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NUMEROASE SURPRIZE AU DECIS UL TIMELE

«și toflcial) cursurile a-au 
cfltelt vineri, adevărata va
canță a început ieri, după 

oe elevii au participat la tradițio
nalele serbări de încheiere a anu
lui școlar, desfășurate în unitățile 
de învățămînt din tonte orașele ?i 
«stele țării. Momentul a avut un 
plus de semnificație (1 strălucire 
prin faptul că a omagiat, în același 
timp, șl „Ziua pionierilor", sărbă
toarea copilăriei luminoase și feri
cite, ferite de griji a tinerelor vlăs
tare ale patriei.

Ceremoniile serbărilor au respec
tat un program riguros, binecunos-

out Raportul primit de comandan- 
tul-taatructor, clipa solemnă a înăl
țării drapelului patriei, în timp 
ce întreg „careul" Intona ctatecul 
atît de drag românilor „Trei eulorl 
cunosc pe lume”, apoi scurte alocu
țiuni de felicitare adresate copiilor 
de directorii ♦colilor' |i de repre
zentanții comitetelor de părinți- Au 
urmat împărțirea premiilor și dis
tincțiilor pionierești acordate frun
tașilor la învățătură și bună pur
tare, programele artistice șl în
trecerile sportive.

O zi solemnă, de neuitat, cu co
ronițe, diplome și victorii

LOCURI Șl AU SIMPLIFICAT LUPTA PENTRU TITLU
* La egalitate de meciuri cu Dinamo, Universitatea Craiova are un avantaj de două puncte • Practic, 
Sportul studențesc și „U“ Cluj, ocupante ale ultimelor locuri • F. C. Argeș, o mare opțiune pentru par
ticiparea la Cupa U.E.F.A. • F. C. Constanța a realizat a doua victorie din etapă, în deplasare.

CLASAMENTUL

Nunweiller a reluat puternic și 
portarul Ghiță, surprins, a respins 
mingea în apropierea porții sale. 
Sălceanu, atent, a șutat plasat și a 
deschis scorul. (Fază din meciul Di
namo — S.C. Bacău).

Foto : PAUL ROMOȘAN

19 GOLURI: OBLEMENCO (Univ. Cra- 
iova) — 3 din 11 m.

13 GOI.UKI : Dumltrache (Dinamo). 
Roznai (Jiul), Pescaru (Steagul roșu)
— 2 din 11 m.

12 GOLURI : Roșu (F.C. Argeș), Lu- 
Cascu (Dinamo) — 2 din 11 m.

9 GOLURI : Marcu (Univ. Craiova), 
Năstase (Steaua), Adam (C.F.R. Cluj)
— 4 din 11 m.

8 GOLURI : Mărculeseu (F. C. 
stanța), Iordănescu

Con-
(Steaua), Țegean

GOLGETERILOR
(C.F.R. Cluj), Mulțescu (Jiul) — 2 din 
11 m, Naghi (A.S.A.) — 2 din 11 m.

7 GOLURI : Troi (F.C. Argeș). Bro- 
șovschi și Kun (U.T.A.). I. Constantin
(Petrolul), Mureșan (A.S.A.). Țarălungâ 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m. M. Ste- 
lian (Rapid) — 1 din 11 m, Dembrov- 
schi (S.C. Bacău) — 2 din 11 m.,

6 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova),
Dudu Georgescu și Pușcaș (C.S.M. Re
șița). M. Sandu și Moldoveanu ;?r. 
studențesc), Dumitriu III (Rapid), Do- 
mide (U.T.A.). Dumitru (Steaua), 
Nunweiller (Dinamo), Mureșan (.. U-‘ 
Cluj) — i din ii ni, Beldeanu (C.S7M. 
Reșița) — 4 din 11 m

(Sp.

R.

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

— „U" Cluj
— Steaua
— F. C. Constanța
— Sportul studențesc
— Univ. Craiova — aminat
— F. C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sport Club Bacău

pentru

CITIȚI IN PAGINA A III-A RE
LATĂRI DE LA MECIURulE PE
NULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNIV. CRAIOVA
Dinamo
F. C. Argeș
C.F.R. Cluj
Sport Club Bacău 
Steaua
Steagul roșu
F. C. Constanța

9. Jiul
10. Petrolul
11. Rapid
12. C.S.M. Reșița
13. U.T.A.
14. A.S.A.
15. Sportul studențesc
16. „U" Cluj

28
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29

14
15
13
11
12
9

11
10
11
9
7
8
7
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7

9
5
7

11
8

12
7
8
6

10
12
10
11

3
13

8

5
8
9
6
9
8

11
11
12
10
10
11
10
15
11
14

37
35
33
33
32
30
29
28
28
28
26
26
25
25
23
22

ULTIMA ETAPĂ (miercuri 20 iunie)
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
Sport Club Bacău 
F. C. Constanța 
Steaua
Sportul studențesc 
„U" Cluj
F. C. Argeș

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

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

STEAUA §1 J TIMIȘOARA
(primele două clasate)

AU CÎȘTIGAT ÎN DEPLASARE
Campionatul de rugby se apropie 

de sfîrșit. Lucrul acesta se simte 
și vede lesne mai ales dacă urmă
rești partidele oficiale acum, la fi-_ 
nele sezonului, cînd toate „jocurile 
sînt făcute", atît în fruntea, cit și în 
subsolul clasamentului, cînd mai 
fiecare și-a încheiat socotelile. Ar 
fi fost, deci, mai firesc ca tocmai 
din aceste motive— relaxante să se 
joace un rugby bun, în scopul unei 
neîmplinite încă reabilitări. Dar 
moleșeala unei zile de vară, care 
te îmbia, parcă, către vacanță, 
pare să-și fi pus prematur stăpî- 
nire pe echipele noastre — fruntașe 
și mai puțin fruntașe — deopotrivă. 
Și ar mai fi de remarcat: ținuta ne
îngrijită a jucătorilor (tricouri mur
dare sau decolorate, fără numere pe 
spate), ca și situația descurajantă, 
care persistă de 
asista pasivi la 
al programării 
„concurență", a 
aproape simultane și pe terenuri ex
trem de îndepărtate, cum ar fi, de 
exemplu, Parcul Copilului și Gloria 
(lingă uzina Republica). Oare n-au 
înțeles încă acei care fac aseme
nea programări că în acest mod

atîta vreme, de a 
faptul inadmisibil 

în București, la 
unor jocuri la ore

se face un real deserviciu rugbyului 
nestimulînd un public și așa destul 
de restrîns?

Și acum cîteva cuvinte despre me
ciurile etapei a 25-a (penultima). 
De subliniat un aspect semnificativ: 
favoriții au învins pe toată linia, 
primele două clasate (Steaua și Uni
versitatea Timișoara) cîștigînd chiar 
pe terenuri adverse.

• în Parcul Copilului se anunța 
cel mai important joc din Capitală. 
Spunem „se anunța", deoarece pe 

teren lucrurile nu au stat chiar 
așa și aceasta din vina oaspeților 
(Știința din Petroșani), care au 
părut a avea o echipă vlăguită. Gri- 
vița roșie a profitat prompt de o 
asemenea situație, administrînd pe- 
troșănenilor, clasați în continuare pe 
locul 4, o înfrîngere destul de netă: 
12—0, după două reprize simetrice 
și ca scor și ca înfățișare. Toate 
punctele învingătorilor au fost însă 
obținute prin lovituri de picior, ceea 
ce nu-i prea... onorant. Au înscris

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Surprize peste surprize, 
ieri, în penultima etapă 
a campionatului Divi

ziei A, în., care echipele 
gazdă n-au reușit decît în- 
tr-un singur meci să-și va
lorifice avantajul terenului, 
acest aliat pe care se con
tează atît de mult în fotbal.

Dacă ne-am propune să fa
cem un... clasament al aces
tor surprize, pe primul loc 
ar trebui să figureze, fără 
doar și poate, egalul de la 
București, dintre Dinamo, 
care părea să aibă un finiș 
irezistibil, și Sport Club Ba
cău. ce nu putea spera prea 
mult în fața dinamoviștilor, 
mai ales în aceste momente 

foc pentru bucureșteni. 
situat, pe primul Ioc a- 
rezultat neașteptat, și 

pentru greutatea pe care o 
are — sau o poate avea — 
în lupta pentru titlu, punctul 
pierdut ieri de Dinamo.

Un alt rezultat care cîntă- 
rește mult, este cel înregistrat 
în meciul Rapid — F. C. Ar
geș, el propulsînd echipa ar- 
geșeană pe locul al treilea și 
dîndu-i mari șanse de a par
ticipa la „Cupa U.E.F.A.", 
participare la care mai can
didează C.F.R. Cluj și poa
te și Sport Club Bacău, și 
formație ambițioasă și cu o 
formă remarcabilă.

Dintre punctele de aur 
face parte și cel cucerit de 
A.S.A. Tîrgu Mureș, la Pe
troșani, în timp ce victoria 
obținută de F. C. Constanța, 
la Reșița, prin prisma pozi
țiilor din clasament ale con- 
stănțenilor și reșițenilor, nu 
are efecte deosebite, ea con- 
firmînd, în orice caz, forța 
de joc renăscută a echipei 
oaspe, care cunoscuse ani 
de-a rindul fiorii victoriilor 
asupra formațiilor din frun
tea clasamentului și nicide
cum emoțiile retrogradării.

Univemitatea Cluj și Spor
tul studențesc au rămas pe 
ultimele locuri, cea din urmă 
etapă neputînd să mai a- 
ducă altceva, decît, cel mult, 
o schimbare între ele, lucru 
lipsit de importanță prac
tică. (J. BERARIU).

IOSIF NAGHI — 63,32 m
NOU RECORD NAȚIONAL

LA ARUNCAREA DISCULUI
In cadrul întrecerilor etapei ju

dețene a campionatului național de 
Seniori, duminică, la Tg. Mureș, re
cordmanul României la aruncarea 
discului Iosif Naghi a obținut un 
excelent rezultat: 63,32 m. Perfor
manța reprezintă un nou record ăl

țării, corectîndu-1 pe cel 
aparținea tot lui Iosif 
2,64 m. Iată seria celor 
realizate de recordman:
60,54 m — 61.46 m — 
63,04 m — 63,32 m!

vechi (care
Naghi) cu 

6 aruncări 
61,40 m — 
61,04 m —

Vacanța, prilej de noi întreceri pentru copii...

J j

sportiv*. Aoum, începe dulcea p®» 
rloadă a vacanței mari, cu toate 
bucuriile *1 visele al împlinite. în
cep taberele așezate In cele mai 
frumoase locuri ala patriei, încep 
întrecerile sportive nesfirșlte. Dar 
cite satisfacții nu aduce vacanța I

Dascăli pricepu#, «u tnîmi mart 
*1 calde, veghează ea la sfîrșitul 
el copiii noștri, arși de soarele 
verii, mîngîiațl de valurile mării și 
de aromele munților, să fie mal 
sănătoși, mai puternici, gata să în
ceapă cu forțe proaspete un nou 
an de muncă și de învățătură. ,

FESTIVALUL
COPIILOR, 

LA TIMIȘOARA
Primele ore ale dimineții au găsit 

animate străzile și bulevardele ora
șului de pe Bega.’ Grupuri compacte 
de copii, frumos îmbrâcați, plini de 
voioșie, se îndreptau spre „Casa pio
nierilor”, unde urmau să-i întîmpine 
pe cei 300 de oaspeți din toate jude
țele țării, veniti aici să-și petreacă 
primele zile ale vacanței.

Festivitățile dedicate sărbătoririi 
„Zilei pionierului" s-au desfășurat in 
Parcul central, străjuit de monumen
tala Statuie a eroilor, unde se aflau 
peste 4 000 de purtători ai cravatelor 
roșii.

în tribuna centrală au luat loc to
varășii Virgiliu Radulian, președinte
le Consiliului național al Organizației 
pionierilor din România, Ilie Moro- 
dan, secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., George Micota, pri
marul orașului Timișoara, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai instituțiilor orașului.

După prezentarea raportului de că
tre pionierul Mircea Botoca, partici- 
panții au fost salutați de tovarășii 
Pavel Bordea, președintele C.J.O.P.- 
Timiș și Virgiliu Radulian. în con
tinuare, după defilarea impecabilă a 
detașamentelor, au avut loc, pe tere
nurile școlilor, numeroase și atracti
ve întreceri sportive, la care au luat 
parte și pionieri sosiți din alte orașe 
ale țării. Simultan s-a desfășurat 
concursul de orientare turistică dotat 
cu „Cupa roza vînturilor" si o între
cere aplicativă între echipaje de 
„expediționari". După-amiază, pionie
rii timișoreni au urmărit un specta
col de gală în sala Teatrului națio
nal. Ziua s-a încheiat cu un grandios 
foc de artificii și cu o retragere cu 
torțele pe străzile orașului.

începind de astăzi, Timișoara va 
găzdui numeroase manifestări sporti
ve pionierești.

Petre ARCAN, coresp. județean

HOTĂRÎREA DE PARTID Șl PLANURILE DE MĂSURI ELABORATE GENEREAZĂ ENERGII Șl INIȚIATIVE NOI

9

ATRACTIVE SI
J

Mâi" puțin ancorat, deocamdată, în 
aria performanței, județul Suceava își 
îndreaptă prioritățile către activități
le sportive de masă. Este — de altfel 
— și direcția principală stabilită, nu 
de mult, la plenara C.J.E.F.S., mo
ment important în . viața sportivă a 
cetățenilor din această zonă a țârii 
și punctat în finalul lucrărilor cu un 
substanțial plan de măsuri.

Ce s-a realizat pînă acum — după 
angajamentele asumate în plenară — 
din acest document de planificare a 
muncii sportive, care reunește deopo
trivă toți factorii cu responsabilități 
sau atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului ?

O recentă Vizită efectuată în Țara 
de Sus a Moldovei ne-a relevat faptul 
că activiștii sportivi de aici manifes
tă multă operativitate, demarajul se 
prezintă promițător.
„PLAIURI SUCEVENE", O ÎNTRECERE 
DE MASA CARE TINDE SA CAPETE 

TRADIȚIE
Se știe ce rezultate frumoase a în

registrat inițiativa organizării unei

INTERESANTE PENTRU TINERET
nele ci și orașele din acest județ, 
grupate după criterii zonale.

