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Se împlinesc astăzi 25 de ani 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industria
lă din țara noastră, eveniment de 
o covîrșitoare importanță în istoria 
contemporană românească, act fun
damental în procesul revoluționar de
clanșat de insurecția națională anti
fascistă armată de la 23 August 1944.

Lichidarea proprietății capitaliste 
— implicit, a exploatării omului de 
către om — și trecerea în proprieta
tea statului — ca bunuri ale întregu
lui popor — a întreprinderilor indus
triale, miniere, de transporturi, a so
cietăților bancare și de asigurări — 
care constituie, după cum se știe, 
una din legile generaie ale revoluției 
și construcției socialiste — a devenit 
posibilă în urma schimbărilor impor
tante intervenite in raportul de forțe 
din societate prin înlăturarea mo
narhiei și proclamarea Republicii, ceea 
ce însemnase, practic, preluarea pu
terii politice de către clasa munci
toare și aiiații săi.

înfăptuit pe baza unui pian de ac
țiune minuțios elaborat de către 
Partidul Comunist Român, care a de
monstrat și in această isterică împre
jurare fermitatea și priceperea în con
ducerea revoluției populare din țara 
noastră, actul naționalizării a asigu
rat puterii politice cucerite de clasa 
m. «citoare și aiiații ei o bază eco
nomică proprie, condiție și pirghie 
hotăritoare pentru făurirea noii orin- 
duiri sociale. Subliniind importanța 
naționalizării pentru trecerea la edi
ficarea socialismului în România, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU arăta 
că ea „a deschis o etapă nouă în 
istoria relațiilor de producție din țara 
noastră, a dus la lichidarea 
burghezii industriale și 
crearea unui puternic 
de stat in economie, 
cerea fa conducerea 
economiei naționale".

marii 
financiare, la 

sector socialist 
a permis tre- 

planificatâ a

Naționalizarea principalelor mijloace 
de producție — prin care s-a rea
lizat concordanța relațiilor de pro
ducție cu caracterul forțelor de pro
ducție (acestea din urmă căpătînd 
cstfel cîmp liber de dezvoltare) și a 
fost adusă'pentru prima oară în isto
rie clasa noastră muncitoare în si
tuația de a administra potențialul 
tehnico-industrial al țării — a consti
tuit punctul de pornire pentru creș
terea rapidă a producției și a pro
ductivității muncii, pe calea înfăptuirii 
politicii de industrializare socialistă, 
care constituie factorul esențial al 
progresului economiei și culturii, al 
dezvoltării multilaterale a societății, 
al ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, al asi
gurării independenței și suveranității 
naționale.

Odată cu naționalizarea mijloace
lor de producție industrială, odată 
cu statornicirea proprietății socialiste, 
mai întîi în industrie, iar apoi — 
prin desfășurarea cu succes a co
operativizării. agriculturii — în în
treaga economie națională, a devenit 
posibilă o amplă mobilizare a tu
turor resurselor societății, coordona
rea eforturilor constructive ale po
porului, pe baza planului unic, și di
rijarea lor în direcțiile hotăritoare 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
țârii, pentru ridicarea întregii na
țiuni la un nivel mereu crescînd de 
bunăstare și civilizație.

Semnificativ pentru dezvoltarea pe 
care industria socialistă a cunos
cut-o în acest sfert de veac ce a 
trecut de la naționalizare — pe
rioadă în care întreprinderile preluate 
de stat au fost mărite și moderniza
te. în paralel cu construirea pe în
treg cuprinsul țării de noi uzine și 
fabrici, de combinate și comolexe 
industriale ce constituie o mîndrie

(Continuare în pag a 2 a)

Cu atenția încordată. Gheorghe Sencovici, așteaptă lansarea talerului. 
Foto: D. NEAGU

® Igor Bakalov a ciștigat după baraj, proba de pistol calibru mare • Victorii 

ale trăgătorilor iugoslavi la cele două probe de armă standard
Ieri după-amiază, 

festiv, s-au încheiat 
Tunari din Capitală 
lei de a XVI-a ediții a Campiona
telor internaționale de tir ale Ro
mâniei. Competiția s-a bucurat, ca 
și la edițiile precedente, de o partici
pare numeroasă— au fost prezenți 
concurenți din 19 țări. Unele dintre 
probe s-au încheiat cu rezultate 
deosebit dc valoroase.

In ultima zl a „internaționalelor" 
s-au disputat probele de pistol ca
libru mare, armă standard. 3x20 
focuri și manșa a Iî-a la skeet (ta
lere aruncate din turn). La toate

într-un cadru 
pe poligonul 

întrecerile ce-

Constantin Gruiescu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. In dreapta sa. pe locul II — Vicente Rodrigues 
(Spania), iar în stingă, pe locul III — Gerd Schubert (R.F. Germania) și Nikolai Lodin (U.R.S.S.)

După frumoasa comportare a reprezentanților noștri la C.E. de la Belgrad

BOXUL ROMANESC UNANIM ELOGIAT
PENTRU VALOAREA REMARCABILĂ ETALATĂ

AL

Agenda activităților sportive de masa

cele trei arme s-a dat o luptă apri
gă pentru primele locuri, cîștigăto- 
rii fiind înregistrați pe foile de ar
bitraj cu
în această ultimă zi a competiției 
am asistat la o frumoasă victorie 
românească, aceea a taleristului 
Gheorghe Sencovici. la proba de 
skeet. Trăgătorul nostru cu arma de 
vînătoare a reușit să-și mențină a- 
vantajul din prima manșă, rezistînd 
cu brio asalturilor polonezului So- 
charschi, fost campion european, și 
ale cubanezilor Castrillo și Torres, 
ciștigînd proba de 200 talere cu un 
nou record național — 196 t (v.r.
195). Sencovici a început . foarte 
bine manșa de ieri, el doborînd 
toate cele 25 de „farfurii zburătoa
re" din prima serie. A greșit, în 

două 
în ulti- 
nici un... 
50 de ta-

rezultate valoroase. Și

din prima serie. A greșit, 
schimb, în seria următoare 
focuri, dar s-a reabilitat 
mele două serii, neavînd 
rateu, nimerind toate cele 
Iere.

La pistol calibru mare, 
au fost concurenții

favoriți 
cehoslovaci,

BELGRAD, 10 (prin telefon, de la 
trimișii noștri).

Sîmbătă seara, noi, cei aflați la 
Belgrad, în sala „Pionir", cu prile
jul finalelor campionatelor euro
pene de box am trăit momente de 
intensă satisfacție. A fost o zi bună 
pentru sportul românesc. Numele 
patriei noastre a fost rostit cu ad
mirație căpătînd girul respectului 
datorat virtuților unei excelente 
echipe de box, care a știut să-și 
apere faima. Este absolut evident 
că prestigiul școlii pugilistice ro
mânești a fost întărit la Belgrad. 
Dacă exceptăm campionatele euro
pene de la București, trebuie să re
cunoaștem că în capitala Iugosla
viei, la 9 iunie, boxul românesc a 
obținut — prin cele două titluri 
continentale — un succes fără pre
cedent. Și incă nu e suficient să 
reducem bilanțul la titluri, ci tre
buie să-1 întregim prin cele două 
medalii de argint și cele trei de 
bronz. Totalul de șapte medalii, 
primite de boxerii noștri la Bel
grad, îi situează pe locul doi în Eu
ropa, la egalitate de medalii cu e- 
chipa Uniunii Sovietice (care a to
talizat patru de aur, una de argint 
și două de bronz). Această simplă 
evidență statistică spune îndestulă
tor despre valoarea globală a bo
xului românesc 
tal.

A fost o seară 
pe alocuri, seara
ceput, pentru noi, cu două meciuri 
latine, cu tot ceea ce înglobează 
această expresie. Gruiescu cu spa
niolul Rodriguez și apoi Tone cu 
francezul Cosentino au produs două

pe plan continen-

bună, emoționantă 
finalelor. Ea a în-

de 
în

partide temperamentale, pline 
vioiciune și vitalitate, bogate 
fantezie. Micuțul și vestitul pugilist 
din Bocșa Română (căruia i-a fă
cut multă plăcere telegrama de în
curajare primită de la primul său 
antrenor, Toth Geza), a temperat 
zelul de toreador al spaniolului și 
cu superbă luciditate, cu știința rin
gului și buna stăpînire a mijloace-

lor tehnice și-a dominat adversa
rul, arătindu-se stăpînul net al ca
tegoriei muscă. Celălalt, fugosul 
laborant din Galați, n-a lăsat să se 
vadă prea mult drama sa personală.

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele republicane școlare și concursul juniorilor la atletism

IN ZIUA A DOUA, 
DISPUTE LA FEL DE DÎRZE

Gheorghe Megelea 76,44 m la suliță

întreceri reușite, ieri,
Ieri dimineață, pe o vreme 

deală pentru activitatea în aer 
liber, a avut loc, pe aleea de cen
tură a marelui stadion „23 August" 
din București, cel de-al treilea 
cros al sezonului, organizat de 
Consiliul pentru educație fizică și 
sport, în strînsâ colaborare cu or
ganizațiile U.T.C., cele sindicale, 
ale pionierilor și Inspectoratul șco
lar din sectorul 3 al Capitalei. 
Timp de două ore am asistat la o 
adevărată revărsare de entuziasm 
și de voioșie (peste 4 000 de com
petitori), la scene dintre cele mai 
semnificative, ilustrînd dragostea ti
neretului pentru acest gen popular 
de întrecere, atenția 
ijJîr de educație fizică 
c .Irelor didactice, în 
f^ă de aceste alergări, care _s-au 
dovedit izvor nesecat de sănătate 
și rampă de lansare în cele mai 
diverse genuri de întreceri spor
tive.

• Școala generala nr. 56 a fost 
reprezentată la crosul de vară de 
către 640 de elevi recrutați din nu 
mai puțin de 40 de clase. Alături 
de elevi au venit la stadion toți 
profesorii școlii în frunte cu di
rectorul ei.

• De la Școala generală nr. 56 
au fost tineri care, din proprie ini
țiativă, au alergat la cite două 
probe. Exemplu : Felicia Sîrbu, ci. 
a Vl-a B, și Lucia Moise — cl. a 
Vl-a au concurat mai întîi la ca
tegoria lor de vîrstă (11—12 ani), 
iar apoi au fost întîlnite întreeîn- 
du-se și la categoria 13—14 ani.

• Școala generală nr. 47 din șos. 
Gării Cățelu (prof, de educație fi
zică, Maria Scărlătescu) a fost 
prezentă la întreceri cu 100 de 
copii, mulți dintre ei reușind să 
se claseze printre frtintași. Ion 
Dumitrache, din cl. a V-a a acestei 
școli, ne-a arătat cu mândrie 5 ti- 
chete de participant culese de la 
crosurile organizate în acest an.

pe
i-

profeso- 
și a 

general,

din CapitalăAugust" șistadionul

împrejurimile 
Foto :

Moment din întrecerea celor mai mici concurenți la crosul de. 
stadionului

Paul ROMOȘAN

T. P.ĂBȘAN

(Gontimtăre în pag a. 4-a)

Ziua a doua a întrecerilor cam
pionatelor republicane școlare și ale 
concursului de primăvară al junio
rilor de cat. I a prilejuit dispute la 
fel de atractive ca, acelea de sîm- 
bâtă, numai că de această dată n-au 
mai fost înregistrate rezultate la 
fel de valoroase ca în prima zi. Ora 
tîrzie la care s-au încheiat forma
litățile regulamentare ce urmează 
concursului propriu-zis ne-a împie
dicat ca în numărul de Ieri al zia
rului nostru să vă fi informat des
pre alte două recorduri republicane 
înregistrate pe „Tineretului". Este 
vorba de aruncarea de 76,44 m la 
suliță a reșițeanului Gheorghe Me. 
geîea — record republican al ju
niorilor de cat. I și de cele 55,2 se
cunde cu care cîmpulungeanca Ni- 
culina Lungu a încheiat cursa de 
4C0 m — record egalat junioare II.

de duminicăDintre 
merită a 
manțe de 
gime (dintre 
realizate de 
sportive Viitorul București), < 
orădeanului Iosif Korodi 
pentru a nici nu mal știm a 
oară, s-a aflat în vecinătatea . _ 
cordului de juniori la 400 m gar
duri, ușurința manifestată de bucu- 
reșteanul Gheorghe Ghipu, la 800 m, 

al actualei

rezultatele _____
fi subliniate cele 4 perfor- 
.e peste 7 metri la lun- 

care trei au 
reprezentanții

fost 
Șc. 

cursa 
care, 
cita 

i re-

' lider de necontestat 
promoții de juniori, a doua victorie 
a sportivei din Roman, Viorica Nea- 
gu, de data aceasta la 800 m. cursă

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)

DUPĂ ETAPA A 27-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

CLARIFICĂRILE ÎNTÎRZIE IN LUPTA PENTRU TITLU, 
CA Șl IN ACEEA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

® Urmăritorii liderului, Dinamo și C.F.R. Cluj, au obținut victorii prețioase • La Brașov, 
scorul zilei • Constănțenii au scos o remiză prețioasă la Arad • Sportul studențesc 
și , U Cluj n-au reușit să-și amelioreze situația • Reșițenii continuă seria bunelor rezultate

Rapid
C.S.M, Reșița 
Jiul
Steagul roșu 
U.T.A.
Petrolul 
Steaua
C.F.R.

REZULTATE TEHNICE
— Sportul studențesc
— ,.U" Cluj
— F. C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Constanța
— Univ. Craiova
— Dinamo
— Sport Club Bacău

13 iunie)

Cluj

ETAPA VIITOARE (miercuri
Craiova
Tg. Mureș

Club Bacău

Univ.
A.S.A.
Sport
„U" Cluj
Sportul studențesc 
F. C Constanța 
F.C. Argeș
Steaua

— C.S.M. Reșița
— Rapid
— Steagul roșu
— Dinamo
— Petrolul
— Jiul
— C.F.R. Cluj
— U.T.A.

CLASAMENTUL

TURNEUL INTERNAȚIONAL
I

FEMININ DE ȘAH
DE LA TIMIȘOARA

După o zi de pauză turneul femi
nin de șah de la Timișoara. a fost 
reluat ieri cu partidele rundei a 8-a, 
care a programat două meciuri derby: 
Baumstarck — Veroci și Levitina — 
Polihroniade. Dacă în prima partida, 
rezultatul a fost egal, după 16 mu
tări in cea de a doua, după un joc 

- bun în deschidere al Elisabetei Po- 
libroniade. se părea că aceasta va 
obține victoria dar în final comițînd 
erele inexactități a pierdut. Cele- 
k.’te rezultate ale rundei i Reicher— 
Holzlein, într.. Troianska — Makai, 
într., Stadler — Juncu 0—1, Eretova 
_ Jurczynska t.s—V2, Sunnucks 
Titnmer 1—o. , , , .

Cela două partide întrerupte din 
runda a 7-a s-au soldat cu rezulta
tele ! Stadler — Jurczynska 1—0 și 
Sunnucks — Poiihroniade 1—0.

Clasamentul« 1—3. Baumstarck, 
Levitina, Stadler S’.ș P„ 4. Veroci 
5 p., 5. Bolihrbniade 41/? P- etc.

«, Petru ARCAN-coresp. județean

sectorului 3, organizat, ieri dimineață, in 
„23 August*, din Capitală.

• Marian Petrache, 19 ani, strun
gar la I.C.M.A.,, prezent în acest 
an la 6 crosuri, a ieșit duminică 
dimineață din schimbul III la 
ora 6,30. La ora 9 a fost prezent 
pe stadion, oeupînd locul 2 la pro
ba rezervată seniorilor.

• Liceul industrial metalurgic 
are 340 de elevi, dintre care 309 (1) 
au fost prezenți, ieri, la crosul de 
vară. Profesor de educație 
Gh. Bedereag.

• In primele 10 locuri 
17—18 ani fete s-au clasat 
puțin de 9 reprezentante ale liceu
lui „Al. Sahia“ (profesori de edu
cație fizică — Constanța Ionescu și 
Dumitru Plop).

Iată învingătorii : Cat. 11—12
ani, fete: Liliana Peagu (Șc. gen. 
nr. 49); băieți: Vasile Manolache 
(Șc. gen. nr. 66); cat. 13—14 ani; 
fete: Mariana Petre (Șc. gen. 67), 
băieți: Petruș Radu (Sc. gen. nr. 
49); cat. 15—16 ani, fete: Teodora

fizică —

la cat. 
nu mai

(Gr. șc.
Gheorghe 

cat.

„23 August"). 
Răuță (Lie. „23 

17—18 ani, fete ;
„Al. Sahia"),

Văduva 
băieți : 
August"); 
Irina Kovacs (Lie. 
băieți : Nicușor Malanc.u (Lie. me
talurgic); cat. 19—25 ani: Costel 
Ifrim (Uz. Republica);

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
★

Baza hipică din Calea Plevnei a 
fost ieri o ,,scenă" deosebit de 
populată. In perimetrul cunoscute
lor „rondouri" verzi, dar fără ob
stacole, s-a desfășurat o competi
ție de anvergură, ai cărei reali
zatori au fost peste 2 500 de tineri 
elevi și muncitori din sectorul 6 
al Capitalei. Spiritul de sportivi
tate și dăruire în care s-au dispu
tat cele 10 curse — băieți și fete —

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

GOLURI:
— 3 din

Dumitru VAtAU

(Continuare în pag a 2-a)

„CROSUL 11 IUNIE", LA ORADEA
în cinstea jubileului de un sfert 

de veac de la istoricul act al națio
nalizării, la Oradea a avut loc, ieri 
dimineață, un mare cros popular 
dotat cu „Cupa 11 Iunie".

In ciuda ploii căzută cu inter
mitență, peste 6 000 de tineri și ti
nere au semnat un entuziast act de 
prezență la întrecere. După curge

frumoase și extrem de disputate, 
unele decise doar pe linia de so
sire, au fost consemnați următorii 
laureați : Daniela Buz și Otilia Le- 
beni (junioare), Virgil Reștea (ju
niori), Iudita Gal și Eugen Neagră 
(seniori).

Ilie GHIȘA coresp. județean

2—2
4— 2
2—1
5— 1
1—1
2—2
0—2
1—0

(2-D 
(2-1) 
(1—0) 
(3-0) 
(0—0) 
(2-1) 
(0—1) 
(0—0)

1.
2.

