de vreme ? Partida 
din Parcul Copilului a fost domi
nată de dinamoviști, care au de
monstrat mai multe cunoștințe rug- 
bystice ia nivelul ambelor compar
timente (înaintare ți treisferturi). 
E drept, Grivița ar putea invoca 
absența din formație a unor jucă
tori rutinați (Tibuleac, Pop, Ve- 
luda), dar situația de pe teren a 
fost favorabilă oaspeților. întîlni- 
rea a fost agreabilă sub aspectul 
spectacolului, cu multe faze fru
moase, în care s-a jucat un. rugby 
„curat". Dinamo a atacat de la 
început în stilu-i caracteristic, care-i

confir-

totodată

Arbitrul P. Declessis a condus 
corect următoarele formații :

DINAMO ! DAICIULESCU — 
CONSTANTIN, Aldca, Dragomîrcscu 
(Nica), NICA (Coravu) — NlCO- 
LESCU, FLORESCU — I. STOICA, 
IFTIMIE, Boroi — I Aurel, Jurlca. 
— BACIU, Caraiman, Stoica.

GRIVIȚA ROȘIE : Marinescu (Si
mion) — Sabău, Pavlovici, Simion 
(Traieii), Negoescu — COMANICL 
Barbu —t Encin, Miclescu. Măcăneată 
(VI. Dumitrescu) — Menger, V: 
RUSU — Scarlat. Mesaroș, Tonta.

Dimitrie CALLIMACHI
• La Bîrlad, studenții timișoreni 

au obținut o victorie meritată, ini
țiind multe acțiuni pe linia de trei- 
sfeturi. Localnicii au jucat bine 
doar în primele 20 de minute cînd 
au ratat cîteva ocazii clare de a 
marca. Au înscris : Peter și Suciu, 
cîte o încercare șl Duță, o trans
formare. Foarte bun arbitrajul lui 
T. Florea (Buc). (E. SOLOMON — 
coresp.).

au venit ia Sibiu 
ei

• Sucevenii 
să piardă la un scor strlns ; 
au și marcat primii prin Zamfir, 
care a transformat o lovitură de 
pedeapsă (Hiih. 4). Apoi gazdele 
pun stăpînire pe joc și nu mai 
cedează inițiativa pînă la fluierul 
final, construind multe faze de 
toată frumusețea. Au înscris pen
tru sibleni Rășcanu (o încercare 
si o lovitură de picior căzută), 
Huțiu, Dealt, Tudorică și Popeț 
(cite o încercare). A condus bine 
G. Eftimescu (Buc.). (I. Boțocan — 
coresp.).

TRADIȚIA POATE FI SUPLINITĂ PRIN MUNCĂ
(Urmare din pag. 1)

ÎN DIVIZIA B, OASPEȚI!
AU MARCAT DOAR 6 GOLURI ’

în mod cu 
treprinderea 
București (cunoscută, mai ales, 
sub inițialele de I.T.B.) n-a fost 
— nici de data aceasta — recepti
vă la 
nllor.

Ieri, 
(eîtid 
de a 
circulă către Herăstrău), au tre
cut 1.3 troleibuze ~~ -----
tul terminus la 
neasa (intr-o zi 
terne de avioane 
și UN troleibuz 
..Șoseaua Nordului", unde 
loc Marea serbare populară cul- 
tural-sportlvă.

Poate că acest amănunt (mi
nor) va determina (in sfirșil1.) o 
analiză (majoră) a activității 
I.T.B.. specializată în a oferi... 
expUca'.il în locul mijloacelor 
transport în comun!

nevoile și dorințele eetățe- 

între orele 10,25 și 10.55 
arn avut nefasta curiozitate 
cronometra modul cum se

nr. 82. cu punc- 
Aeroportui Bă- 
cînd cursele in- 
sînt suspendate), 
83, cu destinația 

avea

Școala a fost net implicată în pro
blematica complexă a sportului, por- 
nindu-se de la necesitatea îmbunătă
țirii conținutului și modului de des
fășurare a orelor de educație fizică, 
organizarea de activități sportive de 
masă pe clase, școli, ani de studii, 
crosuri, marșuri, drumeții, inițierea 
unor centre de practicare a înotului 
ca și selectarea de elemente pentru 
performanță, direcții precise situate 
în vizonul școlii, al profesorilor de 
specialitate dar și al conducerilor de 
școli.

In domeniul performanței, hotărîrea 
plenarei Comitetului județean de par
tid stabilește termene concrete pen
tru refacerea planului de dezvoltare 
a activității (1 iulie) și pe fiecare ra
mură de sport (1 septembrie) pentru 
asigurarea și pregătirea elementelor 
locale pentru impulsionarea activită
ții într-o serie de discipline cu posi
bilități de afirmare, (atletism, box, 
tir, lupte, fotbal, baschet), pentru îm
bunătățirea activității clubului sportiv 
Unirea Focșani și a Centrului de fot
bal copii-tineret al federației de spe
cialitate. O serie de alte măsuri se 
referă la îmbogățirea patrimoniului 
mișcării sportive vrîncene — un plan 
substanțial este fixat de pildă, pen
tru zona Focșani-Șud — dar fără a 
ignora posibilitatea folosirii mai ju
dicioase n amenajărilor existente.

O atenție deosebită se va acorda

perfecționării muncii organizațiilor 
sportive, paralel cu sporirea număru
lui de instructori, arbitri, a activului 
sportiv, muncii de educație cu coin- 
ponenții unor echipe și loturi.

In sprijinul acestui complex plan 
de măsuri au luat cuvintul și repre
zentanții forurilor centrale, tov. 
Mindreanu, secretar 
Central al U.G.S.R. și prof. univ. I. 
Kunst-Ghermănescu, 
roului Executiv al C.N.E.F.S., o se
rie de alți vorbitori.

In cuvlntal său, tovarășul Simion 
Dobrovici, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R. a 
ținut să releve importanța analizei 
activității sportive, a hotărîrilor lua
te pentru îmbunătățirea muncii, în 
spiritul recentei Hotărîri de partid. 
In materializarea tuturor obiectivelor 
propuse se impune ca factorii cu res
ponsabilități sau atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului să cchi- 
boreze cu toată convingerea. „Orga
nele și organizațiile de partid, a ți
nut să precizeze vorbitorul, vor fi 
și mai aproape de nevoile mișcării 
sportive, o vor îndruma mult mai 
ferm, mai operativ. Noul cadru orga
nizatoric al mișcării sportive din ju
deț oferă toate condițiile pentru ca 
sportul vrîncean să capete intr-un 
viitor foarte apropiat o înfățișare 
nouă, pe măsura entuziasmului ce îl 
manifestă tineretul și a grijii ce se 
acordă acestei probleme de impor
tanță națională de către conducerea 
de partid si de stat".

C.
al Consiliului

membri ai Bi-

Echipa C.P.B cîștigătoarea ..Cupei României" ediția 197.3. In rtndul de sus (de la stingă la dreapta):
I. Dâcâu (căpitanul echipei), E. Dacău, I. Anton, Gh. Draghici, Gh. Vasile, D. Bărbieru,' V. Gălățeanu — în rin-

dul de jos: V. Tudorancea, Gh. Matei, C. Lupșăneanu, N. Tudoran și A. Burcică

îs’,... X®

M

,,Cupa Calatis*' a revenit
MANGALIA, 3 (prin telefon). Ul

tima zi a întrecerilor pentru desem
narea echipei cîștigătoare a „Cupei 
României" la oină a fost marcată de 
o frumoasă festivitate de închidere a 
competiției la care a fost prezent to
varășul Vasile Vîlcu, membru al Co-

■ ' ■ Executiv al C.C. al P.C.R., 
jude

țean Constanța al P.C.R.. și care a 
relevat succesul de care s-a bucurat 
întrecerea, buna ei organizare, fe- 
licitînd pe sportivii și pe organizatori 
pentru eforturile depuse. La festivi
tate au fost, de asemenea, prezenți 
tovarășii Ion Iuga, secretar al Comi
tetului 
dintele 
Tudor, 
Jiului 
oaspeți.

Echipa

mîtetului 1______ ___—. 
prim-secretar al Comitetului.

județean de partid și prese-
C.J.E.F.S. Constanța, Ion 

prim-vicepreședinte al Consi- 
popular județean și alți

Combinatului poligrafic
București s-a comportat foarte bine 
(a pierdut dbar o singură partidă în 
turneul din cadrul primei grupe), 
obținînd următoarele rezultate : cu 
Universitatea București .19—12, în tur 
și 12—13 în retur, cu Viața Nouă 
Olteni (județul Teleorman) 19—11 și 
24—2, cu Biruința Gherănești (jude
țul Neamț) 21—16. „U“-le bucureț- 
tean intră pentru a zecea oară con-

REZULTATE TEHNICE (etapa 
a XXni-a): Sportul studențesc — 
Steaua 16—13 (3—4); Vulcan —
Știința Petroșani 3—9 (3—6): Gri
vița roșie — Dinamo 9—19 (6—6); 
„Poli Iași — Precizia Săcele 33—0 
(3—0); C.S.M. Sibiu — C.S.M. Su
ceava 23—3 (11—3); Rulmentul
Birlad — Universitatea Timișoara 
0—10 (0—0); Farul Constanța — 
Gloria Buc. 15—0 (9—3).

• La Iași „Poli" a învins confor
tabil pe Precizia Săcele, împăcată 
parcă cu gîndul de a activa la 
anul în B. Au marcat : Vărzaru 
(3 încerc.), lilipescu. Borș, Miha- 
lașcu, Marica șl Marinei (Cîte o 
încerc.), ToPa (3 transf.). A abri- 
trat f. bine Renâ Chiriac (Buc.). 
(Dccebal ONCIUL — coresp.).

AGRONOMIA CLUJ 
Șl CHIMIA NĂVODARI 

VOR JUCA IN DIVIZIA A
stă atît de bine. Grivițenii s-au 
apărat corect. Ei au deschis chiar 
scorul prin Comănici (mîn. 3), care 
a realizat o lovitură de picior că
zută. Dar în atac se aflau Ieri di- 
namovîștîî și. normal, au înscris 
prin Mihai Nicolescu o frumoasă 
încercare (mîn. 13) ; Nica transformă 
și scorul Ie devine favorabil : 6—3. 
Cu cinci minute înaintea pauzei, 
același Comănici mai reușește o 

lovitură de picior căzută și aduce 
egalitatea pe tabela de marcaj i 
6—6 ! Lovitura de picior — trebuie 
s-o spunem — a rezultat unui mo
ment bun al echipei gazdă. La re
luare, după numai cinci minute, 
asistăm la un atac dinamovist de 
toată frumusețea, finalizat de aripa 
Constantin printr-o încercare, pe 
care Florescu a transformt-o ; scor 
12—6 în favoarea lui Dinamo. Si- 
niion reușește reducerea diferenței 
de puncte prin transformarea unei 
lovituri de pedeapsă (12—9), pen
tru ca după alte cinci minute 
(min. 55) Nica să refacă distanța 
prin același procedeu : 15—9. Do
rind parcă să arate că diferența 
ar trebui să lie și mai netă, dina
moviștii mai reușesc o încercare 
(min, 66) prin Iftimie și pecetluiesc 
scorul final : 19—9 !

Ar mai fi de semnalat că am
bele echipe au avut cîte doi eli
minați : Dinamo — pe Turtea și 
Boroi, Grivița — pe Menger și Me
saroș. Ce se întîmplă, nervii chiar 
nu pot fi deloc stăpîniți ?

a

Echipa de rugby din Tecuci nu s-a 
mal prezentat în ultima etapă a tur
neului de Calificare pentru promova
rea In prima divizie a țării, dînd 
astfel posibilitatea Constructorului 
din București de a se clasa pe locul 
III în clasamentul turneului. Plato
nică satisfacție, deoarece doar pri
mele două locuri, care erau deja a- 
contate de AGRONOMIA Cluj, (antre
nor Al. Paloșanu), și CHIMIA Năvo
dari, (antrenor George Stanciu) dau 
dreptul Ia promovare. Oricum, tecu- 
cenii ne lasă în final un gust amar 
prin acest forfait, care nu-i onorea
ză, Să sperăm că el nu va rămlne 
fără urmări de ordin... disciplinar.

Să revenim, așadar, la singura 
partidă care a opus două divizionare 
B, aceea dintre AGRONOMIA și 
CHIMIA. Meciul a avut loc în Parcul 
Copilului, și a avut caracterul unui 
joc specific, în care se urmărește 
rezultatul. Firesc, spectacolul a tre
cut pe planul secund. Partida dintre 
cele două formații s-a terminat la 
egalitate fi—6 (8—0) și astfel ambele 
echipe, din Cluj și Năvodari, promo
vează în divizia A. urmând a lua 
locul celor două formații care vor 
retrograda. Au înscris : Moișan o 
încercare pentru clujeni, pe care 
Balint a transformat-o (min. 10) și 
Lovin pentru Chimia, tot o încercare 
transformată de Zamfirescu (min. 
67). Rezultatul egal este echitabil, 
combatanții dominînd pe rind cite o 
repriză. A condus Dragoș Grigores- 
cu. (D. C.).

Seria I: C. S. TÎRGOVIȘTE A
DELTA TULCEA — POLITEHNI

CA IAȘI 1—0 (0—0). Joo viu dispu
tat, pe alocuri chiar dur, din care 
cauză arbitrul a fost nevoit să arate 
de cîteva ori cartonașul galben. Iar 
o dată pe cel roșu lui Stoicescu (Po
litehnica). pentru lovirea adversaru
lui. In repriza a doua, Delta a do
minat mai mult timp și a înscris un 
gol, în min. 46, prin Stoicescu. Com
petent șl autoritar arbitrajul lui V. 
Pădureanu — București. (I. TURȘIE, 
coresp.).

C. S. U. GALATI — METALUL 
BUCUREȘTI 4—2 (0—1). Studenții au 
evoluat la un bun nivel în partea 
a doua a întîlnirii. Bucureștenii au 
acționat frumos în primele 50 de tni- 
nute, apoi, după egalare, au căzut. 
Au marcat: Nan (min. 53). Crăciu- 
noiu (min. 54), Nedelcu (min. 66, 
autogol), Bezman (min. 83), respec
tiv Decu (min. 3) și Iancu (min. 51). 
A arbitrat foarte bine N. Rainea — 
Bîrlad. (Gh. ARSENIE, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.S. 
TÎRGOVIȘTE 0—1 (0—0). Bucureș
tenii, în special înaintașii, au evo
luat sub orice critică. In prima re
priză, înaintașii Progresului, de cîte 
ori au fost în situații favorabile au 
șutat imprecis. Aceeași situație s-a 
menținut șl după pauză, dar de astă 
dată nurriărul ocaziilor a fost mai 
mic. Spre final, în min. 85, la un 
contraatac, Oancea a marcat unicul 
gol al partidei. A arbitrat slab I. 
Răileanu — Pitești.

GLORIA BUZĂU — CEAHtAUL 
P. NEAMȚ 2—0 (0—0). Peste 8000 de 
spectatori au asistat la un joc agrea
bil, caracterizat prin dorința ambe
lor echipe de a-și adjudeca victoria, 
în prima parte, buzoienii au ratat 
cîteva situații, printre care și un 
penalty (Tr. Popesou, min. 38). După 
pauză, localnicii au continuat 6ă aibă 
inițiativa și au fructificat două oca
zii, prin Nedelcu (min. 78) și Cramer 
(min. 82). A condus bine St. Lazăr 
— București. (C. TEODORESCU, 
coresp. județean).