Cu alte cuvinte, una din cele mai 
reprezentative competiții sportive de 
masă din județul Suceava prezintă? 
mari sorți de izbindă, pe fir propa
gandistic și mobilizatoric. Foarte 
bine! 1

LA START, FETELE DIN ȚARA DE 
SUS A MOLDOVEI !

un

o 
la

TRIUNGHIULARUL DE PROBE COMBINATE ROMÂNIA - FRANȚA ITALIA

VASILE BOGDAN Șl ECHIPA ROMÂNIEI
PE PRIMUL LOC LA DECATLON

După două zile de întreceri des
fășurate pe stadionul Tineretului din 
Capitală, aseară la ora 20,40 se cu
noștea învingătorul decatlonului din 
cadrul triunghiularului România — 
Franța — Italia. El este VASILE 
BOGDAN si bucuriei de a-1 fi văzut 
cîștigător după o dispută 
redutabilii atleți francezi și,

Tinărul student clu
jean, Vasile Bogdan, a 
confirmat 
cîștigarea 
rului internațional de 
decatlon, că este șeful 
de promoție al specia
liștilor noștri in pro
ba... probelor atletis
mului. Este cert că da
că timpul ar fi fost 
mai îngăduitor, rezul
tatul lui ar fi fost și 
mai bun.

ieri, prin 
triunghiula-

,OL^

• Christine Wartel și reprezentativa Franței — învingătoare la pentatlon • 
Aruncarea suliței a favorizat ascensiunea atleților români • Rezultate foarte 

bune in ciuda timpului neprielnic

neprielnice — pot fi socotite deosebit 
de bune, sperăm să fi creat în 
linii mari imaginea succesului frumos 
repurtat de atleții noștri în această 
probă a probelor. Pentatlonul a re-

dîrză cu 
mai ales.

Spre satisfacția puținilor spectatori 
care au venit pe „Tineretului", băieții 
noștri s-au impus net. Radu Gavrilaș 
— 14,5 s, Andrei Șepci — 14,6 s și 
Vasile Bogdan 15,0 s s-au clasat pe 
primele locuri, contribuind la apro
pierea reprezentativei noastre de re-

Hristache NAUM 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag, a 4-a)

cu vremea — care nici duminică n-a 
vrut să devină un aliat al atleților 
(4 reprize 'de... ploaie !) — i se a- 
daugă și aceea — nu mai puțin in
tensă — de a fi consemnat succesul 
reprezentativei ROMÂNIEI in dis
puta cu Franța și Italia. Notînd că 
Andrei Șepci a ocupat locul II și 
că rezultatele lor — în condițiile sta
dionului Tineretului și ale .vremii

venit pe merit și detașat 
tantelor Franței, cărora li 
laude nu numai pentru modul deplin 
în care au dominat, ci si pentru per
formantele realizate.

DECATLON

reprezen- 
se cuvin

Prima din cele 5 probe ale zilei a 
ii-» * dsaaftbBișW a fesi jg g-

întreceri sportive de masă intitulată 
sugestiv „PLAIURI SUCEVENE". Nu
mai în anul 1972 Ia startul acestei 
acțiuni destinată să atragă în practi
carea exercițiului fizic tineretul să
tesc au luat parte aproape 45 000 de 
tineri și tinere în cadrul a 380 de 
duminici cultural-sportive. „Plaiurile 
sucevene" au echivalat cu zile de au
tentică sărbătoare în multe comune 
ale județului, Ia Vama și Păltinoa- 
sa, la Rădășeni și Brodin’a, la Dum
brăveni și Vicovul de SUs, la Xpo- 
tești și Marginea. Etapa finală, des
fășurată la Rădăuți, a înregistrat 
mare succes.

Acum, sucevenii au declanșat 
nouă ediție a „Plaiurilor". De
mijlocul lunii mai sînt consemnate 
primele întreceri. Ele s-au bucurat 
de un mare interes în comuna Ho- 
rodnic, de pildă, în special probele 
de atletism și competițiile de fotbal, 
handbal șl volei. O zi întreagă de 
întreceri la disciplinele semnalate și 
separat la oină și ciclism, alte spor
turi îndrăgite de cei din Horodnic. 
De notat că alături de sportivii co
munei au luat parte și alții — ca in
vitați — din Gâlănești și Satu Mare. 
Activitățile culturale au completat 
programul, apreciat prin călduroase 
aplauze de mii de spectatori.

La fel s-au petrecut lucrurile și în 
comuna Zvoriștea. unde s-au prezen
tat și sportivii din așezările rurale 
învecinate, Adîncata și Mitocul Dra- 
gomirnei. Fotbalul, handbalul, curse
le de alergări au constituit punctul 
forte ai întrecerilor.

O mențiune — pentru această eta
pă — și sportivilor prezenți în cen
trul de comună Cornul Luncii (îm
preună cu tinerii din Slatina și Mă
lini) pentru care sportul începe să 
însemne foarte mult în bugetul de 
timp liber al fiecăruia.

De notat faptul că acțiunea „Pla
iuri sucevene" va continua pînă la 
15 august, angajînd nu numai comu-

Una din criticile aduse la plenară 
activiștilor sportivi din acest județ 
se referea la slaba atenție manifes
tată față de atragerea elementului fe
minin de la orașe și sate în practica
rea exercițiului fizic, clupă preferin
țe și aptitudini. Sigur, la nivelul unui 
județ în care nu s-a întreprins a- 
proape nimic ani de zile în această 
direcție, nu este prea lesne să reali
zezi peste noapte salturi spectacu
loase. Dar — așa cum explica prof. 
Eugen Căbulcă, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S., trebuie spartă odată 
gheața.

Și în acest sens activiștii sportivi, 
cei din întreprinderi și instituții s-au 
gîndit să inițieze o competiție speci
fică intitulată ~
Sus, în întrecere", 
ză să aibă loc la 
clism și handbal,

„Fetele din Țara de 
Competiția urmea- 
atletism, volei, ci- 
după 1 iulie.

„FRUNTAȘ IN
SPORT", IN TOATE UNITĂȚILE DE 

PRODUCȚIE

MUNCA Șl IN

Colaborarea cu comitetele sindicale 
din întreprinderi și instituții se va 
face simțită mult mai concret decît 
în trecutul apropiat. O modalitate 
directă de a o realiza o constituie

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

NOI ÎNTRECERI ALE
Tenismenii 

tiv susțin în 
de verificare. Un „turneu de 6“ în
cepe azi, pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul. Participă urmă
torii jucători: Toma Ovici, Dumitru 
Hărădău, Viorel Marcu, Traian Mar-

din lotul reprezenta- 
aceste zile noi meciuri

TENISMENILOR FRUNTAȘI
cu, Viorel Sotiriu și Bebe Almăjan. 
Azi după amiază. începind de la 
ora 16, se dispută primele partide. 
Pe program figurează înlîlnirea 
dintre T. Ovici și V. Marcu, contind 
și pentru turneul final al „Cupei 
Progresul".

CIND PASIUNEA PENTRU SPORT SE ÎMBINA CU HĂRNICIA OAMENILOR

0 DUMINICA BOGATĂ LA DRĂGĂȘANI
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. Două evenimente au polarizat, 
ieri, atenția iubitorilor sportului din 
orașul Drăgășani: inaugurarea sălii 
de sport, și manifestările organizate 
cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani 
de la înființarea Liceului agricol, 
acțiuni desfășurate sub auspiciile 
comitetului orășenesc de partid, la 
care au luat parte, alături de locui
torii orașului, numeroși invitați din 
întreg județul Vîlcea.

Cunoscut nu numai pentru roade
le renumitelor sale podgorii, dar 
și pentru hărnicia celor care trăiesc 
și muncesc în Drăgășani, orașul ur
că cu fiecare an treptele dezvol
tării în toate domeniile de activitate. 
Și sportul nu face excepție, muni
cipalitatea dovedind o preocupare 
permanentă pentru a asigura cetățe-

nilor multiple posibilități de petre
cere utilă a timpului liber, de re- 
confortare. Un exemplu elocvent îl 
constituie și noua sală de sport, 
realizată în cea mai mare parte prin 
munca voluntară a locuitorilor, cu 
deosebire a tineretului, care au 
prestat mii și mii de ore, ea venind 
să se adauge celorlalte realizări în 
domeniul construcțiilor sportive, 
deja existente în oraș. Fără îndoia
lă, cetățenii Drăgășanilor au de ce 
să fie mîndri. Noua sală (care asigu
ră condiții de vizionare dintre cele 
mai bune pentru 400 de spectatori, 
are o lungime de 27 m, o lățime de 
15 m și o înălțime de 7 m; este do
tată cu toate încăperile și instalațiile 
anexă necesare) permite nu numai 
desfășurarea de competiții la multe

iii

ramuri de sport, ci și efectuarea an
trenamentelor echipelor orașului.

De altfel, o primă demonstrație 
despre multiplele posibilități de uti
lizare — în fața unui public care 
a umplut sala pînă Ia refuz — a 
fost oferită de sportivii Institutului 
de educație fizică și sport din Bucu
rești, care, invitați cu prilejul inau
gurării, au efectuat o serie de exer
ciții de gimnastică modernă (au fost 
prezente, printre altele, Maria Pre
da, triplă campioană națională, Sa
bina Șerbănescu, campioană națio-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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AGENDA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ
CONSTANȚA: START BUN IN 

VACANȚA DE VARA
Peste 15 000 de copil țl pionieri au 

participat la Întrecerile sportive or
ganizate astăzi (n.r. ieri) În județul 
Constanța.

în orașul de reședință, centrul de 
greutate al activităților l-a constituit 
frumosul Parc al copiilor (o adevă
rată mîndrie a municipiului) amena
jat, după cum se știe, prin muncă 
patriotică a cetățenilor. Atei au avut 
loc competițiile de baschet, minifot- 
bal, handbal șl tenis, iar pe lacul 
Tăbăcăriei — concursurile de canotaj, 
în cinstea „Zilei pionierilor" și a 
,,Zilei aviației", la Mamaia s-a des
fășurat un mare miting aviatic șl 
nautic (demonstrații de micro și navo- 
modele) cu participarea de copii con
structori din 15 județe. Pe un traseu 
amenajat la Medgidia s-a disputat 
un foarte original și mult gustat raliu 
de carturi.

Cornel POPA, eoresp. județean 

;,CUPA DIANA- - UN SUCCES
DEPLINI

Baza sportivă „Unirea Tricolor" 
din Brăila, a găzduit, timp de două 
zile, etapa municipală a „Cupei Dia
na", competiție polisportivă adresată 
fetelor. Finala de volei, opunlnd echi
pele Confecția și Voința, a revenit 
cu scorul de 2—1 celei dintâi. Voința 
și-a luat revanșa la handbal, 
gînd cu 6—4. întrecerea de 
desfășurată pe faleză, s-a încheiat 
victoria Lenuței Mărgineanu de 
Cooperativa Arta populară.

Bilanțul acțiunii este deosebit 
fructuos. Aducînd pe terenul 
sport cîteva mii de muncitoare din 
cadrul 
„Cupa 
scopul, 
succes 
tate,

cîști- 
cros, 

CU 
Ia

de 
de

cooperației meșteșugărești, 
Diana“ și-a atins pe deplin 
înregistrînd un remarcabil 
de participare și de populari-

I. BALTAG, eoresp.

SERBARE CÎMPENEASCA LA 
PESCÂREASA

Locuitorii orașului Cimpulung, a- 
matori de sport șl agrement In mijlo
cul naturii, au avut prilejul să par
ticipe, ieri, la o foarte reușită ser
bare cimpenească, organizată la Pes- 
căreasa. Cel peste 1 500 de cetățeni 
care au răspuns Invitației asociație! 
sportive Minerul nu au avut de re
gretat ci, dimpotrivă. Acțiunea a 
purtat toate atributele reușitei : or
ganizare excelentă, cadru pitoresc, 
program deosebit de bogat, din care

Gimnastica modernă cîștigă tot mai multă popularitate printre elevele din Constanța. Iată-le într-o frumoasă 
demonstrație de ansamblu pe stadionul orașului. Foto : S.BAKCSY
au făcut parte demonstrațiile spor
tive de haltere, box, judo, întrece
rile populare de volei, handbal și 
fotbal, numeroase jocuri distractive.

I. FEȚEANU, ooresp. județean

Întreprinderile textile 
fășurtndu-se întreceri 
animate, ia atletism, 
popice șl fotbal.

„Cupa textilistului"
ciației sportive „Drum nou“ din Ora
dea.

bihorene, des- 
deosebit de 

handbal, volei,
a revenit aso-

CROS DE VARĂ LA 
TG. MĂGURELE

Peste 600 de copii din școlile gene
rale nr. 1, 2 și 3 din Tr. Măgurele 
au închinat „Zilei pionierului" în
trecerea de cros la care au luat 
parte. Victoreia Ignat, Datina Mihai 
și Lucreția Mirea, la fete, Ghcorghe 
Maican, Gheorghe Cula șl Nicolae 
Uba, la băieți, au fost învingătorii'.

„CUPA TEXTILISTULUI 
ORADEAN"

In lumina sarcinilor Hotărlrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973, de a se organiza în
treceri pe ramuri de producție, la 
Oradea a fost Inițiată o „Cupă a 
textilistului", a cărui fază județeană 
s-a disputat ieri. Au participat peste 
300 de muncitori șl muncitoare din

0 DUMINICĂ BOGATĂ LA DRĂGĂȘANI...
(Urmare din pag. 1)

nală universitară', precum și Anca 
Ilie și Elisabeta Șterca), de scrimă 
(echipa de Divizia A), de yoga (Mi
roslav Artucov) și culturism (Cris
tian Mihăilescu). Lor li s-au adăugat 
gimnastele de la Liceul teoretic, ele
ve al anului al III-lea, echipa de 
judo U.M. Drăgășani, elevul Gheor- 
ghe Enache, la yoga, precum și com- 
ponenții lotului național masculin 
de volei, care au întâlnit într-un 
meci amical formația divizionară A, 
I.E.F.S.

Trecînd în 
de duminică, 
putem omite meciurile de baschet 
fete și handbal băieți, desfășurate, 
pe terenul de sport al liceului, în 
care au evoluat 
Rm. Vîlcea și 
gazdă.

Este greu ca 
dispunem să vă prezentăm mai pe 
larg realizările orașului Drăgășani 
în domeniul sportului. O vom face 
cu alt prilej, peptru că am întâlnit 
aici oameni pasionați, harnici, care 
nu precupețesc nici un efort pentru 
ca sportul, mișcarea fizică, să devi
nă o preocupare cotidiană a locui
torilor, a tineretului, îndeosebi. Vom

încheia, avînd certitudinea că fru
moasa duminică sportivă — pentru 
care îi felicităm din nou pe orga
nizatori și sportivi — va constitui 
un punct de plecare spre noi suc
cese în activitatea sportivă a orașu
lui Drăgășanl.