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

Universitatea Craiova 
Dinamo

3. C.F.R. Cluj
4. F. C. Argeș
5. Sport Club Bacău
6. Steaua
7. Steagul roșu
8. Jiul

Petrolul
C.S.M. Reșița
Rapid
F. C. Constanța 
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj 
Sportul studențesc

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

27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

13
14
11
11
11
9

10
11
9
8
7
8
7

11
7
4

9
4

10
7
7

10
7
5
9

10
11
8

10
1
8

12

5
8
5
9
9
8

10
11
9
9
9

11
10
15
12
11

48—33 
39—29
29— 22 
39—26
30— 32 
33—27 
36—20 
35—37 
20—28 
33—34
27— 25 
30—31 
30—34 
33—44 
23—43
28— 48 20

(Steaua), 
m (C.F.R.

17
iovă)

13 GOLURI : 
(Steagul roșu)

12 GOLURI : Dumitrache (Dinamo) ;
10 GOLURI : Roșu (F.C. Argeș) ;
9 GOLURI : Marcu (Univ. 

Năstase (Steaua) ;
8 GOLURI : Iordănescu 

Țegean șl Adam — 4 din 11 
Cluj), Mulțescu (Jiul)

din 11 m, Lucescu
Hm;

(F.C. Argeș). Kun 
, I. Constantin 

(A.S.A.), Mărcu- 
Constanța), Țarălungă 

din 11

Oblemetlco (Univ. Cra- 
11 m ;
Roznai (Jiul). Pescaru 
— 2 din 11 m ; ‘

Naghi (A.S.A.) — 2 
(Dinamo) — 2 din

7 GOLURI : Troi _ 
și Broșovschi (U.T.A.), 
(Petro)ul). Mureșan 
lescu (F.C. ~
(Univ Craiova)

Craiova),

Dumitrache a țișnit dar Haidu a fost la post...

cu puncte grele — 
late sau pierdute 

cum vor fi, în mod 
firesc, și ultimele trei etape, 
cărora le revine rolul de a 
anunța ordinea sosirii în ma
rea și pasionanta cursă a cam
pionatului Diviziei A.

învinsă în urmă cu cîteva 
zile, pe teren propriu. Univer
sitatea Craiova a fost ieri 
foarte aproape de un nou 
eșec, pe care ar fi putut să-1 
plătească scump la ceasul so
cotelilor finale, dar autogolul 
lui Nae Ionescu i-a redat unul 
din puncte, nu prea onorabil, 
evident, dar deosebit de im
portant, în aceste momente, 
căci craiovenii își păstrează 
astfel, teoretic și practic, șan
sele de a cîștiga campionatul.

Se poate spune, însă, că si 
Dinamo poate aștepta totul 

de la acest final de campio
nat, după dificilul examen de 
ieri, din fața Stelei, trecut cu 
bine. De altfel, lotul valoros 
de care dispune formația bucu- 
reșteană ar putea să-și spună 
cuvîntul, acum, pe ultimii me
tri, bineînțeles. însă, cu mari 
eforturi.

Celelalte schimbări din par
tea de sus a clasamentului au 
atras mai puțin atenția iubi
torilor de fotbal, deși au și 
ele miza lor : participarea la 
Turneul U.E.F.A. Este de re
ținut, insa, faptul că trei e- 
chipe. Steagul roșu. Jiul si 
Petrolul, totalizînd acum cite 
27 de puncte, au atins țăr
mul fericirii, asigurîndu-și lo
cul în viitorul campionat di
vizionar A.

Dar. cine... pleacă ? în ciu
da unui nou rezultat remar
cabil, ca atîtea altele din a- 
cest retur, Sportul studențesc 
are prea puține motive de a 
se bucura, îa ora actuală pe 
studenți nemaiputîndu-i ajută 
egalurile — în orice compa
nie —. ci numai victoriile, 
într-o situație grea se află și 
Universitatea Cluj, dar ea poa
te avea mai multe speranțe 
de a părăsi, în ceasul al doi
sprezecelea, locul 13, dată 
fiind distanța scurtă care o 
separă de A.S.A. Tîrgu Mureș. 
U.T.A. șl F.C. Constanta, a 
căror soartă este departe dea 
fi clară. (J, Berariu)
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STEAUA-VIRTUALA CAMPIOANA
LA RUGBY

Cu două etape înainte de înche
ierea campionatului diviziei A de 
rugby (ieri s-a desfășurat runda a 
XXIV-a), echipa STEAUA nu mai 
poate pierde primul loc, astfel că 
sportivii militari sînt virtuali cam
pioni, într-o ediție pe care au do
minat-o de la 
sfîrșit. De consemnat, 
că cele 3 echipe din 
samentului (Steaua, 
Timișoara și Dinamo) 
categoric, în această 
nerii de întrecere (Farul, C.S.M. 
Sibiu, Rulmentul Bîrlad), înscriind 
cîte 30 de puncte sau chiar mai 
mult. Iată amănunte :

STEAUA - FARUL. Nici chiar

început pină la 
de asemenea, 
fruntea cla- 
Universitatea 
și-au învins, 
etapă parte-

nnuniitinnu"'"'"'””
REZULTATE TEHNiCE

Steaua — Farul 
(29—0), Gloria — 
țese 6—12 (6—6), Știința Petroșani— 
Politehnica iași 16—0 (10—0), Uni
versitatea Timișoara — C.S.M. Si
biu 32—0 (10—0), Dinamo — Rul-

Constanța 33—3 
Sportul studen-

meniul Bîrlad 30—11 (9-4)1. Precs-
z’a Săcele — Grivița Roșie 6—3
(«—3), C.S.M. Suceava — Vulcan
16-—18 (4—6).

CLASAMENT
1. STEAUA 24 20 2 2 516:122 68
2. Universitatea 21 19 6 5 319: f-6 62
3. Dinamo 25 16 3 * 265:191 «0
4. Știința 24 14 4 6 235:113 56
5. PoJ'tehnica 24 10 7 7 203:188 51
fi. C.S M Sibiu 25 11 4 10 153:147 51
7. Farul 24 11 3 10 262:205 49
8. Grivița Roșie 24 10 5 9 258:165 49
9. Sportul st. 24 9 4 11 188:207 46

10. Rulmentul 24 10 1 13 133:221 45
11. Vulcan 24 10 0 14 161:276 44
12. Gloria 24 3 6 15 158:305 36
13. Precizia 24 3 3 18 79:345 33
14. C.S.M. Suceava 24 1 2 21 117:499 27

‘Jiiiiiiiiiiiiiininniiiuiup!

cei mai optimiști suporteri ai for- 
mafiei Steaua nu puteau anticipa 
o victorie atît de categorică în fața 
XV-Iui constănțean. Scor: 33—3. 
Aceasta, deoarece cu numai o săp
tămînă în urmă bucureștenii ceda
seră surprinzător în partida cu 
Sportul studențesc, în timp ce Fa
rul este recunoscută ca o echipă 
capabilă să obțină rezultate foarte 
bune, să practice un rugby curat, 
spectaculos. Dar. cei care au fost 
prezent1, ieri dimineață, pe terenul 
Steaua, au asistat, mai cu seamă 
în prima repriză, la un joc-școală, 
gazdele atacînd în permanență, fo-

losind cu abilitate puterea de pe
netrație a liniei de treisferturi și 
forța de șoc a înaintării, în timp 
ce oaspeții se întreceau în greșeli 
de tehnică individuală, lăsau spa
ții neacoperite, evoluau apatic. Așa 
se explică faptul că Steaua a acu
mulat puncte după puncte, termi- 
nind repriza cu un avantaj hot&rî- 
tor: 29—0, ca urmare a încercări
lor realizate de Vasilică, Durbac 
(2), Teleașă (2), dintre care 3 trans
formate de Corneliu, și a loviturii 
de pedeapsă realizată de același 
Corneliu.

în repriza secundă, jocul s-a e- 
chilibrat, constănțenii apărindu-se 
mult mai bine (Caragea și Cioa- 
rec detașîndu-se prin eforturile 
depuse), în timp ce Steaua — fără 
Șerban și Postolache, înlocuit! de 
antrenorul P. Cosmănescu — nu a 
mai dat dovadă de aceeași vivaci
tate îh atac, dominarea teritorială 
fiind, de această dată, sterilă în 
cea mai mare parte a timpului. 
Scorul de 4—3 — datorită încercă
rii lui R. lonescu în primele mi
nute și a loviturii de pedeapsă a 
constănțeanului Crîstea, în ultimele 
secunde ale jocului — reflectă fidel 
evoluția mai strînsă din această 
repriză.

Arbitrul Th. Witting a condus 
corect și autoritar următoarele for
mații : STEAUA : Durbac — Va
silica, Teleașă, Budică, Enache — 
R. lonescu, Mateescu — Corneliu, 
Postolache (D. Alexandru), Achim 
— Pintea. Șerban (M. lonescu) — 
Cioarec, Munteanu, Ciomoi; FA
RUL : Crîstea — Caragea, Fran- 
tuzu (Gob.iile), Costinco, Dinu — 
Olteanu, Dinu, Leciu — Daraban, 
Varga (Războiescu), Podaru — 
Frangu, Dumitru — Sîrbu, Cră
ciun, Băcioiu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

UNIVERSITATEA — C.S.M. SI
BIU. Studenții au dominat copios, 
adjudeeîndu-și o victorie categorică, 
în urma unui joc în care au prac
ticat un rugby deschis, la mînă, 
cu numeroase acțiuni de atac bine 
concepute. Punctele gazdelor au 
fost realizate de Chiciu (2 încer
cări), Popovici, Preoteasa, Suciu 
(cîte o încercare), Tîrniancev, Ghcțu 
și Duță (cîte o Iov. de pedeapsă). 
A arbitrat C. Udrea. (P. ARCAN — 
ccresp. județean).
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ÎNVINSA la ORADEA IF.C. BIHOR
de C himia Rm. VilceaSERIA I: Metalul București

CLASAMENTUL

învingători datorită impreci- 
Jueătorii de la 

nenumărate oca- 
și un penalty 
73). Oaspeții au

(17 iunie): 
C.S. Tîrgoviște

F. c. Galați 
Gloria Buzău 
Metalul Plopeni 
C.F.R. Pașcani 
Ș. N. Oltenița ---------- —

„finutâ in șah"

Spectaculoasă dispută pentru balon intre rugbyștii de la Gloria șî 
Sportul studențesc, în urma unei repuneri de la margine, cîștigată de 
metalurgistul Mușat. Foto : Paul ROMOȘAN

POLITEHNICA IAȘI — PRO
GRESUL BRĂILA 2—1 (2—1).
Oaspeții au prestat. în majorita
tea timpului, un joc obstructio
nist, de uzură. Studenții au ini
țiat, din primele minute, acțiuni 
ofensive la poarta adversă șî Lupu- 
lescu (min. 8) a finalizat unul 
dintre atacuri. în min. 21 Simio- 
naș a transformat penalty-ul acor
dat de arbitru deoarece fundașul 
Gheorghită a oprit, cu mina, ba
lonul în careu. La un contraatac, 
în min. 27, Mihaiache a redus din 
handicap. A condus bine I. Chili- 
bar — Pitești. (D. Diaconescu, co
resp. județean).

F.C. GALAȚI — ȘTIINȚA BA
CĂU 2—1 (1—1). Joc de uzură, 
cu numeroase întreruperi din cau
za faulturilor comise de jucătorii 
ambelor echipe. Golurile au fost 
realizate de Grozea (min. 25 din 
11 m), Ionică (min. 46), respectiv 
Grosaru (min. 3). Satisfăcător ar
bitrajul lui N. Moroianu — Plo
iești. (T. Siriopol, coresp. județean)

METALUL PLOPENI — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (2—1). Joc de 
bun nivel tehnic, la care ambele 
echipe și-au adus contribuția. Au 
marcat: Spiridon (min. 7), Alexe 
(min. 45), respectiv Stan (min. 9). 
Autoritar arbitrajul lui C. Dra- 
gomir — București. (I. Tănăsescu. 
coresp.).

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE 
— DELTA TULCEA 2—1 (1—0). 
Localnicii au cîștigat 
greu, deoarece oaspeții

cat să mențină scorul egal prin- 
tr-un joc de uzură. Autorii golu
rilor : Popa (min. 34). Gheorghe 
(min. 52), respectiv, Stoicescu (min. 
60), A arbitrat bine V. Grigorescu 
— Craiova. (M. Avanu, coresp. ju
dețean)

S.N. OLTENIȚA — DUNĂREA 
GIURGIU 4—0 (2—0). Meciul n-a 
avut istoric, gazdele dominînd cu 
autoritate. în min. 74, Buburuz 
(S.N.O.) a fost eliminat pentru a- 
titudine nesportivă fată de pu
blic. Au înscris: Enculescu (min. 
35), Stamanichi (min. 40), Rădu
canu (min. 51 și 87). Foarte bine 
a condus V. Roșu — București. 
(M. Voicu, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (1—1). Joc echili
brat în prima parte, iar în repri
za secundă localnicii s-au impus. 
Autorii golurilor: Mustață (min. 
38 din 11 m și min. 74), Apetrei 
(min. 89), respectiv, Tolea (min. 
28). C. Dinulescu — București a 
arbitrat bine. (C. Nemțeanu, co
resp.)

METALUL BUCUREȘTI — CHI
RM. VÎLCEA 0—0. Bucureș- 
deși au dominat în majori-

periculoase. Vîlcenii au avut posi
bilitatea să fructifice o asemenea 
acțiune. în min. 62, însă, Gojgaru a 
șutat peste poartă ! A condus foar
te bine N. Iliescu — Brașov.

C.F.R. PAȘCANI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Feroviarii 
au practicat cel mai bun joc din re
tur. Golurile au fost marcate de 
Barcu (min. 17), Ion Gheorghe (min. 
66) și Mincu (min. 77). Foarte bine 
a condus A. Pilosian — Constanța. 
(C. Enea, coresp.)

1. Politehnica Iași
2. Metalul Buc.
3. “
4.
5.
fi.
7.
8. Chimia Rm.
9. Progresul Buc.

10. Știința Bacău
11. C. S. Tîrgoviște
12. Ceahlăul P. N.
13. Delta Tulcea
14. Pro-gresul Brăila
15. Dunărea Giurgiu
16. C.S.U. Galați

27 14 5 8 47-24 33
27 12 8 7 33-21 n
27 13 4 10 35-33 3t>
27 11 7 9 30-28 20
37 10 8 9 31-23 28
27 11 5 11 32-26 27
27 11 5 11 30-31 27
27 10*1 10 32-33 27
27 9 9 9 21-23 ^7
27 10 6 11 27-30 26
27 9 fi 10 20-24 2«
27 8 9 10 24-27 2JS
27 8 9 10 23-32 2M
27 9 6 12 23-31 24
27 9 5 13 27-37 23
27 9 5 13 24-38 23

destul de 
au încer-

MIA
tenii,
tatea timpului, n-au reușit să ter
mine ' ' ................... ..
ziei înaintașilor.
Metalul au ratat 
zii, printre care
(Georgescu, min. . .
pus accentul pe apărare și au ini
țiat cîteva contraatacuri destul de

ETAPA VIITOARE 
Dunărea Giurgiu 
(0—1), Progresul București — Cea
hlăul P. Neamț (0—0), F.C. Galați
— Politehnica Iași (2—5), Chimia 
Rm. Vilcea — Metalul Plopeni 
(0—4), Știința Bacău —• S.N. Olte
nița (0—1). Delta Tulcea — Meta
lul București (0—1), Gloria Buzău
— C.S.U. Galati (1—2), 
Brăila — C.F.R. Pașcani

Progresul 
(0—2).

ȘTIINȚA — POLITEHNICA. Vic
torie meritată a jucătorilor din Pe
troșani, superiori in toate compar
timentele. S-a prestat un rugby cu 
multe faze spectaculoase, atît pe 
înaintare, cit și pe linia de treisfer- 
turi. Pentru învingători au marcat 
Fălcușanu (2 Iov. de picior căzute), 
Burghele, Băltăreții (cîte o încer
care), Martin (o transformare). A 
condus : P. Nieulescu. (Em. NEA- 
GOIE — coresp.).

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
HERĂSTRĂUL UN PARC AL SPORTULUI

încurajat de succesul acțiunii 
desfășurate cu o săptămînă în urmă, 
C.M.E.F.S.-București a hotărît să 
repete experiența, declarînd și în 
dimineața duminicii de ieri un „He
răstrău al porților deschise" pentru 
sport și agrement.

Norii matinali, destul de amenin
țători, n-au fost — bineînțeles — 
niște aliați ai invitației lansate, to
tuși, mulți cetățeni ai Capitalei au 
venit în parc și nu au avut ce re
greta. Ei au putut urmări foarte 
atractive demonstrații de gimnas
tică modernă, prezentate de echi
pele Școlii sportive 1, Clubului 
sportiv școlar și Liceului economic 
nr. 2, de judo (Energia), box (Me
talul și Progresul), să asiste la o 
competiție fulger de minifotbal, 
desfășurată pe terenul central. 
Apoi, spectatorii au devenit ei în-

șiși concurenți, angajîndu-se 
tide de tenis, ping-pong și 

clacă

NUMEROASE MANIFESTĂRI
LA GALAȚI

Pe stadionul „Portul Roșu" din 
Galați a avut loc un atractiv 
program polisportiv, prilejuit de a- 
propiata încheiere a anului școlar, 
în programul amplu și deosebit de 

■ atractiv, pregătit în acest scop, au 
figurat demonstrații de gimnastică 
modernă și acrobatică, prezentate 
de elevii liceelor nr. 4 și 7, evoluții 
ale luptătorilor (școala Combinatu
lui siderurgic) și judokanilor (Casa 
pionierilor .și C.S.V.), concursuri de 
atletism și de carting.

■A-
Două selecționate de rugby din 

Galati s-au deplasat în comuna Fir- 
țănești, pentru a susține un joc de
monstrativ. Partida a fost prece
dată de un joc în care s-au între
cut două formații ale Școlii gene
rale nr. 2 din localitate. Primii mu
guri ai rugbyului au fost aduși la 
Firțănești de prof. Viorel Secuianu. 
fost jucător la Ancora Galați, un 
neobosit mesager al acestui sport 
frumos și bărbătesc.

T. SIRIOPOL-corcsp. județean

în par- 
popice. 

că n-ar fi rău clacă s-ar 
pină duminica viitoare, și 

mese de șah). Foarte solici- 
fost și baza hipică, unde nu- 
cailor ar trebui sporit.