PROGRESUL BRAILA

CiȘTIGAT LA BUCUREȘTI
GALAȚI 2—0 (2—0). Brăilenii au în
ceput „tare“ și au avut, în perma
nență, inițiativa. Autorii golurilor i 
Traian (min. 1) și Ologu (min. 17). 
Bun arbitrajul lui A. Pîrvu — Bucu
rești. (N. COSTIN, coresp. județean).

CHIMIA RM. VILCEA — S. N. 
OLTENIȚA 3—0 (2—0). Joc de bună 
factură tehnică. Oaspeții au fost ner
voși, iar Viciu -- -..................
limitele, a fost
Godjaru (min. 21). Șutru (min. 44) 
și Pintilie (min. 70). A condus satis
făcător I. Urdea — București. (D. 
ROȘIANU, coresp.).

METALUL PLOPENI — DUNĂREA 
GIURGIU 1—0 (0—0). Dispută, în
general, echilibrată. Gazdele au ob
ținut victoria datorită transformării 
loviturii de la 11 m de către Alexe 
(min, 75). Bun arbitrajul lui D. 
Ghețu — București. (I. TĂNASESCU, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — C. F. R. PAȘ
CANI 1—0 (0—0). In repriza secun
dă, gazdele și-au impus jocul, au do
minat copios. însă n-au fructificat 
decît o ocazie, prin Grosaru (min. 
50). A arbitrat foarte bine I. Chiriță

(S. N. O.) depășind 
eliminat. Au înscris i

Politehnica Iași — Progresul Brăila (0—1). 
Metalul București — Chimia Rm. VEcea 
(0—3), S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
(0—1), Ceahlăul P. Neamț — C.S.U. Ga
lați (0—2), Metalul Plopenl — Gloria Bu
zău (0—1), F.C. Galați — Știința Bacău 
(2—1), C.S. Tîrgoviște — Delta Tulcea 
(2-1).

— Ploiești. (F. ENE,, coresp.).
1. Politehnica Iași 26 13 5 8 45—23 31
2. Metalul București 26 12 7 7 33—21 31
3. Gloria Buzău 26 11 7 8 29—26 29
4. F.C. Galați 26 12 4 10 33—32 28
5. Progresul Buc. 26 9 9 8 21—20 27
6. Metalul Plopenl 26 9 8 9 29—22 26
7. Chimia Rm. Vîlcea 26 10 6 10 32—33 26
8. Știința Bacău 26 10 6 10 26—23 26
9. C.F.R. Pașcani 26 10 5 11 29—26 25

10. S.N. Oltenița 26 10 5 11 26—31 25
11. Delta Tulcea 26 8 9 9 22—30 25
12. Progresul Brăila 26 9 6 11 24—29 24
13. C.S. Tîrgoviște 26 8 8 10 13—23 24
14. Ceahlăul P. Neamț 26 7 9 10 21—26 23
15. Dunărea Giurgiu 26 9 5 12 27—33 23
16. C.S.U. Galați 26 9 5 12 23—35 23

ETAPA VIITOARE (io luniie) : C.F.R.
Pașcani — Progresul Bucurei (8-2).

F. C.

Seria a ll-a: POLITEHNICA TIMIȘOARA - ÎNVINGĂTOARE IN DERBY-UL SERIEI I

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 2 BUCUREȘTI - 
CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ DE JUNIORI

Am asistat ieri dimineață, pe sta
dionul Olimpia din Capitală, Ia un 
adevărat festival rugbystic al junio
rilor. Mai întii au apărut formațiile 
Grivița Roșie din București și Fa
rul Constanța care au oferit o dis
pută pasionantă, cu răsturnări de 
scor (Grivița a condus cu 3—0, 6—4 
și 9—8), cîștigată în final, pe 
de constănțeni cu scorul de 
(4—3). Un succes al juniorilor 
nați de Traian Doiciu. care, 
gînd medaliile de bronz.

merit 
11—9 

antre- 
CÎști- 

=__ _  . atestă
Constanța ca important centru rug
bystic al țării.

In meci vedetă, care avea să de
semneze ocupantele locurilor I—II în 
campionatul republican de rugby- 
juniori : Clubul sportiv școlar Bucu
rești (antrenori Cornel Munteanu _ șj 
Nicolae Vizitiu) și Școala 
nr. 2 București (antrenor 
Lucescu). Prima formație, 
toare de multe ori a titlului 
pioenă in anii din urmă ; 
prezentă permanent

sportivă 
.Mariana 

cîștigă- 
de cam- 
a doua 

la ultimele 5

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI"
formației A. S. A. Constanța

secutlv în 
trofeu al 
De-a lungul celor trei zile de între
ceri, din echipa C.P.B. s-au remar
cat Ilie Dacău. Gheorghe Drăghici, 
Dumitru Bărbicru, Vasile Gălățeanu, 
Ion Anton și Aurel IjUircică.

O comportare bună la actuala e- 
diție a avut-o și formația Biruința 
Gherăești, antrenată de multi ani 
de reputatul jucător, maestrul spor
tului Eugen Cocuț. Echipa din Ghe
răești și-a apărat cu ardoare șansele, 
clasîndu-se pe locul secund, după 
C.P.B. — cu care s-a duelat direct 
— o echipă mai bună.

O apariție inedită pe terenul de 
oină din Mangalia a fost aceea a 
formației A. S. A. Constanța- Intr-un 
meci demonstrativ cu Avîntui Frasin, 
echipa militară a cîștigat cu 13—8, 
intrînd astfel în posesia „Cupei Ca
latis", oferită de C.J.E.F.S. Cons
tanța pentru popularizarea oihei pe 
meleagurile dobrogene.

La sfîrșitul Întrecerilor trofeul 
„Cupa României" a fost înmînat e- 
chipei C.P.B. de către tovarășul Va- 
sile Vîlcu. De asemenea, au mai fost 
atribuite o serie de cupe : „Cupa 
U.G.S.R." formației Celuloza Călă
rași, pentru dezvoltarea oinei în a-

C.S. ȘCOLARUL A CÎȘTIGAT CLAR (6-3) DERBY-UL CU CRIȘUL

Cea de a doua etapă a campio
natului național de polo (grupa 
B) a programat ieri dimineață în 
Capitală un interesant derby ur
mărit de numeroși spectatori. în 
care s-au înfruntat C. S. Școlarul 
și Crișul Oradea. Jocul a plăcut 
celor prezenți la ștrandul Tinere
tului, oferind deseori faze mult a- 
plaudate. Evoluînd de această dată 
în formație completă, școlarii bucu- 
reșteni au imprjjnat de la începu
tul întrecerii un ritm viu. au îno
tat tot timpul, forțîndu-și adversa
rii deseori să greșească în defen
sivă. Gazdele au învins cu 6—3 
(3—i, 1—1. 1—1, 1—0). dar dife
rența putea fi și mai mare dacă 
portarul Ianole nu ar fi primit 
două goluri gratuite.

posesia 
jocului

celui mai valoros 
nostru național.

sociațiile sportive . sindicale, „Cupa 
C.C. al U.T.C." echipei Biruința 
Gherăești. pentru popularizarea oinei 
în mediul sătesc, „Cupa C.J.E.F.S. 
Constanța" formației Universitatea 
București pentru răspîndirea oinei în 
rîndurile studenților. Din partea 
U.N.C.A.P. formațiilor Biruința Ghe- 
răești. Viața Nouă Olteni și Avîntui 
Curcani le-au fost atribuite diplome 
și premii în echipament sportiv.

Alte rezultate din ultima zi : Uni
versitatea București — Viața Nouă 
Olteni 10—5, Universitatea București 
— Biruința Gherăeșfi 17—31 și 8—16, 
Viața Nouă Olteni — Biruința

Gherăești 3—13, Avîntui Curcani — 
Celuloza Călărași 8—11. Avîntui 
Curcani — Tricolorul Baia Mare 
16—12, Avîntui Frasin — Celuloza 
Călărași 14—11, Avîntui Frasin — 
Tricolorul Baia Mare 9—12. Iată cla
samentul final : 1. C.P.B. 16 p, 2. 
Biruința Gherăești 12 p, 3. Universi
tatea București 10 p, 4. Viața Nouă 
Olteni 10 p, 5. Avîntui Frasin 7 p, 
6. Celuloza Călărași 7 p, 7. Tricolo
rul Baia Mare 5 p, 8. Avîntui 
Curcani 5 p.

Ion GAVRILESCU

ediții ale turneului final — ne-au 
oferit o partidă excelentă, de un bun 
nivel tehnic. Favorit, apărea „XV“-le 
Clubului școlar — o formație omo
genă, puternică care reunea în rîn
durile sale nu mai puțin de 7 com- 
ponenți ai lotului F.I.R.A. '73. Pe te
ren, însă, echipa care a avut încă 
de Ia început inițiativa, conducted 
efectiv ostilitățile ș fost Școala, spor
tivă nr. 2. Tinerii acestei formații 
s-au arătat riguroși, buni cunoscători 
ai jocului, lucizi și, mai ales, foarte 
hotărîți să... devină campioni. Ata- 
cînd susținut, bine organizat, ei au 
deținut circa 65 <je minute inițiativa, 
timp în care au condus, pe rînd cu 
3—0 (min. 10 — Tudose, 1. p.), 7—0 
(min. 55 — Lazăr, încerc.), 9—0 (Tu
dose tr.), 12—0 (min. 63 — Nedelcu, 
1. p. c.). în ultimele 15 minute, rug- 
bvștii de la Clubul sportiv școlar au 
atacat puternic „cu toate motoarele" 
dar cei care „se vedeau" de acum 
campioni s-au apărat excelent, pla- 
cînd necruțător, ieșind chiar la con
traatac. în acest răstimp (min. 70) 
campionii anului trecut au reușit 
doar o încercare prin Marin, scorul 
final răniinitid 12—4 (3—0) pentru 
Școala sportivă nr. 2. cârc devine 
astfel campioană republicană. Un 
succes meritat al tinerilor rugb.vști și 
al antrenoarei lor Mariana Lucescu, 
obținut în fața unei echipe puter
nice.

Arbitrului Ștefan Cristea î s-au 
aliniat formațiile : ȘCOALA SPOR
TIVA NR. 2 t Boacă — Lazăr, Bujor. 
Vasilache, Ioniță — Nedelcu, Paras- 
chiv — Tudose, Marinescu, Călin — 
Ion, Dumitrașcu — Soare, D. Gâro- 
fil, Gh. Garofil, CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR ; Milcă — Ghiță. Buga, 
Costea, Stănescu (Stoica) — Moraru, 
Dinu — Marin, Oțetaru, Dzyadik — 
Toma, Zafiescu — Silvestru, Pușcoci, 
Bîcu (Ninu).

Modesto FERRARINI

CORVINUL HUNEDOARA — 
C. S. M. SIBIU 1—1 (1—0). Ambele 
echipe au făcut risipă de energie. 
Golurile au fost realizate de David 
(min. 10, autogol) pentru Corvinul,. 
Țurlea (min. 83) pentru C.S.M. A 
condus bine V. Trifu — Baia Mare 
(I. VLAD. coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — C. F. R. ARAD 2—0 (1—0). 
Joc de factură tehnică modestă. Au 
marcat : Bota (min. 32 din 11 m) și 
Cirtog (min. 79). A arbitrat bine Gh. 
Nicolae — București. (Gh. MANAFU. 
coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
C. F. R. TIMIȘOARA 3—2 (3—1). 
Meciul s-a discutat sîmbătă după- 
amiază. Au înscris : Tarcu (min. 5 
și 3 din 11 m), Raksi (min. 40),_ res
pectiv Giulvăzan (min. 17 și 56). 
Foarte bun arbitrajul lui I. Țifrea 
— Cluj, (M. VILCEANU, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — MINE
RUL BAIA MARE 1—0 (1—0). Peste 
8000 de spectatori au asistat la un 
joc slab al formației locale. Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Kineses (min. 44). A condus satisfă
cător V. Topan - Cluj. (St. VIDA, 
coresp.).

MINERUL ANINA — NITRAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 1—0 (0—0). Joc viu 
disputat, în care gazdele au domi
nat, uneori, categoric. Făgărășenii, 
deși au pus accentul pe apărare, 
totuși, au inițiat acțiuni ofensive 
destul de periculoase. Autorul golu
lui t Makai (min. 67). AL Ene — Cra
iova a arbitrat bine. (P. LUNGU, 
coresp.).

METROM BRAȘOV

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
F. C. BIHOR 1—0 (0—0). Aproxima
tiv 45 000 de spectatori au asista* la 
derby-ul seriei, care s-a încheiat cu 
victoria studenților. în prima parte, 
jocul a fost echilibrat. Arbitrul i-a 
eliminat pe Bungău (Politehnica) și 
pe Lucaci (F. C. Bihor). In min. 3. 
pentru lovire reciprocă. în repriza 
secundă, după ce au ratat cîteva si
tuații favorabile, timișorenii .
72 : Șchiopu) au marcat unicul goL 
în continuare, studenții au dominat, 
însă n-au mai putut să majoreze 
scorul. A condus satisfăcător N. P*- 
triceanu — București. (P. ARCAN, 
coresp. județean).

OLIMPIA ORADEA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—0 (0—0). Jo
cul a fost, în general, echilibrat. 
Orădenii au fost mai incisivi și au 
marcat de două ori. Autorul goluri
lor; Benzik (min. 70 și 78). Foarte 
bun arbitrajul lui P. Sotir — V. 
diaș. (I. GIÎIȘA, coresp. județ.

27—89
13—81

1. Poli. Timișoara 26 15 6 5 46—1» 34
2. F.C. Bihor 26 14 6 6 49—24 24
3. Olimpia Satu Mare 23 13 7 6 35—21 29
4. Metrom Brașov 26 13 2 11 33—27 28
5. Minerul Baia Mare 26 11 6 9 30—1’1 23
6. C.S.M. Sibiu 26 11 5 10 25—23 27
7. Minerul Anina 26 12 2 12 26—36 26
3. Nitramonia Făgăraș p 12 1 13 39—36 25
9. Gloria Bistrița 26 10 4 12 24—23 24

10. Met. Drobeta Tr. Sv. 26 10 2 14 31—34 22
11. C.F.R. Arad 26 9 4 13 27—36 22
12. Electroputere Cv. N 10 2 14 24—3f 22
13. C.F.R. Timișoara 26 9 4 13 21—34 22
14. Corvinul Huned. 26 10 5 11 25—33 21

21
21

8 5
8 5

13
13

15. Olimpia Oradea
16. Metalurgistul Cugir 

(N.R. Olimpia Satu

nr.

METROM BRAȘOV — GLORIA
BISTRIȚA 2—0 (0—0). Brașovenii au 

” “' > inițiativa, iaravut mai mult timp
in finalul partidei au dominat insis
tent. Golurile au fost realizate de 
Seiimesi (min. 76) și de Paraschives- 
cu (min. 80). A arbitrat bine M. 
Haimovici — București. (V. SECA- 
REANU, coresp.).

26
26

,____ ___ _ ____ Mare șl Corvinul
Hunedoara sînt penalizate cu cîte patru 
puncte).