BUNĂ COMPORTARE A

V. DERHIDAN, eoresp.

ÎNTRECERILE MICILOR 
SPORTIVI BUZOIENI

dinPe stadionul C.S.M. Gloria, 
Buzău, peste 4 500 de copii au sărbă
torit, intr-un cadru emoționant, tra-

diționala Zi a pionierilor.
Tribunele arhipline, înțesate de pă

rinți, profesori, iubitori ai sportului, 
au urmărit un program deosebit de 
atractiv, care a cuprins : defilarea 
detașamentelor de pionieri din școli
le orașului, demonstrații de gimnas
tică modernă, lansări de mini-rachete 
și aeromodele, întreceri de atletism, 
fotbal, handbal și carting.

Seara, în jurul pitorescului foc 
de tabără, s-a desfășurat un splendid 
carnaval pionieresc, cu un bogat pro
gram artistic, concursuri de măști, 
clntece și dansuri.

Dumitru SOARE, eoresp.

MULTIPLE ACTIVITĂȚI ATRACTIVE
(Urmare din pag. I)

competiția „Fruntaș în muncă și în 
sport", în care primele întreceri s-au 
șl consumat, odată cu sfîrșitul lunii 
mai. Se remarcă asociațiile sportive 
din municipiul Suceava și din orașele 
Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei și 
Gura Humorului. Competiția are un 
caracter particular pentru fiecare 
asociație sportivă, disciplinele alese 
fiind acelea care se bucură de cea 
mai largă audiență a salariaților din 
unitatea respectivă. Se urmărește, în 
paralel, cu strictețe, felul cum cei an
gajați în întrecere se achită de în
datoririle lor în producție, dacă rea
lizează depășiri de plan, dacă fac 
parte din cercul inovatorilor, din co
lectivele pentru dirijarea economiilor 
de materii prime ș.a.m.d

Și în cazul acestei competiții ori
ginale va exista o etapă finală pe 
județ, pe care organizatorii o preco
nizează către sfîrșitul anului.

CINE ARE CALITATEA DE A FI PRE
ȘEDINTE DE ASOCIAȚIE SPORTIVA?

revistă manifestările 
de la Drăgășani, nu

echipele Șc. sp. din 
teamurile Liceului

în spațiul de care

IAȘI, 17 (prin telefon). La baza hi
pică din localitate au continuat în
trecerile din cadrul „Cupei Federa
ției", la obstacole.

La proba de ștafetă au participat 
12 echipe, numeroșii spectatori asis
tând la’ evoluții foarte bune ale că
lăreților. Dinamoviștii Oscar Recer 
cu Jak și Constantin Vlad cu Paring 
au reușit să realizeze cel mai bun 
timp și să cucerească primul loc în 
clasament. De notat, succesul spor
tivilor Ieșeni în această probă, în 
care au întrecut, la capătul unei 
lupte spectaculoase, pe reprezentan
ții clubului Steaua.

CLASAMENT : 1. Dinamo (O. Re
cer cu Jak, C. Vlad cu Paring) 
2:30,1; 2. C.S.M. Iași (Gloconda Pln- 
zaru cu Bart, M. Silvestru cu Atom) 
2:33,9 ; 3. Steaua (D. Vel ea cu Șa- 
ghla, D. Loneanu cu Pipăruș) 2:34,9;

CĂLĂREȚILOR «P
4. C.S.M. Sibiu (Al. Bozan cu Strop, 
M. Burtea cu Bondoc) 2:37,8 ; 5. 
Steaua (D. Velea cu Piersic, Dania 
Popescu cu Sonor) 2:39,0.

La startul probei de categorie 
mijlocie s-au prezentat 11 concu- 
rențl. Din nou, călăreții ieșeni au 
avut o comportare bună, reușind, 
prin Paul Mazilu cu Argint, care a 
evoluat fără greșeală, să cucerească 
primul loc.

CLASAMENT : P. Mazilu (C.S.M. 
Iași) cu Argint 0 p; 2. M. Burtea 
(C.S.M. Sibiu) cu Strop 4 p (1:26,3) ; 
3. I. Popa (Steaua) cu Goya 4 p 
(1:35,9); 4. Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) 
7 p.

Clasament pe echipe (după 4 pro
be) : 1. Steaua 165 p, 2. Dinamo 133 
p, 3. C.S.M. Sibiu 132 p, 4. C.S.M. 
Iași 122 p, 5. A.S.A. Cluj 20 p.
D. DIACONESCU, eoresp. județean

Este întrebarea pusă la consfătui
rile și instruirile organizate de 
C.J.E.F.S. Suceava cu cei peste 250 
de conducători de asociații sportive, 
întrebare absolut firească, menită să 
elimine formalismul de pînă ieri, 
cînd la conducerea consiliilor unită
ților sportive de Ia orașe șl, mai ales, 
de Ia sate s-au aflat, de foarte multe 
ori oameni, care aveau prea puține 
afinități cu această activitate.

Practica a arătat-o că nu poți fi 
un bun președinte de asociație spor
tivă, dacă nu te leagă nimic de a- 
ceastă activitate socială, dacă n-ai 
făcut (sau nu faci) sport, dacă nu 
cunoști sport și dacă n-ai spirit or
ganizatoric. Iată de ce C.J.E.F.S. Su
ceava s-a orientat bine atunci cînd 
a repus în discuție problema preșe
dinților de asociații sportive (250 la 
număr) și a recomandat alegerea ce
lor mai vrednici iubitori de spoj-t. 
Noii președinți, oameni pasionați, tot
odată cetățeni stimați, care cunosc șl 
apreciază cum se cuvine prevederile 
recentei Hotărîri de partid, sînt gata, 
acum, odată numiți, să dea un 
real impuls activității sportive de 
masă de la orașe și sate, șă facă să 
înflorească mișcarea sportivă suce
veana.

AL Vll-Iea FESTIVAL NATIONAL DE MINIBASCHET

TUTUROR PARTICIPANȚILOR, 0 CALDA URARE OE SUCCES!
' Preocuparea federației noastre de 
a atrage cît mai mulți tineri în 
practicarea continuă și organizată 
a baschetului a fost concretizată 
prin înființarea, cu aproape un de
ceniu în urmă, a activității de mi- 

. nibaschet care completează, astfel, 
celelalte trepte ale ierarhiei de 
vîrstă : copii, juniori mici, juniori 
mari și seniori. Ca urmare a pre
țioaselor indicații cuprinse în Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie—2 martie 1973, care 
a dat un puternic impuls, mișcării 
sportive din țara noastră, Biroul 
F.R. Baschet și comisiile locale au 
acordat un interes major dezvoltă
rii activității baschetului de masă, 
fapt ce a influențat favorabil a- 
supra creșterii numărului echipelor 
care au luat parte la întrecerile 
pe clase, licee, orașe și județe din 
cadrul Festivalului național de mi,- 
nibaschet, criteriilor republicane 
pentru juniori și copii. De aseme
nea, s-au amenajat multe terenuri 
cu suprafețe bituminizate în curți
le școlilor, la acest capitol dotări
le făcute de federație adueîndu-și 
un însemnat aport, în majoritatea 
județelor s-a continuat acțiunea de 
organizare a concursurilor pentru 
obținerea insignelor și ecusoanelor 
de minibaschetbaliști și pentru ini
țierea unor competiții cu caracter 
local, care să atragă cît mai mulți 
copii.

Succesele de pînă acum nu ar fi 
fost posibile fără înțelegerea și

sprijinul material și moral primit 
din partea Consiliului național al 
organizației pionierilor, Ministeru
lui Educației și Invățămîntului, 
presei, radioului și televiziunii.

Festivalul național, care se va 
desfășura de astăzi pînă miercuri, 
va constitui, sîntem convinși, o 
grandioasă trecere în revistă a rea
lizărilor în domeniul minibaschetu- 
lui. Cei peste 700 de copii, repre
zentând 60 de echipe din 87 de ju
dețe, vor demonstra că minibasche- 
tul a căpătat un pronunțat carac
ter de masă, că nivelul competiții
lor de inițiere a înregistrat un real 
progres în direcția însușirii proce
deelor tehnice.- Avem, de asemenea,

certitudinea că multiplele acțiuni 
educativ-culturale (concursurile de 
desene, poezii și cîntece, vizitele 
ce vor fi efectuate în locurile isto
rice șî de interes turistic) vor con
tribui la stimularea preocupărilor 
elevilor pentru aceste activități. In 
sfîrșit, credem că sucevenii se vor 
dovedi gazde primitoare și că spi
ritul lor gospodăresc va ajuta în 
mod nemijlocit la succesul deplin 
al celui de al VII-lea Festival na
țional al minibaschetbaliștilor.

Nu-mi cămine decît să urez de
plin succes tuturor participanților 
în frumoasa lor întrecere !

prof. OCTAV DIMITRIU 
secretar general al F.R. Baschet
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Cu o lună de zile înaintea Derbyu’ui. 
principalii concurenți ai acestuia s-au 
înfruntat în „Premiul cailor de 4 am", 
pentru a ne oieri — teoretic vorbind — 
posibilitatea șă întrevedem gradul va
loric la care au ajuns. Sub acest ra
port, notabilă a fost, din nou, evmuția 
Senzației, cbiar dacă rezultatul cursei 
de ieri nu i-a fost favorabil. Nu trebuie 
omis faptul că proba a reprezentat un 
handicap în care „mica doamnă a hipo
dromului" a acordat avantaje care s-au 
ridicat pînă la 80 de metri. De acum 
înainte, la start egal, e greu previzibil 
cine poate să-i dea o riposta serioasa. 
Antrenorul zilei a fost Traian Mareu ai 
cărui mînjl efectuează performanțe de 
toată frumusețea. Cit privește distanța
rea lui Antet, de la locul victorios, ne 
declarăm de acord cu exigența arbitri
lor. cu condiția însă ca o asemenea ati
tudine să fie manifestată cu consecven
ță Altfel, interpretarea regulamentului 
ar deveni subiect hilariant... Ultima re-

POLITEHNICA TIMIȘQARA-WRTUALA PROMOVATA IN „A"
SERIA I: METALUL BUCUREȘTI Șl C.F.R. PAȘCANI - ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
DELTA TULCEA — METALUL 

BUCUREȘTI 2—3 (1—1). După o 
repriză echilibrată, în partea a 
doua, bucureștenii au inițiat cîteva 
contraatacuri foarte periculoase, 
din care au fructificat două. Go
lurile au fost realizate de Girip 
(min. 38), Zaiț (min. 86) pentru 
Delta, Iancu (min. 27), Trandafilon 
(min. 56 și 73). A arbitrat satis- 

’ făcător Tr. Moarcăș — Brașov. 
(I. Turșie. eoresp.).

PROGRESUL BRĂILA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—2 (0—1). Gazdele au 
dominat în repriza secundă, dar 
au ratat nenumărate ocazii. Au
torii golurilor : Gheorghiță (min. 
88) pentru Progresul, Blejușcă 
(min. 32) șl Bunea (min. 65) pentru 
C.F.R. A condus bine M. Popescu 
— București. (G. Rizu, eoresp.).

GLORIA ------ ----
LĂȚI 2—0 
manifestat 
rială, mai
După pauză, gălățenii au avut ini
țiativa, însă au fost ineficienți. Au 
marcat Toma II (min. 14) și Stan 
(min. 31). Bun arbitrajul lui Gh. 
Manole — Constanța. (D. Soare, 
eoresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
TALUL PLOPENI 2—0 (0—0). Ju
cătorii de la Chimia au avut un 
final mai bun. Oaspeții s-au apă
rat destul de bine și au 
atacat periculos prin Florea 
gomir. în min. 70, jucătorii, 
(portarul Metalului) și 
(Chimia) au fost eliminați 
bruscare reciprocă. A înscris : Goj- 
garu (min. 65 și 84). A condus 
corect M. Hanganu — București. 
(D. Roșianu, eoresp.).

BUZĂU — C.S.U. GA- 
(2—0). Localnicii au 

o superioritate terito- 
ales în prima repriză.

contra- 
și Dra- 
Șerban 
Orovitz 
pentru

DUNĂREA GIURGIU — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 4—0 (4—0). Localni
cii au evoluat la un bun nivel în 
prima parte. După pauză, oaspeții 
au echilibrat jocul, dar nu au reu
șit să înscrie. Autorii golurilor : Bu- 
duru (min. 17), Manciu (min. 27), 
Cojocaru (min. 31) și Ciocan (min. 
41). A arbitrat foarte bine Gh. 
Micloș — București. (Tr. Barbălată, 
eoresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(1—0). Joc de uzură, în care ni
velul tehnic nu s-a ridicat la o 
cotă deosebită. După cîteva ratări 
la ambele porți, bucureștenii au 
deschis scorul în min. 14, cînd 
Bora a finalizat o frumoasă ac
țiune a liniei de înaintare. în re
priza secundă, oaspeții au forțat 
ritmul, încercînd să egaleze, dar 
Mustață și Apetrei au irosit si
tuații favorabile. Cu un minut îna
inte de fluierul final, Filipescu a 
mărit avantajul echipei sale. A 
condus satisfăcător M. Moraru — 
Ploiești.

F. C. GALAȚI — POLITEHNICA 
IAȘI 2—2 (1—2). Derbyul etapei, 
la care au asistat 18 000 de specta
tori, s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate. în prima repriză, jo
cul a fost de bună calitate și în 
ciuda unei dominări mai insistente, 
gălățenii s-au văzut conduși. în 
partea a doua, ritmul jocului a mai 
slăbit, iar gazdele au reușit să 
restabilească egalitatea pe tabela de 
marcaj. Golurile au 
de Enache (min. 23),
47 din 11 m) pentru 
Lupulescu (mln. 15),

35) pentru Politehnica. Satisfăcător 
arbitrajul lui C. Niculescu — Bucu
rești. (T. Sirlopol, eoresp. județean).

ȘTIINȚA BACĂU — Ș. N. OL
TENIȚA 2—0 (0—0). Joc modest, 
în care fazele de gol au fost rare. 
Totuși, studenții au fructificat 
două dintre ele, prin Stroie (min. 
69) și Cernat (min. 83). A arbitrat 
bine C. Prusac — Botoșani. (I. 
Iancu, eoresp. județean).