(Poate 
aduce, 
cîteva 
tată a 
mărul

Spre amiază, discutînd cu prof. 
Emil Jecu, secretar al C.M.E.F.S.- 
București (care și-a petrecut toa
tă dimineața aici), d-sa ne spunea i 
„Intenționăm să transformăm He
răstrău! intr-un parc al sportului și 
al agrementului activ. Se pare că, 
in ultima vreme mai ales, am cîș
tigat spre practicarea exercițiului 
fizic un număr considerabil de ti
neri și tinere. Vrem, însă, să adu
cem către sport, către activitățile 
de mișcare, și persoanele mai în 
vîrstă, mai ales că pentru ele un 
asemenea mod de a petrece timpul 
liber este deosebit de util și de să
nătos. Vom persevera, nu vom da 
înapoi în fața unor eșecuri parțiale. 
Răspîndirea ideii de sport în mase 
este o acțiune de durată, care tre
buie condusă cu multă răbdare".

Absolut de acord cu interlocuto
rul nostru, ne exprimăm convin
gerea că noua inițiativă a organi
zației sportive a Capitalei va fi în
cununată de succes.

Gh ANDREIȚA

4000 DE PARTICIPANT!
LA PIATRA NEAMȚ 

ziarului 
la ediția 
remarca
și tinere

Crosul dotat cu Cupa 
„Ceahlăul" a înregistrat, 
sa inaugurală, un succes 
bil. Peste 4000 de tineri 
din Piatra Neamț și localitățile a-
propiate s-au întrecut pe un traseu 
amenajat în > plin centrul orașului, 
sub privirile unui public numeros. 
Primii învingători ai competiției au 
fost i Ana Andrei, Cornelia Gabu 
(juniori), Aurelia Dumitru și Ale
xandru Băleanu (seniori). Cursa 
veteranilor i-a revenit lui Dumitru 
Radu.
C. NEMȚEANU, coresp. județean

„CROSUL
(Urmare din pag t)

DE VARA“

au fost punctate de îndelungi a- 
plauze pe traseu, aplauze recipro
ce între cei care s-au întrecut aici.

Trebuie să amintim cîteva per
soane care au susținut cu pricepe
rea lor profesională această com
petiție reușită. Iată-i : mai întîi, 
profesorii Romulus Popa (Lie. 36), 
E. Birsan (Șc. gen. 150), Alexandra 
Aftene (Șc- gen. 127), N. Ștefănescu 
(Șc. gen. 127), Florentina Anton 
(Șc. gen. 128), apoi I. Tudor, preșe
dintele asociației sportive U.C.R., 
și N. Zaharia, secretarul asociației 
sportive Vulcan.

întrecerea, desfășurată pe un 
timp propice alergărilor, a oferit 
trasee între 400 și 1 000 m pentru 
fete, diferențiate pe cele 5 cate
gorii de vîrstă, și între 600 și 3 000 
m pentru băieți. Iată și cîștigătorii:

11—12 ani, fete : Florica 
(Șc. gen. 128), băieți: P. 
(Șc. gen. 130); cat. 13—14 

Mihaela Drăgan (Sc.
(Șc.

Flo- 
Flo- 
ani, 
gen. 
gen.

cat.
rea 
rea 
fete :
132), băieți: Gh. Ghica
147); cat. 15—16 ani, fete: Mihaela 
Crăciun (Șc. prof. Electromagneti
ca), băieți: Gh. Petru (Lie. 36): 
cat. 17—18 ani. fete : Elena Dobre 
(Electromagnetica), băieți: M. îJo- 
jescu (Lie. 36); cat. 19—25 ani fete: 
M. Soare (Uz. Republica), băieți: 
B. Iulian (T.C.I.A.). în afara aces
tor nume, adăugăm cîștigul gene
ral, acela al condiției sportive de 
care toți concurentii au beneficiat, 
în afară de diplome, organizatorii 
au oferit tuturor alergătorilor cu
poane cu dreptul de a participa la 
tragerea cu ciștiguri în materiale 
sportive din acest an.

UN SFERT DE VEAC
ȘCOLARUL BUCUREȘTI Șl 

VICTORII
P^OLO

DE LA ACTUL ISTORIC 
AL NAȚIONALIZĂRII

(Urmare din pag. 1)

a întregului popor — este faptul 
că nivelul actual al producției glo
bale îl întrece de 25 de ori pe cel 
din 1948, ponderea industriei în ve
nitul național ajungînd de la circa 
38 la sută în 1948 la aproape 58 la 
sută în 1972.

în acest proces de creștere verti
ginoasă a producției industriale, care 
o pus în mod strălucit în evidență 
înaltele virtuți ale clasei noastre 
muncitoare, s-au creat premisele ma
teriale pentru o continuă și substan
țială ridicare a nivelului de trai al 
întregului popor — țelul suprem ol 
politicii partidului. De altfel, con
știința faptului că cu cit venitul na
țional este mai mare cu atît sporesc 
și posibilitățile pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului, că tot ceea 
ce s-a făcut și se face în țară este

în propriul lor 
și ii determină 
să-și valorifice 
ducție întreaga 
și inițiativă, să 
pentru a contribui la obținerea unei 
eficiențe superioare a activității eco
nomice, la buna gospodărire și dez
voltare a avuției aflate în proprietate 
colectivă.

Urmînd neabătut politica internă 
și externă a partidului, oamenii mun
cii din țara noastră aniversează îm
plinirea unui sfert de veac de la na
ționalizare angajați cu entuziasm în 
marea întrecere socialistă în cinstea 
zilei de 23 August, pentru realizarea 
optimă a planului și angajamentelor 
asumate pe 1973 — an hotărîtor in 
bătălia pentru 
lului înainte de 
că numai astfel 
rarea înaintării 
sului și civilizației socialiste.

interes i-a determinat 
pe oamenii muncii 

în procesul de pro- 
pricepere, capacitate 
acționeze perseverent

îndeplinirea cincina- 
termen — conștienți 
este posibilă accele- 
țării pe calea progre-

Cea de a treia etapă a campiona
tului național de polo — grupa B 
a adus tinerilor jucători de la C.S. 
Școlarul o nouă victorie la scor. în- 
tîlnind formația Mureșul Tg. Mu
reș elevii antrenorului Paul Nicu- 
lescu au cîștigat fără dificultate cu 
7—1 (1—0, 3—0, 2—1, 1—0), păs- 
trîndu-și locul fruntaș în clasament. 
Acțiunile rapide și variate ale bucu- 
reștenilor care au derutat continuu 
ambițioasa apărare adversă au fost 
în marea lor majoritate concreti
zate.

Formația mureșană, proaspăt re
venită în prima divizie, nu a re
zistat decît în primele minute. Apoi, 
depășiți evident în defensivă, cu 
un atac timid și ineficace, mureșenii 
au depus armele și nu au mai contat 
în luptă. Au înscris î Tomescu 4, 
A. lonescu, Răducanu, Munteanu de 
la învingători și Sarvadi de la în
vinși. A arbitrat bine dr. I. Dră- 
gan. (a.v )

Așa cum era de așteptat, Vago
nul Arad s-a impus La Timișoara în 
fața echipei locale Industria linii, 
pe care a întrecut-o cu 8—5 (1—3, 
2—1, 3—0, 2—1). Gazdele au avut

GLORIA — SPORTUL STUDEN
ȚESC. După o primă repriză egală, 

.în care ambele echipe și-au îm
părțit perioadele de dominare — 
metalurgiștii înscriind prin Tănase 
(lovitură de picior căzută) și Ivan 
(lovitură de pedeapsă), iar studen
ții prin Fugigi, o încercare, trans
formată de Iordănescu — Sportul 
se impune, reușind să-și aproprie 
victoria prin cele 2 lovituri de pe
deapsă realizate de Iordănescu. De 
notat, totuși, că Gloria a ratat 
numeroase ocazii de a marca. A 
condus P. Declessis. (O. GUTU).

PRECIZIA — GRIV1ȚA ROȘIE. 
Gazdele au reușit o meritată vic
torie la capătul unui joc viu dis
putat, în care au avut mai mult 
inițiativa. Au înscris Marin, o în
cercare transformată de Castrave
te — pentru învingători, respectiv 
Comănici. o Iov. de pedeapsă. A 
arbitrat D. Grigorescu. (V. SECA- 
REANU — coresp.)

C.S.M. SUCEAVA -r VULCAN. 
O partidă de mare luptă, cîștigată 
în ultimă instanță de oaspeți, deși 
gazdele au făcut tot posibilul pen
tru victorie. Au marcat : Solcan, 
Ililotl, Chihaia și Paaait — cîte 
o încercare pentru C.S.M., respec
tiv Anghel, Șt. lonescu. Al Iones- 
cn — cîte o încercare, Mazilu (2 
transf.) și Șt. lonescu (o transf.) 
A arbitrat P. lonescu. (C. ALEXA 
— coresp. județean).

SERIA a ll-a Politehnica Timișoara se distanțează
— POIJ- 

1_1 (0-1).
METROM BRAȘOV 

TEHNICA TIMIȘOARA 
înaintașii ambelor formații n-au 
fost insistenți în fazele de fina
lizare. Studenții au deschis scorul, 
în min. 43, prin Ghercan. Egalarea 
s-a produs în min. 73, cînd Para- 
schivescu a finalizat o acțiune a 
brașovenilor. Bun arbitrajul lui 
N. Cursaru — Ploiești. (E. Bogdan, 
coresp.)

F.C. BIHOR — OLIMPIA SATU 
MARE 0—1 (0—0). Joc de bun ni
vel tehnic, cu toate că terenul a 
fost îmbibat cu apă, datorită ploii. 
Localnicii au dominat mai mult, 
însă oaspeții au contraatacat peri
culos. De altfel, golul a fost rea
lizat, în min. 69, în urma unei ase
menea acțiuni, fructificată de Both. 
M. Rotaru — Iași a arbitrat bine. 
(I. Ghișa, coresp. județean)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
METARURGISTUL CUGIR 3—1 
(0—0). Jucătorii Re la Cugir, după 
ce au menținut scorul alb în pri
ma parte, în repriza secundă au 
reușit să înscrie, în min. 65, prin 
Suciu. în continuare, gazdele au 
dominat și au marcat de trei ori: 
Hoantă (min. 72), Loncer (min. 83) 
și Filip (min. 87). Satisfăcător ar
bitrajul lui S. Stăncescu — Bucu
rești. (L. Valentin, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — META
LUL DROBETA TR. SEVERIN

4—1 (1—1). Gazdele au forțat rit
mul în partea a doua, cînd au mar
cat trei goluri. Au înscris : Ciocan 
(min. 4, 67 și 74), Moldovan (min. 
69), respectiv, Căpriorii (min. 34). 
A condus bine V. Trifu — Baia 
Mare. (I. Toma, coresp.)

C.F.R. ARAD — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 3—1 (1—1). Joc 
nervos, arbitrul arătînd cartonașul 
galben lui Ciorîia și Bîtlan (Elec- 
troputere) și Ghiță (C.F.R.) și unul 
roșu lui Mateescu (Elecțroputere). 
Autorii golurilor: Damian (min. 
45, 53 și 81), respectiv Ciorîia (min. 
33). A arbitrat cu scăpări V. Cioc 
— Sibiu. (Gh. Nicolăiță, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL BAIA MARE 3—0 (1—0). 
roviarii au evoluat la un bun 
vel. Golurile au fost realizate 
Kun (min. 44), Gorduna (min. 
și Petreanu (min. 80). A condus 
bine C. Munteanu — Reșița (C. 
Țițu, coresp.)

MINERUL ANINA 
NUL HUNEDOARA 
Joc 
16) 
42) 
iui 
cea.

C.S.M. SIBIU — OLIMPIA O- 
RADEA 3—1 (1—1). Meciul s-a dis
putat sîmbătă după-amiază. Au în-

Schwartzscris: Serfozo (min. 10),
(min. 64), Floarea (min. 83), respec
tiv, Steiner (min. 15). A arbitrat 
bine E. Călbăjos — Cluj (Gh. To- 
pîrceanu, coresp.)

CLASAMENTUL

Fe-
ni- 
de
73)

1. Politehnica Tlm.
2. F. C. Bihor
3. Olimpia Satu Mare
4. Metrom Brașov
5. C.S.M. Sibiu
6. Minerul B. Mare
7. Nitramonia Făg.
8. Minerul Anina
9. Gloria Bistrița

10. C.F.R. Arad
11. C.F.R. Tim.
12. Corvinul Hd.
13. Met. Drobeta Tr. St
14. Electrop, Craiova
15. Olimpia Oradea
16. Metalurgistul Cugir _ . ____

(N.R. Olimpia Satu Mare șl 
nul Hunedoara sînt penalizate cu 
patru puncte).

27
27
27
27
27

15
14
14
13

5
7
6 

11 
10 
10 
13

11
15
15
14
14

37
34
31
29
29
2»
27
27
26
24
24
22
22
23
21
21

41- 20
40-27
36-21
39-28
29- 24
30- 23
42- 37
27- 37
28- 29
30-37
24- 34
27-34
32-40
25- 39
23-42
19-34
Corvi- 

cite

— CORVI-
1—1 (1—1). 

anost. Au marcat: Popa (min. 
pentru Corvinul, Țuculia (min. 
pentru Minerul. Slab arbitra- 
lui N. Stoiculescu — Rm. Vîl- 

(P. Lungu, coresp.)

ETAPA VIITOARE (17 iunie): 
Olimpia Satu Mare — Nitramonia 
Făgăraș (1—1). Electroputere Cra
iova — 
Drobeta 
nina (0—1), Olimpia 
C.F.R.
Mare’ — C.S.M. Sibiu Jl-l),_Cor- 
vinul
șoara (0—3), Metalurgistul Cugir 
— Metrom Brașov (0—1), Politeh
nica Timișoara — Gloria Bistrița 
(0—0).

F.C. Bihor (0—4), Metalul 
Tr. Severin — Minerul A- 

Oradea — 
Arad (0—3), Minerul Baia

Hunedoara C.F.R. Timî-

în care primele cinci concurente au 
ocținut cifre sub 2:14,0. De aseme
nea, vom evidenția evoluția tine
relor atlete Leontina Sălăjean, Ga
briela Țărăngoi, Vasilica Bocra, de 
la care se așteaptă rezultate din ce 
în ce mai bune.

Vîntul care a suflat destul de tare, 
ca și pista de zgură au fost motive

(Urmare din pag D

Lungu
Spînu

lonescu.

Talentatul semifondist Gh.

să nu se fi

RECORDURI REPUBLICANE 
DE JUNIORI

BĂIEȚI
100 m : 10,4 Dorel Cristudor — 

egalat.
suliță : 76,44 Gheorghe Megelea.

FETE

400 m : 55,2 Niculina 
egalat junioare II,

lungime : 6,19 Doina 
junioare I și II.

disc : 49,88 Florența
50,28 Mariana Nan.

suficient de puternice ca 
obținut rezultatele de care cei mai mulți 
dintre participanți erau capabili la 
această oră. Dar și așa, actuala edi
ție a celor două tradiționale compe
tiții ale atletismului nostru se în
scrie ca o reușită. Cu experiența 
acumulată acum, organizatorii (Mi
nisterul Educației și Tnvățămîntului 
și Federația de atletism) ar trebui

VAGONUL ARAD AU OBȚINUT
CLARE
inițiativa în prima 
condus cu 3—1. De 
poloiștii arădeni au 
ritar și după ce au egalat și-au asi
gurat o victorie confortabilă,1 a treia 
consecutivă în acest campionat. Au 
marcat : Leszay 4, Adolf 2, Ulrich, 
Marc (Vagonul) și Ștefan 2, Grigore 
2, Somokai (Ind. linii). Bun arbi
trajul lui M. Karacsony (Oradea). 
(C. Crețu-coresp.)

La Oradea, derby-ul local Cri- 
șul—Olimpia s-a încheiat cu suc
cesul categorio al primei echipei: 
12—2 (2—1, 3—1, 2—0, 5—0). Freund 
4 și Alexanilrescu 3 au fost princi
palii realizatori ai Crișului. Foarte 
bun arbitrajul lui R. Timoc (Cluj). 
(P. Lorincz-coresp.)

repriză și au 
la acest scor, 
dominat auto-

asigure viitoarei ediții un cadru 
organizare tehnică mai adecvat, 
gîndirii, în primul rînd, la fap- 
că un număr atît de mare de 

cu posibilități de per
formanță înscrise pe o arie foarte 
largă, stînienesc desfășurarea unei 
competiții. De aceea, ar fi de dorit 
ca pe viitor să se organizeze, la 
unele probe, concursuri de califi
care duoă formula marilor competiții 
internaționale. O asemenea formulă 
ar fi ajutat acum, indiscutabil, mai 
bunei desfășurări a concursurilor, 
le-ar fi sporit atracțiozjtatea și spec
taculozitatea, 1„ — E --Z'-t -'■I* 
mai echilibrate valoric.

BĂIEȚI : 1 500
(Metalul Buc. ■ „----- m
2 Em. Adămoaie (Lie. Forestier P. 
Neamț) 3:58,3, 3. Al. Aldea
Buc. — Șc. prof. Electromagnet.) 4:00.6,
4. M. Mihaiache (Metalul Il^c.) 4:00,8,
5. Gh. Buruiană (Șc. sp. Galați) 4:02,1.
6. D. Faina (Lie. 3 B. Mare) 4:02,8 ; PRĂ
JINĂ : 1. M. Voicu (CSS Buc.) 4,50 m, 
2—3. Al Rogojan (Lie. N. Bălcescu Cluj; 
și M. Reaboi (Șc. sp. Unirea Iași) 
3,90 m. 4. K. Tittes (Lie. 2 Brașov) 3,9» 
m, 5. D. Lovinescu (SSA Buc.) 3.80 m, 
6 C. Miclăuș (Lie. ind. Construcții 
Timiș.) 3,70 m : SULIȚA : 1. G11. Mc- 
gelea (Șc. sp. Reșița) ’6,44 — «c. ju
niori I. 2. V. Munteanu (Lie. G. Hu
morului) 66,14 m, 3. Gh. ion (LCEA 
C-lung) 62,86 m, 4. T. Pîrvu (Șc. sp. 
Brăila — Lie. P. Cema) 59,84 m, 5. D. 
Moruzan (Lie. Bistrița) 58,54 m, 6. I. Ma
tei (ȘC. sp. Reșița) 57,26 m ; triplu : 
1. Oct. Olaru (Șc. sp. Olimpia Craiova 
— Lie. N. Bălcescu) 15,23 m, 2. B. Be
drosian (Viitorul Buc.) 15.03 m, 3. Ad. 
Marinescu (Lie. sp. Rm. Vilcea) 14,98 m 
4. Ad. Ghioroaie (Lie. N. Bălcescu Rm.

să 
de
Ne 
tui 
participanți,

le-ar fi făcut mult

- - -23 m : 1. C. Bebereche
----- . _ Șo. prof. IRVA) 3:58.0, 

Adămoaie (Lie. Forestier P.
Al. Aldea (Metalul

ANUNȚ
Fabrica de articole sporlive și ambarcațiuni (str. Salcîmului nr. 35) 

din cadrul I.P.L Reghin poate satisface orice comandă pentru mese 
de tenis de masă. Organizațiile sportive interesate se pot adresa între
prinderilor comerciale cu ridicata de la nivelul județelor în vederea 
emiterii corhenzilor ce vor fi prompt onorate.