ETAPA VIITOARE (10 Iunie): Metrom 
Brașov — Politehnica Timișoara (1—1). 
Minerul Anina — Corvl-.u! Hunedoa-a 
(0—2). C.S.M. Sibiu — Oli.-r.oia Oradea 
(1—1), Gloria Bistrița — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin (0—1), F.C. Bihor — 
Olimpia Satu Mare (0—C). C.F Arad — 
Electroputere Craiova (0—2), C.F.R. Timi
șoara — Minerul Baia Mere (0—4) Ni- 
tramonla Făgăraș — Metalurgls.ul Cugir 
(0-1).

u
3R GIMNASTICĂ MARIA PREDA
CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA „MODERNĂ'

IAȘI, 3 (prin telefon, de la corespon
dentul’ nostru județean). Timp de două 
zile, Sala sporturilor din localitate a 
găzduit finalele campionatului republi
can de gimnastică modernă rezervate 
categoriilor maestre, I și a Il-a. In po
fida faptului că organizarea întreceri
lor a fost excelentă în tribune s-au 
aflat doar cîțiva spectatori, lucru care 
a lipsit competiția de o ambianță pe 
măsura valorii concurentelor.

La categoria a II-a am fost martorii 
unei surprize de proporții, favorita la 
locul I. Cristina Sima, fiind nevoită să 
Împartă. . . laurii Victoriei cu coechipi
era sa Maria Tîrnoveanu (aceasta din 
urmă aflîndu-se intr-0 formă deosebită)!

Categoria a II-a a fost dominată, așa 
cum ne așteptam, de reprezentanta Șco
lii sportive 2 București, Mioara Cofla, 
care a șl cîștigat titlul de o manieră ca
tegorică.

Așteptate cu deosebit Interes. întrece
rile maestrelor au fost animate — ca 
întotdeauna — de disputa dintre „Mana 
Preda st Sabina Șerbănescu (ambele 
de la I.E.F.S.). Mai sigură și mai puțin

»»
emotivă, Maria Preda a reușit, insă, să 
se impună și de această dată, cucerind 
cel de-al treilea titlu consecutiv de cam
pioană absolută a României. Iată pri
mele clasate: Categoria a H-a: 1—2. . 
Cristina Sima și Maria Tirnoveanu (am
bele de la Șc.sp. 2) — 27.45; 3. Laszlo 
Firicel (Viitorul) 26.20; Categoria I: 1. 
Mioara Cozia (Sc. sp. 2) 41,43: 2. Elena 
State (Șc. sp. 2) 43.75; 3. Eliza Pavel 
(C.S.Ș.) 42.60; Categoria maestre: 1. Ma
rta Preda (I.E.F.B.) 48.30: 2. Sabina Șer
bănescu (I.E.F.S.) 46,40; 3. Rodica Pln- 
tea (Șc. sp. 2) 46.W.

DIACONESCU

AVALANȘĂ DE RECORDURI

CLUJ, 3 (prin telefon de la cores
pondentul nostru).

Duminică, in Saia sporturilor din loca
litate, s-a încheiat cel de al XXIV-a 
campionat național de baschet mas
culin. Ultima etapă a competiției a ofi
cializat o ierarhie care fusese decisă 
cu cîteva etape in urmă. Astfel, echipa 
DINAMO BUCUREȘTI (antrenor Dan 
Niculescu) a devenit, pentru a ll-a oa
ră. campioană a României, locul secund 
fiind ocupat de Steaua (antrenor Vasilc

DINAMO BUCUREȘTI, PENTRU A 11-a OARĂ CAMPIOANA A ROMÂNIEI

Orădenii, deși au în echipă cîțiva 
tineri talentați (Freund, Racz) au 
greșit prin stereotipia atacurilor u- 
șor de parat. Aproape invariabil, 
mingile au fost trimise spre Ale- 
xandrescu, în centru, dar acesta se
ver marcat nu a putut da randa
mentul scontat în defensivă, jucă
torii Crișului au păcătuit printr-un 
marcaj defectuos, toate încercările 
lor de oprire a adversarilor fiind 
sancționate just de arbitrul clu
jean N. Toth cu eliminări. Au în
scris : 
rieă),
(s.n.), Pițigoi și Sorescu de la în
vingători, Alexandrescu 3 de la în
vinși. (A. V.)

Tomescu 2 (din sup. nume-
Răducanu (s.n.), Munteanu

La Timișoara — mare surpriză : 
Industria linei a cedat pe teren pro
priu în fața Olimpiei Oradea. Lip
sa de pregătire (în special fizică) 
a formației gazdă a cîntărit greu 
în balanță, Olimpia reușind în ul
tima repriză să întoarcă rezultatul 
de la 3—4 la 5—4. Orădenii au 
înotat mai mult și ău concretizat 
sigur ocaziile de superioritate nu
merică. Scorul final de 5—4 (0—1, 

pentru Olimpia a 
Zarcoianic 3, Vi
de li învingători 
Roth 1 de la în- 

Șt. Simon (Tg.

2—0, 1—3, 2—0) 
fost realizat de : 
diean. Spiengold 
și Schomorai. 3, 
vinși. A condus
Mureș.). (C. Crețu, coresp.).

La Arad, Vagonul — Mureșul Tg, 
Mureș 9—6.

Popescu). iar medalia de bronz a fost 
decernată celei mai buhe formalii din 
provincie, Universitatea Cluj (antrenor 
Vasilc Geleriu). La polul opus ai clasa
mentului s-au situat echipele bucu- 
reștene Voința și Academia Militară, 
care au retrogradat în divizia secundă.

1n cadrul unei emoționante festivități, 
căpitanii primelor trei clasate — Radu 
Diaeonescu, Alin Savu și Emerich Vizi 
— au primit, in aplauzele celor prezenți. 
premiile întrecerii. Cil o deosebită bucu
rie a fost întimpinatâ decernarea titlu
lui de coșgeter — răsplătit de un fru
mos trofeu oferit de Comitetul jude
țean U.T.C. Cluj — maestrului sportului 
Huria Demlan (Universitatea Cluj), ciș- 
tigător detașat, cu un total dc 753 de 
puncte. Și nu-l putem uita pe unul din
tre veteranii baschetului romanesc, 
Pavel Visner (Dinamo), de 87 de ori 
internațional, care a fost felicitat cu 
prilejul retragerii sale dintr-o prodigioa
să activitate sportivă

Etapa a XXXIlI-a a diviziei a furnizat 
o nouă surpriză: cea de a doua îițirliî- 
gert a dinaniovițtiior bucureșteni. îh 
fața studenților7 timișoreni. Dar. iată re
zultatele etapei:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — DI
NAMO BUCUREȘTI 81—80 (49-43). A
doua zi după insuccesul suferit în fața 
stelei, campionii au apărut cu un moral 
foarte scăzut, care și-a pus decisiv am
prenta asupra evoluției lor. De cealaltă 
parte, timișorenii deși lipsiți de apor
tul lui Czmor, au luptat cu ambiție 
exemplară, știind să profite prompt de 
orice greșeală a adversarilor. Ș! aces
tea au fost destule, materializate în gre
șeli de tehnică, pase la adversari, pași, 
încă din prima parte a meciului, dato
rită jocului foarte bun prestat de Cîm- 
peanu. studenții au luat conducerea os
tilităților. priiilrun joc economic, de 
mare simplitate și eficiență în acțiunile

ofensive (min. 13. 37—26). Dinamo, de 
data aceasta datorită unor eforturi co- 
lectvie (este greu de remarcat în mod 
deosebit vreun jucător), a egalat în 
min. 25 (55—55) și se părea câ se va de
tașa în învingătoare, mai 
luase conducerea (min. 29 
in min. 35 bucureștenii au 
73—73. Din acest moment, 
trecut din nou în avantaj. _ 
l-au mal cedat pînă în final, în 
eforturilor disperate ale dinamoviștilor. 
Au marcat Munteanu 19. Mănăilă 18, 
Cîmpeanu 18. Gal 10,' Chirluță 10. We
ber 4, Minius 2 respectiv Georgescu 12, 
Popa 16, Novac 12, Haneș 11, 
cu 9 Niculescu 7, Diaeonescu 
4, Cernea 2. Au arbitrat bine 
lescU șl E. Sarossyi.

UNIVERSITATEA CLUJ — ... 
Ml A MILITARĂ 101—58 (51—31). Gazdele 
au ținut să-și onoreze locul 3 prifttf*un 
ultim joc de calitate, și au reușit acest 
lucru. Au marcat DdiViiân 24. Schuller

ales câ și
66— Gl). Dar, 
fost egalați: 
studenții au 
pe care nu 

ciuda

Chivules-
7, Visner
C. Negu-

ACADE-

21. Zdrenghep H. Rlihring 10, Vizi 10. 
Mathe 8, Ursa'che 3. Kun 4. Roray 2, 
respectiv Ne.agii 23. Țurcanu 11. Mari
nescu 11. Mărgineanu 10 Milea 3. Au 
arbitrat bine D. Chiriac și Em. Niculescu.

I.C.H.F. — I.E.F.S. 81—6G (59—32). Par
tidă tipică de sfirșit de sezon. în ca.e 
ambele formații au făcut totul pentru 
ca. .. timpul să treacă mai repede. Au 
înscris Dlltay 24. Mălușel 16. Ctir.peanu 
13. FI. Niculescu 8. Andrecseu 8. Bulat 
5. Chieiti 4, Antonescu 3 respectiv Hra- 
boveanu 29, Chlrcă 8. Szepp 8. A. Mol
nar 7. Nagy 6. Berceanu 6. L.

arbitrat bine
Molnar 2, 
V. KadarSChaffer 2. Au 

și D. Crăciun.
POLITEHNICA

63—61 (32—32).
POLITEHNICA

66—50 (33—28).
Steaua — farul os— 72

Mircea 
Paul RADVANI

BUCUREȘTI RAPID

CLUJ VOINȚA

(37-37).
RADU

NOILE DIVIZIONARE A
PITEȘTI 3, (pria telefon, de Ia cores, 

pondentul nostru). Turneul de câlilicare 
în campionatul republican de baschet 
masculin s-a încheiat cu succesul echi
pelor C.S.U. GALAȚI și VOINȚA TIMI
ȘOARA. clasate pe primele două locuri 
șl promovate, astlel. In divizia A. Re
zultate: C.S.U. Galați: 105—54 cu Univer
sitatea București. 107—74 cu Medicina 
Tg. Mureș. 82—«2 cu Voința Timișoara: 
Voința Timișoara: 67—65 cu Medicina. 
56—50 cu Universitatea; Medicina: 77—73 
cu Universitatea. Clasament: 1. C.S.U. 
GALAȚI 6 p. 2. VOINȚA TIMIȘOARA 
5 p, 3. Medicina Tg. Mureș 4 p. 4. Uni
versitatea București 3 p. (S. IONESCU).

BACAU, 3 (nrin telefon, de lâ cores- 
pondentul nostru). UNIVERSITATEA 
LAȘI șl OLIMPIA BUCUREȘTI sînt nolle 
promovate in campionatul republican 
de. baschet feminin in urma meciurilor 
încheiate cu următoarele rezultate: Uni
versitatea Iași: 58—27 cu Olimpia. 57—51 
cu Inst. Pedagogic Tg. Mureș. 75—47 cu 
Metalul Salonta: Olimpia: 66—53 cu Me
talul. 64—55 cu Inst. Pedagogic; Inst. 
Pedagogic: 63—51 cu MețaluJ.

Clasamentul: 1. UNIVERSITATEA IAȘI 
6 p, 2. OLIMPIA BUCUREȘTI 5 p, 3. 
Inst. Pedagogie 4 p. 4. Metalul Salonta 
3 p. (I. IANCU).

Fe hipodromul ploieștean s-a experi
mentat pentru prima oara un program 
duminical, cu 10 alergări. Ca urmare, și 
volumul partanțllor a sporit ptn& la ci
fra de 115 trăpași într-o zi de curse. O 
veritabilă paradă hipică! Caracteristica 
reuniunii a constituit-o ameliorările de 
recorduri ale concurent! lOr în baza căro
ra s-au justificat șl victoriile unor aut- 
sideri (Rozalln, Sergent. Sabotor). An
trenorii zilei au fost Nicolae Gheorghe 
și Mircea Ștefănescu. fiecare cu cite 3 
victorii. Dintre principalii concurenți ai 
Derbyului, Senzația continua să evolu
eze la cel mai bun nivel — 1:24,5 — iar 
colegul său de antrenament Viraj, a iz
butit, cu recordul de 1:24,0 pe km. de
tronarea Ratiunei de Ia șefia generației 
de 3 ani. O mențiune pentru Moldoveanu 
pentru conducerea excelentă prestată cu 
Hegemona și două reproșuri arbitrilor: 
Florin galopînd în luota finală, și-a je
nat net adversarul direct (DanelU) iar 
Zălog n-a acoperit ultima parte a par
cursului în alura obligatorie de trap. Re
zultate tehnice: Cursa I: Floria (Tr. Ma
rinescu) 40. Danciu, simplu 28. ordinea 
65; cursa II: Partizan (N. Gheorghe) 
37,6, Feriga, simplu 2, event 55 ordine 
21; cursa 111 Sabotor (I Oană) 
Harieta, simplu 2 event 15. ordine 43; 
cursa IV: Flașneta (N Gheorghe) 37 3. 
Fundata, simplu 7, event 7. ordin»’ • 15; 
Cursa Vî Sergent (M. Ștefănescui ? ‘ 2 
Zălog, sîmnlu 2. event 7. ordinea 12 
cursa VI: Hruba (b Toă’itS) • 
Una. slmnlu 4. event 6, ->■ -
triplu eîștigător 17; cursa VI! ’ 
(S. Mlhăt’.escu) 25.5. Gabarl 
simplu 7, event 30. ordinea s. -i 
eîstigător 89. ordinea trior’’ 455 cy 
VIII: Viraj (M. Ștefănescu) 24 c Ver anda 
simplu 2. event 22. ordinea 7. triplu clș- 
tlgător 125; cursa IX: Hegemona (l. 
Moldoveanu) 28, Minunea, simplu 11, 
event 13, ordinea 79; cursa X: Sldonla 
(M. Ștefănescu) 43,9. Amoraș, simplu 2, 
event 31, ordinea 111. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de lei 27.580 șl a 
fost cîștigat de trei combinații cu 7 cai 
a 4 590 lei flecare și de 46 de combinații 
cu 6 cai a 299 lei fiecare. Retrageri; He
roina, stoc.

29.3.

Niddy DUMITRESCU

A



Nr. 7433 Sportul

ETAPĂ DOMINATĂ DE MARILE SCORURI 
DE LA BUCUREȘTI. ARAD, CONSTANȚA Șl REȘIȚA
;^!£SS!Blz5%S85B8&EKBa!B8iEE5j3î^^ , ,, '-rii-j-trrai-

Pag. a 3-a

S3

0 DEMONSTRAȚIE DE JRC EFICACE
STEAUA 2(0)
UNIV. CRAIOVA 6(1)

Nu ne amintim — probabil că slnt 
oarte mulțl ani... — de cînd Stea
ua n-a mai pierdut la un asemenea 
cor, de cînd această echipă n-a mai 
irimit 6 goluri intr-un meci! Eveni
mentul de aseară apare În6ă și mai 
urprinzător prin circumstanțele în

Stadionul „23 August": teren 
bun: timp frumos; repriza se
cundă in nocturnă; spectatori a- 
proxlmatlv 20.000. Au marcat: 
OBLEMENCO (mln. 64 și 75), 
MARCU (min. 51 și 82). ȚARĂ- 
LUNGA (min. 12) șl CRISTACHE 
(autogol mln. 77), respectiv Tă
tara (din 11 m min. 73). Năstase 
mln. 78). Raport de corriere: 9—1. 
Raportul șuturilor la poartă 
16—14 (pe spațiul porții 5—9).