CLASAMENTUL

1. Politeh. Iași 28 14 6 8 49—26 34
2. Metalul Buc. 28 13 8 7 36-23 34
3. Gloria Buzău 28 12 7 9 32—28 31
4. F. C. Galați 28 13 5 10 37—35 31
5. C.F.R. Pașcani 28 12 5 11 34—27 29
(>. Chimia Rm. V. 28 11 7 10 34—33 29
7. Progr. Buc. 28 10 9 9 23—23 29
8. Met. Plopenl 28 10 8 10 31—25 28
9. Știința Bc. 28 11 6 11 29—30 28

10. Ș. N. Oltenița 28 11 5 12 30—33 27
11. C. S. Tirgov. 28 9 8 11 20—28 26
12. Ceahlăul P. N. 28 8 9 11 24-29 25
13. Dunărea G. 28 10 5 13 31—37 25
14. Delta Tulcea 28 8 9 11 25—35 25
15. Progr. Brăila 28 9 6 13 26—33 24
10. C.S.U. Galați 28 9 5 14 24—40 23

fost înscrise 
Grozea (min. 
F. C. Galați, 
Dănilă (mln.

ETAPA VIITOARE (24 iunie) i 
Delta Tulcea — Metalul Plopenl 
(0—2), Politehnica Iași — C.F.R. 
Pașcani (2—2), C. S. Tîrgovișt.e — 
Progresul Brăila (0—2), Metalul 
București — Știința Bacău (0—1) — 
se dispută la 20 iunie, Gloria Bu
zău — Progresul București (0—2), 
Cehlăul P. Neamț — Chimia Rm. 
Vîlcea (0—2) are loc la 20 iunie, 
Dunărea Giurgiu — F. C. Galați 
(0—1), C.S.U. Galați — Ș. N. Ol
tenița (0—1).

SERIA A ll-a:
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

GLORIA BISTRIȚA 7—0 (4—0).
Peste 10 000 de spectatori au asistat 
la un joc frumos, cu goluri multe. 
Punctele au fost realizate de Bo- 
jin (min. 5 și 77), Dașcu (min. 34 
și 74), Sehiopu (min. 19 și 48) și 
Surdan (min. 22). Foarte bun ar
bitrajul lui Gh. Limona — Bucu
rești. (P. Arcan, eoresp. județean).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
F. C. BIHOR 3—0 (2—0). Craiovenii 
au realizat un joc de bun nivel 
în prima repriză, cînd au luat un 
avantaj hotărîtor. în partea a doua, 
intensitatea jocului a scăzut, gaz
dele fiind preocupate doar de men
ținerea rezultatului. Au marcat : 
Șarpe (min. 12), Bichea (min. 
și Brînzan (min. 80). A condus 
rect Al. Pîrvu — București. (V. 
povici, eoresp.).

METALURGISTUL CUGIR 
METROM BRAȘOV 4—1 (1—0). 
minare categorică a gazdelor, 
înscris : Tarcu (min. 29 din 11 
Raksi (min. 70), Suciu (min. 
Roman (min. 85), respectiv Geor
gescu (min. 68). A arbitrat foarte 
bine A.’ Pop — Cluj. (M. Vîlceanu, 
eoresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (1—1). Joc 
de bun nivel tehnic, Ia care și-au 
adus contribuția ambele echipe. Au
torii golurilor : Cergo (min. 2), Co
jocaru (min. 89), respectiv Kun 
(min. 1). Bun arbitrajul lui C. Ma-

SCORUL ETAPEI LA TIMIȘOARA
București. (I. Vlad,

32) 
co- 
Po-

Do- 
Au 
m), 
75).

nușaride 
eoresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
C.S.M. SIBIU 1—0 (1—0). Meciul 
s-a disputat sîmbătă după-amiază. 
Unicul gol a fost marcat în min. 
22. Trifu a șutat cu putere, fun
dașul sibian Judele a respins de 
pe linia porții, dar mingea a lo
vit capul coechipierului său Ru- 
bint, de unde a ricoșat în poartă. 
A arbitrat foarte bine I. Oprița — 
Arad. (T. Tohătan, eoresp. jude
țean).

OLIMPIA ORADEA — C.F.R. 
ARAD 5—1 (3—1). Joc de slabă
factură tehnică. înaintașii orădeni 
au dovedit mai multă eficacitate. 
Au înscris : Arnoțchi (min. 2 și 43), 
Benczik (min. 57 și 6.7), Steiner 
(min. 25), respectiv Kukla I (min. 
39). A condus foarte bine Z. Szec- 
sei — Tg. Mureș. (I. Ghișa, eoresp. 
județean).

OLIMPIA SATU MARE — NI
TRAMONIA FĂGĂRAȘ 2—0 (2—0). 
Sătmărenii au dominat categoric, 
scorul nereflectînd diferența din
tre cele două echipe. Autorii golu
rilor : Borota (min. 35) și Podlesni 
(min. 44). în min. 88 Both (Olim
pia) a ratat un penalty. Bun 
trajul lui I. Constantinescu — 
(St. Vida, eoresp.).

METALUL DROBETA TR. 
VERIN — MINERUL ANINA
(3—0). Joc de bună calitate, în 
care localnicii șî-au depășit net ad-

versarii la capitolul eficacitate. Au 
înscris : Căpriorii (min. 2 și 68) și 
Bota (min. II și 28). A arbitrat 
bine T. Andrei — Sibiu. (Gh. Ma- 
nafu, eoresp.).

CLASAMENTUL
1. Politeh. Tim. 28 16 7 5 48—20 39
2. F. C. Bihor 28 14 6 8 49—30 34
3. Olimpia S. M. 28 15 7 6 38—21 33
4. Minerul B. M. 28 12 6 10 31—23 30
5. Metrom Bv. 28 13 3 12 40—32 29
6. C.S.M. Sibiu 28 12 5 11 29—25 29
7. Nitram. Fg. 28 13 1 14 42—39 27
8. Min. Anina 28 12 3 13 27—41 37
9. Gloria Bistr. 28 11 4 13 28—36 26

10. Met. Dr. Tr. S. 28 11 2 15 36—40 24
11. Corvinul Hun. 28 11 6 11 29—35 24
12. Electr. Cv. 28 11 2 15 28—39 24
13—14. C.F.R. Arad 38 10 4 14 31—42 24
13—14. C.F.R. Tim. 28 10 4 14 25—36 24

28
28

arbi- 
Cluj.

SE-
4—0

23
23

14
14

33—43
23—35

15 Olimp. Oradea 
16. Met. Cugir

(N. R. Olimpia 
vinul Hunedoara 
cite patru puncte).

ETAPA VIITOARE
Minerul 
mișoara 
Severin 
(2-3),
C.F.R. Arad (0—4), Olimpia Satu 
Mare — Corvinul Hunedoara (0—0), 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Ora
dea (0—2), Gloria Bistrița — Elec- 
troputere Craiova (0—0), F. C. Bi
hor — Minerul Baia Mare (0—1), 
Metrom Brașov C.S.M.
biu (0—2).

9
9 

Satu 
sînt

5
5
Mare și Cor- 
penalizate cu

(24 iunie) î 
Anina — Politehnica Ti- 

(0—1), Metalul Drobeta Tr.
— Nitramonia Făgăraș 

Metalurgistul Cugir —

lucire care duminică de 
te scoate din casă și te 
terenul de rugby. Oaspeții au jucat 
fără ritm, fără convingere, iar tac
tic, credem, au greșit nedeschizînd

(Urmare din pag. 1)

3—10

duminică 
aduce pe

avut o bu- 
de la egal 
trebuie s-o 
stat în ca- 
au fost în-

CAMPIONATUL DE RUGBY
în ordine Comănici (o lovitură de 
picior căzută), Simion (o lovitură de 
pedeapsă) — în prima repriză șl 
din nou Simion, prin același proce
deu, și Țibuleac, tot dintr-o penali
zare. Jocul în sine a fost corect, 
lipsindu-i însă acea scînteie de stră-

REZULTATE TEHNICE (e- 
tapa a 25-a) : Sportul studen
țesc — C.S.M. Suceava 69—9 
(33—0) ; Grivița roșie — Ști
ința Petroșani 12—0 (6—0) ; 
Gloria — Universitatea Ti
mișoara 11—16 (3—4); C.S.M. 
Sibiu — Steaua 0—7 (0—4); 
Farul Constanța — Dinamo 
Buc. 10—6 (0—6) ; Politehni
ca Iași — Rulmentul Bîrlad 
7—3 (9—3), Precizia Săcele— 
Vulcan București 
(3-4).

baloanele către linia de trei sferturi, 
compartiment pe care superioritatea 
lor era destul de evidentă (de fie
care dată cînd au acționat astfel 
au creat o panică manifestă în rîn- 
durile grivițenilor), preferind în 
schimb să se angajeze într-un duel 
aproape permanent eu înaintarea 
Griviței, recunoscută ca fiind mai 
versată în acest sistem de joc.

Arbitrul Florentin Tudorache a 
condus bine formațiile:

GRIVIȚA ROȘIE: SIMION — Ți
buleac, Pavlovici, Sabău, Negoescu
— COMĂNICI, Barbu — S. Enciu, 
POP, VI. Dumitrescu (Menger) — 
V. Rusu (Veluda). MICLESCU — 
Bunduc. MESAROS, Scarlat.

ȘTIINȚA: Martin — Burghelea, 
Radulescu, Abribulâ (BARGAU- 
NAS), Stănculeanu (Abribula) — 
FĂLCUȘANU, Bărgăunaș (Neagu)
— Baltărețu, FL. CONSTANTIN, 
Lomotă — Moroe, St. EUGEN — 
DINU, ORTELECAN, Talpă.

• Pe terenul de lingă uzina Re
publica, Gloria primea replica fos
tei campioane, „U“ Timișoara. Fără 
a se intimida de cartea de vizită 
a adversarului, Gloria a 
nă evoluție și a jucat 
aproape tot meciul. Și, 
spunem, doar neșansa a 
lea metalurgiștilor, care
frînți în chiar ultimele 30 de secun
de de joc, cînd conduceau cu 11—10, 
Un balon bătut de Duță spre ținta 
adversă, din lovitură de pedeapsă, 
care se rostogolea, a fost foarte bine 
urmărit de timișoreni și talonerul 
Popovici l-a cules și a intrat cu el 
în forță în terenul de țintă advers: 
încercare și 11—16, pentru că Duță 
a transformat spre stupefacția gaz
delor care se și credeau învingă
toare. Și pe bună dreptate, deoarece 
timpul de joc arăta minutul 80! Se 
mai întîmplă cînd te bucuri prea 
devreme. în general timișorenii au 
fost mai buni, au jucat ca o echipă

CUPA ȘCOLII SPORTIVE 1“ LA CANOTAJ A REVENIT ORGANIZATORILOR
Un timp frumos, însorit a în

tâmpinat pe cei aproape 300 de ti
neri schifiști, care ieri dimineață, 
la Herăstrău, s-au întâlnit la ștar- 
tul tradiționalei 
notaj dotată cu 
tive 1".

Ora matinală 
întrecerile (7,30) n-a scăzut elanul 
și optimismul copiilor și ju
niorilor aliniați la startul acestui 
concurs, așa îneît spectatorii oca
zionali — din ce în ce mai nu-

eompetiții de ca- 
„Cupa Școlii spor-

la care au început

116 PARTANȚ11
marcă : 10 curse, 116 partanti ! Record 
în materie. Rezultate tehnice : cursa I : 
Karenina (A. Brailovschi) 41,3, Hultan, 
simplu 6. ordinea 10 : cursa II : Disputa 
(Tr. Mareu) 37,8, Castelana, simplu 1, 
event G, ordinea 7 ; cursa III : Creol 
(N. Gheorghe) 29,7. Tirada, simplu 3, 
event 5, ordinea 104: cursa IV : Osaca 
(Tr. Mareu) 34,2, Partizan, simplu 3. 
event 10, ordinea 83: cursa V : Secol (S. 
Mihăilescu) 30,8, Veranda, simplu 2, 
event 13. ordinea 42, triplu cîștigător 67; 
cursa VI : Madison (G. Solcan) 30.1, 
Cumplit, simplu 8, evept 26. ordinea 57, 
triplu cîștigător 302; cursa vn : Formula 
(Gh. Tănase) 28,6, Hoțoman, Gabarit, 
simplu 2, event 32, ordinea 19, ordinea 
triplă 194; cursa VIII: Minunea (M. 
Ștefăneseu) 27,4, Măcieș, simplu 5, event 
33, ordinea 27, triplu cîștigător 198; 
cursa IX : Cumulus (Tr. Mareu) 28,5, 
Rosita. Begonia simplu 4, event 32, ordi
nea 156, ordinea triplă 826; cursa X : 
Vișina (M. Ștefăneseu) 44,9 Puia, sim
plu 4, event 11, ordinea 16.

Middy DUMITRESCU

meroși pe măsură ce acele ceasor
nicului înaintau — au avut prile
jul să urmărească dispute surprin
zător de dîrze. palpitante chiar, în 
care au fost angrenați tineri schi
fiști de la 7 cluburi bucureștene : 
C. S. Școlar, Energia, Voința, Ra
pid, Olimpia, Steaua și, firește, 
Școala sportivă 1.

Prezentând la concurs un lot 
numeros, dar și foarte bine pre
gătit, clubul organizator _ a reușit 
să cucerească 11 locuri întâi (din 
25 de probe), obținînd, în acest 
fel, și primul Ioc în clasamentul 
pe echipe. O impresie foarte fru
moasă ne-a lăsat echipajul de 2 
f.c. junioare, alcătuit din Doina 
Ilie și Doina Tudor, care au con
firmat ascensiunea din ultima vre
me, ohținînd o victorie clară. O 
comportare la fel de bună a avut 
și Valeria Goncearenko, câștigătoa
rea probei de schif simplu la ju
nioare I. Iată primii clasați:

FETE : copii: simplu — C.S.S.; 
4+1 v — Șe. sp. 1 ; junioare II: 
8+1 — Voința ; simplu — C.S.S.; 
2 v — Șc. sp. 1; 4+1 rame — 
Olimpia; 4+1 v — C.S.S. ; juni
oare 1: 8+1 — Șc. sp. 1 ; 2 f.c. — 
Șc. sp. 1 ; 4+1 v — Olimpia ; 4+1 
rame — Metalul 
sp. 1 ;

BĂIEȚI, 
4+1 v —
— C.S.S. ;
— Rapid ;

; simplu Șc.

simplu — C.S.S.; 
juniori II: 2 f.c.