Ghipu s-a impus și cu prilejul întrecerilor de pe „Tineretului' 
Vilcea) 14,96 m, 5. Gh. Stîrcanu (Lie.
Construcții Ploiești) 14,68 tn, 6. T. Puf
— ■ “ ‘ Industrial) 14,49 m :

N. Onescu (Rovine
M. Ifrim (LCEA

(CS Arad — Lie. 
2000 m OBST. : 
Craiova) 5:53,8. „ __ „
C-lung) 5:54,0, 3. N. Voicu (Metalul Buc. 
— Șc. prof. UMB) 5:57,4, 4. An. Gyor- 
gy (CSM Cluj) 5:59,0, 5. Z. Nagy (CS 
B. Mare) 6:06,8, 6. Ov. Panaltescu (SSA 
Buc. — Șc. prof. Constr.) 6:07,6 ; 400 
m : 1. V. Miloiu (LCEA C-lung)
2. C. Bîrcă (CA Roman — Lie. 2)
3. L Khrodi (Șc. sp. Oradea — 
șc. prof.) 48,8, 4. W. țfraus (Șc.

, Brașov — _Șc. nr. 3) 49,5, Jr-6._ I.

Roman — Lie. 2) 50,6 ;
1. G. Costache (Farul C-ța.) 
I. Bărzoi (Met. Buc.) 47:49,2, 
lineață (Dinamo Buc.) 48:08,2, 
Patusinschi (Rovine Craiova)
5. Gh. Uceanu (Viitorul Buc.)
6. C. Costache (Farul C-ța.)

1.

48,2, 
48,8, 
Gr. 
sp. 

Be- 
beșelea (LCEA C-iung) și V. Dănăilă (CA 
- -• - ------ 10 km MARȘ :

46:59,8, 2.
3. I. Că- 

4. C. 
48:37,2, 
48:51‘,0, 

_ ________ . .... 48:55,6 ;
400 mg. : 1. I. Korodi (CS Oradea — Gr. 
șc. prof.) 53,6, ‘
2 C-ța.) 55,6, _ ...
Buc.) 56,1, 4. I. Galea (Lie. Slavici — 
rad) 56.3. 5. ”.... z: . ~
Lie. 3) 56,7, 6. M. Voicu (Farul C-ța.) 
56,8 ; DISC : 1. Șt. Gaja (Lie. N. Băl
cescu Cluj) 42,54 m. 2. N. Dumitrescu 
(SC Muscel) 41.86 m, 3. V. Mocanu (Me
talul Buc.) 40,54 m, 4. A. Mathe (Lie. 
Odorhelul Secuiesc) 40,48 m, 5. I. Inczs 
(Lie. Ind. Arad) 40,18 rn, 6. C. ciuplea 
(CS Brăila — Șc. Progresul) 40,30 m • 
800 m : 1. Gh. Ghipu (Metalul Buc.) 
1:51,2, 2. N. Onescu (Rovine Craiova) 
1:52,0, 3, Em. Adămoaie (Lie. P. Neamț) 
1:53,9, 4. “ ~ ~
Șc. prof. Tract.) 1:54,1, 5. N. Voi'cu (Me
talul Buc. 7 . ‘ ;
C. Larion (Șc. sp. Șoimii Sibiu) 
CIOCAN: ' — ~ -
C-lung) ___ . _ .. _
Buc. — Lie. 39) 58,90 m, 3. P. Lenghel 
(Șc. sp. Brașov — Lie. Unirea) 
m, 4. N. Bîndar (Viitorul Buc.) 
m, 5. v. Vogel (Lie. 35 Buc.)
6. c. Nedelea 
LUNGIME : 1.
Buc.) 7,20 m. 2.

2. H. Toboc (Șc. sp.
3. Gh. Sfichi (Construct. - • — ■ . A_ 

Em. Sebe (SSA Buc. —

D. Stan (Tract. Brașov

Șc. prof. UMB) 1:55,3, 6. 
''Mmli Sibiu) 1:35,6; 

Zamfirescu (LCEA 
(SSA

1. M.
60,14 m, 2 G. Călin

56,98
53,54

30,32 m,
48,66 m ;(Viitorul) ___  ... .

M. Scoarță (Viitorul 
. .. . B. Bedrosian (Viitorul

Buc.) 7,11 m 3. Oct. Olaru (Șc. sp. ~ 
limpia Craiova — Lie. N. Bălcescu) 7.03

4. T. Vaslle (Viitorul Buc.) 7,02 tn, 
5. D. Enache (Viitorul Buc.) 6,94 m, 6. 
C. Olah (Șc. sp. Beiuș — Lie. S. Vul
can) 6,93 m ; 200 m : 1. C. Obreja (SSA 
Buc. — Lie. 43) 21,9, 2. L. Constantines- 
cu (Lie. cîmpina) 22,1, 3. V. "
(Lie. Agrlc. Dragomirești) 22,4.
Știrbu (CSM Pitești — MCI) 22,6, 5. Em. 
Smuda (Șc. sp. Brașovia — Lie. C.M.) 
22,6.

O-

m,
D.

Lungu
4. D.

FETE: 150o m t 1. Viorica Neagit 
(CA Roman) 4:31,5, 2. vasilica Bocra 
(T.CEA c-lung) 4:35,5, 3. Paula Toader 
(Lic. 4 Galați) 4:35,8, 4. Constanța (Gr. 
șc. Chimia Ploiești) 4:39,8, 5. Elena 
Nlchita (CA Roman — Șc. gen. 8) 4:41,0. 
6. lolanda Rus (CSM Cluj) 4:41,8 ; 100 
mg. : I. Anca Hoinărescu (Lie. N. Băl
cescu Cluj) 14,5, 2—3. Beatrice Lovin 
(Viitorul Buc.) șl Coculeana Bucătarii 
(Lie. 2 Iași) 15,0, 4. Ștefanla Sansu (Lie.
2 Iași) 15,1, 5—6. Găuilci**
(LCEA C-lung) și Mihaela Stoica (SSA 
Buc.) 15.2 ; 400 m : 1. Niculina Lungu 
(LCEA C-lung) 55,2 — rec. junioare II 
egalat, 2. Leontina Sălăjan (Lie. 3 B. 
Mare) 56.1, 3. Aurelia Fllip (Lie. 3 B. 
Mare) 56,7, 4. Elisabeta Bakalar (Lie.
3 B. Mare) 57,2, 5. Elena Șerbănescu
(Lie. 2 Iași) .57,4, 6. Relia Duculescu 
(LCEA C-lung) 57.9 : 800 m : 1. Viorica
Neagu (CA Roman) 2:11,6, 2—3. Paula 
Toader (Lie. 4 Galați) și Elisabeta Ba
kalar (Lie. 3 B. Mare) 2:12,5, 4. Elena 
Nlchita (CA Roman — Șc. 8) 2:13,1. 5. 
Relia Duculescu (LCEA C-lung) 2:14,0, 
6. Genoveva Madiga (Șc. sp. Galați) 
2:14,3 ; 200 m : 1. Leontina Sălăjean
(Lie. 3. B. Mare) 25,2, 2. I'oolyaSlavic 
(Lie. Slavici Arad) 25,3, 3. Greta Măgi- 
rescu (Șc. sp. Bacău — Ide. 2) 25.4,
4. Dorina Bursuc (CSS Buc. — Șc.
gen. 156) 25.6, 5. Aurelia Filip (Lie. 3 
B. Mare) 25,7 ; ÎNĂLȚIME : 1. Roxana 
Vulescu (Lie. 35 Buc.) 1,68 m, 2. Argen
tina Pavel (CS Brăila — Lie. Murgocl) 
1,68 m, 3—4. Adriana Tațluc (Șc. sP. 
Caransebeș) și Cristina Goschler (SSA 
Buc.) 1,64 m. 5. Mariana Giurgiu (Șc. 
sp. Oradea — Lie. 2) 1,64, 6. Doina
Crăciun (CSU Galați — Llc. 4) 1,60 m : 
400 mg. : 1. ' ' ~
C-luug) 62,2, 
2 lași) 64,6, 
man) 65,0, 4. 
C-lung) 65,7, 
C-lung) 66,8, 6. 
man) 73,1 ; GREUTATE : 
Loghin (Lie. Agricol Trifețti) 
2. Mariana lonescu (Lie. Chimie 
iova) 13,84 m, 3. Sofia Mitrică (SSA Buc. 
— Lie. 28) 13,12 m, 4, Domnica Nistor 
(CSS Buc.) 12,70 m. 5. Cristina Mălăn- 
cioiu (LCEA C-lung) 12,60 m, 6. Sanda 
Toma (LCEA C-lung) 12,50 m ; '
1. Vasilica Bocra (LCEA C-lung)
2. Mariana Paulescu (Șc, sp.
10:22,0, 3. Constanța Muzaș (Cenți-. Chi
mie Ploiești) 10:27,2, 4. Tatiana Bălan 
(CA Roman) 10:38,0, S. Gabriela Mazilu 
(Șc. sp. Reșița) 11:21,4, 6. Ancuța Ri- 
chițeanu (Lie. Prog Focșani) 11:30,6.

Rezultatele celorlalte probe le vom pu
blica în numărul nostru de miine.

5—6. Gabriela Țărăngoi

Gabriela Țărăngoi (LCEA
2. Ștefania Sansu (Lie. 

‘ Lia Bejenar-u
Ana Ristac.be
Florica Nistor
Tereza Farcaș--------------- j

3.

5.

(CA Ho- 
(LCEA 
(LCEA 

(CA Ro- 
Mihaela 
15,42 m, 

Cra*

3 000 m: 
10:21,0, 
Reșița)

Ristac.be
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In etapa de ieri, gazdele
N-AU PIERDUT NICI UN MECI

PLUSUL DE CLARITATE
TACTICĂ A DECIS

„SP. STUDENȚESC 2(1), DEBUT FURTUNOS, APOI • •• ADEVĂRURI SIMPLE...

Stadionul „23 August» ; timp 
foarte bun ; teren admirabil ; ilu
minație excelentă ; spectatori — 
aproximativ 50 000. Au marcat : MOL
DOVAN (min. 17 din penalty/ și 
DUMITRACHE (min. 70). Raport de 
cornere : 4—12. Raportul șuturilor la 
poartă 10—15 (5—5).

că 
de

DINAMO : Constantinescu — coa
ma, DOBRAU, G. SANDU, LUCUțâ 
— SĂTMĂREANU II. MOLDOVAN, 
nunweiller — sălceanu, Dumitra- 
che, Lucescu.

STEAUA : Haidu — SATMAREA- 
NU (min, 76 Ștefânescu), smaran- 
dache, Hălmăgeanu, CBISTACHE — 
DUMITRIU IV. DUMITRU (min. 46 
Voinea) — PANTEA, Tătaru, Năs- 
tase, Iovăneseu.

A arbitrat : GHEORGHE TIMONA 
țțțti. ajutat la tușe de V. Toma 
și Gh. Popovici (toți din București).

Cartonașe galbene : Dobrău și Du
mitru.

Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steaua — Di

namo 2—1 (0—1).

Suita de argumente și recoman
dări pentru cel mai vechi derby al 
fotbalului nostru a operat din plin 
și de data asta ; tribunele celui mai 
mare stadion al nostru au fost bine 
populate ieri după amiază. Ce păcat 
că, de această dată, ciocnirea riva
lelor din atîtea campionate a cobo- 
rîț la un nivel direct nemulțumitor! 
Ne e greu să deslușim 
stării de 
de efort 
acționat. 
Dinamo 
resale doar de
„Cupei U.E.F.A.", oricum mai puțin 
scumpe decît titlurile de campioane 
pe care și le-au disputat adesea în 
derbyuri de o rară frumusețe. De 
ce această excepție de la o regulă 
pe care, iată, spectatorul a demons-

motivele 
contractare, ale economiei 
și însuflețire, cu care s-a 
La ora disputării jocului, 
și Steaua mai erau inte- 

acele locuri ale

trat 
hire 
roase absențe grevează ambele lo
turi (la Dinamo s-a adăugat una 
de ultim moment, Dinu) ; dar oa
meni noi, mai puțin experimentați, 
s-au ridicat aseară peste ceilalți, 
anulînd într-un fel scuza amintită.

Dinamoviștii au obținut o victorie 
meritată, mai cu seamă sub raport 
tactic. Ei au știut să manevreze 
cursul partidei, în momentele sale 
esențiale, așa cum le-a convenit. 
Poate o să vi se pară curios dar 
meritele acestui succes trebuie atri
buite în special apărătorilor — în 
majoritate jucători tineri, în frunte 
cu juniorul Lucuță, promovat ieri 
în prima formație la 48 de ore după 
întoarcerea de la Turneul U.E.F.A. 
Compartimentul defensiv al alb-ro- 
șilor a luptat cu dîrzenie spre a „as
fixia" numeroasele acțiuni ale par
tenerilor de întrecere. Și a obținut 
baloane de contraatac, cele care au 
constituit, în mare majoritate, ge
nul de acțiune al înaintării lui Di
namo. Ambele goluri au fost pro
dusul unor asemenea inițiative : în 
min. 17. Lucescu a insistat într-o 
acțiune pe cont propriu și a fost 
faultat în preajma careului mic 
(6 m.), penal tyul fiind transformat 
de Moldovan: 1—0. Iar în min. 70, 
plecat într-o solitară aventură, în 
urmărirea unei mingi lungi, Dumi- 
tracho i-a înșelat și pe Haidu și pe 
Hălmăgeanu, care s-au încurcat re
ciproc ; epilogul acestei 
faze — balonul s-a 
plasă; 2—0.

Formația antrenată 
a dominat teritorial, 
multe baloane, a fost mai des în 
preajma buturilor reapărutului 
Constantlnescu, dar procentajul a- 
tacurilor periculoase a apărut foarte 
scăzut. Asta pentru că o lipsă de 
claritate, de ordine tactică, a ca
racterizat întreaga evoluție a for
mației Steaua.

o respectă atît, spre deose- 
echipe? Nu uităm cănume-

poznașe 
strecurat în

de Constantin 
a avut mai

Eftimie IONESCU

2(1)

J. C. ARCE$ 1(01_____ £
DOUĂ GREȘELI

•}

CARE I-AU COSTAT PE PITESTENI!
briei, iar lui Roșu nu i-a mai ră
mas decît să îndeplinească o sim
plă formalitate, trimițînd mingea 
în poartă de la un metru. De alt
fel. piteștenii înscriu încă un gol, 
prin Troi, anulat pe motiv de of
said de arbitrul V. Topan la sem
nalizarea tușierului I. Țifrea. Par
tida, care nici pînă atunci nu s-a 
ridicat la un -nivel mulțumitor, a 
devenit acum mai îndîrjită. Jacul

PETROȘANI, 10 (prin telefon)
Jiul s-a desprins cu mare dificul

tate de F. C. Argeș, venit la Pe
troșani cu gîndul să obțină un re
zultat bun. în concluzie, oaspeții 
au abordat partida deschis. fără 
vreo măsură specială de fortifica
re a liniei defensive, așa cum de 
obicei procedează echipele aflate 
în deplasare. Pînă în minutul 24, 
jocul a avut un aspect echilibrat, 
cu puține faze de poartă. Totuși, 
în această parte a întîlnirii, am 
notat trei momente mai importan
te : în min. 5. Stan a degajat de
fectuos spre Pigulea, Dodu a sesi
zat, a interceptat mingea și a tri
mis-o fulgerător spre poarta goală, 
dar ea a trecut milimetric pe lîngă 
bară ; în min. 13, la o combinație 
între Mulțescu și Roznai, ultimul 
a șutat defectuos, de la 10 metri, 
amînînd deschiderea scorului; și, 
în sfîrșit. în min. 18, Dobrin a ple- 

la centru într-un slalom 
apărătorii echipei Jiul și 
intervenția de ultim mo
ld Dodu a făcut ca oaspe-

Stadionul Jiul ; teren denivelat și 
alunecos ; timp variabil : spectatori 
— aproximativ 
ROZNAI (mm.

Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp închis ; spectatori — aproxi
mativ 45 000. Au marcat : M. STELIAN (min. 7 — din 11 m și 31), respectiv 
OCT’. IONESCU (min. 11) și TAnASESCU (min. 74 — din 11 m). Raport de 
cornere : 4—12. Raportul șuturilor la poartă : 18—16 (pe spațiul porții: 10—5).

RAPID : Răducanu — Pop, BOC, FL. MARIN, codrea — Rotaru (min. 
81 Savu), M. STELIAN — NASTURESCU, DUMITRIU H, Neagu, Dumitriu III 
(min. 58 Petreanu).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — TĂNĂSESCU, Kraus, M. Sandu, 
Manea — cazan (min. 46 : Lucaci), CIOCIKLAN — LEȘEANU, Chihaia, OCT. 
IONESCU, Moldoveanu.

A arbitrat C. PETREA ajutat la linie de V. pădureanu și cu gre
șeli de D. Ghețu (toti din București).

Cartonașe galbene : Chihaia, Pop.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — Sportul studențesc 1—1 (1—o). l

pe scena de iarbă n-avea să conti
nue la același nivel. La 1—1, aproape 
brusc, combatantele au devenit mai 
prudente, au închis mai mult jocul.