STEAUA: Halda — Sătmă- 
reanu, Smarandache. Hălmăgea- 
nu, Cristache — DUMITRU, Vi- 
gu (min. 60 Dumitriu XV) — Pan- 
tea (min. 43 Ștefănescu), Tătaru, 
Năstase. Vlad.

„U“ CRAIOVA: Manta — nicu
lescu, Bădin Sameș. VELEA — 
STRÎMBEANU. Deselnicu, Niță — 
ȚARALUNGA, OBLEMENCO (mln. 
84 Bondrea), MARCU (min. 83 
Bălan).

A arbitrat: GABRIEL BLAU 
(Timișoara) ajutat la linie
de T. Troliu (Galați) șl Z. Szec- 
sei (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene: Smaranda
che.

Cartonașe roșii: nici unul.
Trofeul Petschovschi: 
La tineret-rezerve: 

„U“ Craiova 2—0 (2—0) ’t_J
re S-a produs, adică intr-un (pre
pus) derby de etapă, intr-un meci 

care, dacă l-ar fi cîștigait, echipa 
icureșteană s-ar fi putut înscrie 
cursa pentru titlu. Steaua s-a pre- 

nt-at însă în acest meci sub orice 
tcptări, în special în comparti- 
intul apărării — precizare pe care 
'acem pentru a explica PROPOR- 
•LE SCORULUI și nu înfrîngerea 
sine — iar in atac a manifestat 

eleași carențe de care nu s-a putut 
barasa în întregul sezon actual, 
ul din cele mai slabe din actlvl- 
ea sa.
"am atît despre Steaua. In rest, 
le mai bune aprecieri pentru în- 
îgători, studenții craioveni, care 

prestat un joc de ridicat spcc- 
:ol, in care marea vigoare sufle- 
iscă a acestei echipe a avut ca 
sort largi și solide disponibilități 
mice și tactice pe care le-a etaîat 
ară din plin, în fiecare din cele 
iă reprize in alt mod. în prima, cu 
explicabilă prudență, craiovenii au 
at cu un libero (Deselnicu), cu 4

fundași (Niculescu, Bădin, Sameș, 
Velea) cu o linie de 3 la mijloc 
(Strîmbeanu, Țarălungă, Niță) și doar 
două vîrfuri' (Oblemenco, Marcu). 
Formulă defensivă, dar nu rigidă ci 
— dimpotrivă — elastică în ca
drul căreia s-a putut ajunge la faza 
primului gol, cu centrare a lui Mar- 
cu de pe dreapta și fructificare (vo- 
leu spectaculos) a lui Tarălungă din 
poziție de atacant central ! In limi
tele aceluiași joc tactic, în prima re
priză, „U“ Craiova a cedat Stelei o 
inițiativă iluzorie, păstrîndu-și de 
partea sa „punch“-uJ. Silită de apă
rarea aglomerată adversă, Steaua a 
șutat mult în primele 45 de minu
te, dar de la distanță și nepericulos, 
In timp ce „săgețile" craiovene 
creau, mal rar dar acut, faze de gol 
ca cea ratată de Marcu în min. 43.

Du.pă pauză, simțind slăbiciunile 
adversarului, craiovenii „și-au dat 
drumul", reeditînd acea repriză se
cundă din etapa inaugurală a retu
rului, cînd au dat și Rapidului tot 
5 goluri lntr-o jumătate de meci. In 
min. 51, Oblemenco a executat o lo
vitură liberă de la 25 m, Marcu s-a 
strecurat abil șl a reluat pe lingă 
Haidu : 2—0. Ocaziile de gol abundă 
la poarta Stelei (Oblemenco : apoi 
bară Oblemenco ; apoi fault clar în 
careu al lui Haidu asupra lui Oble
menco) pentru ca In min. 64 neobo
situl Obicmenco să pună tot năduful 
In bomba de la 20 de metri cu care 
stabilește destinul meciului : 3—0.
Arbitrul Blau acordă apoi un pe
nalty discutabil gazdelor (henț lipsit 
de element intențional în careu), 
transformat de Tătaru. Elevii lui 
Cernăianu joacă însă în continuare 
dezinvolt, realizează atacuri variate 
(combinații prelungi, derutante .sau 
lansări lungi în adîncime), majorea
ză scorul prin Oblemenco, intr-o țe
sătură de pase scurte încheiată cu 
șut din apropiere, cu stîngul) și apoi 
fac 5—1 prin autogolul la care Cris
tache este constrîns de acțiunea de
rutantă a lui Marcu, lansat în dri
blinguri pe dreapta. Steaua reduce 
scorul prin șutul frumos al Iul Năs- 
tuse (min. 80) dar craiovenii își țin 
adversarul la distanța de patru go
luri prin golul înscris peste două 
minute de Marcu, în iirma unei 
curse — acum pe mijlocul terenu
lui — pornită de la centru 1

în ultimele minute, Cernăianu in
troduce două rezerve în locul celor 
mai buni jucători ai săi în acest 
meci, Oblemenco și Marcu, oferin- 
du-le astfel acestora prilejul de a 
primi, pe rînd, în „soliști", în mo
mentul cînd se îndreaptă spre cu
loar, ovațiile masivei galerii craio
vene. Cu recordul stabilii aseară (a 
doua victorie în deplasare, în care 
înscrie 6 goluri în acest retur I) U- 
niversitatea face un pas uriaș spre 
titlul de campioană.

Rodu URZ1CEANU

Chihaia, în plină cursă spre poarta lui Stan, se vede barat de Barbu. Fază din frumoasa repriză a doua a 
meciului Sportul studențesc — F. C. Argeș Foto : Dragoș NEAGU

F.C; CONSTANTA 4(3)

CONSTANȚA, 3 (prin telefon)
Jchipa locală a cîștigat azi 
r. ieri) neașteptat de ușor o 
rtidă care se anunța deătul de 
icilă, cu un adversar aflat în- 
o situație aproape la fel de cri- 
S în clasament și care i-a fost 
ii întotdeauna incomod (a și 
lat în fața acesteia. în campio
nul trecut, chiar pe teren pro- 
u).
’entru respectarea adevărului 
buie să menționăm însă că for- 
ția clujeană s-a prezentat la 
st meci handicapată de îmbol- 
zirea (deranjament stomacal) a 
i mult de jumătate din efecti- 

jucătorilor ei, a căror partici- 
e la joc a fost incertă pînă în 
:tnul moment, motiv ce a decis 
nedisputarea partidei echipelor 
tineret-rezerve.
iceastă situație neprevăzută și 
ericită pentru clujeni nu scade 
ă din meritele echipei locale, 
e în meciul de azi (n.r. ieri) a

Stadionul „1 Mai“ ; teren bun; 
timp foarte frumos ; spectatori 
aproximativ 11 000. Au marcat : 
TURCU (min. 18). BĂLOSU (min. 
19). MĂRCULESCU (mln. 28) șl 
TÂNASE (mln. 70). Raport de 
cornere : 6—8. Raportul șuturilor 
la poartă : 19—6 (pe spațiul por
ții 6—3).

F. C. CONSTANȚA : Ștefăncs- 
cu — Ghirca. ANTONESCU, BA- 
LOSU, Nistor — X. Cor.stantlnes- 
cu (min. 57 ; Rădulescu). Oprea 
— Tănase, MĂRCULESCU, CA
RAMAN (min. 65 : Mihu). Turcu.

„U“ CLUJ : Ștefan (min. 30 : 
TOTOIANU) — Crețu. Pexa, So. 
lomon Cimpeanu — Anca (min, 
65 : I. Munteanti), Mlhăllă, Mu- 
reșan — Uifăleanu, Cbca, D. 
MOCANU.

A arbitrat OTTO ANDEKCO 
(Satu Mare) ajutat la
linie de M. Rotarii (Iași) și 
(. Dancu (București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
Meciul echipelor de tineret-re

zerve nu s-a jucat. F. C. Cons
tanța a cîștigat cu 3—o, prin ne- 
irezentarea adversarului.

ifjBUL RO$U PW)
LUJ, 3 (prin telefon)
liniind o echipă lipsită de cîțiva 
ari, ea de pildă Pescanu, Alecu, 
ii, Rusu și Olteanu (care s-a re- 
t după accidentul ce l-a ținut 
ape un an în afara terenului de 
aar s-a îmbolnăvit de gripă în 

j1 acestei săptămîni), se părea că 
gul roșu va fi o victimă ușoară 
ru C.F.R., mai ales că gazdele 
au formația completă. Dar lată, 
poate tocmai această 
roporție. precum și 
i va juca marți în 
ia, nu Rochum din 
leu: ca inculp să fie

aparentă 
faotul eă 

R. F. Ger- 
prima ligă, 
însă foarte

SUFLU DE TINEREȚE...
care 
seni- 
după 
fi sâ

Sigur, că între Sportul studen
țesc și F. C. Argeș a existat, din 
start, o mare deosebire : în vreme 
ce studenții aveau emoții la fie
care balon care se apropia de 
poarta lor sau pentru acela care 
trecea foarte aproape de buturile 
porții adverse, piteștenii afișau 
o stare mult mai relaxată. 
Diferența de situație psihică 
s-a văzut limpede și în joc, 
mai cu seama în prima re
priză. Violeții acționau dezinvolt 
și degajați, chiar prea -^“-.gajați, 
alb-negril se crispau la fiecare lo
vire a mingii. Repriza va purta 
amprenta stărilor sufletești cu care 
formațiile au intrat pe teren. A 
rezultat deci un fotbal destul de 
sărac în' faze cursive. El a arătat 
însă superioritatea tehnică a oas
peților căreia studendții i-au opus 
o mare risipă de energie, o ambiție 
remarcabilă. De altfel nu am în
registrat decît puține faze de 
poartă, o dovadă a faptului că 
acțiunile periculoase au lipsit v-o 
poate furniza și amănuntul că 
primul corner al meciului s-a 
executat abia în minutul 32 !

A doua parte a întîlnirii ne va 
răscumpăra pentru nivelul destul 
de modest al primelor 43 de mi
nute. Elevii lui Gheorghe Ola sînt. 
mult mai curajoși, mai întreprin

zători, în vreme ce argeșenii pun 
azum dublă convingere în acțiu
nile curate și cursive pe care Ie 
întreprind. Atacurile la ambele 
porți sînt numeroase și pasionante. 
Oaspeții au inițiativa în prima

celălalt „bătrîn", Barbu, unul din
tre cei mai buni de pe teren) și 
Mircea Sandu se plasează mereu 
pe posturile lor vechi, de centri 
atacanți, și fazele fierbinți la 
poarta lui Stan se produc tot mai

Stadion Politehnica; teren denivelat; timp frumos; spectatori aproximativ 
7 000; Au marcat: ROȘU (mln. 74) șl O. IONESCU (mln. 90) Raport de cornere 
10—4; Raportul șuturilor la poartă: 11—10 (pe spațiul porții 3—5).

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu — Tănasescu, KRAUS, M. SANDU, Manea 
— Culda, CAZAN — Cuperman (mln. 61 — Leșeanu), Chihaia, MOLDOVEANU, 
Lucaci (min. 65 — O. IONESCU).

F.C. ARGEȘ: Stan — Pigulea, BARBU, Vlad, IVAN — Mustățea, M. PO
PESCU — TKOI, Radu (min. 65 — Cassai), ROȘU, JERCAN.

A arbitrat CONSTANTIN GHIȚĂ (Brașov) irir+irir (5 stele) ajutât de 
t. Cîmpcanu (Cluj) șl Em. Păunescu (Vaslui) ”

Cartonașe galbene: M. Popescu șl Culda
Cartonașe roșii: nici unul
Trofeul Petschovschi: 10
La tineret rezerve: Sp. studențesc — F.C. Argeș 1—1 (0—1).

jumătate a reprizei cînd acțiunile 
lor, cu multe schimbări de front 
de atac, au surprins apărarea stu
denților. Așa a fost și mișcarea 
din care F. C. Argeș a deschis sco
rul : Jercan a făcut o cursă pe 
aripa stingă, a centrat lung și 
Roșu, venit în viteză, pc aripa 

dreaptă a reluat în gol (min. 74). 
Gazdele vor replica cu vehemență, 
Kraus (care a luptat cu însufle
țire remarcabilă, fiind alături de

des. Ratează însă Moldoveanu. 
Chihaia, Leșeanu. Dar, de fiecare 
dată cînd pornesc pe conraatac, pi
teștenii au golul în vîrful bocan
cului lui Roșu sau Jercan. Se pă
rea că oaspeții vor pleca cu am
bele puncte. în ultimul minut 
însă, Ia o lovitură liberă indirectă, 
executată lung, în careul argeșe
nilor, O. Ionescu egalează, stabi
lind scorul just al partidei.

Eftimie IONESCU

Egreu să fii ponderat după finalul nocturnei de ieri.
Normal ar fi să fii puțin trist in această duminică in 

două echipe de frunte — Steaua și Dinamo — primesc cu 
nălate zece goluri. Normal ar fi să-ți pui tot felul de întrebări 
acel 0—4 de la Reșița, atenuat in urma unui penalty. Normal ar
cauți explicații încruntate pentru momentele de-a dreptul comice ofe
rite de apărarea „stelistâ". Și totuși, ceva îl îndeamnă pe reporter să 
lase semnele de întrebare și să aplaude steagurile alb-albastre ale 
miilor de craioveni care au populat tribuna a ll-a a stadionului ,23 
August".

La startul returului, cei mai mulțl erau de părere că soarta cam
pionatului se va juca în etapa a XXVII-a, in derby-ul Dinamo — Steaua, 
lată, însă, că furtunile acestui campionat fac din eternul derby un sim
plu joc, gratificabil doar cu un premiu de consolare.

Astăzi, Universitatea Craiova este la Un pas de titlu. Sigur că mai 
sînt cinci etape, dar ofensiva olteană, punctată cu atlta vigoare în 
jocul de aseară, va putea fi cu greu oprită.

Ce anume a propulsat echipa lui Oblemenco 7
S-ar putea răspunde în fel și chip. S-ar putea spune, de pildă, că 

Universitatea are un portar de valoare. S-ar putea spune că studenții 
olteni au în persoana celor trei stoperi de peste 1,80 un triunghi con
stituit într-o veritabilă perdea antiaeriană. S-ar putea vorbi despre verva 
celor doi fundași laterali — Niculescu» ți Velea — ieri adevărate ex
treme în stilul lui Suurbier și Krool. S-ar putea aminti de rolul lui 
Strîmbeanu, acest Bobby Charlton al echipei lui Cernăianu, sau despre 
Niță, piticul cu glezna fină. S-ar putea vorbi despre frumoasa bătrînețe 
a lui Oblemenco, care a adunat in ultimii ani toate dorurile sale de 
virf de atac, punindu-i — astăzi — în valoare pe cei tineri. S-ar putea 
vorbi despre „zig-zag"-urile alergării lui Țarălungă, care schimbă pasul 
în stilul aripii de rugby. S-ar putea menționa sprintul irezistibil al lui 
Marcu, care are la dispoziție, aproape în permanență, cinci sau șase 
starteri bine calificați. Și, desigur, nu s-ar putea omite rolul lui Costică 
Cernăianu, acest antrenor deloc șovăitor, care a știut să nu cadă în 
pedanteria teoretizărilor, extrăgînd esențialul pentru acest joc de mare 
simplitate care este fotbalul, o simplitate demonstrată ieri fără eforturi 
vizibile, pentru spectatorul neatent, dar o simplitate în care s-a putut 
citi, printre rînduri, travaliul unui modernism evident.