; 4 f.c.
Șc. sp. 1;

copn :
C.S.S.;
2+1 — Șc. sp. 1
4+1 rame

— C.S.S. ; juniori 1: 2 f.c. 
sp. 1 ; 2 v — Șc. sp. 1 ;

Rapid ; 4-ț-l rame — Șc. 
simplu — Rapid ; 8 + 1 —

1. Pe echipe: 1. Școala
146 p ; 2. C.S. Școlar 

: 4.

simplu
- Șc. 
2+1 - 
sp. 1 ;
Șc. sp.
sportivă 1 — liu p , 4.. K-.o.
— -96 p ; 3. Energia — 43 p ; 4. 
Voința — 35 p ; 5. Rapid — 28 p;
6. Olimpia — 18 p ; 7 Steaua — 5p.

Horia ALEXANDRESCU

LUPTĂ STRÎNSĂ
După o întrerupere de cîteva. săp- 

tămîni, cauzată de timpul nefavora
bil, campionatul republican de dirt- 
track a fost reluat teri cu etapa a 
IV-a, desfășurată pe pista stadionu
lui Metalul din Capitală.

De data aceasta vremea fiind ex
celentă, iar programul reuniunii a- 
nunțindu-se interesant (favoriții se 
aflau ia diferențe infime în clasa
mentul general) peste 2 000 de spec
tatori au luat loc în tribunele bazei 
sportive de la Pantelimon. Din pă
cate, ei n-au fost îneîntați decît în 
final de spectacolul oferit de aler
gătorii din București. Sibiu și Arad, 
prezenți la start, pe multe ori dife
rența de valoare dintre concurenți 
s-a evidențiat rapid, ceea ce denotă 
că o parte dintre motocicilști au 
fost insuficient pregătiți, unii că- 
zînd chiar în... linie dreaptă.

Nemulțumirea publicului a început 
să dispară, din manșa a 11-a, cînd

ÎN CAMPIONATUL
s-a produs o surpriză : deținătorul 
titlului de campion, sibianul Ion Bo- 
bîlneanu a fost învins, într-un duel 
pasionant, de metalurgistul bucureș- 
tean Alexandru Datcu. Această în- 
fringere anunța confruntări deosebit 
de atractive între principalii candi
dați la locurile laureate, care urmau 
să-și dispute (în lupta directă) întâie
tatea, în următoarele „runde". După 
16 manșe situația în frunte era ur
mătoarea î 1. A. Datcu 12 p., 2. C. 
Voiculescu 12 p, 3. I. Marinescu 12 p, 
4. I. Bobîlneanu 11 p, 5. Gh. Sora 
11 p, ultimii patru urmînd să se în
tâlnească în rundul final, pentru de
semnarea învingătorului. Previziuni
le au fost adeverite, campionul țării, 
Ion Bobîlneanu, a făcut uz de între
gul său arsenal fizic și tehnic, a 
condus in permanență, avind în tână
rul bucureștean, Cornel Voiculescu 
(în vădit progres) pe cel mai de te
mut adversar.

Dispută aeriană pentru balon, la o margine, intre doi „uriași", Miclescu 
(Grivița Roșie) — în prim plan — și Florin Constantin (Știința Petroșani).

Foto | R. PAUL
tură de picior căzută. Arbitrul Theo
dor Witting a condus bine un meci 
care, în ansamblu, s-a ridicat la o 
cotă superioară.

• Constănțenii au asistat la o 
partidă de rugby destul de disputa
tă. în prima repriză avantajul a 
fost de partea oaspeților, care au 
înscris prin Nlca două lovituri de 
pedeapsă. După pauză, însă, cei care 
sînt mai buni sînt localnicii. Ei se 
detașează datorită punctelor reali
zate de Bucos (lovitură de pedeap
să), Cristea (lovitură de picior că
zută) și Caragea (încercare). A con
dus bine St. Cristea. (P. ENACUE- 
coresp.)

• La Iași, atât Politehnica, cît și 
Rulmentul au practicat un joc de 
slabă factură, dar extrem de dîrz. 
în. cele din urmă au învins gazdele, 
care au avut resurse în final. Au în
scris: Țopa (lovitură de pedeapsă) și 
Gheorghiu (încercare) pentru „Poli", 
respectiv Mihalcea (lovitură de pi
cior căzută). De semnalat că antre
norul bîrlădean V Călin a fost eva
cuat din incinta terenului de joc, 
pentru provocare de incidente, de 
către arbitrul C. Udrea, care a con
dus foarte bine. (D. ONClUL-coresp.)

• Așteptată la Sibiu cu interes, 
evoluția Stelei a decepționat. Rug- 
byștii militari, ca și gazdele, de alt
fel, au practicat un joc confuz, lip
sit de virtuți. Steaua a jucat econo
micos, „la cîștig", și atât... Au mar
cat: Pintea (încercare) și O. Corne
lia (lovitură de pedeapsă). A arbi
trat bine S. Dragomircscu. (I. BO- 
ȚOCAN-coresp.)

mai matură, lăsînd impresia că pot 
cîștiga acest meci cînd voi\ deși 
erau lipsiți de aportul ‘ ' 
și Ceauș, printre alții, 
parte — gazdele, și ele 
și Mușat (sancționați 
au jucat curat și ordonat, dovedind 
că-și merită locul în prima divizie. 
Iată și autorii punctelor: Rășcanu
— două Încercări, Popovici — o în
cercare și Duță — două transformări 
pentru „U“, respectiv Mihai Cezar
— două încercări, Popovici — o în-

lui Tătucu 
De cealaltă 
fără Ciocan 
disciplinar),

DE DIRT—TRACK
Rezultatele tehnice ale etapei a 

IV-a : 1. I. Bobîlneanu (Voința Si
biu) 14 p, 2. C. Voiculescu (Met. Buc.) 
14 p, 3—5. I. Marinescu (Met. Buc.), 
A. Datcu (Met. Buc.), Gh. Sora (Met. 
Buc), 12 p, (toți trei au avut cite o 
infrîngere), 6. N. Riureanu (Voința 
Sibiu) 11 p, 7. I. Țichindelean (Vo
ința Sibiu) 9 p, 8. A. Pis (Voința 
Sibiu) 8 p. 9—11. I. Ioniță (Met. 
Buc.), St Nagy (Voința Sibiu), A. 
Demian (Voința Sibiu) 6 p.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
PATRU ETAPE : 1. I. Bobîlneanu
43 p, 2. C. Voiculescu 42 p, 3. 
Marinescu 33 p, 4—5. Gh. Sora, 
Riureanu 32 p, 6—7. A. Datcu, 
Țichindelean 28 p, 8. St. Nagy 23 
9 A. Demian 19 p, 10. I. Ioniță 17

Etapa a V-a va avea loc duminica 
viitoare la Sibiu

I. 
N.
I. 
P. 
P-

Traian lOANIJESCU
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ETAPĂ FAVORABILĂ OASPEȚILOR: STEAGUL ROȘU,
SINGURA ÎNVINGĂTOARE PE TEREN PROPRIU

UN PUNCT EXTREM DE PREȚIOS OASPEȚII, LA C1RMA DISPUTEI PRESSING
PIERDUT PE TEREN PROPRIU

sine, dar iată că tocmai într-un mo
ment atît de favorabil lor, cu șan
se în lupta pentru titlu, n-au fost 
capabili să profite de avantajul te
renului 1

Este drept, au dat și peste un ad-

stadionul Dinamo ; teren bun; timp noros; spectatori aproximativ 10 0009)' B™A (ntin.^WCESCU (mmV 36) și 
spauul porț^^5) C<miePe ‘ 12~’' RttP°rtUI la p°artă =

T 46 Caval) — G. sandu, DOBRAu, Dinu,
trache, nunweSler,’ Lu“s°cVun “ Sâlceanu <mta- 68 D- p°Pe9CU). DUMI-

titto'atS' BA5A¥ : GMță — MIOC, CATARGIU, VELICU, DUȚAN — Pană, DEMBROVSCHI, Băluță, Florea.

A arbitrat PETRE SOTK (Mediaș) 
(Constanța) și M. Stelian (Sighișoara).

cartonașe galbene : nici unuL
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — S.C.

Margasolu — Hrlțcu,

***, ajutat la linie de Z. Drăghict

Bacău 1—1 (1—0).

-inc _ ar fi crezut că S.C. Bacău 
ate încurca socotelile dinamoviș- 
or ? Aproape nimeni, pentru că 
ccesul de la Cluj (5—1 cu Univer- 
atea) recomanda ca favoriți pe 
zde, fapt care a creat în rîndurile 
iătorilor de la Dinamo o stare 

automulțumire, și aceasta le-a 
:at festa, într-un meci atît de 
portant pentru ei. Bucureștenii 

crezut că victoria va veni de la

care Ie-a dat o re-versar dificil
plică neașteptat de bună. Jucătorii 
de la S.C. Bacău au acționat dezin
volt, cu multă ambiție, într-o per
manentă mișcare, manifestînd o deo
sebită. ușurință în conducerea și 
transmiterea mingii. Așadar, arma 
lor nr. 1, pasa, a funcționat fără 
reproș, acesta fiind antidotul con
tracarării diferenței valorice dintre 
ei și internaționalii lui Dinamo. Și 
poate că, și acel gol înscris de Săl- 
cbanu în min. 9, la o fază care a 
surprins prin viteza desfășurării ei, 
întreaga apărare a oaspeților, a ve
nit prea devreme, creînd chiar din

start acea stare de automulțumire 
de care vorbeam la începutul aces
tor rînduri. Egalarea s-a produs 
relativ repede, în min. 17, la o gre
șeală puerilă a lui Dinu, care a 
preluat defectuos mingea, servin- 
du-i-o la picior lui Băluță șl acesta 
a șutat plasat de la 12 m. în conti
nuare, dinamoviștii nu se pot plîn- 
ge că n-au avut situații bune de 
gol. Mai întîi, Moldovan (min. 23) 
scăpat singur Pe contraatac, a fost 
stopat nejustificat de tușierul Marin 
Stelian care a semnalizat ofsaid! 
Un minut mai tîrziu, Dumitrache la 
fel scăpat singur, a fost placat de 
Velicu, pentru ca în min. 32 șutul- 
bombă expediat de Nunweiller să 
fie respins cu dificultate de Ghiță. 
Bucureștenii reușesc, totuși, să pre
ia conducerea prin Lucescu (min. 32) 
care l-a driblat cu abilitate pe Ca- 
targiu și a înscris. în ultimul minut 
al reprizei, Florea restabilește ega
litatea, reluînd 
capul, în plasă, o minge la 
Constantinescu a 
tîrziere.

Și în partea a 
jocul combinativ 
mijloțml terenului și gradul de peri
culozitate al dinamoviștilor în atac 
Qare ratează, ratează, Cea mai mare 
ocazie o are Lucescu (min. 90); sin
gur cu Ghiță trimite mult peste 
poartă. La această fază însă s-a re
clamat ofsaid. Dar și în faza din 
ngin. 77 cînd Dumitrache a fost 
faultat dar în careu, arbitrul a a- 
cordat lovitură de la 16 m în loc de 
penalty.

F.C.CONSTANȚA 2(2)

sale au fost firave și sărace; cele 
dou extreme (Atodiresei și Florea), 
atuuri hotărâtoare, au jucat fără 
dezinvoltură, fără forță, oamenii 
pentru finalizare au lipsit din mij
locul quartetului ofensiv. C.S.M. a

Stadionul Valea Domanului; timp frumos; teren bun; spectatori aproxima
tiv 10 000. Au marcat TĂNASE (min. 2), CARAMAN (min. 7) șl D. GEOR
GESCU (min. 37). Raport de cornere : 13—3; Rapotțnl șuturilor la poartă : 
22—17 (pe spațiul porții : 7—7).

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — REDNIC, Georgevlcl, Kiss, Kafka — Pușcaș (min. 
63; Em. Dumitru), BELDEANU — Atodlreael, Neagu (min. 46: Nestorovid), 
D. Georgescu, Florea.

F. C. CONSTANȚA : ȘTEFĂNESCU — Ghlrca, ANTONESCU, BALOSU. 
NISTOR — I. CONSTANTINESCU, OPREA — TĂNASE, MfcrCuiraCU, CARA
MAN (min. 55: Ncgoescu), Turcu (min. 76: Codln).

A arbitrat A. BENTU *****, ajutat la linie de N. Haimovid șl T. M«m 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Rednlc jl Caraman.
Cartonașe roșii : nici unuL 
Trofeu; Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : C.S.M. F.C.

din apropiere, cu 
care 

intervenit cu în-

doua se remarcă 
al oaspeților la

REȘIȚA, 17 (prin telefon)
Victorie, oarecum surprinzătoare 

pe gazonul din Valea Domanului, 
care confirmă, în fond, saltul de 
calitate din ultima vreme al echi
pei F.C. Constanta. Părerea noastră 
este că învingătorii de azi au evo
luat în virtutea inerției (adică bi
ne), iar C.S.M., debarasată de e- 
moțiile care au gîtuit-o un cam
pionat întreg și-a permis un „res- 
piro", plătind însă relaxarea cu 
prima înfrângere cunoscută, în re
tur, pe terenul de acasă.

Golurile oaspeților au venit re
pede (min. 2 și 7), printre picioa
rele unor gazde uluite de atîta în
drăzneală ; Ia primul gol Tănasc, 
inaintînd precis cot la cot cu Kiss, 
pentru a finaliza de Ia 16 m ; la 
al diolea, Caraman reluînd în pla
să o minge respinsă de Ilieș după 
un contraatac al lui Negoescu.

Handicapată atît de clar și atît 
de repede, C.S.M. s-a hotărît să în
toarcă roata partidei dar armele

încropit un fotbal stereotip în mij
locul terenului (pase de acuratețe, 
dar fără pătrunderi, fără mare an
gajament fizic), ocaziile la poartă 
au întîrziat și devenea tot mai 
clar că F.C. Constanța este adevă
rată stăpînă a acestui joc. Spar
ge acest șablon D. Georgescu (șut 
violent, și gol de la 25 de m, în 
min. 37) și se părea că în fine lu
crurile iau turnura așteptată de 
cei 10 000 de spectatori.

Repriza secundă înseamnă, e 
drept, o dominare mai accentuată 
a gazdelor, o suită de atacuri în 
terenul constănțean. Repetată ste
reotip. direcția lor — deschiderea 
extremelor, centrare apoi, înaltă — 
este învățată lesne de apărătorii 
lui F.C. Constanța și duelul va fi 
cîștigat de băieții lui Hașoti, atenți 
la dublaj, robuști, cu detentă im
presionantă. Pe fondul acesta, oas
peții contraatacă periculos, In spe
cial prin abilul Tănase și rutina
tul Oprea, se reîntorc apoi pe me
tereze pentru a respinge un ase
diu și așa neinspirat.

I. CUPEN

IU MERITAT
PUNCTUL!