Doar veșnicul neastîmpărat Năstu
rei cu, nu se împacă cu soarta remi
zei și încearcă să spargă în zona lui: 
în min. 30 (la o minge deviată de 

pe Suciu să a- 
un corner; în 
centrează la sp- 
cu careul mic, 
țîșnește printre

Antrenanta, pe placul 
cvasipliti, „deschiderea" 
pe .,23 August", L. r_____ „
minute. Mai la adăpost de emoții 
decît adversara ei, Rapid a acționat 
la început cu o mai mare dezinvol
tură,_ a „legat" mai ușor în zona de 
pregătire și, deștul de repede (min. 
7), a reușit deschiderea scorului : 
dintr-un „un-doi“ cu Neagu. Dumi- 
triu II s-a trezit singur cu Suciu în 
față, dar Tănăsescu, încercînd să-1 
deposedeze in extremis pe rapidist, 
l-a faultat evident in careu :

stadionului 
de ieri de 

In primele ei 15
nalty. executat impecabil de M. Ste
lian.

Replica Sportului studențesc n-a 
întîrziat și, patru minute mai tîrziu, 
tabela de scor indica egalitate : la un 
corner executat de pe partea dreaptă, 
Răducanu a ratat intercepția în apro
pierea careului mic și, nestîncl pe 
gînduri, Oct. Ionescu a reluat eu 
capul, strecurlnd balonul, pe lîngă 
Codrea, în plasă.

Cu două goluri din start, jocul 
era gustat în tribune mai ales de 

neutri", . dar reușitul spectacol de

M. Sandu) îl obligă 
corde, in extremis, 
min. 31, Nfisturescu 
miînălțime, paralel 
de unde M. Stelian 
apărătorii stv.denți și înscrie, specta
culos, din plonjon, cu capul: 2—1.

încurajați de Col. rapidiștii ies 
acum mai decis la ofensivă și, în 
mirt. 39, „capul" lui Boc, de la vreo 
5—6 m, greșește cu puțin ținta (Nea- 

prelungit în plasă 
la Boc,
afla

gu, pe fază, a 
mingea venită de 
tasul Rapidului se 
c-fsaid).

Primul sfert de 
se desfășoară 
tate a Rapidului 
a ratat o bună ocazie), după 
emoțiile se mută la poarta lui Ră
ducanu, care (min. 63) respinge, cu 
dificultate, mingea expediată, din a- 
propiere, de Oct. Ionescu; înainta
șul central al Sportului studențesc 
șutează din nou, dar mingea întâl
nește mina lui Codrea, aflat pe linia 
porții. Arbitrul nu sancționează ire
gularitatea fundașului rapidist. Ace
lași Codrea nu-1 poate opri (min. 74) 
decît prin fault pe Leșeanu (pătruns 
impetuos în careu) și Tănăsescu 
transformă penalty ul, sus. la „pă
ianjen". La 2—2. ambele echipe for
țează victoria: Oct. Ionescu (min. 
87) reia, din apropiere, dar și din 
unghi greu, într-unul din stîlpii por
ții lui Răducanu ; Petreanu (min. 88) 
înscrie un gol perfect valabil, ne
acordat, însă, pe motiv de ofsaid 
(:!!), semnalizat de tușierul D. 
Ghețu. Arbitrul C. Petrea, dacă era 
mai aproape de fază, ar fi putut să 
vadă că Petreanu avea în fața sa doi 
adversari...

în
dar înain- 
pozitie de

oră
în nota

(în min.
de 
de

la reluare 
superiori- 
54 Neagu 

care

G. NICOLAESCU

UNIV. CRAIOVA 2(1)

centrare de pe aripa dreaptă, Răducanu intercepția
mingii pe care Octavian Ionescu o va expedia, din apropiere, cu 

capul in plasă. Așa s-a înscris primul gol al Sportului studențesc.
i Foto : Paul ROMOȘAN 

_ te_________________________

Șl, TOTUȘI,2 [II

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon)
Deși, pe tabelul etapei, conta drept 

un derby, meciul acesta n-a cores
puns așteptărilor nici sub aspectul 
angajamentului în dispută, nici sub 
cel al spectaculozității fotbalului prac
ticat Singura , perioadă de joc mai 
animată a fost prima jumătate de 
oră, în care atacul ploieștean a reu
șit faze rapide, cu care a derutat a- 
desea apărarea adversă, deși aceasta 
juca aglomerat, după schema sa de
venită obișnuită la meciuri în depla
sare : libero, 4 fundași, 3 mijlocași. 
In alimentarea iureșului de o jumă
tate de oră al gazdelor, a contat 
mult golul reușit foarte rapid de Pi
sau. Acesta — ajuns pe centru — a 
primit o centrare de la Ion Constan
tin și, după o cursă scurtă, a plasat 
abil balonul, cu exteriorul, în stînga 
iui Manta. Era 
continuare, cei 
sînt petroliștii, 
să-și valorifice

cat de 
printre 
numai 
ment a 
ții să nu marcheze. Dar a venit a- 
cel minut 24 și o greșeală copilă
rească a fundașului Ivan avea să 
aducă avantajul echipei gazdă : pi- 
teșteanul a trimis foarte încet spre 
propria-i poartă, mingea a fost in
terceptată de Roznai, care a 
mis-o fără dificultate, în 
lîngă Stan : 1—0. Pînă 
cei care se dovedesc mai 
în atac sînt oaspeții. Ei 
mare ocazie prin Dobrin .

In partea a doua a întîlnirii, se 
observă de ambele părți o mai 
mare angajare în atac. Egalarea 
survine în min. 51, cînd Troi tra
versează terenul pe diagonală, în 
dribling, de pe dreapta pe stînga, 
încheindu-și cursa cu o centrare 
precisă care l-a depășit pe I. Ga-

4 ooo. Au marcat :
24), GEORGESCU 

(mtn. 65). respectiv ROȘU (min. 51). 
Raport de cornere : 8—7. Raportul 
șuturilor la poartă : 15—13 (pe spa
țiul porții : 7—7).

JIUL : I. Gabriel — Stoker,
TONGA, GEORGESCU, DODU — 
COTORMANI, Libardl (mln. 74 Ut- 
meș) — MULȚESCU, Szabados (mln. 
59 G. Stan). Roznai, Naidin.

F.C. ARGEȘ : stan — Pigulea, 
BARBU, VLAD, Ivan (mln. 39 Ol- 

M. Popescu 
TROI, Radu, DO-

REȘIȚA, 10 (prin telefon)
Jucătorii C.S.M.-ului au părăsit te

renul din Valea Domanului în aplau
zele miilor de spectatori. Dar, îna
inte de a intra in tunelul de sub 
tribuna principală, ei au 
îmbrățișeze cu căldură. 
Gest frumos, punctat cu 
de aplauze. Trebuie sous 
început că aceste aplauze 
deplin meritate, 
pel reșițene în 

totuși 
care vine 

de lung de

tri- 
plasă, pe 
Ia pauză, 
periculoși 
ratează o 
(min. 43).

uruiuU) » uriu, îvaii 
teanc) — MUSTĂȚEA, 
(min. 74 Casai) — 
brin, Jercan.

A arbitrat V.
» ♦ , ajutat la 

dcrco (Satu
(Cluj).

Cartonașe
Cartonașe 
Trofeul
La _____ .

Argeș o—i (0—0).

TOPAN (Cluj) 
linie de O. Ân- 

și I. Ții rea

galbene : Dodu și TroT. 
roșii : nici unul.

Petschovschi : 8.
tineret-rezerve : Jiul — F.C.

Mare)

a fost fragmentat datorită deselor 
intrări peste limitele regulamenta
re. După o ratare a lui Szabados 
(min. 57), Jiul reușește să înscrie 
golul victoriei dintr-o fază fixă : 
Georgescu execută cu măiestrie o 
lovitură liberă de la 18 metri 
mingea s-a oprit în plasă.

și

Gheorghe NERTEA

ținut să-ri 
antrenorul, 
alte ropote 
încă de la 
au fost pe 

ca și victoria echi- 
acest meci, extrem 
cu „șepcile roșii" 
să completeze un 

victorii spec- 
primăvara a- 

teren propriu, în fața unor 
vechi state do servicii în 

sau 
wuiamv. D«r, pentru a obține si a- 
ceastă izbîpdă jucătorii echipei lui 
Reinhardt au trebuit să depună efor 
turi foarte mari, poate mai mari 
decît în partidele precedente. Pentru 
că studenții n-au renunțat nici un 
moment la luptă. Aplicînd un mar 
caj strict, apărătorii echipei oaspete 
nu i-au lăsat deloc pe atacanții re 
șițeni să-și facă jocul, resplngînd, 
calmi, orice încercare a acestora de 
a se apropia d< 
„Ruptura", de 
s-a produs, 
Dudu Georgesc- 
câtor de pe te. 
balon 
ezitat, 
careu, 
rabil. 
celași 
ție de’ mare spectacol (stopează 
dreptul, reia cu stîngul, sus la colț), 
mărește avantajul echipei sale. Apoi, 
în loc de 3—0 (ratează tot Dudu 
Georgescu, singur cu Ștefan în față) 
va fi 2—1, pe contraatac, după un 
schimb derutant între Uifăleanu șl 
Lică, ultimul mareînd cu un șut 
abil de la aproximativ 15 m.

de . greu, 
Succes 
șir destul 
taculoase obținute în 
ceasta, pe 
echipe cu 
prima divizie, 'ca Steaua. U.T.A. 
Dinamo. Dar,

Stadionul Valea Domanului ; teren 
bun : timp noros ; spectatori — a- 
proxh-nailv 12 000. Au marcat : PUȘ
CAȘ (min. 32). DUDU GEORGESCU 
(min. :;6 și 61), LICA (min. 44». UIFA- 
LEANU (min. 70). CREȚU (min. 87, 
autogol). Raport de cornere : 1—3. 
Raportul șuturilor la poarta : 24—10^
(pe spa;lul porții : 12—7).

C.S.M. : Illeș — Reclnlc. Georgevici, 
KISS, Gaspar — PUȘCAȘ, BELDEA- 
•'■U — Atodiresei, Neștorov!ci (min 
6.1 Neagu), DUDU GEORGESCU, Flo- 
rea.

„U“ : ștefan — crețu. PEXA (min. 
35 Mihăilă). Solomon. Chnpganu — 
ANCA. Fanea — UIFAleanu, Mun- 
teanu (min. 67 : Coca). LICA Bar
bu.

A arbitrat ; CONSTANTIN NICU
LESCU *★* ajutat la linie de
M. Bică și Gh. Nicolae (toți dm Bucu
rești).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M.

„U“ Cluj 1—4 (0—3).
Reșița —

tete.

Jâ

BRAȘOV, 10 (prin telefon)
Steagul roșu a ținut să arate tu

turor că isprava de la Craiova nu 
a fost o întîmplare. că această for
mație, în ciuda poziției de mijloc 
din clasament, rămîne o echipă e- 
chilibrată, cu o bună putere de 
luptă, cu potențial fizic și psihic 
remarcabil, iar cînd îl are în teren 
și pe Pescaru, și cu o bună efica
citate.

Brașovenii se așteptau ca jocul 
cu A.S.A. să fie greu, datorită si
tuației pe care o are formația oas
pete. Dar, în această duminică, a- 
ici. lingă poalele Tîmpei, unde șl 
alte echipe cu o firmă mai bună au

poarta lui Ștefan, 
ritm și de echilibru 

însă, în min. 32, cînd 
eseu — cel mai bun ju- 
teren — a insistat la un 

ce părea pierdut, Solomon a 
mingea a ajuns la Pușcaș, în 
care a șutat fulgerător, impa- 
După numai patru minute, a- 
Dudu Georgescu, cu o execu

ți»

La reluare, timp de 15 
asistăm din nou la un joc 
nimic demn de semnalat, 
nou Dudu Georgescu e cel ______
mă disputa, înscriind cu capul (min. 
61) la centrarea ’ lui Atodiresei. Ur
mează o perioadă de joc bun, cu 
faze frumoase la ambele porți, Coca 
ratează (min. 73) după care Uifăleanu 
reduce din handicap (min. 76). Se 
părea că acesta va fi rezultatul final, 
dar Neagu îl driblează pe Solomon, 
apoi pe Ștefan, trimite în poarta 
goală, dar, venit în viteză. Crețu, 
care vrea să respingă în corner, lo
vește greșit balonul și... autogol.

minute 
lent, fără 
Dar, din 
care ani-

.......
inii

BRAȘOVENII IN MARE VERVĂ
suferit înfrîngeri severe, A.S.A. n-a 
avut drept de replică. Steagul roșu 
a fost în vervă excelentă, a dat un 
adevărat recital fotbalistic, la fi
nele căruia mulți suporteri regre
tau eă a venit finalul de campionat 
tocmai acum. Cu linia de fundași 
de netrecut, cu doi mijlocași de 
travaliu (Cadar și, mai ales, Ma- 
teescu), cu Anghel și Gydrfi în 
vervă (care s-au jucat pur și sim
plu cu Szollosî și Kiss), cu Pescaru 
în dublu rol — de coordonator și 
realizator —, echipa lui Proca a 
fost de neoprit. A stăpînit jocul de 
la un capăt la altul, cu aceeași si
guranță în ambele reprize și a ri-

Stadionul Tineretului ; timp excelent ; teren foarte bun : spectatori — 
aproximativ 3 000. Au marcat: PESCARU (min. 4 și 25), ANGHEL (min. 35), 
MATEESCU (min. 48 și 64) și SULTĂNOIU (min. 90). Raport de cornere : 5—6. 
Raportul șuturilor la poartă : 13—12 (pe spațiul porții : 12—1).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — ——™
Hîrlab - MATEESCU, CADAR - ANGHEL, 
LINT, GYOB.FI.

A.S.-A. : Nagel — Szbllosi (min. 72 : 
Bolloni. Vprodi — Caniaro, Naghi, Mureșan,

A arbitrat : A. BENTU *4* 
Fr. Coloși,-(toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — A.S.A. 3—0

șipit orice speranțe din tabăra ad
versă.

A.S.A. este o echipă departe de 
ceea ce â fost anul trecut și nu s-a 
putut împotrivi severului eșec. Go
lul doi al lui Pescaru, golurile lui 
Mateescu au fost de o frumusețe 
rară. Toate trei s-au născut din 
plecările ca din pușcă ale lpi Gyâr- 
fi și Anghel, din splendidele lor 
centrări, finalizate direct, fără pre
luare, de Pescaru și Mateescu. 
„Bombele" lor au vîjîjt pe lîngă 
mîinile lui Nagel. Ar mai fi de a- 
mintit șuturile excelente ale lui 
Anghelini, Pescaru (min. 42 —
bară), sau Balint. Pentru Adama- 
che, patru șuturi pe poartă au 
prea puține ca să-l învingă de 
multe ori. A înscris Sultănoiu 
min. 90, la o învălmășeală, dar
ciul era de mult jucat... Brașove
nii se liniștiseră de prin min. 75, 
cînd pasau și combinau comod, la 
pas. Dar publicul voia goluri și 
dacă ele nu mai veneau, spectato
rii începuseră să părăsească stadio
nul. Satisfăcuți, însă, de cele vă
zute în 75 de minute.

fost 
mai 

în 
me-

Laurențiu DUMITRESCU

ANGHELINI. JENEI, OLTEANU,
PESCARU (min. 70 lambor), BA-
Orza), UNCHIAȘ, Ispir, Kiss — 
Ha.inal (min.

ajutat la Unie
35 Sultănoiu).
de Gh. Retezan șl

(1-0).
Constantin ALEXE

abia minutul 5 ! In 
care 1 atacă mai mult 
Oaspeții n>u reușesc 
arma contraatacului, 

pentru că azi Țarălungă este mai re
ținut decît de obicei, tar Oblemenco
— și, mai aies, Marcu — în zi mult 
mai slabă decît cu o săptămînă îna
inte, la București. Se fac remarcați
— în schimb — printr-o intensă ac
tivitate la mijlocul terenului, Strim
beanu și Sameș, acesta din urmă o- 
fensiv peste cerințele postului. In 
min. 29, Moldovan are o acțiune per
sonală pe stînga, paralel cu linia de 
fund, este 11 >cat de Manta, mingea 
se înalță și tot Moldovan reia, prin 
foarfecă pe spate, în colțul opus :
—0. La acest scor, publicul așteaptă

___  , Raport de 
Raportul șuturilor la 

" ' porții :

CLUJ, 10 (prin telefon)
Două echipe interesate în reali

zarea unui final bun de campionat 
(stimulate de perspectiva unui loc 
fruntaș, care ar conferi drept de 
participare într-o competiție euro
peană) s-au înfruntat cu o dîrzenie 
situată sub cota la care ne-am fi 
așteptat. O lîncezeală vizibilă a ca
racterizat, pe alocuri, evoluția com
batantelor, o platitudine egală și-a 
pus amprenta pe modul lor de ex
primare. Din fericire, au existat și 
zvîcniri lăudabile, cu precădere în 
a doua repriză, finalul fierbinte 
atenuînd, într-un fel. o repriză care 
amenința să devină dominantă.

în orice caz. oaspeții nu au fost 
inferiori partenerilor lor. Plusului 
de incisivitate al C.F.R.-ului (în 
min. 15, 55, 57 a ratat Țegean, în 
min. 71 Adam), S.C. Bacău i-a 
opus un joc mai bun, mai matur, 
mai limpede. Ia mijlocul terenului, 
unde „dirijorul" Dembrovschi a dat 
nu o dată dovada virtuozității sale 
(în min. 75, de altfel, Dembrovschi. 
infiltrat în careul lui Gadja, a re
luat fulgerător din vole.u un balon 
centrat de pe aripa dreaptă, refle
xul portarului clujean a fost ex
cepțional și un gol ipotetic s-a

Schep,

Stadionul U.T.A. ; teren excelent; 
timp închis, bun pentru fotbal ; 
spectatori — aproximativ 9 000. An 
marcat : BltOȘOVSCHI (min. 53) și 
RADULESCU (min. 87). “
cornere : 7—5.
poartă : 12—22 (pe spațiul 
5—8).

U.T.A. : Vidac — Birău.
POJONI, Popovici — Petescu, BRO- 
ȘOVSCHI — Axente (min. 52 con- 
druc), Kun. DOMIDE, SIMA.

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu — 
Ghirca. ANTONESCU, BALOSU, Nis- 
tor — I. CONSTANTINESCU, O- 
prea — Tănase, Mărculescu, Cara- 
man (min. 68 Rădulescu), Mihu (min. 
30 TURCU).