Și totuși, Știința Craiova — cum îi scandează numele frenetica gale
rie olteană, resoingind orgolios numele de import al Universității clu
jene — își datorează, cred, ascensiunea, în primul rînd generosului său 
public. De aproape doi ani stadionul Craiovei este cel mai populat 
din întreaga țară, indiferent de adversarul care vine. Este, dacă vreți, 
în această disponibilitate sufletească un sol de exuberantă juvenilă care 
seamănă doar cu exuberanța bătrinulul public t'năr de 
englezei Craiova are în spatele său acest public capabil să ducă Io 
victorie o echioâ. Ieri, ofensiva echipei lui Oblemenco a început pe 
peronul Gării de Nord, odată cu venirea zorilor și cu coborîrea stegarilor 
alb-albaștri din voqoane, pentru a se încheia, noantea, ne stadionul 
„23 August', cu năstrușnica scandare „A-jax, A-iax, A-jax !'

Duzina de goluri administrată de craioveni Rapidului și Stelei în 
București este mai mult decît un joc al hazardului. Este victoria unu: 
suflu de tinerețe...

pe arenele

loan CHIRILA

MAI UȘOR DECÎT SE CREDEA
luptat cu multă dăruire și dîrze- 
nie pentru o victorie fără de care 
șansele de supraviețuire în prima 
divizie se diminuau considerabil.

Constănțenii — cu un atac în 
deosebită vervă, puternic animat 
de către Caraman — și-a asigurat 
victoria încă din prima repriză, 
cînd au luat un avantaj de trei 
goluri extrem de greu de anihilat. 
Primul dintre ele s-a datorat unui 
șut de la mare distanță (circa 
30 m) al lui Turcu. care l-a sur
prins pe portarul Ștefan (în zi 
foarte slabă, acesta a greșit și la 
următoarele două goluri, motiv 
pentru care a și fost schimbat). 
După numai un minut (min. 19), 
Bălosu a înscris cu capul cel de 
al doilea gol, iar Mărculcscu a ri
dicat apoi scorul la 3—0. totprin- 
tr-o lovitură de cap (min. 28) la 
ambele faze fiind deficitară și

intervenția fundașilor centrali ad- 
verși.

Seria golurilor ar fi putut con
tinua, dar I. Constantinescu (min. 
42) și Tănase (min. 44) au șutat 
pe lîngă poartă din poziții foarte 
favorabile.

După pauză clujenii au reușit să 
echilibreze oarecum jocul, avînd 
și o bună ocazie de gol în min. 
52, cînd Coca a reluat din apro
piere ; intervenția spectaculoasă a 
portarului Ștefănescu a salvat însă 
situația. Totuși cei ce înscriu sînt 
constănțenii, prin Tănase, a cărui 
reușită execuție tehnică (șut din 
întoarcere) l-a surprins și învins 
pe portarul Totoianu (mai sigur 
în intervențiile sale decît colegul 
pc care l-a înlocuit).

Finalul partidei aparține, destul 
de net localnicilor.

Constantin FIRĂNESCU

SCOR FLUVIU PESTE UN MECI MEDIOCRU

REȘIȚEND AU REALIZAT
UN VERITABIL K.d

ARAD, 3 (prin telefon)
S-au confruntat două echipe a că

ror formă de moment coboară sub 
nivelul, cîndva, reprezentativ. De a- 
ceea, meciul lor a fost pe alocuri 
slab, punctat cu greșeli nepermise u- 
nor formații cu firmă consolidată.

Aspectul primei reprize ne argu
mentează perfect afirmațiile : s-a ju
cat confuz, anevoie, stereotip, lupta 
redueîndu-se, în general, la dueluri 
aeriene abordate în contratimp, fazele 
la poartă lim ițind u-se la șuturi de la 
distanță fără mare adresă Cum era 
și firesc, în atari condiții, golul nu 
putea veni în coptul nici unei echipe. 
Rămăsesem, totuși, cu impresia că 
F, C. Petrolul (cu o frecvență de șu
turi la poartă mulțumitoare) își va 
vinde, în continuare, scump pielea, că 
ea va persista în tendința de presing, 
în stare să stopeze atacurile firave

ale lui Domide et comp. Dar repriza 
a doua a fost cu totul altceva.

Repriza a doua a însemnat o că
dere fizică a lui F. C. Petrolul și o 
neașteptată revitalizare a taberei ară- 
dene. La U.T.A s-a aprins, chiar, și 
o lumină tactică, în contradicție netă 
cu stilul îmbîcsit din prima parte a 
întîlnirii, pentru că jocul său s-a or
donat, Axente a devenit un dispecer 
lucid, Sima o extremă insistentă și 
inspirată, iar Domide șl-a găsit a- 
plombul. Fundașii au ajutat înainta
rea. și supusă unei asemenea presiuni, 
peste replica lui F C. Petrolul s-a 
dat la o parte o cortină țesută 45 de 
minute cu rîvnă (neconsecventă). S-au 
văzut slăbiciuni mari în priceperea 
fundașilor de a se dubla, o apatie to
tală a mijlocașilor, un portar necopt

REȘIȚA, 3 (prin telefon)

PETROȘANI, 3 (prin telefon)
Jucătorii Jiului uitaseră cum mai 

arăta o victorie în fața Rapidului. 
Cinci succese consecutive ale bucureș- 
tenilor creaseră, de acum, o tradiție 
și gazdele se temeau că necazurile o 
să... continue. Dar Ștefan Coidum și-a 
pregătit bine elevii, pentru că fotba
liștii din Valea Jiului nu și-au lăsat 
adversarul să răsufle, au atacat de 
la început, supunînd poarta lui Ni- 
culescu unei presiuni insistente Din 
min. 11, din acel minut în care Nicu- 
lescu, cu un reflex excepțional a evi
tat golul Ia mingea trimisă cu capul 
de Cotormani. a început seria celor 
24 de șuturi. Se evidențiază Libardi 
care, în min 13 și 15. șutează puter
nic, dar imprecis. In min. 18, însă, 
același Libardi nu va tnai greși ținta. 
Szabados a executat un corner pînă 
Ia Dodii, acesta a trimis lui Libardi, 
care de Ia 31) m a șutat excelent la 
colț. Mingea a atins, se pare, capul lui

TRADIȚIA S-A ÎNTRERUPT
Boc, dar golul era inevitabil. Gaz
dele sînt încurajate de situație dar 
Cotormani (min. 22), Mulțescu și Li
bardi (ambii min. 30) ratează ocazii 
excelente, de la 4—5 m. Din min. 35, 
Rapid iese mai hotărîtă la atac, echi
librează jocul și, în min. 39, Boc e 
pe punctul de a egala, dar mingea 
reluată cu capul lovește bara trans
versală. A fost o repriză de fotbal 
acceptabilă, destul de curată (excep
ție altercația Libardi—Năsturescu. 
temperată pe moment) Ar mai fi de 
spus că în această repriză ambele e- 
chipe au solicitat cite un 11 m, la 
niște faze în care intenția de a juca 
mingea cu mina nu a existat. Apoi, 
Mulțescu a înscris un gol, anulat co
rect de arbitru pentru că existase po
ziția de ofsaid.

După pauză gazdele încearcă să se 
detașeze, dar în min. 61*Boc salvează 
un gol ca și făcut la sum! lui Roz- 
na». Fotbalul practicat lasă de dorit

Fazele sînt confuze, se greșesc multe 
pase. Din min. 70 jucătorii localnici 
cedează terenul, dînd vădite semne 
de oboseală Rapidul ia inițiativa. In 
min. 73, Dumitriu II și Savu la ace
eași fază, ratează incredibil, Rapid 
forțează în continuare și, în min. 79, 
cu prețul unui blocaj excelent, Ion 
Gabriel se împotrivește golului In 
cele din urmă, Jiul cîștigă Meritat, 
dacă avem în vedere perioadele mai 
lungi de dominare, raportul șuturilor 
la poartă și ocaziile de gol.

Constantin ALEXE

Stadion U.T.A: teren reavăn (a 
plouat în ajun) ; timp favorabil . 
spectatori circa 10 000. Au mar. 
cat : DOMIDE (min. 54 și 64) 
SIMA (min. 78) șl KUN II (mm. 
89). Raport de cornere : 6—6.
Raportul șuturilor Ia poartă : 
17—19 (pe spațiul porții 7—3).

U.T.A. : Vidac — Birău,
SCHEPP, Pojoni, Popovici — 
Petescu, Broșovschi — AXENTE, 
DOMIDE. Kun II, Sima.

F.C. PETROLUL: T. Gheorghe 
— N. Ionescu. Tudorie, Ciupltu, 
Gruber — Cringașu, Cozarek — 
Dlncuță, I. Constantin, Pîrvu 
(min. 37 Plsău), Istrătescu (mln. 
72 Moldovan).

Arbitru: A. BENTU ***★ 
ajutat la linie de V. Roșu șl 
G. Retczan (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : U.T.A. — 

F.C. Petrolul 0—0.

DOUĂ GOLURI VALABILE WIJlAlf!
echilibrat. Probabil că C.F.R. și-a 
păstrat forțele, în timp ce înlocui
torii titularilor din echipa brașoveană 
au ținut să dovedească valoarea pe 
care o au. Meciul a fost însă de 
slabă factură tehnică, publicul ur
mărind cu mai multă atenție, la ra
dio, ce se întîmpla pe celelalte sta
dioane din țară, și mai ales la Cons
tanța Mai puțin interesa ceea ce 
se petrecea pe terenul clujean, unde 
ambele echipe practicau un fotbal 
dezlînat. lipsit de dinamism și plin 
de greșeli de tehnică. De pildă, în 
min. 20 și 21. Cadar a expediat de 
două ori balonul... razant cu poarta

Stadionul Municipal : teren denivelat ; timp foarte frumos ; spectatori 
proxlmatlv lOOOb. A marcat: BUCUR (mln. 57). Raportul de cornere : 5—4.
(aportul șuturilor la poartă : 48—43 (pe spațiul porții : 8—5).

C.F.R, : Gadja - LUPU. Dragomlr, VISAN. Roman — M. Bretan, Co-
ocâra - BUCUR Adam, ȚEGEAN. PETRESCU.

STEAGUL ROȘU s ADAMACHE — ANGHELINT, Jenei, Cadar, Mateescu 
- GhergheU (mln. 59 Hirlab), BALINT - Zotlncă (min, 65 Papuc), șer- 
SĂNOIU, ANGHEL. GySrfi.

A arbitrat : TUDOREL LECA (Brăila) **, ajutat cu greșeli de Z. Dră- 
țhici (Constanța) și N. Cursaru (Ploiești).

Cartonașe galbenă : Mateescu, Petrescu.
Cartonașe roșit : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. — Steagul roșu 0—2 (0—1).

lui Adamache I Dar iată că cei care 
aveau să „învioreze" meciul au fost... 
arbitrii, care au greșit de foarte 
multe ori în defavoarea ambelor e- 
chipe. Cum a fost în min. 30, cînd 
Anghel a marcat, după părerea noas
tră, un gol perfect valabil pentru 
Steagul roșu : Zotincă execută o lo
vitură de colț pînă la Anghelini, a- 
cesta centrează Ia Anghel căre în
scrie. Arbitrul Nicolae Cursaru a 
ridicat steagul, semnalizînd ofsaid la 
Anghel, dar Roman și chiar Drago- 
mir se aflau în spatele lui, în altă 
latură a terenului !

După pauză, (min. 57), Bucur care 
si pînă atunci îl depășise în repe
tate rînduri pe Mateescu. trece încă 
o dată de fundașul brașovean face 
un un-doi cu M Bretan și marchea. 
ză. Peste 10 minute, încă un gol anu
lat. de data asta la poarta lui Ada- 
niache : Lupii se infiltrează în atac 
șutează, Adamache respinge în... 
capul Iui Adam și gol aplaudat ! Din 
nou stupefacție ! Arbitrul a anulat 
golul, în compensație, credem noi 
După meci, arbitrul Leca ne spunea 
că Lupu a făcut fault în atac și de 
aceea a anulat golul.

Mircea TUDORAN

Stadion Jiul : timp înnourat: 
teren nesatisfăcător, denivelat ; 
spectatori aproximativ 7 000. A 
marcat : LIBARDI (mirt. 18).

Raport de cornere 16—1 ; ra
portul șuturilor la poartă 24—6 
(pe spațiul porții : 8—3).
JIUL : ion Gabriel — Stoker, 
TONCA, Georgescu, DODU — 
COTORMANI, LIBARDI — G. 
Sțan (min. 76 Urmeș), Mulțescu, 
Roznal, Szabados.
Rapid : niculescu — pop, 
Grigoraș (min. 60 Savu), FL. 
MARIN, Codrea — BOC, M. 
Stellan — Năsturescu (min. 58 
Petreanu), Dumitriu II, Neagu, 
Dumitriu III.

A arbitrat : E. VLAICULESCU 
■friririr-ir ajutat la linie de N. 
Moroianu și M. Moraru (toți 
din Ploiești).

Cartonașe galbene : Boc și Du
mitriu II.

Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve : Jiul — Ra

pid 1—0 (0—0).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul pronosport» etapa 
din 3 lUnle 1973.

1. Steaua — Universitatea Craiova 2 
II. C.S.M. Reșița — Dinamo 1

UI. A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 1 
IV. C.F.R. Cluj — Steagul roșu 1
V. U.T. Arad — Petrolul 1

VI. F.C. Constanta — .»U“ Cluj 1 
VII. Jiul - Rapid 1

VIII. Sportul studențesc — F.C. Argeș x 
IX. Delta Tulcea ~ Politehnica Iași 1 
X. Gloria Buzău — Ceahlăul P.N. 1 

XI. Progresul Brăila — F.C. Galați 1 
XII. Olimpia Oradea — Electroputere 1 

XIII. Politehnica Timiș. — F.C. Bihor 1
FOND DE PREMII LEI 372 516

Rubrică redactată de
LOTO-FRONOSPORT

care încă nu-1 poate suplini, credem 
noi, pe „bătrînui" Mihai Ionescu ce 
a jucat la tineret. Golurile au fost 
consecința firească a acestui decalaj 
valoric (ne este greu, totuși, să su
pralicităm meritele fhvingătorului, 
confruntat cu o adversară atît de 
derutată) și ne mărginim să ne oprim 
asupra celui mai frumos, al treilea, 
marcat de Sima, cu un șut precis de 
la 14 m, după ce și-a creat culoar 
prin scoaterea din dispozitiv, cu fen
tă, a doi adversari. La F. C. Petrolul 
trebuie să sune trîmbița -exigenței t.„

Ion CUPEN

Cînd crainicul, anunța înainte de 
joc, absența din formația oaspete a 
lui Dumitrache (declarat indisponibil 
în cursul dimineții) publicul specta
tor, prezent în număr record, în tri
bunele pitorescului stadion din Valea 
Domanului, era încercat de senti
mente contradictorii i ^e regret că 
nu-1 văd la lucru, „în pn ’mierâ" pe 
vîrful de atac al naționalei dar și de 
înțeleasă satisfacție, gîndindu-se la 
cite emoții i-ar fi putut supune astăzi, 
„executantul" de duminica trecută a 
lui Blochwitz...