Gh. NERTEA

MUREȘENII9

'ETROȘANI, 17 (prin telefon)
ișa cum debutase meciul — foarte 
id, combinații spectaculoase ale 
delor. șuturi la poartă unul după 
ii — partida dintre Jiul șl A.S.A. 
părea să pună decît probleme de 

r... Si acest lucru cu atît mai mult

Stadion Jiul ; teren denivelat; 
timp frumos la început, apoi 
ploaie ; spectatori circa 3 000. Au 
marcat SULTĂNOIU (min. 29) șl 
respectiv COTORMANI (min. 84). 
Raport de cornere : 4—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—7 (pe 
spațiul porții 5—3).

JIUL : I. Gabriel — STOCKER, 
TONCA, Gruber, Dodu — Cotor- 
mani, Libardl (min. 46 Naldin) — 
G. Stan, MULȚESCU, Roznai 
(min. 74 Urmeș), Szabadoș.

A.S.A. : Nagel — SzSllSsi. Kiss, 
ISPIR, CZAKO, — SZEKELY, 
KOLLER, — Caniaro, Orza (min. 
58 Naghi), MUREȘAN, sultănoiu 
(mln. 77 Unchiaș).

A arbitrat GH. POPOVICI 
(București) *♦***, ajutat la li
nie de N. Cursaru (Ploiești) șl 
St. Lazăr (București).

Cartonașe galbene : 
Orza și Koller.

-Cartonașe roșii : nici
Trofeul Petschovschi :

Stocker,

unul.
8.

La tineret-rezerve : Jiul — A.S.
Armata o—2 (0—1),

>

cît de !a oaspeți lipseau 5—6 ti- 
ri (Boloni, Hajnal, Varodi, Faze- 
Unchiaș, Naghi — dintre care ul- 

i doi au intrat pe teren în ul- 
i parte a meciului!), iar tinerii 
oduși de Tiberiu Bone păreau 
,ul de înfricoșați și nesiguri în 
a postură. Jiul vrea să înscrie 
mai repede. Mulțescu si Libardi 
ansează mereu periculos pe Sza- 
is, Cotormani trage de două ori 
ent (o dată mingea se lovește în 
nul ei spre gol de... umărul lui 
i). întrebarea care se punea fiind 
• cea a minutului în care se va 
rie primul gol. Acesta va fi al 
;a al partidei, dar golul va că- 
.. în poarta adversă! Mureșan 
■ foarte bine pe contraatac, sare 
două ori peste „șarjele" Iui Gru-
(debutant) și Tonca, și, din ca
ii pasează lui Sultănoiu, liber, 
înscrie : 0—1 ! Meciul se echi • 

;ază, „cadefii" A.S.A.-ei jucînd 
n cu mult curaj și ambiție. Ml- 
i continuă presiunea lor Ia poarta 
Nagel, iar Muițescu s-a aflat de 
1 ori foarte aproape de gol.

repriza secundă, ploaia biciu- 
> parcă jucătorii care o perioadă 
timp vor ridica si mai mult vl- 

jocului. Mureșan (mereu ex- 
nt pe contraatac) va conduce un 
culos atac în min. 50, în vreme 
in careul oaspeților e multă în- 
nădeală si doar atît. Apoi... e- 
a militară pune stăpînire pe ba- 
ea conducînd soarta meciului mai 
de 15 minute. Publicul este nc- 

;umit. nevenindu-i să creadă că 
poate pierde acest meci.

ar cu un sfert de oră înainte 
fluierul final, partida va lua o 
1 turnură. Stocker va 
ruj liniei de atac, iar 
:înd — îl introduce abia 
erul titular Unchiaș. tn
și, Stocker se înalță mai sus de- 
portarul Nagel și lovește balonul 
capul spre poartă, Cotormani îl 
ige și îl introduce în plasă î 1—1. 
tează minute de presiune formi- 
le la poarta oaspeților, cu nu- 
oase centrări înalte, pe care mu- 
nii le resping greu. Jiul a dorit 
oria, dar în fața sa. a fost o 
pă care a luptat cu ambiție pen- 
fiecare balon, punctul (mare) a- 
;at la clasament de A.S.A.. fiind 
ieplin meritat...

Dumitru GRAUR

trece în
Bone —
acum D8
min, 84.

Moment de panică in careul oaspeților, dar Neagu va rata o bună situație. Foto : I. MIHĂICĂ

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon).
Credeam că, acum, în acest fi

nal de campionat, atît Steaua cît și 
Petrolul — practic scutite de emo
țiile zonelor fierbinți ale clasamen
tului — vor căuta să confere dis
putei lor atributele unui spectacol 
atractiv, de bun nivel tehnic. Au 
crezut acest lucru și cei aproxima
tiv 12 000 de iubitori ai fotbalului 
care, în ciuda norilor amenințători, 
s-au încumentat să ia drumul sta
dionului, Din păcate, însă, cele 
două echipe nu le-au satisfăcut 
pretențiile, au jucat slab, mare 
parte din cele 90 de minute chiar 
sub orice critică, motiv pentru 
care, la sfîrșitul partidei, publicul 
le-a apostrofat zgomotos.

Prima repriză, cu excepția cîtor- 
va șuturi destul de puternice (Co- 
zarec — min. 3, Tătaru — min. 7, 
Crîngașu — min. 14, Dincuță — 
min. 35), dar care n-au pus la grea 
încercare pe cei doi apărători ai 
buturilor, a fost de o mediocritate
cum rar ne-a fost dat să întîlnim pe 
un stadion de fotbal.

Dacă am fi avut curiozitatea să 
notăm pasele fără adresă, lufturile, 
obstrucțiile, vociferările, execuțiile 
greșite ale unor jucători cu vechi 
„ștate de serviciu" în Divizia A,

Ieri după-amiază am stat în cumpănă. Pină la urmă, însă, am 
ales „potcoava" Giuleștilor. Era plăcut gîndul că poți vedea, în 
sfîrșit, un joc de fotbal negrevat de obsesia punctelor, de cal

cule, de locuri în clasament, de rugăminți, de concesii...
„Potcoava" rămîne cel mai personal stadion al fotbalului bucu- 

reștean. Pereții sînt înegriți de fum. Vestiarele scunde au auzit tropo
tul crampoanelor lui Baratki și Bogdan. Din cînd în cînd mai fluieră cîte 
o locomotivă. Se mai văd și acoperișurile halelor de la Grivița. Și, 
peste toate, tu, spectatorule, te afli la doi pași de gazon, astfel incit 
poți vedea cutele de pe fruntea lui Dobrin și picăturile de sudoare 
care se preling pe obrazul lui Dumitriu II.

Jocul de pe Giulești a fost exact ceea ce așteptam : o intere
santă demonstrație de talent, la care au participat cîțiva jucători. Intre 
perechile Dobrin — Marian Popescu șl Dumitriu II — Marin Stelian 
s-a jucat un meci al subtilității, din care nu știi cine este, de fapt, în
vingătorul. Tînărul Rotaru, care a mai fost oaspetele acestui colț de 
ziar, acum doi ani, cînd era doar „Rotaru dintr-a Xll-a", și-a aruncat 
piciorul ca și atunci, cu eleganța prototipului său, Dumitru. între Barbu și 
Boc s-a jucat, de asemenea, un meci „de la distanță", in care s-a văzut 
că tehnica fundașului poate să fie la fel de pură ca și cea a virfului, 
după chipul șl asemănarea unui Hulshoff sau Beckenbauer.

...Pe stadionul Giulești era foarte plăcut. Cele cîteva picături de 
ploaie nu făceau decît să accentueze atmosfera fotbalului. Din păcate, 
însă, în mina cronicarului exista și un tranzistor. Și au fost suficiente 
cîteva minute de tumult radiofonic, pentru ca tot farmecul după-amiezei 
blinde de pe Giulești să piară ca prin miracol. Fotbalul doar frumos 
a pierdut bătălia ; acel 2—2 de pe Dinamo, care anunța un meci „pe 
muche de cuțit", a fost mai puternic deiît „un-doi-urile Dobrin — Ma
rian Popescu sau cascada de fente a lui Dumitriu II sau Marin Stelian.

Pe Dinamo a început marea bătălie a reprizei a doua, cu asal
tul lui Dumitrache spre poarta lui Ghiță. Aici n-au mai fost fente sau 
„un-doi*-uri. Aici au fost plonjoane, zvîcniri, contre, răsuciri, lufturî, și 
întreg arsenalul meciului total. în acest vîrtej' care cuprinsese întreaga 
echipă dinamovistă, secundele au curs foarte repede, spre final. în 
această bătălie pentru punctul in plus, Sport Club Bacău a oferit, în 
replică, mal ales eleganța calmă a lui Dembrovschi, care a cules ne
numărate 
moșneag

La 
n-ar ști 
s-a stins, 
Dinamo. El rămîne doar cu impresia că Ieri, în București, două echipe 
provinciale s-au arătat a fi mult mai versate decît „provincialele" tre
cutelor decenii. Ieri, Argeșul a Jucat pentru a-l readuce pe Real Ma
drid la Pitești, Iar Sport Club Bacău s-a gîndit la acea călătorie spre 
Scoția Iui Kilmarnock. Prestanța piteștenilor, materializată printr-o vic
torie în „bîrlogul lui Macrî", șl rezistența băcăuanilor, care au tăiat 
aripile dinamoviștilor, confirmă mutațiile Intervenite în geografia fotba
lului nostru, exprimate atît de bine prin pressing-ul pe care Dinamo, 
singura echipă bucureșteană a careului fruntaș, îl suportă cu mari 
eforturi...

mingi cu crosa lui invizibilă, mîngîindu-le cu un calm de 
uimit de zarva exagerată a copiilor.
capătul celor 90 de minute ale „semi-cuplajului', cronicarul 
să aleagă între fotbalul mai frumos de pe Giulești (care 
din cite am auzit, după pauză) șl fotbalul mai aspru de pe

loan CHIRILA

w

PLOAIA ÎNVIOREAZĂ JOCUL'III

cutat însă slab de I. Constantin șT 
același Iordache trimite în corner.

Din acest moment Steaua va ieși

am fi ajuns la niște cifre de necre
zut, pe care nu le întîlnești prea 
des nici la meciuri de categorii in
ferioare.

Iată însă că în timpul pauzei a 
început să plouă și din,., fericire, 
stropii mari și reci au avut darul 
să-i trezească cît de cit la reali
tate pe jucători. Din min. 46 ei se 
mișcă ceva mai vioi, și în min. 52 
are loc prima fază notabilă a în- 
tîlnirii: Pisau, ajuns pe centru, 
saltă mingea peste Iordache ieșit 
din poartă, balonul este urmărit 
și de I. Constantin care, talonat de 
Smarandache, reia peste bară. Trei 
minute mai tîrziu, Negrea și Sma
randache îl împing evident în su
prafața de pedeapsă pe I. Constan
tin, dar arbitrul nu vede și pierde 
o stea.

Petrolul atacă mai mult în aces
te minute, Moldovan și I. Constan
tin ratind (min. 59) o excelentă o- 
cazie. Dar faza care se putea solda 
practic cu gol a fost cea din 
min. 64i Toader a degajat lung, 
la întâmplare, Moldovan a urmărit 
inspirat mingea, Iordache n-a pu
tut s-o rețină și cînd atacantul Pe
trolului se pregătea s-o expedieze 
în poartă, goal-keeper-ul Stelei îl 
„îmbrățișează". Penalty clar, exe-

Stadionul Petrolul; teren bun, 
alunecos tn repriza a doua: timp 
ploios; spectatori — aproximativ 
12 000. Raport de cornere : 7—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 
16—8 (pe spațiul porții : 8—2).

PETROLUL : M. Ionescu — TOa- 
der (min. 83 Tudorie), Mlcrluț, 
CIUPITU, Gruber — DINCUȚA, 
Crîngașu — Pisău, I. Constantin 
(min. 70: Pîrvu), Cozarec, MOL
DOVAN.

STEAUA s Iordache — Sătmă- 
reanu, Smarandache, Negrea. 
Hălmăgeanu — DUMITRU (min. 
70 : Stoica), ION ION — pantea, 
Tătaru, volnea (min. 65: Rătlu- 
canu), lovănescu.

A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 
****, ajutat la tușe de Ion 
Angheliu (P. Neamț) și S. Drăgu- 
licl (Drobeta Tr. severta).

Cartonașe galbene ; Gruber, 
Cartonașe roșii : nici unul.

Trofeul Petschovsclii : io.
La tineret-rezerve; Petrolul — 

Steaua 2—1 (0—1).

mai mult la atac, Răducanu și Săt- 
măreanu avînd bune ocazii de gol 
în min. 83 și 86.

ARGEȘENII MAI LUCIZI,
Io(o]

F.C. ARCES KO:
RAPID

Fostele performere ale trecutei e- 
diții, deținătoarea Cupei. Rapid, și 
campioana „en titre", F.C. Argeș, au 
adunat multă lume, ieri, * 
va Gjuleștiuluj", stadion 
chide porțile acum la... 
stagiune fotbalistică.

La adăpost de emoții plc<» „ian, 
combatantele au luat startul calm, 
dar, spre surprinderea generală, pri
mele 15 minute s-au desfășurat în 
nota de superioritate, teritorială, a 
formației oaspete care — deși cu un

în „potcoa- 
ce-și des- 
sfîrșit de

prea mari,

Dobrin „escortat" (de Rotaru) a le
gat mal mult, a încercat deseori vi
gilența lui Răducanu (șase șuturi în 
primele șapte minute) cu mingi ex
pediate dinăuntrul și din afara ca
reului mare.

Stlnjenită și de jocul la ofsaid al 
piteștenilor. formația gazdă a fost 
multă vreme pe contre-pied, prima 
apariție notabilă a alb-vișiniilor în 
ofensivă înregistrîndu-se abia în min. 
21. Atunci, la un „un-doi“, Năstures-

MAI SIGWRU
cu—-Neagu, ultimul a rămas singur 
(la 10 :n, lateral dreapta) cu Ariciu 
în față, dar, în loc să plaseze balo
nul în colțul lung, s-a pripit și a 
șutat în portarul ieșit. Același Nea
gu (min. 44) va fi contrat, in ex
tremis. de Barbu, la un șut expediat 
de la marginea careului mic.