A arbitrat EMIL PAUNESCU (Va- 
sîui) * ★ ★ * ★, ajutat la linie de 

P. Sotir (Mediaș) și S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : Oprea. 
Cartonașe roșii nici unul.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. — F.C. 

Constanța 3—0 (2—0).

Repriza secundă
transformat într-un simplu cor
ner). C.F.R. nu a mai avut dezin
voltura cunoscută, jucătorii săi au 
fost incomodați de presingul ad
versarilor, în fazele de finalizare 
s-au pripit, au apărut stînjeniți. 
Așa se și explică, de fapt, inefica
citatea totală pînă spre 
întîlnirii. Golul însuși 
nut dintr-o fază fixă 
asupra lui pentru că 
mos, reprezentînd un 
ceasta partidă mediocră. In min. 
80, lovitură liberă de la 30 m de 
poarta băcăuană, pasă laterală exe
cutată de Vișan, Penzeș avîntat

sfîrșitul 
fost obți
ne oprim 
fost fru-

a
Și
a

unicat în a-

E adevărat, Petrolul — Universitatea Craiova a fost derbyul „bă
tăliei pentru puncte", dar un Dinamo — Steaua rămîne, oricum, ... der
byul.

Aseară, Dinamo avea destule motive ca să joace crispat. Craiova 
reușise un punct in extremis la Ploiești, iar Dinomo se prezenta fără 
Dinu, copleșit de o faringită. in acest duel psihic se afla în balanță și 
șansa 'reală a Stelei de a cîștiga Cupa, pentru a-și „corecta" sezonul, 
ca in atîtea alte rînduri, în ultimii ani.

La startul eternului derby, Dinamo oferea suporterilor săi o forma
ție cu adevărat pestriță. Mircea Constantinescu a fost scos din panoplia 
echipei. Lucuță, abia revenit din Italia, a fost aruncat in fața a 45 000 
de spactatori, împotriva unui Pantea întotdeauna dificil pentru un fun
daș. Sătmăreanu II. deși anunțat ca stoper, a început că joace mijlocaș, 
sosind mereu, ca un „impărțitor al dreptății", in toate șocurile spontane 
survenite pe teren. în sfîrșit, prezența lui Sălceanu accentua starea fe
brilă a suporterilor dinamoviști. De cealaltă parte, Steaua prezenta for
mația etalon a actualelor posibilități ale lotului.

Și totuși, jocul a căpătat un contur limpede incă di.i primele mi
nute. Dinamo, departe de a lăsa impresia unei handicapă.4, a început 
să ordoneze jocul prin efortul lucid al lui Nunweiller VI și al lui Mol
dovan. De fapt, această luciditate a „mijlocului* dinamovist a fost cheîa 
meciului. Ieri, Steaua a sprintat mult mai mult, a jucat mai pei.isndicu 
Iar pe poartă, a forțat tempoul, dar a capotat în faza de finalizare — 
in primul rind datorită excesului de zel, datorita încercărilor de c sur
prinde prin viteză — în stil Tătaru — o apărare considerată cu an.ici- 
pație ca fiind un mixtum compositum. De cealaltă parte, Dinamo a ț - 
sut cu un colm surprinzător la mijlocul terenului, și-a desfășurat cu fi 
nețe pionii în avanposturi — Dumitrache s-a odihnit minute în șir, 
lingă tu;ă, încercînd parcă să nu se plictisească în compania arbitrului 
de linie — dar o dată faza concepută cu mișcări relaxate și cu o 
foarte sobră calculare a șanselor, momentul finalizării a fost mai aspru.

La startul jocului, cronicarul s-a gîndit că această dispută va avea 
o cheie : duelul tactic Nunweiller VI — Dumitru. Acest duel a început 
spectaculos în favoarea stelistului, dar mai ales prin efortul lui indi
vidual, neconjugat cu cel al partenerilor de joc, cu care — e limpede 
pentru toată lumea — realizează, foarte rar o colaborare de intenții. 
După pauză, cheia a trecut definitiv în buzunarul lui Nunweiller și 
Moldovan prin dispariția neașteptată a lui Dumitru, înlocuit cu Voinea, 
probabil în vederea unei presupuse învigorări a atacului. Din acest mi
nut, 46, hazardul din jocul Stelei s-a accentuat. Dinamo a con
tinuat să paseze, să „sperie" apărarea adversă prin cele două vîrfuri 
— Dumitrache și Lucescu — și să regleze temperatura meciului cu o 
interesantă știință a maturității. Victoria de aseară este expresia unei 
inteligente ordonări și dozări a jocului. . .

loan CHIRILĂ

LIDERUL EGALEAZĂ DE LA 0-2!
detașare și mai mare a petroliști-° . - - lor, care conduseseră ostilitățile, dar 

aceștia acuză efortul ■ opus, trec în 
defensivă și primesc primul gol, reu
șit de Bflan (în minutul următor in
troducerii sale în locul lui 
după o scurtă combinație în

Diferența de numai un. gol 
o repriză secundă de mare 
N-a fost însă așa, pentru că 
echipe păreau — după o expresie a- 
desea utilizată în fotbal — „râmase 
fără benzină". Atmosfera de pe teren 
(și mai ales din tribune) s-a mai în
cins însă după două faze din minu
tele 60 și 63. Mai întli, arbitrul a 
acordat cu oarecare ușurință un 
11 m. oaspeților, la o cădere a lui. 
Oblemenco, in urma’ unui atac în 
aer al lui Ciupitu asupra înaintașu
lui craiovean. Tot Oblemenco a exe
cutat penaltiul, dar Mihai Ionescu a 
respins ! A urmat

Marcu) 
careu, 

anunța 
luptă, 

ambele

un gol al lui Pi-

său, pe contraatac, nevalidat însă 
pentru o poziție de ofsaid, semnalată 
do tușierul Z. Drăghici. Aceste mo
mente mai agitate aie jocului au fost 
urmate de alte cite va minute mai 

(în min. 68, Strimbeanu 
cu capul de pe linia porții

aanimate 
respins 
la un șut al lui Moldovan), pentru 
ca în cuirînd meciul să cadă din nou 
în platitudine. Craiovenii domină te
ritorial (Deselnicu trece acum mij
locaș ofensiv, Oblemenco și Bălan 
joacă în cuplu de ataeanți centrali), 
dar fazele de poartă sint puține... 
Egalarea survine eu opt minute îna
inte de final, cînd, la un corner, fun
dașul ploieștean Nae Ionescu reia cu 
capul în propria poartă. La 2—2, 
tempo-ul de joc este și mai scăzut, 
cele două eehiipe nemaifăcînd eforturi 
pentru modificarea tabeiei de mar
caj.

Radu URZICEANU

timp frumos, dar foarte cald ; spec-Petrolul : teren bun : ___r ______ , ___ ___ ___ _
Au marcat : PISAU (min. 5), MOLDOVAN (min. 29), BALAN

Stadionul
tatori — 15 000. _ ____  _r,       ,  ,_______
(inin. 39), N. IONESCU (autogol, min. 82). Raport de cornere : 5—3. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—11 (pe spațiul porții : 10—6).

PETROLUL . M. IONESCU — N. Ionescu (min. 83 : Tudorie). MIERLUT, 
Ciupitu. GRUBER — CRÎNGAȘU. Cozarek. Dincuță — PISAU, Ion Constantin. 
MOLDOVAN (min. 71 Istrătescu).

UNIVERSITATEA : MANTA — Niculescu, 
STRÎMBEANU. Deselnicu. Nițâ — ȚARALUNGA. 
38 Bălan).

A arbitrat : C. GHEMIGEAN (București)
C. Ghiță (Brașov) și Z. Drăgliici (Constanța).

Cartonașe galbene : Dincuță.
Cartonașe roșii : nici unui.
Trofeul Petschovschi : 7.
La tinerfet-rezerve : Petrolul

Bădin. SAMEȘ, Velea — 
Oblemenco, Marcu (min.

★ ajutat la linie de

,U“ Craiova 7—0 (1—0).

REMIZĂ ECHITABILĂ
ARAD, 10 (prin telefon)
Meci destul de curios pe stadionul 

U.T.A. După obișnuita perioadă de 
dominare a gazdelor — forcingul, 
din start — F.C. Constanța Izbutește 
să echilibreze jocul, pasează excelent 
la mijlocul terenului prin Constanti- 
nescu, Oprea și Tănase, și cei peste 
3 000 de spectatori asistă la o peri
oadă de 15—20 de minute în care 
echipa constănțeană conduce vizibil 
destinele jocului, Atît de pregnantă 
va fi această dominare a oaspeților, 
incit un spectator neavizat probabil 
că nu ar Ii putut ghici care este 
echipa ce joacă pe teren propriu si 
care este cea nevoită să se apere eu 
tot efectivul... Am numărat în prima 
repriză 13 șuturi la poartă ale con- 
stănțenilor și numai cinci spre poar
ta lui ștefânescu (4—1 pe spațiul 
p orții !). Iar. raportul de cornere a 
fost de 4—3 în favoarea echipei de 
pe malul măriiI U.T.A. părea debu- 
solată, fără vigoare, aproape resem
nată. Lui F.C. Constanța i-a lipsit 
însă explozia finală, „seînteia" din 
careul de 16 m care să atragă

golul, nic-i unul dintre înaintașii săi 
neangajîndu-se cu suficientă convin
gere în fazele de finalizare...

Repriza secundă seamănă cu pri
ma... timp de numai șapte minute, 
dar în minutul 53 Sima trece ușor 
de Ghirca, pasează în careu lui Bro- 
sovschi (inexistent pînă in acel mo
ment), care reia direct, puternic, sub 
bară : 1—0. De aici, U.T.A. este lan
sată, Domide si Broșovschi trimit de 
puțin pe lingă bară (min. 60 și 61), 
iar F.C. Constanța nu-și revine. Ară
denii par să nu mai aibă nici o pro
blemă, publicul cere spectacol, Kun 
și Sima se joacă cu ocaziile și ni
meni nu simte că. după minutul 75, 
oaspeții au prins din nou curaj *și 
se apropie din ee în ce mai periculos 
do poarta lui Vidac. Și — atunci 
cind_ nu se mai aștepta nimeni — 
după ce Kun ratează, în min. 87, o 
ocazie unică (singur, la 10 metri d‘> 
poartă, a tras puternic, dar exact 
în. brațele lui Ștefânescu). în acela- i 
minut Turcu primește balonul 
extrema stingă, centrează ' 
Pojoni și Schep 
Rădulescu reia, 
stînga iui Vidac t

ezită să 
ușor, cu
1—1 1

pe 
în careu, 
sară, iar 
latul, in

■

ceva mai bună Dumitru GRAUR

III

șutează violent, mingea atinge pă- 
mîntul sub ochii lui Ghiță, îi sare 
acestuia în piept și, de aici, în 
plasă, printre palmele unui portar 
surprins.

Conducătorul partidei, N. Petri- 
ceanu, nu a avut o prestație care 
să denatureze rezultatul. Lipsit de 
vigilență, nu a sancționat, însă, 
două faulturi discrete petrecute în 
ambele careuri (min. 19 Băluță 
este ținut de mînă de Lupu ; min. 
37 Adam este jenat de Velicu).

PRONOSPORT

Ion CUPEN

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul pronosport, 
din 10 iunie 1973.
1. Steaua — Dinamo
2. Rapid — Sportul studențesc
3. C.S.M. Reșița — „U“ Cluj
4. Jiul — F. C. Argeș
5. Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș
a. U.T. Arad — F. C. Constanța
7. Petrolul — Universitatea. Craiova
9. C.F.R. Cluj — S. C. Bacău
9. Ș. N. Oltenița — Dunărea

10. C.F.R. Pașcani — Progresul Buc.
11. Minerul Anina — Corvinul
12. F. C. Bihor — Olimpia S. M.
13. C.F.R. Timișoara — Minerul B.M.

Fond de premii : 334 319 lei.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face în Capitală începînd 
15 Iunie pînă la 25 iulie 1973, 
începînd din 13 iunie pînă 
1973, inclusiv.

etapa

2
x
1
1
I

X
X 
t 
1
1

X2
1

din 
iar în țară, 
la 25 iulie»

Stadionul Municipal : teren bun ; timp frumos : spectatori — aproxi
mativ 8 000. A marcat : PENZEȘ (min. 80). Raport de cornere : 6—3. Rapor
tul șuturilor la poarta : 12—9 (pe spațiul porții : 5—6).

C.F.R. : GADJA — LUPU, Dragomir, Vișan. ROMAN — M. Bretan, Co- 
jocaru (min. 69 penzeș) — BUCUR (min. 63 s. Bretan), Adam, Țegean, pe- 
trescu.

S. C. BACĂU : Ghiță — MIOC, CATARGIU. Velicu, Margasoiu — BU
TAN, Hrițcu — Pană (min. 69 Enescu). DEMBROVSCHI, Băluță, Florea.

A arbitrat N. PETRICEANU **★*. ajutat la linie de R. Stîncan și 
Al. Pîrvu (toți din București).

Cartonașe galbene : Țegean și Hrițcu.
Cartonașe roții : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — S. C. Bacău 1—o (0-0). in min. 87 

echipa s. C. Bacău s-a retras de pe teren.

NUMERELE EXTRASE LA 
SPECIALA PRONOEXPRES 

10 IUNIEPREȘ DIN

tragerea. 
BOX—EX- 

1973

premii
24 I) 14 31 

a Il-a : 21 
a III-a 
a IV-a 
a V-a :

Fond general de
2 050 ooo iei.

Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Plata premiilor pentru 

sa va face în Capitală 
iunie pînă la 25 iulie 1973. 
aproximativ din 26 iunie pînă 
lie 1973 inclusiv

I : 34

10
22

provizoriu :

13
25 30 41 1.2
2 34 26 42 30
41 1 20 32 34
10 44 30 23 38 1 2
această tragere 

începînd din 23 
iar în țară

Ia 25 iu-

GYOB.FI


' în concursul de bowling intilnirea dintre popicarii români și iugoslavi

ÎNTRECERI DÎRZE,
REZULTATE BUNE

MAMAIA, 10 (prin telefon). Bow- 
lingul cîștigă tot mai mult teren 
în țara noastră. Grație dezvoltării 
pe care a luat-o, s-a organizat la 
Mamaia primul concurs inițiat de 
federația de popice. Acum, peste 
50 de jucători, care s-au remarcat 
în diferitele competiții. au pus 
„stăpînire", timp de patru zile, pe 
cele 12 piste ale modernei săli 
din stațiunea de pe litoral.

Fiind de forțe sensibil egale și 
pregătiți temeinic, majoritatea 
concurenților au obținut rezultate 
care se apropie de cele înregistrate 
în arena internațională. In mod 
deosebit s-au impus seniorii N. 
Dobre, V. Dobre, G. Constantin, 
P. Popescu, C. Dumitrescu, anima
torii întrecerii și principalii candi
dați la locurile fruntașe. Se cuvi
ne să mai subliniem comportarea 
talentatului junior Ion Dumitriu, 
care a reușit să doboare toate re
cordurile la categoria respectivă 
de vîrsță, anunțîndu-se ca o auten
tică speranță în acest joc. Compe
tiția a fost condusă cu competență 
de directorul concursului,. I. Bera- 
riu, și arbitrul principal R. 
Clasamentele finale: seniori 
partide combinate): 1. N. 
(I.T.C.) 4 979 p, 2. V. Dobre 
4 903 p, 3. G. Constantin (Pallas) 
4 893 p, 4. P. Popescu (Ovidiu)
4 864 p. 5. C. Dumitrescu (Neptun) 
4*854 p, 6. N. Dima (I.T.C.) 4 809 p; 
senioare (18 partide combinate); 1. ■ ■■ - - . .. -----
•>

Kruch, 
(20 de 
Dobre

(I.T.C.)

Aurelia Ivan (Ovidiu) 2 674 p, 
Nicoleta Dimulete (Saturn) 2 457 
3. Maria Stoica (Tomistex) 2 455 
juniori (20 partide combinate): 
I. Dumitriu (I.T.C.) 3 680 p, 2. 
Hădărîngă (Constructorul) 3 387 
3. I. Doroșim (Pallas) 3 316 p.

Probele de perechi au fost cîști- 
gate de V. Dobre — N. Dobre cu 
4 341 p.la seniori, Aurelia Ivan — 
Maria Stoica cu 3 391 p la senioare 
și Ion Dumitriu — F. Hădărîngă 
cu 4 115 p la juniori.

P- 
p; 
1.
F.
p.

CAMPIONATE...
IUGOSLAVIA: Voivodina învinsă 

cu 7—0 !

în etapa a 32-a a campionatului 
iugoslav s-au înregistrat cîteva re
zultate surpriză: Hajduk Split a în
vins cu 7—0 pe Voivodina Novisad, 
Dinamo Zagreb a întrecut eu 7—3 pe 
Olympia Ljubljana, iar Spartak Su- 
botița a cîștigat cu 4—0 în fața for
mației din Sarajevo. Alte rezultate : 
Zeleznicear — Vardar 3—0. F.C. Bor 
— Sutieska 1—0, Steaua roșie — Rad- 
niciki Niș 3—1, Boraț — O.F.K. 1—1, 
Celik — Partizan 2—2, Velej — Slo
boda 1—1. în clasament : Steaua roșie 
tS p, Velej 43 p, O.F.K. 42 p. etc.

R.D. GERMANĂ : Noi victorii
pentru fruntașe

în etapa a 22-a a campionatului s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Dyna
mo Dresda — Chemle Leipzig 3—0 ; 
Hansa Rostock — Wismut Aue 0—0 : 
F. C. Carl Zeiss Jena — Sachsenring 
Zwickau 3—1 ; F. c. Magdeburg — Rot

ECHIPA UNGARIEI

SE PREGĂTEȘTE

Miercuri, ia Budapesta, se desfă
șoară un meci foarte important în 
preliminariile C.M., între reprezen
tativele Suediei și Ungariei. In ca
zul cînd fotbaliștii maghiari vor 
obține victoria, ei se vor califica în 
turneul final. Pregătindu-se pentru 
acest joc. echipa Ungariei a susținut 
ieri un meci de verificare cu for
mația de rezerve de la Honved. Au 
învins selecționabilii cu 8—1 (2—1), 
prin golurile marcate de Kozma (2). 
Kocsis (2), Dunai, I. Juhasz, Zambo 
și Szoke.