Dar la puțin timp (min. 9) de la 
începutul ostilităților Nelu Nunweiller 
avea să-1 piardă și pe Deleanu, tri
mis pe tușă, la un duel cu Nestoro- 
vici, de intrarea mult prea dură a 
acestuia. Pe culoarul iui Deleanu, 
înlocuit cu Fl. Dumitrescu, avea să 
zburde, apoi, în voie, spiridușul Ato- 
diresei, care, destul de repede, (min. 
18) ii servea lui Fiorca, la capătul 
unui demaraj irezistibil prima minge 
de gol : centrarea „șeptarului” lui 
Reinhardt a fost reluată cu capul de 
Florea, jos, în colțul scurt, în dreapta 
Iui Cavai care, cu trei minute îna
inte, la un „cap* plasat al lui Dudu 
Georgescu, acordase corner printr-un 
reflex uimitor.

încurajată de galerie, C.S.M. își 
desfășoară ofensiva, în continuare, cu 
mai multă luciditate. Beldeanu și 
Pușcaș lucrează la mijlocul terenului 
baloane utilizabile pentru cele două 
aripi care produc panică, cu regulari
tate, în careul advers De partea cea
laltă, după ce stăvilesc cu vădită di
ficultate atacurile în valuri ale reși- 
țenilOr, dinamoviștii încearcă să ri
posteze mai mult pe contraatac dar 
pasele lungi expediate de Dinu și 
Radu Nunweiller, nu își găsesc decît 
arareori adresantul Consecința ? Ilieș 
mai mult șomează între buturi.

La numai patru minute de la re
luare, formația gazdă înscrie din nou: 
Atodiresei iși face cursa în zona sa, 
centrează în fața porții de unde Dudu 
Georgescu, venit în viteză, reia, cu

capul, din plonjon. înscriind din apro
piere. Oaspeții protestează, acuzînd 
ofsaid, dar arbitrul se consultă cu 
tușierul și indică mingea la centru. 
La 0—2, Dinamo își pierde busola, 
pune, în coritinuare mult suflet, dar 
gîndește foarte puțin In min. 61 ta
bela va arăta J- 9 : Florea îl depă
șește cu ușurință pe Cosma. îl vede 
liber pe Dudu Georgescu la circa 
7—8 m de poarta lui Ca’ ai ; o pre
luare cu stîngul, trecere de balon pe 
piciorul drept și apoi balon plasat, 
pe lîngă Cavai, în plasă. Acum pe te
ren este parcă o singură echipă, care

Stadion Valea Domanului; timn 
frames: teren bun; spectatori 
circa 25 000. Au marcat FLOREh 
(mln 18). D. GEORGESCU (min 
49 și 61). EM. DUMITRU (min. 
70), respectiv LUCESCU (mln. 83) 
din II m). Raport de cornere 8—6. 
Raportul șuturilor la poarta 11—7 
(pe spațiul porjli 7—2).

C.S.M.: Ilieș — Rednic GEOR- 
GEVICI, Kiss, GAȘPAR — PUȘCAȘ 
BELDEANU — ATODIRESEI. Nes- 
torovici (mln. 56 Em. Dumitru), 
D. GEORGESCU, FLOREA.

DINAMO: Cavai — Cosma. G. 
Sandu, DOBRĂU, Deleanu (mln. 
11 Fl. Dumitrescu) — Sătmăreanu 
II DINU — Roșu (min. 61 Ba- 
tacllu). D. Popescu, B, Nunweiller. 
LUCESCU.

Arbitru: GR. BteSAN (Galați) 
ajutat la linie de Z. Szi- 

laghl și Al. Szike (ambii din 
Oradea),

Cartonașe galbene: Nestorovicl 
și Cosma.

Cartonașe roșii: nici unul.

La tineret-rezerve: C.S.M. —
Dlnamo 4—2 (1—2)

Trofeul Petschovschi: 7.

își face jocul în voie și care în min 
70 înscrie din nou Florea trimite 
balonul lui Em. Dumitru și acesta 
ii prelungește din aoramere, pe lingă 
Cavai, surprins de execuția rapidă a 
noului jucător rețițean : 4—0 Da>. cu 
două minute înainte de finiș dina- 
moviștii înscriu golul de onoare Rod
nic îl agață pc la spate in careu pe 
Lucescu și acesta transformă precis 
lovitura de la 11 ni.

Gheorghe NICOLAE5CU

TG. MUREȘ, 3 (prin telefon).

VICTORIE DIFICILĂ, 
TOTUȘI VICTORIE

Greu, extrem de greu a reușit 
A.S.A. să obțină acasă victoria — 
atît de prețioasă — în fața unui ad
versar dificil așa cum a fost S. C. 
Bacău, care nu s-a împăcat deloc cu 
gîndul să părăsească terenul învinsă. 
Este adevărat că jucătorii mureșeni 
au abordat partida într-o stare de 
tensiune exagerată (Hajnal, BdJSni, 
Mureșan), stare de fapte care nu le-a 
servit deloc, ci, dimpotrivă, le-a di
minuat potențialul de joc. Și, astfel, 
minutele se scurgeau în defavoarea 
gazdelor, incapabile să găsească so
luția pătrunderii spre poarta apărată 
de Ghiță. toate acțiunile ofensive sfîr- 
șindu-se la limita careului de 16 m. 
acolo unde fundașii băcăuani, care au 
aplicat un marcaj strict om la om, au 
fost deciși și sobri în intervenții Așa 
se explică faptul că. în primele 45 de 
minute, partida a fost extrem de să
racă în acțiuni clar construite care 
să se poată termina cu goluri In a- 
ceastă parte a întîlnirii, oaspeții, prin 
cîteva contraatacuri, au fost mai pe
riculoși decît partenerii lor de între
cere. Astfel, chiar în min. 2, la o cen
trare a lui Băluță, Pană a șutat 
pe jos de la 8 m șl puma! o inter-

venție a portarului Nagel a făcut ca 
scorul să nu fie deschis. După ce în 
min. 10 Mureșan a trimis cu capul 
sus la colț și Ghiță a respins în corner, 
tot oaspeții sînt cei care ratează din 
nou o mare ocazie prin Dembrovschi 
(min 31) care, de la numai cîțiva 
metri, a trimis cu capul spre poarta 
goală dar Nagel a făcut un salt acro
batic, pe spate, și a respins.
Repriza secundă a început sub ace
leași auspicii nefavorabile echipei 
gazde care a resimțit dm plin ab- 
sen ța coordonatorului Naghi devenii 
indisponibil din cauza unei infecții 
Deși nerestabilit, el a acceptat să se 
echipeze la pauză și, în min 52, a 
intrat pe teren Din acel moment ac

țiunile ofensive ale jucătorilor mure
șeni au devenit mult mai clare și 
mal periculoase. După o suită de ra
tări ale tuturor ataca nților de la 
A.S.A., cele mai mari fiind ale lui 
Naghi (min. 59) și Mureșan (min 60, 
70 și 72), apărarea oaspeților cedează 
în mln. 84. La o acțiune construită 
în viteză de Mureșan, mingea ajunge 
la Naghi care nu ezită și șutează pu
ternic de la 14 m jos la colt m ngea 
intrînd în plasă. Delir în tribune, 
îmbrățișări prelungite aie jucătorilor 
de la AS A căziiți pe gazon Ultimul 
eol este înscris în min *•<) „u or n- 
dașul Kiss, cu nn șut pis'emi a 
'6 m.

«hor- **’ ’

Stadion ,23 August"; teren foarte tun: timp frumos: speri..:, 
tiv 8 000 Au marcat: NAGHI (mln. 79). și KISS (min. M;. Raport di corn 
14—3. Raportul șuturilor 19—5 (pe spațiul porții 10—3).

A.S.A.: Nagel - SOlosl. ISPIR. UNCHI AȘ Kiss — VARODI, BSlânl - Ca 
niaro. Mureșan. Hajnal Fazecaș (min. 53 Naghi).

S.C. BACAU: GUIȚA — Mioc, CATARGUL Velicu. Margasoiu — Vătafu, 
HRIȚCU - Pană. DOmbrovschi (min. 76 Florea). SINAUCEANU, Băluță.

A arbitrat C. GHEMIGEAN ajutat la linie de G. Popovici șl C
Niculescu (toți din București).

Cartonașe galbene: Bbldni. Ghiță, și Mureșan.
Cartonașe roșii: nici unul.-.
Trofeul Petschovschi: 6.
La tineret-rezerve-, A.S A. Tg. Mureș - S.C. Bacău 4—0 (1—0)
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NICOLAE IORGU-LOCUL I, ÎNTR-0 
FINALĂ CU 6 TRĂGĂTORI ROMÂNI!
Lemoigne (Franța) și Vinno (Italia) n-au rezistat declt plnă In semifinale CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

După demarajul promițător luat 
fle spadasinii români în turneul pe 
echipe era oarecum previzibil că 
ei se vor repeta și în întrecerea 
Individuală, Totuși, nici cele mai 
optimiste anticipații nu ne puteau 
determina să credem că vom asis
ta la o finală.,, românească, real
mente în turneul celor mai buni 
șase aflîndu-se numai trăgători re- 
prezentînd culorile țării noastre.

Ce s-a întîmplat pînă în finală?
Evident, după asalturile din pri

mul tur era de așteptat ca spada
sinii noștri să primească o puter
nică replică din partea scrimerilor 
francezi și italieni. Lemoigne și 
Jeanne au punctat magistral, de 
cite 4 ori, italianul Pilla de 3 ori, 
Floriani și Wolinetz au trecut și 
ei mai departe, cu cîte două victo
rii. Spadasinii români s-au impus,, 
în special prin Al. Istrate și Husar 
—5 victorii! Duțu, Zidaru, Pongraț, 
Angelescu, Dinescu, B. Domianschitz 
și N. Istrate, toți cu cîte 4 victorii, 
lorgu a înregistrat 3 victorii. Una 
din surprizele primului tur a con
stituit-o eliminarea experimentatu
lui Varîlhe ; cu o singură victorie, 
el avea să treacă în rlndul,., specta
torilor.

în turul 2 — sferturile de fi
nală — au rămas alți protagoniști 
ai întrecerii, printre care Jeanne, 
Wolinetz, Floriani, Pilla și unul din 
Reprezentanții noștri, Zidaru. în 
fine, în turul 3 Lemoigne și Vinno 
n-au obținut victoria decît într-un 
singur asalt, semifinalele fiind do
minate le lorgu și Duțu, care au 
punctat de cîte trei ori, anunțîn- 
du-se pretendenți Ia locul I.

Finala a confirmat acest lucru. 
Dutu a pornit bine, reușind la un 
moment dat să realizeze două vic
torii, 6—5 Ia Pongraț și 5—1 la 
Al. Istrate. în asaltul cu lorgu, însă, 
s-a complicat inutil, pierzînd

se spune, In- 
după aceea 

Bărăgan (3—5) 
bătălia pentru

Al. Mironov — cu o singură 
are meritul

limită. A fost, cum 
ceputul... sfîrțitulul, 
Du(u pierzînd și la 
și ieșind astfel din 
primul loc.

în schimb s-a impus lorgu. Cu 
victorii muncite la Al. Istrate 
(5—4), Bărăgan (5—4) și Duțu 
(6—5), el a mai avut doar un hop 
pînă la șefia clasamentului, asal
tul cu Mironov. lorgu a cîștigat la 
0, un asalt în care a fost mai activ, 
în acest fel, obținînd 4 victorii, 
mai multe decît toți ceilalți con- 
curenți în finală, lorgu și-a îngăduit 
să tragă destul de relaxat în ultimul 
său asalt, cu Pongraț, pe care l-a 
pierdut la 4. Este o victorie me
ritată, rod al unei mai mari mo
bilități pe planșă și totodată al 
valorificării mult mai exacte 
alonjei de care beneficiază.

Duțu și Bărăgan au ocupat lo
curile II—III, avînd cîte 3 victorii 
și un tușaveraj perfect egal. Pri
mul trăgător a fost însă inegal. 
A început singur, a fost mai activ 
decît adversarii săi, dar în partea

a

fine, 
victorie, la Pongraț 
de a fi demonstrat o mare voință 
de afirmare și implicit dorința de 
a ajunge în finala acestui impor
tant concurs internațional.

Un singur element negativ în 
această întrecere dominată de re
prezentanții țării noastre, arbitra
jul. Nc referim la cel din finală. 
Nimeni nu-i contestă prof. I, Hal- 
maghi cunoștințe temeince în do
meniul spadei (el ne-a făcut o do
vadă elocventă aducînd în prima 
divizie a țării, o echipă fără prea 
multe sonorități, 
sportiv școlar), dar 
ale sale și mai ales 
discuții fără rost cu 
flați pe planșă n-au 
decît să încălzească prea mult spi
ritele. Ar fi fost de dorit ca fi
nala — pentru mai multă imparți
alitate — să fie condusă de un ar
bitru neutru (francez sau italian) 
situație în care posibile suscțpti- 
biltății n-ar mai fi apărut.

POMETCU L-A ÎNVINS PE CAMPIONUL OLIMPIC KUZNEȚOV

cea a Clubului 
unele decizii 
angajările în 
trăgătorii a- 
avut darul

BOLOGNA’ ;,CUPA GIOVANINI“ 
A REVENIT LUI J. KAMUTI (Ungaria) 

DUPĂ UN BARAJ CU MIHAI TIU
Bologna, 3 (prin telefon). Ediția 

3973 a „Cupei Giovanini" a revenit, 
după un finiș dramatic, floretistului 
Jeno Kamuti (Ungaria), după un baraj 
cu Mihai Țiu (5—3). ,

De notat că în finala competiției 
(156 de concurenți) s-au aflat doi ro
mâni, Mihai Țiu (2) și Constantin Ni- 
culescu (4).

Vom reveni cu amănunte.
★

Paris, 3 (prin telefon). „Cupa San- 
telli" la sabie a fost cîștigată de 
echipa Italiei. Reprezentativa țării 
noastre s-a situat pe locul 3. Iată 
rezultatele sabrerilor români i 10—15 
cu Ungaria, 11—14 cu Italia și 13—11 
cu Franța. Conform protocolului com
petiției, echipele prezintă cîte 5 tră
gători.