Fuseseră două bune ocazii risipite 
de gazde față de tot atitea avute de 
oaspeți (în min. 35 și 43), cînd Ră
ducanu și FI. Marin rezolvaseră, cu 
dificultate, în ultimă • instanță O 
schimbare petrecută la pauză (Cassai 
în locul Iui Troi) în atacul lui F.C. 
Argeș n-a 
capacitatea 
pete. Noul . . , , .
vă de joc, a produs în repetate rîn
duri panică în careul advers, dar. 
cu deosebire, în min. 50, cînd un . 
„cap" al lui a trimis balonul în 
transversală ; mingea a revenit la 
Roșu, care, de la 5—6 m, s-a grăbit 
și a reluat alături de poartă.

diminuat cu nimic 
ofensivă a formației 
intrat, inspirat și în

înnorat, a plouat cu intermitența: spec-Stadion Giulești; teren bun; timp __ 1
tatori, aproximativ 18 000. A marcat M. POPESCU (min. 85). Raportul cornere- 
lor : 5—5. Raportul șuturilor la poartă. î 10—14 (pe spațiul porții : 4—5).

RAPID î Răducanu — pop, BOC, FL. MARIN, Codrea — Rotaru, M. STE
LIAN — Năsturescu (min. 46: Petreanu), Dumitriu II (min. 64: Savu), Neagu, 
Dumitriu III.

F.C. ARGEȘ : ARICIU — Olteanu, BARBU, VUD, Nedelcu — MUSTAȚEA, 
Roșu, M» POPBJSCU — Troi (min. 46: CASSAI), Dobrin, Jercan (min. 56 : 
Cîrstea).

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) ajutat la linie de Em. Păunescu
(Vaslui) și T. Oniga (Iași).

Cartonașe galbene : Codrea. #
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve ; Rapid — F.C. Argeș 1—2 (0—0).

De partea cealaltă, Tache Macrl 
schimbase și el un înaintaș, dar Pe- 
treanu era mai puțin întreprinzător, 
așteptînd. în continuare, de la M. 
Brelian și Dumitriu II. inspirația și 
șutul salvator. Mai ales în condițiile 
în care Iui Neagu nu-i reușea ab
solut nimic, ieri omul de gol al Ra 
piciului oprind (desigur, neintențio
nat) și bunele intenții ale coechipie
rilor, cum a fost și acel șut puternic 
expediat de Pop în min. 57. cînd 
mingea îndreptată ghiulea spre plasă 
a fost returnată de... spatele lui Nea
gu Dar. cea 
ciului Neagu 
cînd, singur, 
toată poarta 
în Ariciu

Vădit supărați. suporterii Rapidu
lui și-au manifestat prompt marea 
dezamăgire fără să se gîndească în 
acele clipe că. numai două minute 
mai tîrziu. echipei favorite îi va 
scăpa printre degete și... egalul : 
atunci, în min. 85, Cassai l-a servit 
(în zona lăsată liberă de Pop) pe M. 
Popescu, Răducanu a ieșit la mar
ginea suprafeței de pedeapsă, unde 
pitcșteanul l-a driblat scurt : ambii 
jucători au căzut. M. POPESCU s-a 
ridicat mai repede și a trimis ba
lonul jos, la colț, în poarta goală. 
„Gol oarecum norocos", se lamenta 
un giuleștean lingă noi, care uitase, 
probabil, cum, puțin mai devreme 
(min,. 69), Codrea salvase, cu greu, 
de 
de 
de

mai mare ocazie a me- 
o va rata în min. 83, 
singurel, la 7—8 m cu 
în față, a reluat slab

pe linia porții, la o fază născută, 
asemenea, de pe culoarul părăsit 
fundașul Fop.

G. NICOLAESCU

Laurențiu DUMITRESCU

UN MECI LINIȘTIT, FĂRĂ MARI AMBIȚII
SP. STUDENȚESC

CLUJ, 17 (prin telefon)
Publicul clujean, acest fidel su

porter al feroviarilor, avea de ce 
să-și manifeste nemulțumirea în

mai jucat atît de slab, fără con
vingere, încîlcit. Partida de azi nu 
a satisfăcut, decît prin energia con
sumată de jucătorii intrați pe ga
zon, pentru că în rest, fazele de 
fotbal autentic s-au lăsat prea mult 
așteptate. Bucureștenii au jucat 
bine în apărare, dar atacul lor nu 
a mai găsit drumul spre gol.

Jocul între cele două careuri,

vînt; teren puțin denivelat; spectatori, 
poartă :

Stadion Municipal; timp friguros, . _ ___
aproximativ 6 000. Raport de cornere : 17—5. Raportul șuturilor la 
13—10 (pe spațiul porții : 7—3).

C.F.R. : GADJA — LUPU. DRAGOMIR, Vtșan, Roman — M. Bretan, Cojo
caru — BUCUR (min. 72 S. Bretan), Țegean (min. 64 Penzeș), Adam, Petrescu.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — Tănăsescu, KRAUS, M. Sandu, Manea, 
—CIOCÎRLAN, O. Ionescu — Leșeanu, MOLDOVEANU (min. 64 Cazan), 
Chihaia, Lucaci.

A arbitrat EM. VLAICULESCU (Ploiești) ***★, ajutat la linie de C. Ghiță 
și N. Iliescu (ambii din Brașov).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.F.ȘL, cluj — Sportul studențesc 2—0 (0—0).

timpul meciului, și mai ales, la flu
ierul final al arbitrului. De multă 
vreme, echipa feroviarilor clujeni, 
revelația acestui campionat, nu a

STfACUL ROȘU 2(1]
CIUJ 1(0)

BRAȘOV, 17 (prin telefon)
Previziunile în ceea ce privește 

întîlnirea din orașul de la poalele 
Tlmpei s-au confirmat în bună mă
sură. Tradiția meciurilor directe 
dintre cele două echipe și miza ma
re a întrecerii au făcut dintr-o par
tidă aparent dinainte jucată Q dis
pută dîrză, deschisă și, pe alocuri, 
dramatică.

încă de la început studenții clu
jeni se organizează bine în apă
rare, aplică un marcaj strict și își 
desfășoară destul de ușor dispoziti
vul ofensiv, pe spații largi, surprin- 
zînd uneori defensiva gazdelor mult 
prea avansate. Stegarii acționează 
cu nerv, însă precipitat și nesigur, 
lăsînd impresia că nu-și găsesc ca
dența obișnuită într-un meci pe care 
se străduiesc în mod evident să-1

ZABIHIIE FUSfSERĂ ARUNCATE...
cîștige pentru a oferi publicului lor 
satisfacția unei victorii în ultima 
evoluție din acest campionat pe te
ren propriu.

în aceste condiții aspectul jocului 
se menține multă vreme sub sem
nul unui șensibil echilibru de for
țe; dar fără prea multe faze de 
poartă, cea ce face ca spectacolul 
fotbalistic propriu-zis . să sufere. 
Steagul roșu e mai «asistent în atac 
și-și creează în primele 45 de minute 
cîteva bune situații de gol. 
dintre acestea sînt la un pas 
fi fructificate, dar în min. 17 
caru trimite de puțin pe 
poartă, iar în min. 29 șutul 
Ghergheli întîlnește bara. Cea de-a 
treia ocazie își găsește însă împli
nirea, șutul lui Ghergheli expediat 
în, min. 45 din afara careului mare

Două 
de a 
Pes- 

lîngă 
lui

oprindu-se in plasa porții lui Ste
fan.

Repriza a doua e mai dinamică și 
mai spectaculoasă. Brașovenii se 
mențin în ofensivă, dar studenții 
clujeni nu renunță nici ei la luptă, 
în min. 67 Adamache respinge cu 
greu în corner șutul lui Munteanu, 
evitînd egalarea. Cinci minute mai 
tîrziu, însă, gazdele majorează sco
rul prin Anghel, în urma unei faze 
confuze care a necesitat, înainte de 
validarea golului, și consultarea tu- 
șierului M. Buze a . Spre cinstea lor 
oaspeții nu depun nici acum armele 
și ies și mai hotărîți la atac, reu
șind să înscrie în min. 79 prin Crețu 
și să amenințe în final chiar ega
larea.

Revenirea lor s-a dovedit, însă, 
tardivă pentru că zarurile meciului

Stadionul „Tineretului"; teren bun) 
timp excelent de joc; spectatori 
aproximativ 8 600. Au marcat GHER
GHELI (min. 45), anghel (min. 
72) și CREȚU (min. 79). Raport de 

3—t. Raportul șuturilor la 
14—T (pe spațiul porții :

cornere 
poartă : 
7-4).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghelini. Jenei, OLTEANU. Illrlab
— GHERGHELI, Mateescu (min. 68 
Cadar) — Anghel, PESCARU, Ba- 
lint (min. 85 Zotincă), GYORET.

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Ma
tei, PEXA, Cîmpeanu — ANCA, Fa- 
nea — Barbu, Uifăleanu, LICA, 
Coca (min. 60 Munteanu).
A arbitrat C. PETREA ***** 

ajutat la linie de N. Petriceanu și 
M. Buzea (toți din București).

Cartonașe galbene : Jenei. 
Cartonașe roșii : Uifăleanu. 
Trofeul Petschovsclii : 6.
La tineret-rezerve : Steagul roșu

- „U“ cluj 3—0 (1-0).

fuseseră aruncate și cu aceasta și 
ultima fărîmă de speranță în evita
rea ultimelor locuri spulberată.

Mihai IONESCU

mingi lungi, pase fără o adresă 
bine stabilită, aceasta a fost fizio
nomia începutului de partidă. Abia 
în min. 11, Moldoveanu și-a amin
tit de... existența porții, dar șutul 
Său a fost imprecis. Gazdele mani
festă o ușoară superioritate, însă 
Țegean a întîrziat să șuteze în min. 
13 și ocazia a fost irosită. Așa a 
început meciul de la Cluj, joc im
portant pentru ambele echipe, dar 
în mod neașteptat angajate într-o 
prea lungă perioadă de studiu. în 
min. 16, dintr-o lovitură liberă de

la 40 m, Cojocaru a trimis mingea 
înalt, Suciu a atins-o cu palma și 
aceasta a căzut 
corner. Au fost 
poi, Țegean a 
cu căicîiul, dar 
fi învins de o 
șoară. Abia în 
se încălzesc, cînd Ciocîrlatj era să 
înscrie, imparabil, în propria poartă. 
Pînă la pauză, am mai consemnat 
marea ratare a lui M. Bretan (min, 
32 — „cap" din 6 m peste bară).

La reluare, mai precis în min. 48, 
Adam reînnoadă șirul ratărilor. îl 
imită Țegean, în min. 61, care, la 
excelenta centrare a lui ~ 
parcă nu știe unde e poarta și 
6 m trimite... spre Adam, aflat 
tre trei apărători. Publicul, e 
mulțumit, pe drept, de evoluția 
calnicilor, amenințați să piardă 
cui 3 în clasament pentru 
munciseră un an întreg. Nici Ia 
poarta lui Gadja n-a fost nimic 
deosebit. Leșeanu și O. Ionescu au 
făcut figurație, iar două-trei cen
trări mai periculoase au fost lămu
rite de portarul clujean. Min. 90 : 
o minge lungă trimisă în careul 
bucureștenilor, Suciu luftează ca un 
copil și S. Bretan înscrie. Arbitrul 
N. Iliescu era cu steagul șus, sem- 
nalizînd o poziție de ofsaid, pe care 
a susținut-o cu tărie și după sfîr
șitul jocului. Din poziția în care 
ne aflam, nouă ne era imposibil să 
vedem exact și i-am dat crezare.

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 17 IUNIE 1973

pe bară și apoi în 
primele emoții. A- 
încercat să înscrie 
Suciu nu a putut 
minge atît de u- 
min. 28, tribunele

Bucur, 
din 
în- 
ne- 
lo- 
lo- 

care

Constantin ALEXE

Chimia Rm. V. — Met. Plop. 1
1

X.
XI. Știința Bacău — Ș.N.O.

XII. Olimpia S. M. — Nitram Fg. I 
- XIII. — ' ~ -----Electr. Cv. — F. C. Bihor 1

I. 
II.

III.
IV. 
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Rapid — F. C. Argeș
Petrolul — Steaua
Steagul roșu — „U“ Cluj
U.T.A. — ,.U“ Cv. ANULAT

X
X
X
2

2 
X
1

Fond de premii 348.949

Dinamo — S. C. Bacău 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Cluj — Sp. stud.
C.S.M. Reșița — F. C. Cța 
F. C. Galați — Poli. Iași

Plata premiilor de la acest con
curs se va face astfel : în Capitală 
de la 22 iunie pină la 1 august 
1973, în țari' de la 26 iunie pînă 
la 1 august 1973.la

Rubrică redactată de
LOIO-t8ONU8rv8I
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CAMPIOANE LA POPICE
MANGALIA NORD, 17 (prin te

lefon do 1» corespondentul nostru). 
După patru zile de întreceri pa
sionante, duminică la prtnz au lu
at ăfîrșlt întrecerile turneului final 
al campionatului divizionar do po
pice. Conflrmlnd forma bună ma
nifestată tn seriile preliminare ele 
oompetițlei, echipele Rapid Bucu
rești (f) șl Constructorul Galați (m) 
au intrat tn posesia titlurilor deți
nute de Voința București și, res
pectiv, Petrolul Ploiești, ultima e- 
Iimijiată din concurs în ultimele e- 
tape ale seriei Sud.

Confruntările feminine, desfășu
rate în trei manșe, au fost mult 
măi echilibrate decît cele mas
culine. lupta pentru primele locuri 
fiind incertă pînă în ultima zi. Cu 
un plus de siguranță și alcătuind 
o echipă mai omogenă, rapidistele 
s-au menținut în permanență prin
tre animatoarele jocurilor, reușind, 
cu toată riposta dată de fostele 
campioane ale țării, Voința Bucu
rești și Voința 
mențină poziția

si îmbrace tricourile de campioane 
în ultima manșă i-a înregistrat 

*1 o iurpriză, cele mal multe po
pice fiind doborfte de o debutantă 
In finala pe tar*, Voința Oradea, 
marcată cu 2412 p.d. Urmează, tn 
ordine, Rapid cu 2392 p.d., C.S.M. 
Reșița 8341 p.d„ Voința Tg. Mureș 
2339 p.d., Voința București 2301 
p.d. șl Petrolul Băicol 2300 p.d. 
După cum se poate vedea, în ac
tul final, cooperatoarele din Bucu
rești și Tg. Mureș au avut o com
portare slabă.

CLASAMENTUL FINAL : 1. RA
PID (7022) 17 p. 2. Voința Bucu
rești (7071) 13 p, 3. Voința Tg. Mu
reș (6973) 13 p, 4. Voința Oradea 
(6911) 10 p, 5. C.S.M. Reșița (6891) 
10 p, 6. Petrolul Băicoi 6878) 7 p. 
Antrenorul campioanelor, Tudor 
Buzea a folosit următorul lot : A- 
lexandrina Navon, Angela Sofronie, 
Elena Irod, Vasilica Pințea, Maria 
Popescu, Florica Filip, Elena Gon- 
ciar și Elena Vasile.