• La Moscova. în meci amical: 
U.R.S.S. — Anglia 1—2 (0—1). Au 
marcat: Chivers (min. 11 și 55), 
respectiv Muntean, din 11 m (min. 
65).

TURNEUL INTERZONAL DE SAH

DE LA LENINGRAD
Marele maestru 

menține lider în 
șah de la Leningrad, totalizînd 5 puncte 
și o partidă întreruptă. Urmează în cla
sament Byrne (S.U.A.) — 5 p și Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) 4 (1) p. In runda a 
6-a. Larsen l-a învins pe Hubn-er, iar 
Byrne a cîștigat la Estevas. Remiza a 
fost consemnată în partidele : Kuzmin — 
Taimanov, Uhimann — Torre, Rukavi- 
na — Radulov. Două partide s-au între
rupt, iar partida Quinteros — Tukmakov 
a fost amînată din cauza îmbolnăvirii 
marelui mestru argentinian.

danez Bent Larsen 
turneul interzonal

se 
de

(Urmare din pag 1)
mari specialiști ai acestui gen de 
trageri (ei dețin, de altfel, și re
cordul continentului cu 596 p). Deși 

■ ei erau în număr de cinci la aceas
tă probă (ocupînd locurile 2—6), 
titlul a revenit, după un spectacu
los baraj, sovieticului Bakalov. 
După manșa de precizie conducea 
cehoslovacul Nemety cu 293, dar la 
manșa de viteză Bakalov a preluat 
conducerea cu un punct, 299—298, 
echilibrând situația în clasamentul 
general al probei, fiecare avînd 591 
p. La baraj, Bakalov a punctat 148, 
iar Nemety 147. Deci, o întrecere 
viu disputată, de toată frumusețea.

Concursul de armă standard, se
nioare și juniori, s-a încheiat cu 
dubla victorie a trăgătorilor iugo
slavi — Valeria Sabatka, respectiv 
Szecko Pejovici — cu rezultate va
loroase. Ocupanta locuului secund, 
românca Marina Tomescu, a între
cut-o pe Sabatka la pozițiile picioa
re și genunchi, dar avînd o cifră 
mai modestă la poziția culcat, ea a 
rămas la cinci puncte față de țin- 
tașa oaspete.

CORNELIA PETRUȘCĂ SI NICOLA DRAGAS
A

ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL INDIVIDUAL
telefon).
terminat

MANGALIA, 10 (prin 
Ora tîrzie la care s-a 
sîmbătă seara dubla întîlnire din
tre echipele naționale de seniori ale 
României și Iugoslaviei nu 
permis 
nunte 
de pe 
țiunea

Aflîndu-se față-n față, 
români și iugoslavi au 
partide interesante, încheiate 
rezultate supriză: 
alcătuind o formație omogenă și 
în vervă de joc, au reușit să depă
șească redutabila națională a Iu
goslaviei, care pornea cu prima 
șansă, ținîn.d seama de valorosul ei 
palmares, iar campioanele mondia
le au fost nevoite să se încline în 
fața oaspetelor, suferind prima în
frîngere — din 1966 — pe teren 
propriu. Insuccesul româncelor a 
fost cauzat, în principal, de ușu
rința cu care unele dintre ele au 
abordat jocul, fiindu-le apoi foar
te greu să-și regăsească ritmul nor
mal. Singurele echipiere care au 
dat satisfacție deplină, pentru că 
au luptat de la prima și pînă la 
ultima bilă, au fost Cornelia Pe
trușcă și debutanta Mariana An- 
tuș, marcate cu 421. respectiv 
416 p.d. La băieți, s-a remarcat în
treaga echipă, însă merite deose
bite în obținerea victoriei au avut 
Iosif Tismănaru (ultimul schimb — 
898 p.d.) și tînărul Alexandru Că- 
tineanu — 878 p.d.

în întrecerile desfășurate dumi
nică în cadrul unui turneu indivi
dual la probele clasice de 100 lo
vituri mixte (femei) și 200 lovituri 
mixte (bărbați), la care au parti
cipat si rezervele loturilor respec
tive, favoriții concursului, și au 
fost destul de mulți, au făcut o ve
ritabilă demonstrație de înaltă pre
cizie în lansarea bilei. Disputa din
tre sportivi a fost atît de strînsă, 
incit situația în clasamente a fost 
incertă în permanență, învingătorii 
fiind cunoscuți. îndeosebi la băieți,

ne-a 
să redăm o serie de amă- 
interesante ale întrecerilor 
arena cu opt piste din sta- 
Neptun. O facem acum.

sportivii 
furnizat 

cu 
popicarii noștri,

după ultimele lovituri. Pentru 
vă face o imagine este suficient 
să arătăm că fostul campion mon
dial Miloș Sterjai (891 p.d.) a fost 
depășit de maestrul emerit al spor
tului Petre Purje cu un 
(892 p.d.). Apoi, gălățeanul 
Tismănaru a

„băț11 
Iosif 

fructificat la maxi- 
. mum ultimele două bile și a pre

luat conducerea, totalizînd 895 1 
p.d. Peste cîteva minute însă ac
tualul campion al lumii, Nicoia 
Dragas, a fost de-a dreptul feno
menal, doborînd la ..izolate11 16 
popice din numai două bile, exact 
cit îi trebuia pentru a urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului.

La feminin. Cornelia 
și-a raconfimat valoarea, 
iugoslava Nada Kodrnia 
de temut adversară.

Clasamente finale : 
Feminin : 1, Cornelia

(R) 434 p.d., 2. Nada Kodrnia (I) 
427 p.d., 3. Ildico Grozăvescu (R) 
416 p.d., 4. Anca Ianza (I) 413 p.d., 
5. Nada Bobnar (I) 410 p.d., 6. E- 
lena Bîrligea - (R) 410 p.d.

Masculin : 1. N. Dragas (I) 898 
p.d., 2. I. Tismănaru (R) 895 p.d., 
3. Petre Purje (R) 892 p.d., 4. M. 
Sterjai (I) 891 p.d., 5. Al. Cătinea- 
nu (R) 878 p.d.. 6. B. Muse (I) 
878 p.d.

la canotaj academic

DIN ROMÂNIA

Regata Praga

Petrușcă 
avînd în 

cea' mai

Petrușcă

Troian IOANIȚESCU

ELENA MIRZA
SE REMARCĂ LA BRATISLAVA

în concursul internațional atletic 
de la Bratislava, sportiva româncă 
Elena Mirza a cîștigat proba de 100 
mg cu 13,9. .Alte rezultate: Renate 
Stecher (R.D.G.) 11,0 — 100 m și
23,5 —_ 200 m ; Iordanka Blagoeva 
(Bulgaria) 1,83 m. Erika Teodorescu 
(România) 1,80 m la înălțime ; Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 19,73 m 
— greutate ; Ilona Bruszeniak (Un
garia) 6,42 m — lungime.

înotătorii români au încheiat vic
torioși întrecerile cu sportivii ira
nieni, la scorul de 82—43. Dar pen
tru antrenori evoluțiile de sîmbătă 
și duminică ale campionilor și re
cordmanilor noștri au constituit, în 
primul rind, o verificare a actualului 
stadiu de pregătire în vederea 
Campionatelor Balcanice și a „Cupei 
Europei".

Aflați în perioada de antrenament 
intens, 
obține, firește, rezultate deosebite. 
Totuși, 
ceastă 
teau încheia cu rezultate mai sem
nificative. Ne-au dovedit-o Anca 
Groza, cu valorosul ei record (2:27,6 
— 200 m delfin) obținut sîmbătă

înotătorii români nu puteau

sîntem convinși că și în a- 
situație evoluțiile lor se pu-

după-amiază. Marian Slavic, Daniela 
Georgescu, Doru Gropșan sau Diet- 
mar Wetterneck, ale căror cifre pot 
fi considerate mulțumitoare. Ulti
mele rezultate tehnice :

200 m delfin (b) : D. Wetterneck 
2:21,7 : 100 m delfin (f) : Anca Groza 
69,2; 200 m liber (b); M. Slavic 2:05,5, 
Z. Oprițescu 2:09,0, Heydar (Iran) 
2:23,0 ; 200 m liber (f) : Daniela 
Georgescu 2:28,6, Shole Mahoutsan 
(Iran) 3:05,8 : 200 m bras (b) : E. 
Hempel 2:38,8, A. Hazrati (Iran) 
2:58,1 ; 200 m bras (f) : Anca Geor
gescu 2:57,8 ; 200 m spate (b) ; 
Horvath 2:21,8, D. Gropșan 
200 m spate (f) : Lavinia 
2:42,4; 200 m mixt (b): D. 
neck 2:20,0.

AU REPURTAT TREI VICTORII
A. 

2:23,2 ; 
Dania 

Weter-

Cel de-al doilea mc-ci dintre for
mația secundă de juniori a Româ
niei și selecționata de seniori a 
Iranului s-a încheiat în mod sur
prinzător cu victoria oaspeților, la 
scorul de 5—3 (0—0, 2—1, 1—0, 
2—2). învinsă sîmbătă seara cu 
7—6, naționala iraniană, pregătită 
de fostul internațional român Ni- 
colae Firoiu, a jucat mult mai 
bine ieri dimineață, la „Tineretu
lui11, luîndu-și o meritată revanșă.

Tinerii juniori români, poate prea 
siguri de victorie, au abordat par
tida cu o vădită lipsă de concen
trare în apărare. Ei au neglijat, 
timp de două reprize, marcajul 
strict la om și cînd și-au dat sea-

CAMPIONATE...
Weiss Erfurt 2—0 ; Vorwărts Frankfurt 
pe Oder — Dynamo Berlin 4—1 ; Loko
motiv Leipzig — F. c. Karl Marx Stadt 
2—2 ; Union Berlin — Chemie Halle 
2—0.

Clasament : 1. Dynamo Dresda — 36 p; 
2. Carl Zeiss Jena — 31 p ; 3. F. C. Mag- 
deburg — 29 p.

R.F. GERMANIA: Ultima etapă

Lauri pentru echipa Feyenoord

Telefoto : A.P.-AGERFRES

(Urmare din pag 1)

Campionatul vest-german a fost cîș
tigat în acest an de formația Bayern 
Miinchen, care a totalizat 54 de puncte 
din 34 de meciuri disputate. In ultima 
etapa s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bayern Miinchen — F. C. 
ICoIn 1—1 : Borussia Monchengladbach — 
v.f.B. Stuttgart 3—4 ; Rot—Weiss Ober
hausen — Kickers Offenbach 2—1 ; 
Eintracht Frankfurt pe Mata — S. V. 
Duisburg 1—3 ; Werder Bremen — 
V.S.L. Bochum 5—2 : F. C. Schalke 04
— Hamburger S. V. 2—0 ; Eintracht 
Braunschweig — Fortuna Dilsseldorf 
1—2 ; Wuppertaler S. V. — Hannover 
96 0—4 ; Hertha B.S.C. — F. C. Kaisers
lautern 4—1.

Clasament final : 1. Bayern Miinchen
— 54 p ; 2. F. C. Koln — 43 p ; 3. For
tuna Dusseldorf — 42 p. Echipele Ein. 
tracht Braunschweig și Rot-Weiss Ober
hausen clasate pe ultimele două locuri, 
au retrogradat în divizia secundă (cam
pionatul regional).

Lauri pentru echipa Feyenoord Rotterdam in turneul international 
de fotbal de la Paris (5—4 cu Bayern M^nchen, in finală). In imagine, 
îl vedem, pe olandezul Vanduivenbode pregătindu-se să-l atace pe Kcita, 
cu balonul, in partida semifinală cu Olympique Marseille, cîștigată de 
Feyenoord cu 3—2.

DUPĂ 0-2 CU ITALIA

PRIMA ÎNFRÎNGERE A ECHIPEI BRAZILIEI,
DUPĂ 35 DE MECIURI

Comentînd meciul de fotbal 
Brazilia disputat la Roma și 
de jucătorii italieni cu scorul 
corespondenții agențiilor internaționale 
de presă subliniază că aceasta este pri
ma înfrîngere a campionilor mondiali 
după 35 de partide internaționale în care 
nu cunoscuseră eșecul. „Stadionul olim
pic din Roma, notează comentatorul a- 
genției France-Presse, - _   x
sub tunetul de aplauze al celor 
de tifosi” care au salutat 
„Squadrei azzurra". A fost un i 
de neuitat care a 
sarea a 75 de ani 
derației italiene de

Referindu-se la

Italia — 
cîștigat 

de 2—0,

Rivera și
cu

s-a cutremurat 
' ■ 90 000

victoria 
moment 

coincis cu aniver- 
de Ia înființarea Fe- 
fotbal".
meciul în 

mentatoril evidențiază jocul 
din prima repriză al atacului

care

sine, co- 
excelent 

italian,

orchestrat cu măiestrie de 
Mazzola. Jucind uneori lent și 
pase complicate în prima repriză, bra 
zilienii s-au dezlănțuit in cea dc-u 
doua parte a jocului, dind un veritabil 
recital de tehțiiioă, dar apărarea gazde
lor, in frunte cu portarul Zoff, a știut 
să stăvilească atacurile oaspeților și 
să păstreze avantajul golului înscris 
de Riva. In finalul meciului, brazi
lienii. dezavantajați oarecum și de ar
bitrajul francezului Helles, au primit un 
nou gol dubios, marcat de Capello.

Formațiile •
ITALIA : Zoff — Sabadini, Fachetti. 

Bcnetti. Bellngi, Burgnich, Mazzola, 
Capello. Pulici, Rivera, Riva.

BRAZILIA : Leao — Pereira, Piazza, 
Ze Maria, Clodoaldo, M. Antonio, Jair- 
zlnho, Rivelino, Leivinha, Cesar, Edu.

de-a

ma că adversarii s-au distanțat la 
două goluri a fost prea tîrziu. Tot
odată, în atac, ei și-au permis lu
xul de a risipi multe baloane, în- 
cercînd poarta adversă și atunci 
cînd situația o impunea, dar mai 
ales în momente complet neind'i- 
cate.

Cum au acționat poloiștii irani
eni? Chiar de la meciul de sîmbă
tă seară ne-am putut convinge de 
progresul realizat față de ultima 
lor evoluție în țara noastră. Oaspe
ții s-au apărat corect și cti mare 
ambiție. In atac, ei au riscat foar
te puțin, căutînd să-1 pună în po
ziție de șut pe principalul lor rea
lizator, H. Tavakoli. Oaspeții au 
condus cu 2—0 și 4—1. Juniorii ro
mâni s-au apropiat în final pînă 
la 3—4, dar nu au reușit mai 
mult. Cele 8 goluri ale partidei au 
fost realizate de: B. Tavakoli 2, 
H. Tavakoli 2, R. Kamravi pentru 
echipa iraniană și Gaiță 3 pentru 
cea română. Corect arbitrajul lui 
Cornel Mărculescu.

A. VASILIU

PRAGA, 10 (prin telefon). Timp de 
trei zile, în capitala Cehoslovaciei s-a 
desfășurat o mare competiție inter
națională de canotaj — „Regata Pra
ga11, la startul căreia s-au aliniat re
prezentanți ai schitului din 8 țări, 
printre care și România.

Cu toată vremea nefavorabilă — 
vînt, zăpușeala si cer înnorat — com
petiția a fost deosebit de interesan
tă, oferind întreceri echilibarte și 
spectaculoase. Cea mai bună compor
tare din rîndul sportivelor românce 
a avut-o schifista Maria Micșa. Ea a 
cucerit de două ori locul întâi în pro
ba de schif simplu, lăsînd o frumoasă 
impresie specialiștilor prezenți prin 
stilul său corect și eficient.

In prima zi, tînăra canotoare ro
mâncă a înregistrat timpul de 3:49,3, 
fiind urmată, în ordine, de Patkova 
(Cehosiovacia) — 3:49,9 — și Neffova 
(Cehoslovacia) — 3:56,5.

In cea de a doua reuniune, Maria 
Micșa a obținut o victorie și mai cla
ră, ea fiind cronometrată în 3:42.7, 
în timp ce următoarea clasată, schi
fista cehoslovacă Janku Belske, a 
încheiat cursa în 3:44,5. Pe locul trei 
s-a clasat o altă reprezentantă a ță
rii gazdă, Kavkova, cronometrată în 
3:51,3, locul IV fiind ocupat de Bet- 
taqui (R. D. Germana), cu 3:55,8.

O altă victorie românească s-a în
registrat și în proba de 4+1, unde 
echipajul româncelor a întrecut cu 
timpul de 3:23,76 bărcile reprezenta
tive ale Poloniei și, respectiv, clubu
lui L. S. Brno. Echipajul alcătuit din. 
Baiaban, Zaharia, Cîrnu, _ 
Matei s-a clasat pe locul 
altă finală, fiind întrecut 
Poloniei.

Petcu + 
secund în 
de echipa

JAN POPPER
„Ceskoslovenski Sport“-Praga

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la Budapesta

ÎNTÎLNIREA DE CAIAC-CANOE DINTRE
JUNIORII ROMÂNI Șl MAGHIARI

BUDAPESTA, 10 (prin telefon). Timp 
de două zile, sîmbătă șl duminică, în 
localitate s-a desfășurat intilnirea bi
laterală dintre reprezentativele de caiac- 
canoe juniori ale Ungariei șl Româ
niei.

Cea dintîi reuniune a fost dominată 
de calaciștii și canoiștii țării gazdă, 
care au cucerit locurile întll în toate

NĂSTASE LUPTĂ GREU
ÎMPOTRIVA LUI BERTOLUCCI!

ROMA, 10 (prin telefon). — Pe 
terenurile de la Foro Italice, tenis- 
menii angajați în partidele semifi
nale ale probei de simplu bărbați, 
ale „internaționalelor1' italiene, au 
dat o luptă neașteptat de strînsă. 
în prima întîlnire de pe program, 
campionului spaniol Manuel Oran- 
tes i-au fost necesare cinci seturi 
și două tie-breakuri pentru a se 
departaja în învingător, în fața pro
fesionistului olandez Tom Okker. A 
cîștigat Orantes, cu 3—6, 6—3, 7—6, 
4—6, 7-6.

Au intrat pe teren, apoi, cam
pionul român Ilie Năstase și italia
nul Paolo Bertolucci. în fața unui 
public vizibil ostil, încurajîndu-și 
zgomotos compatriotul, sarcina lui 
Năstase s-a dovedit deosebit de 
grea. După mai bine de trei ore de 
joc, partida s-a întrerupt din cau-

za întunericului la scorul de 6—2, 
3—6, 6—3, 3—6, 4—0 pentru Ilie 
Năstase.