S. TIBERIU

Vn asalt din primul tur al turneului individual internațional de spadă 
de la „Floreasca", cînd ciștigătorul era greu de prevăzut... Pe planșă, în 

dreapta, unul din reprezentanții noștri. C. Duțu
Foto i Dragoș NEAGU

a doua a finalei a scăzut ritmul, 
n-a mai avut simțul de timp nece
sar detașării. Bărăgan a evoluat 
bine practicînd o scrimă curată și 
manifestînd o pregătire fizică a- 
preciabilă. Pe locul 4, Al, Istrate 
cu 2 victorii, poziție firească după 
comportarea din ultimul act al 
întrecerii. Pongraț, resimțindu-se 
după eforturile din întrecerea pe 
echipe, n-a mai dovedit suficientă 
claritate în acțiuni. El a punctat 
doar în două asalturi, făcînd însă 
dovada marilor sale posibilități. în

(Urmare din pag 1)

Sreten Damianovici, ITupcă a pier
dut cu 2—4, deși ambii săi adver
sari primiseră cite două avertis
mente. Surprins, însă, de cîteva

f/i

Meci-test al naționalei
R. D. Germane SE INTENSIFICA

în vederea parti-1 Pregătindu-se 
idei de miercuri de la Tampere cu 
Finlanda, din preliminariile C.M., 
fotbaliștii din lotul R. D. Germane 
au susținut ieri un 
formația Aktivist 
Cottbus, campioana 
această cauză etapa 
programată pentru sîmbătă a fost 
amînată. în întîlnirea de la Cott
bus, selecționata R. D. Germane a 
cîștigat cu un scor categoric : 9—0 
(7—0). A fost rulat întreg lotul, 
dar o impresie deosebită a lăsat îna
intașul Sparwasser, care după cum 
se știe a lipsit în meciul de du
minica trecută de la București. De 
asemenea, Streich a fost cel mai 
eficace jucător înscriind patru go
luri în poarta adversă. Celelalte 
puncte au fost marcate de Spar- 
wasser (3), Pommerenke și Vogel.

meci test cu 
Brieske din 
regiunii. Din 
de campionat

CINE VA RETROGRADA
ÎN CAMPIONATUL

VEST-GERMAN ?
DUSSELDORF, 3 (prin telex). Eta

pa a 33-a, penultima în campionatul 
vest-german nu a clarificat pe deplin 
situația echipelor care urmează să 
retrogradeze. Dacă ultimul loc apar
ține formației Rot Weiss Oberhausen, 
cealaltă echipă care va părăsi prima 
ligă nu este încă cunoscută. Hanno
ver 96 (24 p), Eintracht Braunschweig 
(25 p) sau Schalke 04 (26 p). In etapa 
de sîmbătă s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Hamburger S. V. — 
Wuppertaler S .V. 2—2, Hannover 96 
— Hertha 2—0, V.f.B. Stuttgart . - 
Eintracht Frankfurt 2—2 V.f.L. Bo
chum — Rot Weiss Oberhausen 2—2, 
F.C. Koln — Borussia MOnchenglad- 
bach 3-1, F.C. Kaiserslautern — Ein
tracht Braunscweig 3—0, Fortuna 
Dtiseldorf — Werder Bremen 2—1, 
M.S.V. Duisburg — Schalke 04 0—1, 
Kickers Offenbach — Bayern Miih- 
chen 0—3. Primele clasate
1.
2.

Bayern M. 33
F. C. Koln 33

3. Wupper, S. V. 33
Fortuna Dilss. 33 

33
4.
5. Borussia

25
16
15
14
17

3
10
10
12

5

5
7
8
7

11

92-28
65—50
G2—45
60—44
79—57

53
42
40
40
39

JOACHIM NEUSSER

ȘTIRI, REZULTATE
<:tru prima oară, din anul 

Liga engleză de fotbal a adus 
-dificare importantă regulamen- 
hotărînd ca, din sezonul viitor 

retrogradeze trei echipe. în loc

ir* 
o 
tul
ea ----- - -------- . . jde iouă. din prima și din cea de-a 
doua divizie. S-a hotărît, de aseme
nea, ca un fost jucător, antrenorul 
echipei Manchester United, Matt 
Busby, să fie ales în Comitetul di
rector al Ligii de fotbal. De aseme
nea, au fost desemnate cele patru 
cluburi engleze care vor‘particloa la 
„Cupa U.E.F.A. t Tottenham Hotspur 
Leeds United, Ipswich Town și 
Wolverhampton Wanderers.

PREGĂTIRILE PENTRU C.M. 74
Pregătirile în vederea campiona

tului mondial de fotbal — ediția 
1974 cunosc un ritm tot mai rapid. 
La Stuttgart, unul din cele nouă o- 
rașe unde se vor disputa meciurile 
turneului final, au fost terminate 
lucrările de modernizare a stadio-, 
nului „Neckar". Stadionul are a" 
cum o capacitate de 80 000 de 
locuri, dintre care 20 000 de locuri 
sînt în tribune acoperite.

La comisia de organizare au so
sit și primele acreditări ale ziariș
tilor. Ziarul brazilian „Placar" a 
acreditat 15 reporteri și 6 fotore
porteri. Au mai fost primite cereri 
de 
400

acreditare din partea a peste 
de ziariști din 26 de țări.

în zona Asia

Poșta vest-germană va emite în 
anul 1974 două emisiuni 
dedicate campionatului

Oceania a preliminariilor

de timbre 
mondial.

C. M

DOAR TREI ECHIPE PENTRU
UN LOC ÎN TURNEUL FINAL

Au luat sfîrșit jocurile turneului 
eliminatoriu de la Seul, contînd pen
tru preliminariile C.M. — zona Asia- 
Oceania. Această zonă urmează să- 
desemneze o singură finalistă pentru 
turneul final al „Weltmeisterschaft"- 
ului din 1974. Cele 15 echipe înscrise 
(India și Filipino s-au retras ulterior, 
iar R.P.D. Coreeană a fost admisă în 
ultimul moment) au fost împărțite în 
două grupe i A și B. La rîndul ei, 
grujSa a doua a fost împărțită în 
două subgrupe (Bl și B 2). După 
cuni am anunțat, în subgrupa Bl 
învingătoare a ieșit Australia, în 
urina unui turneu organizat de fe
derația australiană, iar în subgrupa 
B 2 primul loc a fost ocupat de Iran, 
după întreceri care au avut loc la 
Teheran. Iran și Australia se vor în
tîlni în luna august înțr-un dublu 
joc al finalei grupei B, iar învingă- 
toarea •+ dkpuri fi.-".1"/ _ , 
(pentru unicul loc de calificare la 
turneul final) eu cîștigătoarea gru
pei A.

In această din urmă 
ticipat 7 reprezentative 
partizate, în baza unor 
liminarii (Hong Kong 
1—0. Israel — Japonia 
mul de Sud — Thailanda 1—0; Co
reea de Sud a fost exceptată), în 
două serii ■ Japonia, Hong Kong și 
Vietnamul de Sud (A), Malaezia. 
Thailanda, Israel și Coreea de Sud 
(B). Rezultatele obținute în serii au 
fost următoarele i

Scria A : Japonia — Vietnamul de 
Sud 4 0 (2-0), Hong Kong — Ja
ponia 1—0 (0-0) și Hong Kong — 
Vietnamul de Sud 1—0. Clasamen
tul «
1. Hong Kong
2. Japonia
3. Vietnamul de Sud

va disputa finala' _ „zonei

grupă au par- 
de țări, re- 
meciuri pre- 
— Malaezia 

2—1, Vietna-

Clasamen-

2
2
2

2 0» 2—0 4 
1 O 1 4—1 2 
0 0 2 0-5 0

Seria B : Israel —
(0—0), Coreea de Sud
4—0 (0-0), ----
Sud 0-0,
(1-0)

Malaezia 
Israel — 

;1 ") Malaezia —
(0—0) și Israel -■ 

Clasamentul :0—8
1. Israel
2. Coreea de Sud
3. Malaezia
4. Thailanda

Conform formulei

Malaezia 3—0 
— Thailanda 

— Coreea de 
Thailanda
Thailanda 

Coreea de

6-0
2-0 
Sud

2
1
1

0

1
2
1 
0

5
4
3

3 0-12 0

o 9—0 
0 4-0 
1 2—3

3
3
3 
3

______  __ stabilite ante
rior, în semifinale s-au calificat pri
mele două echipe, care s-au întîlnit 
după principiul „încrucișării" ) Hong 
Kong —_________’’ ’ *
și Israel 
lungiri.

Așadar. In finala grupei s-au întîl
nit echipele reprezentative ale Co
reei de Sud și Israelului După un 
joc foarte „fierbinte", cu multe inci
dente. Coreea de Sud — Israel 1—0 
(0—0), printr-un gol mult contestat 
de jucătorii Israelului Sud-coreenii 
s-au calificat astfel în finala „zonei", 
meci pe care îi vor disputa în com
pania învingătoarei din partida Aus
tralia — Iran.

Coreea de Sud 1—3 (1—1) 
— Japonia 1—0, după pre-

Paul Dobrescu
BELGRAD, 3 (prin telex, 

miști noștri).
La hotelul „Slavija" unde sînt ca
zați sportivii români, domnește at
mosferă bună. în sînul delegației 
române există, cel puțin pînă a- 
cum, suficiente motive pentru un 
climat de încredere și optimism. 
Băieții noștri sînt încrezători în 
forțele lor, iar comportarea primi
lor boxeri care au urcat în ring a 
sporit această convingere. Adversa
rii pugiliștilor noștri nu sînt întot
deauna prea comozi și nici ușori. 
De pildă, am aflat între timp că 
învinsul de sîmbătă al lui Alee 
Năstac, irlandezul Christopher El
liott, a cîștigat în luna martie tra
diționalul turneu „Mănușa de aur“ 
la Madison Square Garden din New 
York, iar antrenorul său nu ascun
de intenția elevului de a pleca în 
S.U.A. pentru a deveni profesionist.

în reuniunea de sîmbătă seara, 
Simion Cuțov a fost cel de al trei
lea boxer român care a evoluat pe 
ringul sălii „Pionir“. El a avut ca 
partener de întrecere pe irlandezul 
Charlie Nash, un pugilist înalt, cu 
garda inversă și foarte incomod da
torită stilului său combativ și de
zordonat. Abia a sunat primul gong 
și Nash s-a năpustit literalmente 
spre colțul lui Cuțov, dar după o 
primă repriză în care sportivul ro
mân și-a studiat adversarul încer- 
cînd diferite tactici, în cea de a 
doua Simion Cuțov a trecut la o- 
fensivă și cu deplasări derutante, 
urmate de serii rapide de lovituri, 
și-a trimis de două ori adversarul 
la podea. Lovit puternic, Nash a 
fost nevoit să acceote un ritm de 
luptă susținut și dînd semne evi
dente de ___
gong. în ultimul rund campionul 
european ......................
vantajul 
gorică în unanimitate și la o dife
rență de 3—5 nuncte pe buletinele 
judecătorilor. în sferturile de fi
nală Cuțov îl va întîlni pe sovie
ticul Vasili Solomin (campion eu
ropean de tineret la București la 
cat. cocoș), cate deși a promovat

ciștigâtor prin abandon in fa fa lui Yigit
de la tri-

oboseală a fost salvat de

de tineret și-a mărit a- 
realizînd o victorie cate-

peste două categorii de greutate se 
anunță un adversar dificil. Ultime
le rezultate de sîmbătă seara: cat. 
mijlocie: Lukas (Anglia) b.p. (4—1) 
van Broek (Olanda), Knudsen (Da
nemarca) b.p. (5—0) Kuran (Tur 
cia), Stachurski (Polonia) b. ab. 3 
(rănire !) Vujkovici (Iugoslavia).

Prima reuniune din cea de-a treia 
zi a campionatelor europene ne-a a- 
dus satisfacția unei mari victorii, 
realizată de Gabriel Pometcu. Pu- 
gilistul bucureștean a reușit prima 
performanță de răsunet a compe
tiției; eliminînd un campion olim
pic și obținînd în același timp o 
meritată revanșă personală după 
înfrîngerea suferită la Miinchen în 
fața aceluiași adversar. Meciul cu 
boxerul sovietic Boris Kuzncțov a 
fost dramatic și nimic nu poate 
sublinia mai bine acest adevăr de- 
cît înflăcărarea care a cuprins pu
blicul începînd din repriza secundă 
a întîlnirii. In primele trei minute 
de luptă românul a trecut prin mo
mente grele fiind ținta unor pu
ternice directe dintre care una re
cepționată Ia baza nasului l-a obli
gat să asculte numărătoarea arbi
trului. începînd din acea clipă Po- 
metcu a sîngerat pînă la sfârșitul 
partidei. Făcînd însă dovada unor 
excepționale calități de luptător în 
ring, bazîndu-se pe o foarte bună 
pregătire fizică, mînat de o am
biție extraordinară. Pometcu a gă
sit resursele necesare pentru a re
face • terenul pierdut, sufocîndu-și 
adversarul cu atacuri furibunde și 
cîștigînd în final. în ultima repri
ză, în uralele încurajatoare ale pu
blicului, Pometcu s-a dezlănțuit și 
cu serii de lovituri și-a creat me
reu drum spre capul și corpul ad
versarului, dominîndu-1 copios și 
silindu-1 să recurgă la iregularități, 
să țină în repetate rînduri. Verdic
tul arbitrilor judecători, așteptat cu 
mari emoții de întreaga asistență, 
a fost favorabil lui Pometcu cu 
3—2, consfințind o victorie merita
tă și admirabilă în maniera în care 
a fost obținută. în celălalt meci de 
categorie pană Gotfryd (Polonia) a

(Turcia)
Ruck (Olanda)învins la puncte pe 

arâtîndu-se de pe acum un adver
sar extrem de dificil pentru Po
metcu în confruntarea lor, care are 
loc exact peste 24 de ore, adică 
luni seara.

ALTE REZULTATE : cat. ușoară 
Iliades (Grecia) b.p. (3—2), Haber- 
mayer (R.F.G.), Kamnev (U.R.S.S.) 
b.k.o. 1 Angelov (Bulgaria) — mare 
surpriză eliminarea medaliatului cu 
argint de la Miinchen; Beyer 
(R.D.G.) b.p. (5—0) Petek (Polonia) ; 
cat. semimijlocie Jeliseevici (Iugo
slavia) b.p. (5—0) Scheibner 
(R.F.G.), Weidner (R.D.G.) b.ab. 1 
Ljung (Suedia). Stachowiak (Polo
nia) b.p. (5—0) Pachler (Austria).

în reuniunea de aseară o nouă 
victorie, dar și prima înfrîngere. 
La ușoară Paul Dobrescu a obți
nut o victorie facilă în fața turcu
lui Yigit pe care l-a învins prin 
abandon în ultima repriză. în ca
drul categoriei semimijlocie Ale
xandru Popa, deși părea că are o 
misiune ușoară în fața finlandezu
lui Kosunen a părăsit ringul în
vins datorită revenirii adversaru
lui său in ultima repriză astfel că 
învingător la puncte (4—1), Ko
sunen.

Alte rezultate: cat. ușoară: 
Douglas (Scoția) b.p. (4—1) Watts 
(Țara Galilor), Benes (Iugoslavia)

Gabriel Pometcu la unul din ulti
mele antrenamente premergătoare 
campionatelor europene de la Bel-campionatelor europene

grad
b.ab. 2 Cole (Anglia); 
cie: Kolev (Bulgaria) 
Burcu (Turcia) ; cat. 
Sackse (R.D.G.) b.ab. 3 
(Bulgaria), Knight
(5—0) Pruchler (Austria^, Parlov 
(Iugoslavia) b.ab. 1 Imrie (Anglia).

Victor BĂNCIULESCU 
Mihai TRANCA

semimijlo- 
b.p. (5—0) 
semigrea : 
Stoimenov 

(Anglia) b.p.

Juniorii noștri la Turneul U. E. F. A

0 VICTORIE OE PRESTIGIU Șl

ori, luptătorul român a trebuit să 
se recunoască învins și să se mul
țumească numai cu locul IV.

După un merituos rezultat de 
egalitate în întîlnjrea sa cu Klaus- 
Pcter Gopfert (R. D. Germană), 
fost campion european și meda
liat cu argint la ultima ediție a 
C.M., Adrian Popa a pierdut prin 
tuș partida cu iugoslavul Vojislav 
Tabacki, după ce condusese cu 
9—3 ! O neatenție a sa, soldată 
cu un rezultat care-1 plasează pe 
locul VI.

învins categoric (2—12) de 
Hristo Traikov (Bulgaria). Marin 
Dumitru a ocupat și el tot locul 
VI.

Victor Dolipschî (cat. +100 kg.) 
l-a condus cu 4—2 pe campionul 
mondial Alexandr Tomov (Bulga
ria) dar. grație unei neatenții, a 
trebuit să coboare de pe saltea 
învins prin tuș (min. 4,03), în timp 
ce Nicolae Neguț (cat. 90 kg.) a 
fost eliminat de Darko Nisavici 
(Iugoslavia). în fața căruia a pier
dut prin descalificare.