Au luat sfîrșit probele, feminine 
ale campionatelor internaționale ita
liene. Campioană la simplu este te- 
nismana aborigenă 
Evonne Goolagong,

o prestigioasă victorie 
americancei 

finală i 7—6,

australiană 
care reușeș- 

asu- 
Chris Evert, 

6—0. în se-

te 
pra 
în 
mifinale, Goolagong o întrecuse net 
pe jucătoarea cehoslovacă Vlasta 
Vopickova cu 6—2, 6—1 ; în timp 
ce Evert se calificase greu în fața 
Helgei Masthoff (R.F.G.) : 7—6,
6— 4. Iată și rezultatul finalei la du
blu feminin : Olga Morozova 
(U.R.S.S.), Virginia Wade (Anglia) 
— Martina Navratilova, Renata To
manova (Cehoslovacia) 3—6, 6—2,
7— 5.

probele. în ziua a doua, însă, juniorii 
oaspeți s-au revanșat, cîștigînd 
taculos cîteva probe. Iată, de 
rezultatele înregistrate : Simbătd : 
ieți : K 1—500 m ; 1. Kosztyan (Unga
ria) 1:55,0 : 2. Borsos (U) 1:56,0 : 3.
Mataclie (România) 1:58,1 : 4. Sold.
(R) 2:04.3 : K 2—500 m : 1. Kakoczi,
Ratkai (U) 1:45.0 ; 2. Kosztyan, Med- 
gyes (U) 1:45,4 ; 3. Filipov. Pamacat
(R) 1:47,0 ; 4. rvan, Andronic (R)
1:54,0 : K 4—500 m : 1. Ungaria (Bor
sos. Kadler. Fabian, Kocsis) ' 
România (Matache, Pamacai, 
Șold) 1:34.0 3. Ungaria II
România II (Ivan, Andronic, 
Roșea) 1:37,0 : c 1—500 m : 
(U) 2:10.0 : 2. Borsi (U)
Isai (R) 2:15,4 ; 4.
2:19,4 ; C 2—500 m : 1.
1:58,4 ; 2. Parmac. Ivan 
Toth, Petervari (U) ?:01,4"; 
nanțu (R) 2:06,6; C 7—500 m: 1. Un
garia 1:39.2 ; 2. România 1:39.8 : Fete s 
k 1—500 m : 1. Dragoș (U) 2:13,0 ; 2.
Rajczi (U) 2:17,6 ; 3. Ignatenco (R) 
2:19,0 ; 4. Ilioiu (R) 2:28,2 ; K 2—500 m s
1. Dragoș, Nagy (U) 1:59,6 ; 2. Piganov, 
Orlov (R) 2:05.2 : 3. Ignatenco, Roh (R) 
2:12,0 ; 4. Klareich, Rajczi (U) 2:13,2.

Duminică, fete : K 1—500 m : 1. Dra
goș (U) 2:14.8 ; 2. Rajczi (U) 2:16,0 ; 3. 
Ignatenco (R) 2:19,8 ‘ ’ —
2:20,0 ; K 4—500 m :
2. România 1:46,8 ;
1. Kosztyan (U) 
3:38,4 ; 3. 1-----
(R) 4:01,4 ;
Filipov (R)
(U) 3:37,0 : o. ozcicst, văii țu/ 
4. Matache, Andronic (R) 3:39,2 ; 
1000 m : I. “ * ’ - --- -
3:14,8; C 1—1 000 m : 1, 
4:25,0 ; 2. Isai (R) 4:36,6
(R) 4:44,4; C 2—1 000 m: 1.
Ivan (R) 3:54,6 ; 2. Pal, Nagy (U) 3:57,0 ;
3. Simiocenco, Gavrilov (R) 4:13,0: C7
—1 000 m : 1. România 3:40,6 ; 2. Ungaria 
3:41,1.

spec- 
altfel, 

bă-

1:33.0 ; 2.
Filipov.

1:35,0 4.
Ignatenco, 
1. Vaskuti 

2:14,0;
Simiocenco
Pal, Nagy i

(R) 1:39.3 ;
4. Isai,

3. 
(R) 
(V) 

: 3.
Fi-

4. Ilioiu (R) 
1. Ungaria 1:46,2 ;

Băieți, K 1—1 000 m:
. . 3:55,2 : 2. Șold (R)

Fabian (U) 4:00,8 ; 4. Ivan 
K 2—1 000 m : 1. Pamacai.

3:35,2 : 2. Fabian, Kocsis
3. Szelesl, Vari (U) 3:37,2 ;

k 4—
România 3:13,2 : 2. Ungaria 

Vascutl (U) 
; 3. Flnanțu

Parmac,

LASZLO NISZKACS
„Nepsport” -Budapesta

OXUL ROMANESC UNANIM ELOGIAT
Cu o luxație la articulația pumnu
lui drept, complet tumefiat, deci 
vădit handicapat, el a luptat vite
jește împotriva fotografului din 
Nisa, rutinatul Cosentino, maestru 
al eschivelor și magistral în viteza 
de execuție. Chiar în clipa înfrân
gerii, Mircea Tone și-a atras sim
patia publicului, ca și a adversaru
lui, prin sportivitatea cu care a pri
mit decizia. Zîmbetul său trist în
cerca însă să ascundă durerea mîi- 
nii drepte. Antrenorul emerit Mihaî 
Petre a putut fi mîndru că a cres-

briei Pometcu a fost scandat ca al 
adevăratului campion. Aceasta a 
fost o bună introducere la meciul 
ce Urma, finala categoriei semiușoa- 
ră. 
cut 
ani 
din 
campionilor europeni. Faima polo
nezului Tomczyk, vaîoarea sa teh-

Brăileanul Simion Cuțov a fă- 
ca pentru a doua oară în patru 
numele patronimic al familiei 
Deltă să marcheze un titlu al

A fost o seară bună pentru bo
xul nostru și aprecierile favorabile 
la adresa sportivilor români conti
nuă în conversațiile particulare, ca 
și în presă. Nu puțini sînt cei care 
consideră că lotul românesc a fă
cut la Belgrad cea mai bună figură. 
De rezultatele tehnice, cel mai ade
sea nu își 
tisticienii,

Clasamentul campionatelor europene întocmit 
ținute :

mai amintesc decît sta- 
dar considerațiile gene-

pe baza medaliilor ob-

Cu o rundă înainte de terminarea tur
neului feminin de șali do la Piotrkow 
Tribunalski (Polonia), în clasament con
tinuă să conducă maestra poloneză Py- 
telj cu 8 p, urmată de Krumova (Bul
garia) — 7 p, Asenova (Bulgaria) 61,'. p. 
Șahista româncă Eleonora Gogîlea, care 
în runda a 12-a a remizat cu poloneza 
Heljwig, ocupă locul 5, cu 5*/. p.

Au luat sfîrșit competițiile internațio
nale motoclcliste care se desfășoară în 
fiecare an pe Insula Man (Anglia). La 
clasa 250 cmc, victoria a revenit engle
zului Charlie Williams („Yamaha"), cu 
o medie orară record de 169,980 km. La 
500 cmc a cîștigat australianul John 
Findlay („Suzuki"), 330 km în 2 h 13:45, 
— medie orară 163,390 km. Alte rezul
tate : clasa 125 cmc — Tommy Robb 
(Anglia) pe „Yamaha" — medte orară 
143,040 km : clasa 750 cmc — Klaus En
ders (R.F.G.) pe „B.M.W." — 149,680 km.

REZULTATE TEHNICE : skeet (ta
lere aruncate din turn — 20(1 buc.): 
L GH. SENCOVICI (ROMANIA) - 
câștigătorul „Marelui premiu Carpați" 
196 t — nou record național (pe 
manșe : 99—97) 2. A. Socharski (Po
lonia) 193 t, 3. R. Castrillo (Cuba) 
192 t (baraj 25), 4. S. Torres (Cuba) 
192 t (baraj 24), 5. P. Jimenez (Spa
nia) 190 t. 6 A. Villa (Spania) 183 
t... 9. G. Pintiiie 186 t... 12. D. Bu- 
cluru 184 t. Juniori (150 t)i 1. J MA
YER (UNGARIA) 141 t - cîștigătorul 
„Mareîu Premiu Carpați", 2 V. Pe- 
trovan (România) 140 t, 3. Maria 
Heszelle (Ungaria) 140 ț. Pistol ca
libru mare 30 + 30 f : 1. I. BAKALOV 
(U.R.S.S.) 591 p — campion interna
tional al României) (precizie — 292, 
viteză — 299) — barai 148 p, 2. I. 
Nemety 591 p (293—298) — baraj 147 
p. 3. V" Hurt 588 (290—298), 4. VI. Hyka 
586 p, 5. P. Vana 580 p. (toți din 
Cehoslovacia)... 9. L. Giușcă 580 p 
(287—293)... 14. V. Atanasiu 575 p. 
Armă standard 3x20 f senioare: 1. 
VALERIA SABATKA (Iugoslavia) 
571 p (pe poziții : culcat 198, picioa
re 183. genunchi 190) — campioană 
internațională a României, 2. Ma
riana Tomescu (România) 566 p, 3. 
Klare Pieii (R.F.G.) 565 p. 4. Brigitte 
Rie.kev/old (R.D G.) 564 p, 5, Elke 
Becker (R.F.G.) 262 p, 6. Gordana 
Jozic (Iugoslavia) 562 p, 7. Ioana

•Soare 562 p, ?. Ana Goreti 561 p... 
11. Mariana Feodot 560 p, 12. Magda 
Eorcea 560 p ; juniori : 1. S. PEJO- 
VICI (Iugoslavia) 566 p (1S3—182— 
191) — campion internațional al 
României, 2. K. Hillerbrandt (R.F.G.) 
561 p, 3. Gh. Barbu (România) 
4. J. Milov (Bulgaria) 558 p, 
Teodorii (România) 558 p. 6. 
Markovici (Iugoslavia) 557 p. 
Grosarii 557 p... 11. Vasilica 
552 p, 12. L. Ilovici 551 p.

Organizarea competiției a fost ire
proșabilă. federația de specialitate 
și comisiile sale tehnice achitîndu-se 
excelent de multiplele sarcini pe ca
re le-au avut pe parcursul celor 
patru zile de întreceri.

559 p.
5. M.

Malisa
7. S. 

Manea

I. a închiderea galei finale, oficiali, 
antrenori și tehnicieni au făcut de
clarații trimisului Agerores :

DONALD HULL (S.U.A.), preșe
dintele Asociației americane de box 
amator : „Am venit special Ia Bel
grad pentru a urmări finalele euro
penelor. Sinicin interesați, deoarece 
echipa americană va evolua anul a- 
cesta în Europa. DIN NOU AM 
FOST IMPRESIONAȚI DE EXCE- 
I.ENȚTI BOXERI ROMANI".

J. RESTEAU (Franța), președintele 
federației franceze de box : „Româ
nii sînt boxeri plini de tempera
ment. Imprimă luptei un ritm rapid, 
sînt totdeauna în atac. CEI MAI 
TEHNICI BOXERI AI COMPETIȚIEI 
AU FOST POMETCU și CUȚOV. 
precurm si

LUCIANO 
bfu in 
A.E.B.A. : 
CHIP A 
DINTRE 
uia trebuia să 
europeni si j

POMETCU 
iugoslavul Parlov”

FILENI (Italia), mem- 
Comitetul executiv al

„După părerea mea. E- 
ROMĂNIEI ESTE UNA

CELE MAT BUNTE. Româ- 
i aibă trei campioni 

___ ............  nu doi. POMETCU 
FIIND ADEVĂRATUL ÎNVINGĂTOR 
LA CATEGORIA PANĂ11.

cut un sportiv de înaltă ținută mo
rală.

Abia s-a încheiat finala catego
riei pană și toată lumea a știut că 
de fapt învingătorul moral al aces
tei clase se află pe treapa a 
treia a podiumului. Numele lui Ga-

Turneul internațional de pentatlon modern de la Sofia
Concursul internațional de pentatlon 

modern desfășurat la Sofia s-a încheiat 
duminică la prînz, o dată cu disputarea 
probei de cros. în această ultimă 
probă pe primul loc s-a clasat sportivul 
sovietic Samoderskenkov (U.R.S.S.) cu 
12:57.8 — 1 234 p, urmat de Petschak 
(Polonia) 13:06.1 — 1 207 p și Bogdanov 
(Bulgaria) 13:26.0 — 1 147 p. Sportivii
români au realizat următoarele punc
taje la cros : Spîrlea — 1 069 p, Călina 
997 p, Cosmescu 976 p. La individual

compus a terminat învingător penta- 
tlonistul maghiar Borlay cu 5 232 p. 
Pe locurile următoare : Samoderskenkov
— 5 103 p, Bratanov (Bulgaria) — 5 068
p. Dumitru Spirlea — 4 959 p, Andonov 
(Bulgaria) — 4 967 p. Călina — 4 864 P- 
Pe echipe, rezultatele finale arată ast
fel : Bulgaria — 14 825 p, ~
14 565 p, Ungaria — 14 548 p,
— 14 357 p, România — 14 334 p, 
hoslovacia — 13 313 p.

U.R.S.S. — 
polonia 

Ce-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

U.R.S.S. 
ROMÂNIA 
IUGOSLAVIA 
R.D.G. 
FRANȚA 
UNGARIA

7. POLONIA 
BULGARIA 
R.F.G. 
SPANIA 
SCOTIA 
OLANDA 
FINLANDA

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Total
7
7
4
5
2
2
5
4
3
2
1
1
1

aur
4
2
2
1
1
1

argint
1
2
1
1

3
1
1
1

bronz
2
3
1
3
1
1
2
3
2
1
1
1

1

„Cele 24 de ore de la Le Mans11, clasica 
probă de automobilism, a fost cîștigată 
la actuala ediție de echipajul Henri Pes- 
carolo—Gerard Larousse, pe „Matra — 
Simca". Învingătorii au obținut pe cele 
355 de ture, totalizînd 4853,945 km, o 
medie orară-record de 202,247 km.

nică. au fost ineficiente în fața tem
peramentului dezlănțuit al tînăru- 
lui Simion, cu care fratele său Ca- 
listrat se poate mîndri pentru că 
perpetuează gloria sportivă a fami
liei. Combativitatea, aliată cu tac
tica, au fost armele tînărului cam
pion care într-un singur an a colec
ționat două titluri : unul la tineret 
și celălalt Ia seniori. Președintele 
Federației române de box, Gheor- 
ghe Guriev, era plin de emoție cînd 
a fost solicitat — în calitatea sa de 
vicepreședinte al A.E.B.A. — să-i 
înmîneze lui Cuțov medalia de aur. 
Fără a mai vorbi de calda îmbră
țișare care îl aștepta pe Simion din 
partea antrenorului emerit Ion Popa, 
coordonatorul lotului român la 
Belgrad.

Ultimele clipe de tensiune ale 
serii le-am trăit cu prilejul dra
maticului meci purtat de Alee Nas- 
tac cu vestitul campion olimpic Le- 
meșev. Schimburile dure de lovi
turi au 
finalei de la Madrid, unde Năstac 
a avut 
puternic. Ca și atunci, balanța vic
toriei s-a înclinat mereu cînd în- 
tr-o parte, cînd în alta. Chiar dacă 
nici acum Năstac nu a obținut tit
lul continental, rămîne în schimb 
faptul că el a luptat din răsputeri, 
asumîndu-și riscuri cu ambiție și 
voință.

fost într-un fel o reluare a

de asemenea un adversar

rămîn. cu o mai mare putererale 
de impresionare.

La sfîrșttul serii, boxerii din cele 
22 de țări prezente și-au luat ră
mas bun, urîndu-și să se revadă în 
1975, la Katowice, la cea de a 21-a 
ediție a campionatelor europene de 
box. -■

tn concursul atletic de Ia Richmond (Vir
ginia), Kipchoge Keino a cîștigat cursa 
de douâ mile în 8:55,2. Pe 60 yarzl, 
I. L. Ravelomanantsoa (Rep. Malgașă) — 
6.0 sec. l-a întrecut cu o zecime de 
secundă pe Warren Edmonson (S.U.A.). 
Proba de aruncarea greutății a fost do
minată de atlețîi americani : Brian Old
field — 21,14 m : Fred Debernardi — 
20.52 m ; Randy Matson — 20,19 m. Alte 
rezultate : înălțime — Radetich 2,21 m ; 
830 y — Fisher (Australia) 1:53,6 ; lun
gime — Hines — 7,92 m ; 60 y g — Gib
son 7.1 ; 60 y feminin — barbara Fer
rell 6,7.

de baschet ale Ceho.Selecționatele ______ _____ ________
slovaciei au susținut noi meciuri în ja
ponia. Formația masculină a jucat la 
Takamatsu cu echipa „Matsushita Elec
tric". pe care a învins-o cu 89—63 
(45—30). Baschetbalistele cehoslovace au 
terminat la egalitate : 54—54 (34—28) cu 
selecționata orașului Sendai.

AGENDA SĂPTAMÎNH
11-17 TENIS Turnee internaționale, pentru Marele 

Premiu F.I.L.T. — la Nottingham (B), 
Hamburg (B) și Bruxelles (C).

11—18 HALTERE Campionatele europene, la Madrid.
12—15 Congresul Uniunii Internaționale de 

patinaj (I.S.U.), la Copenhaga.
13 FOTBAL Ungaria — Suedia, în preliminariile 

CtM. (gr. I), la Budapesta ; Austria
— Brazilia (amical), la Viena.

13—18 TIR Campionatele internaționale ale unga
riei, la Budapesta. ■

14 FOTBAL Italia — Anglia (amical), la Torino.
14—16 ATLETISM Campionatele A.A.U., la Bakersfield 

(California — S.U.A.).
14—17 CICLISM Cursa „Midl-Libre".
15—18 Turul Luxemburgului.
15—22 Turul Elveției.
15—24 Turul Austriei.
16 ATLETISM Jocurile britanice, la Edinburgh.

FOTBAL R. F. Germania — Brazilia (amical), în 
Berlinul Occidental.

16-17 ATLETISM Triunghiular U.R.S.S. — R. F. Ger
mania — Italia, la Leningrad.

MOTO Marele Premiu al Iugoslaviei, la Opa- 
tija.

17 AUTO Marele Premiu al Suediei (formula I).
17-21 PENTATLON MODERN Concurs internațional, la Kiev.
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