Cu emoții justificate am aștep
tat gala finalelor. Pe de o parte 
pentru că doi dintre reprezentanții 
tării noastre — Gheorghe Berceanu 
și Nicolae Martinescu — se aflau 
printre concurenții care urmau să-și 
dispute medaliile, iar pe de altă 
parte, pentru că atît Berceanu, cît 
și Martinescu urmau să întîlneas- 
că adversari neînvinși : Valeri 
Arutinov și, respectiv, Nikolai Bol- 
boșin (ambii din U.R.S.S.). Bercea
nu a abordat întîlnirea cu Aruti
nov deosebit de decis, în maniera 
sa binecunoscută și, în ultima re
priză, cînd conducea cu 2—1, a 
executat un excepțional tur de cap, 
mărindu-și avantajul la 4—1. Apoi, 
el a încercat o centurare din pi
cioare dar, în acel moment, a ră-

sunat gongul final care consfințea 
victoria lui Berceanu și, totodată, 
cucerirea titlului de campion eu
ropean. Astfel, Gheorghe Berceanu 
își onorează titlul de campion o- 
limpic, cele două medalii de aur 
cucerite Ia C, M., obținînd acum 
pentru a treia oară și titlul de cel 
mai bun luptător al continentului 
la categoria 48 kg. Accidentat la 
umărul drept, Nicolae Martinescu 
nu și-a putut apăra cu succes șan
sele în fața lui Bolboșin — noul 
campion european al semigreilor
— fiind învins prin tuș în prima 
repriză, dar obținînd totuși meda
lia de bronz.

Iată laureații acestei ediții a 
C. E. : cat; 48 kg — Gheorghe Ber
ceanu (România) cat. 52 kg — Jan 
Michalik (Polonia), cat. 57 kg — 
Hristo Traikov (Bulgaria), cat. 
kg — Nelson “ 
cat. 68 kg — 
(U.R.S.S.), cat. 
(Bulgaria) cat.
dersson (Suedia), cat. 90 kg — Va
leri Rezanțev (UR.S.S.), cat. 100 kg
— Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.), cat 
+ 100 kg — Alexandr Tomov (Bul
garia) ;

62
Davidian (U.R.S.S.) 
Samil Kisamutdinov 

74 kg — Ivan Kolev
82 kg — Leif An-

Astăzi, la Carrara:
FORTE DEI MARMI, 3 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
La cea de a doua evoluție a sa 

în cadrul Turneului U.E.F.A., echipa 
de juniori a țării noastre a obținut, 
cum se știe, o victorie de prestigiul 
1—0 în fața redutabilei formații a 
R. F. Germania. Sîmbătă după amia
ză, pe stadionul din Carrara, fotba
liștii români au evoluat ca o echipă 
în adevăratul înțeles al cuvîntului.

Iată deci cum. Ia numai 48 de ore 
distanță de acel debut dezolant în 
compania selecționatei Italiei, care a 
însemnat în fapt anularea a 75o/n 
din șansele de calificare în semifi
nale, unsprezecele tricolor — fără 
modificări esențiale In ’ formație, dar 
cu o optică ce se înscrie integral în 
spiritul 
depășit 
învingă 
tare de 
plică o 
de rapidă ?

Incercînd a da un răspuns, va tre
bui să ne întoarcem la ziua meciu
lui cu Italia. Atunci, în momentele 
care au urmat acelei veritabile auto- 
înfrîngeri, am avut posibilitatea să 
asistăm cu toții la partida R. F. Ger
mania — Norvegia (următorii noștri 
adversari). Și dacă, văzînd risipa de 
energie, angajamentul total și dărui
rea luptei din teren, unii s-au cam 
speriat poate gîndindu-se ce-i așteap
tă in partidele următoare, cei mai 
mulți s-au trezit la realitate înțele- 
gind fără îndoială rațiunea partici
pării la o competiție continentală și 
obligațiile morale ce decurg de aici.

Pe de altă parte și cei doi antre
nori — Constantin Ardeleanu și Ion 
Voinescu — au pregătit meciul cu 
selecționata R. F. Germania pornind 
de la realități obiective, de la o a-

ideii de performantă — s-a 
pe sine însuși, reușind să 
cu prestanță într-o confrun- 
mare dificultate. Cum se ex- 
a.stfel de metamorfoză atît

România — Norvegia
preciere lucidă a raportului de forțe, 
indicînd soluții tactice care să ne 
ofere acel plus necesar obținerii vic
toriei. Așa se face că, egali fiind cu 
adversarii noștri în privința dăruirii, 
dar superiori acestora pe plan tac
tic — joc de pase continuu, evitarea 
angajării directe, acțiuni simple, 
sprijin^ permanent în atac și marcaj 
strict în apărare — ne-am impus și 
am învins un adversar de incontes
tabilă valoare. Am învins, este drept. 
Ia limită, dar fără dubii și meritat. 
Păcat că unei asemenea frumoase 
victorii nu î s-a putut adăuga o per
formanță identică și în partida cu 
Italia. Am fi avut, astfel, calificarea 
asigurată în faza finală a turneului 
si posibilitatea să luptăm pentru un 
Ioc pe podium ; asa însă nu ne ră- 
mîne deeît să mai sperăm în jocul 
rezultatelor si într-o continuare a 
comportării meritorii și în partida 
de luni (n.r. astăzi) cu selecționata 
Norvegiei (ora 17,30, la Carrara). In 
celălalt meci al grupei, selecționata 
Italiei întâlnește ne aceea a R. F. 
Germania (ora 18.30 la Massa). Cla
samentul grupei C înaintea 
ultime jocuri e următorul :

1.
2.
3.
4.

Italia
R. F. Germania 
România 
Norvegia

2
2
2
2

2
1
1
0

0 
0 
0
0

acestor

0 
1
1
2

4—1
2—2
2—3
1—3

4
2
2
0

noastrăPentru _ calificare, echipa ______
are nevoie de o victorie la trei go- 

selecționata Nor- 
cu o înfrîngere a 
Variantă greu de

luri. țn meciul cu 
veciei, coroborată 
selecționatei Italiei, 
realizat.

Mihai IONESCU

TELEX

ALTI SPORTIVI

TBILISI. — Intîlnirea prietenea
scă de lupte libere dintre repre
zentativa asociației sportive gru
zine Zaria și o selecționată sindi
cală din România a revenit gaz
delor cu 7,5—2,5. Victoriile echipei 
române au fost obținute de Vasile 
Iorga (Ia Adbsadjaișvili) și Petre 
Cearnău (la Georgadze). în timp ce 
Nicolae Dumitru a terminat la ega
litate cu Cihartșvili.

în 
internațional feminin de 
la Piotrkow Tribunalski 
maestra poloneză Pytelj 
puncte. Șahista româncă 
Gogîlea, care în runda

VARȘOVIA După 7 runde, 
turneul 
șah de 
conduce 
cu 5>/a 
Eleonora ,
a 7-a a remizat cu sovietica Belova 
(fosta lideră a clasamentului), o- 
cubă locul 4, cu 3 puncte și o par
tidă întreruptă.

VIZITA DELEGAȚIEI SPORTIVE
SOVIETICE IN IUGOSLAVIA

au Început finalele la roland garros
Margaret Court și cuplul J. Newcombe-T. Okker cuceresc primii lauri
PARIS, 3 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Primele fi
nale ale campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței au oferit, dumi
nică după amiază, dispute pasionante 
In „deschidere", s-au întîlnit prota
gonistele probei de simplu feminin, 
campioana australiană Margaret 
Court și tînăra jucătoare americană 
Chris Evert. Aceasta cîștigase pri
mul set, la tie-break, dar egalitatea 
se repetă în al doilea. Cu mai mult 
sînge rece, ausjtralianca își adjudecă 
setul doi. ca apoi în ultimul, cel 
decisiv, să termine victorioasă a- 
ceastă confruntare de mare prestigiu: 
6—7; 7—6, 6—4 pentru Margaret
Court.

A doua finală, cea de dublu mas
culin. S-au întîlnit perechile I. Năs
tase (România), J. Connors (S.U.A.) 
si J. Newcombe (Australia), T. Ok
ker (Olanda). Ultimii se calificase
ră prin victorii la Ashe, Kodes (6—4, 
4—6, 6—4) și Carmichael, McMillan 
(6—4, 7—6). O finală de cinci seturi, 
disputată acerb. La capătul a peste 
trei ore de joc, victoria a revenit 
cuplului Newcombe — Okker, Ia 
scorul de 6—1, 3—6. 6—3, 5—7, 6—4.

S-au desfășurat și ultimele „sfer-

turi" masculine. In patru seturi, 
campionul italian Adriano Panatta a 
dispus de profesionistul olandez 
Tom Okker i 6—3. 5—7. 6—3, 6—4.
La fel iugoslavul Xikola Pilici a 
trecut de rezistenta italianului Paolo 
Brrtoluccî, cu 6—3. 6—4,3—6, 6—4.

Marele Premiu de la Monaco, clasica 
probă a campionatului mondial de auto
mobilism, a revenit la cea de-a 31-a 
ediție pilotului scoțian Jackie Stewart, 
pe „Tyrell Ford", care a parcurs cele 
80 ture ale cursei în lh 57:44.3 (medie 
orară 130,297 km) .Pe locurile următoare 
brazilianul Emerson Fittipaldi (pe „Lo- 

' suedezul Ronnie 
un tur. tn 
1), continuă

tus“) — lh 57:45.6 și 
Peterson („Lotus") — la 
clasamentul C.M. rformula 
să conducă E. Fittipaldi.

BELGRAD 3 (Agcrprcs). - La in
vitația Comitetului de cultură fizică 
și sport din Iugoslavia, la Belgrad 
a sosit o delegație sportivă sovie
tică, avînd în. frunte pe Serghei Pa
vlov, președintele Comitetului pen

tru cultură fizică și sport de pe lîn-

gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
Timp de o 
vietici vor 
prezentanții 
iugoslave și 
din diferite

săptămînă, oaspeții so- 
purta convorbiri cu re- 

organizațiilor sportive 
vor vizita baze sportive 
orașe.

In urma rezultatelor înregistrate tn 
turneul de la Roland Garros. pe pri
mele locuri în clasamentul feminin 
al Marelui Premiu — F.I.L.F. se află:

1. Chris Evert (S.U.A.) 305 p; 2. 
Evonne Gooiaqong (Australia) 250 p; 
3. Virginia Wade (Anglia) 177 p; 4. 
Margaret Court (Australia)160 p: 5. 
Linda Tuero (S.U.A.) 80 p; 6. Kazuko 
Sawamatsu (Japonia) 79 
Ebbtnghaus (R.F.G.) 61 
Masthoff (R.F.G.) 60 p; 
Durr (Franța) 50 p: 10. 
zova (U.R.S.S.) 46 p.

p; 7. Katja 
p; 8. Helga 
9. Franțoise
Olga Moro-

Luni (n.r. azi), programul prevede 
disputarea celor două semifinale de 
simplu : Hie Năstase — Tom Gorman 
si Nikola Pilicj — Adriano Panatta. 
Urmează finala de dublu mixt.

GILES DELAMARRE

AGENDA SĂPTĂMÎNII
4 MOTO Tourist-Trophy, probă pentru C.M. de 

motoeiclism, în insula Man (Anglia)
4—10 TENIS Turnee pentru Marele Premiu-FILT, la 

Roma (cat. A) și Berlinul occidental
(cat. C.)

5 POLO începe seria celor trei meciuri U.R.S.S.
— România, la Harkov,

6 FOTBAL Meciuri în preliminariile C.M.: Finlanda
— R.D.G. (gr. rv), la Helsinki: polonia
— Anglia (gr. V). la Varșovia; Ceho
slovacia — Danemarca, la Praga: meci 
amical: Tunisia — Brazilia, la Tunis.

8—10 GIMNASTICA Campionatele internaționale ale Bulga
riei, la Vama

8—11 TIR Campionatele internaționale (armă, pis
tol și talere) ale Suediei, la Eskilstuna și 
Gyttorp

8—15 CALARTE C.H.I.O. la Barcelona
9 FOTBAL Meci amical Italia — Brazilia. Ia Roma
9 LUPTE Concurs internațional, ia Casablanca
9—10 AUTO Cele 24 de ore de la Le Mans
9—10 CANOTAJ Regate internaționale, la Lubeck și Gies

sen (R.F G.)
10 ATLETISM tntîlnire de marș R.D.G. — Franța — 

Italia — Suedia, la Karl Marx-Stadt
10 AUTO Cursă de formula 2. la Nivelles (Belgia)

Nici o schimbare ai Turul ,
cea de-a XV-a etapă, desfășurată între 
Florența și Forte dei Marmi (150 
A cîștigat ciclistul columbian 
Rodriguez, în 3h 41:12, medie 
35,686 km. La 3 sec a sosit un 
compact ■ * • " .....................
Marino Basso 
ral tricoului roz, asul belgian 
Merckx.
■
La „Madisou Square Garden" din 
York, s-a desfășurat întîlnirea de ’ 
libere dintre selecționatele U.R.S.S. 
S.U.A. “ "

Italiei, după

km).
Martin 

orară 
.. pluton 

sprint cîștigat de italianul 
incluzînd pe purtăto-

Eddy

New 
lupte 

și 
Luptătorii sovietici au terminat 

învingători cu 11—9 puncte. Aceasta a 
fost cea de-a patra victorie consecuti
vă obținută de echipa U.R.S.S. în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în S.U.A.

Selecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S. și-a început turneul în Pana
ma jucînd la Ciudad 
cu reprezentativa țării 
capătul unui meci echilibrat, 
baliștii panamezi au obținut o 
zătoare victorie cu scorul de 
(34—29).

de Panama 
gazdă. La 

baschet- 
surprin- 

65—64

La Monte Carlo, s-a disputat 
pentru titlul mondial de box 
mijlocie între deținătorul centurii, ar
gentinianul Carlos Monzon, și șalan- 
gerul său, americanul de culoare Emil 
Griffiths. Deși în virstă de 35 de ani, 
Griffiths a făcut un meci foarte bun și 
numai finalul mai viguros al argen
tinianului i-a permis acestuia să ob
țină victoria la puncte. Acesta mai re
zistent, a reușit să plaseze o serie de 
directe și uppercuturi care l-au pus în 
dificultate pe american. Monzon și-a 
apărat cu succes, pentru a 7-a oară, 
titlu] mondial.

meciul 
la cat.

Pentru a treia oară consecutiv, fondls- 
tul american Jlm Ryun l-a învins în 
proba de o milă pe campionul kenvan 
Kipchoge Kelno. tn concursul 
oentru ................ ...
teren 
tucky) 
trat cu 
Keino — 4:03. J L.
(Republica Malgașă) a cîștigat cursa de 
70 yarzi, în 6,8, iar Bob Seagren 
săritura cu prăjina, cu 5,26 m. Cursa 
feminină de 70 yarzi a revenit 
Wyomiel Tyus, în 7,6. Alte rezultate ; 
440 y — Lee Evans 47,8 ; 1 000 y — 
Chris Fisher (Australia). 2:13,3 : lungime 
— Henry Hines 7,78 m ; greutate — 
Brian Oldfield 21,00 m.

atlpf’C 
desfășurat ne 

Louisville (Ken- 
fost cron om e-

profesioniști
acoperit la

Ryun a
timpul de 4:019, fiind urmat de 

— 4:03. J L. Ravelomanantsoa
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