La băieți, gălățenii s-au detașat 
din start, nepierzînd nici una din

cale trei runde de pe arena din 
stațiunea Neptun. Ei au avut cei 
mal periculoși adversari In popi
carii echipei Voința Cluj, care — 
la rfndul ei — a reușit să depă
șească formații cu mal multă ex
periență în marile concursuri.

Resultatele ultimei manșe i 1. 
Constructorul Galați 5097 p.d., X. 
Rapid București 8974 p.d., 8. Vo
ința Cluj 4959 p.d., 4. Voința Tg. 
Mureș 4911 p.d., I. Oonatruotocvl 
București 4854 p.d., 8. Jiul Petiția 
4849 p.d.

CLASAMENTUL FINAL ; 1.
CONSTRUCTORUL GALAȚI (19X42) 
20 p„ 2. Voința Cluj (15002) 15 p, 
3. Rapid (14907) 14 p. 4. Voința Tg. 
Mureș (14689) 8 p, 5. Jiul Peirila 
(14689) 7 p, 6. Constructorul Bucu
rești (14422) 5 p. Antrenorul jucă
tor, Ilie Băiaș a folosit următorul 
lot : I. Tismănare, D. Dumitrache, 
FI. Bucăleț, C. Lebădă. A. Chirilă, 
V. Ivan, D. Hriscovschi.

Cele mai mari rezultate indivi
duale în manșa finală au fost în
registrate de I. Tismănaru (Con
structorul Galați) — 895 p.d. și 
Gyongyi Szucs (Voința Oradea) — 
434 p.d.

România
gimnasticd masculina DAVID RIGERT

GRECI, ÎNVINGĂTOR S.S.)

LA C. E. DE HALTEREBudapesta, Ungaria

LA INDIVIDUAL COMPUS se revanșează...

MARIA SYKORA- 
58,5 pe 400 m garduri

LONDRA, M (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs internațional 
desfășurat la Edlmburg, cunoscuta 
atletă austriacă Maria Sykora * 
stabilit cea mai bună performanți 
mondială în proba de 400 m gar
duri cu timpul de 58,5.

Alte rezultate: MASCULIN > 110 
mg. — Price (Anglia) 13,8 ; 200 
m — Matthewi (Anglia) 21,2; 800 
m — Malan (RJS.A.) 1:48,8 ; lun
gime — Hignett (Anglia) 7,71 ml 
ciocan — Vespers (R.F.G.) 70,74 m 1 
FEMININ: 200 m — C. Hetnich 
(R.D.G.) 23,2 ; 1500 m — K. Bur- 
neleit (R.D.G.) — 4:14,5,

17 (prin telefon). în 
.Nepstadion" a în-

Tg, Mureș, să-și 
fruntașă și astfel C. POPA

BUDAPESTA, 
sala de sport de la .. 
ceput partida internațională dintre echi
pele masculine de gimnastică ale Un
gariei și României. întâlnirea a oferit 
publicului spectator o întrecere echili
brată, de bun nivel tehnic, în care eom- 
ponențil ambelor echipe au prezentat 
multe execuții reușite, spectaculoase. 
La individual compus un remarcabil 
succes a repurtat medaliatul cu argint 
la campionatele europene de la Gre
noble, românul Dan Grecu, In timp ce 
pe echipe au cîștigat gazdele cu 271,80 
p — 270,85 p. Echilibrul de care amin
team este ilustrat și do rezultatele ob-

TURNEE
DE TENIS

ținute de cele două echipe pe aparate. 
La sol, de pildă, punctaj egal : 45.35
pentru ambele echipe. La cal cu mi
nere. trei dintre gimnaștii români au 
mici ezitări în execuții (Constantin Pe
trescu, Radu Branea, Mircea Gheor
ghiu), aparatul fiind cîștigat de gim- 
naștii din R.P. Ungară cu 44,55—43,35 p. 
La inele, victorie a românilor : 45,35— 
45,15 p, la fel ca și la sărituri, probă în 
care oaspeții au obținut 45,30, iar gaz
dele 44,95 p. La paralele, echipa R.P. 
Ungare a fost evident mai bună, obți- 
nînd aproape un punct avans : 46,00
—45,05 p. In fine, la bară fixă este rîn- 
dul românilor să obțină victoria (45,95 
•—45,30 p), dar avantajul final este de 
partea gazdelor, care cîștigă pe echipe. 
Campionul român Dan Grecu a avut o 
evoluție constant bună, cîștiglnd fără 
emoții concursul la individual. Iată pri
mii clasați : Dan Grecu 56.65 p. Maghiar 
Zoltan 56,05 p. Molnar Imre 55,35 p, Do
nath Ferencz 54,65 p, Constantin Petres
cu 
în 
pe

53,65 p, Mircea Gheorghiu 35,50 p. 
ziua a doua este programată finala 
aparate.

MADRID 17 (Agerpres). — 
vins la Jocurile Olimpice de 
Miinchen. cunoscutul halterofil 
vietic David Rigert s-a revanșat 
la europenele de la Madrid, cla- 
sîndu-se pe primul loc la categoria 
semigrea și stabilind. în afară de 
concurs, două noi recorduri mon
diale : 170 kg la stilul smuls și 
213,5 kg la stilul aruncat.

Iată clasamentul campionatelor 
europene Ia categoria semigrea: 
1. Rigert (U.R.S.S.) 367,5 kg (165; 
202,5) ; 2. Nikolov (Bulgaria) —352,5 
kg (155 ; 197,5) ; 3. Șopov (Bul
garia) — 350 kg (150 ; 200) ; 4. 
Petzold (R. D. Germană) — 345 kg;
5. Kailajărvi (Finlanda) — 345 kg;
6. Radtke (R. D. Germană) — 
335 kg.

In
ia 

so-
, .Inter zo naiul" de șah
VIKTOR KORCINOI

IN FRUNTE
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — După 

consumarea a 10 runde, în turneul in" 
terzonal de șah de la Leningrad marela 
maestru sovietic Viktor Korcinoi sei 
menține lider cu 7’/i puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Karpov (U.R.S.S.) 
7 p, Larsen (Danemarca). Byme (S.U.A.) 
— 6*/« p. (1), Smejkal (Cehoslovacia) — 
6 p (1). Radulov (Bulgaria) — 6 p, Hiit>- 
ner (R.F.G.) 5'Ț p, Gligorici (Iugoslavia) 
5 p (1) etc. .

tn runda a 10-a. Korcmol a remiza» 
cu Uhlmann, rezultat consemnat și în 
partidele Rukăvlna — Hiibner și Kar
pov — Larsen. Radulov a cîștigat la 
Estevas, iar smejkal I-a învins pe. Torre, 
Restul partidelor s-au întrerupt.

RAPID BUCU
REȘTI, ciștigătoa- 
rea titlului de 
campioană națio
nală la popice pe 
1972—1973. De la 
stingă la dreapta: 
T. Buzea (antre
nor), Alexandrina 
Navon, Angela 
Sofronie, Elena 
Irod, Elena Vasi
le, Vasilica Pln- 
țea, Maria Po
pescu, Florica Fi
lip și Elena Gon- 
cear.

■
*

w ' w 1 1 & ? >IW

HAMBURG — Finala probei 
dublu a campionatelor internaționale 
de tenis ale R.F. Germania a opus 
perechile M. Orantes (Spania) — I. 
Țiriac (România) și J. Fassbender 
— H.J. Pohmann (R.F.G.). După o 
partidă foarte disputată, cu trei tie- 
breakuri, a cîștigat cuplul vest-ger- 
man, la scorul de 7—6, 7—6, 7—6. 
In semifinale, Țiriac și Orantes eli
minaseră puternica pereche austra
liană Alexander — Dent cu 3—6, 
6—3, 6—2 în timp ce Fassbender — 
Pohmann dispuneau cu 6—1, 6—2 de 
alt cuplu australian, Newcombe — 
Addison. Iată rezultatele semifina
lelor de simplu masculin: Dibbs — 
Fassbender 7—6, 0—6, 4—6, 7—5,
6—4; Meiler — Fillol 6—4, 5—7,
6—3, 7—6. La feminin: Masthoff — 
Sawamatru 6—3, 6—4, Pretorius — 
Schaav 4—6, 6—3, 6—3.

de

INTILNIREA DE ATLETISM U.R.S.S.
LENINGRAD 17 (Agerpres). — 

La Leningrad a început dubla îri- 
tîlnire de atletism între selecționa
tele R. F. Germania și U.R.S.S. 
După prima zi de întrecere, scorul, 
general este 105—74 puncte în fa
voarea gazdelor : la masculin echi
pa U.R.S.S. conduce cu 67—50, iar 
la feminin avantajul este- de par
tea atletelor sovietice cu 38—24. Cea 
mai bună performanță a fost re
alizată de sulițașul sovietic Ianis

Lusis, care, cu rezultatul de 91,32 
m, l-a întrecut pe campionul olim
pic și recordmanul mondial Klaus 
Wolfermann, clasat al doilea cu 
80.10 m.

Iată principalele rezultate : mas
culin — 100 m :
(U.R.S.S.) — 10,2 ; 400 
ke (R.F.G.) — 47,4;
Arjanov (U.R.S.S.) —
m — Norpoth (R.F.G.) — 13:36,4;

Korneliuk 
m — Schlos- 

1500 m — 
3:49,8 ; 5000

TRIUNGHIULARUL PE PROBE COMBINATE
(Urmare din pag 1)

dutabila formație a Franței. Clasa
ment :

1. Radu Gavrilaș (România) 14,5,
2. Andrei Șepci (România) 14,6, 3—4. 
Vasile Bogdan (România) și Frederich 
Roche (Franța). 15,0, 5—6. Daniele Fa
reggiana (Italia) și Jean Pierre Schoe
bel (Franța) 15,1.

A urmat aruncarea discului. Din 
primele încercări a fost evident că și 
aceasta este una dintre probele „tari" 
ele reprezentanților „cocoșului galic". 
Frederi-n Roche, liderul echipei 
Franței și al concursului după aceas
tă probă, a realizat o aruncare splen
didă de 47,30 m, întreeîndu-și adver
sarii cu aproape 5 m 1 Vasile Bogdan 
(41,90 m) și Andrei Se^ci (40.76 m) 
au fost în nota „plutonului". Discul, 
această „piatră grea", l-a distanțat 
pe Roche cu peste 100 de puncte de 
vasile Bogdan... Clasament :

1. Frederich Roche (Franța) 47,30 
m, 2. Mauro Bettella (Italia) 42,38 m,
3. Vasile Bogdan (România) 41,90 m,
4. Jean Pierre Schoebel (Franța) 
41,54 m, 5. Gheorghe Lixandru (Ro
mânia) 41,32 m, 6. Andrei Șepci (Ro
mânia) 40,76 m.

Parcă pentru a păstra nota de sus- 
pens a acestui frumos concurs, prăji
na a aparținut, în întreaga, ei desfă
șurare, atleților noștri. în timp ce 
Roche — cu un record de 4,60 m — 
se oprea (întristat, înciudat) la 4,20 
m, iar colegul său Lerouge adăuga 
doar 10 cm acestei performanțe, An
drei Șepci (record personal : 4.30 m) 
și Vasile Bogdan rămăseseră singuri 
cu ștacheta înălțată la 4,60 m ! Din 
păcate cei doi sportivi români. au 
rămas cu 4,50 m performanță maximă 
și, tot din păcate, noua tabelă „plă
tește" foarte slab această probă teh
nică atît de dificilă. Clasament :

1—2. Vasile Bogdan (România) și 
Andrei Șepci (România) 4,50 m ; 3, 
Gilles Gemise (Franța) 4,40 m ; 4—6. 
Radu Gavrilaș (România), Michel 
Pradet (Franță) și Michel Lerouge 
(Franța) 4,30 m.

Și, în continuare, ca un asalt pen-

tru recuperarea handicapului, atleții 
români s-au comportat admirabil la 
aruncarea suliței. Andrei Șepci — 
63,80 m (!), Vasile Bogdan — 59.30, 
Mihai Nicolau — 58,18, Radu Gavrilaș 
— 54,70 m, iată performanțele lor care 
au influențat decisiv ascensiunea în 
clasamentul individual și in cel pe 
echipe. Aceasta și datorită faptului că 
atleții francezi au realizat rezultate 
mediocre. Clasament :

1. Andrei Șepci (România) 63,80 m,
2. Vasile Bogdan (România) 59.30 m,
3. Jean-Pierre Schoebel (Franța) 58,40 
m, 4. Mihai Nicolau (România 58,18 m,
5. Michel Lerouge (Franța) 57,58 m,
6. Radu Gavrilaș (România) 54,70 m.

Ultima probă, a 10-a, s-a disputat 
tn nocturnă. Alergările au avut loc în- 
cepînd de la ora 20,10. Ritmul curselor 
(au fost două serii) — lent, poate pdntru 
că oboseala își spunea cuvîntul, poate 
pentru că atleții români au fost ne
inspirați. Cert este că francezii, mai 
buni sprinteri, și-au adjudecat pri-

mele trei locuri. Clasament:
1. Michel Lerouge (Franța) 4:35,4,

2. Jean-Pierre Schoebel (Franța) 4:35,5,
3. Michel Pradet (Franța) 4:37,5. 4. 
Gianni Modena (Italia) 4:39,1. 5. An
drei Șepci (România) 4:39,5, 6. Vasile 
Bogdan (România) 4:41,0. 
general individual :

1. VASILE BOGDAN
7 599 p, 2. Andrei Șepci
7 562 p, 3. Frederich Roche (Franța)
7 492 p, 4. Michel Lerouge (Franța)
7 453 p, 5. Jean Pierre Schoebel (Fran- 

Nicolau (Româ- 
Gavrilaș (Româ- 

i Gemise ~
Pradet 
Modena

Bettella 
Fareggiana

NOTTINGHAM — Tenismenii 
americani s-au impus în finalele 
probelor de simplu din cadrul tur
neului internațional de la Nottin
gham, una din probele premergă
toare ale Wimbledon-ului. Erik Van 
Dillen a cîștigat finala masculină, 
dispunînd cu 3—6, 6—1, 6—1 de 
Frew McMillan; iar cunoscuta cam
pioană Billie Jean King — care re
intră în circuitul Marelui Premiu 
FILT — a cîștigat în fața Virgipiei 
Wade cu 8—6, 6—4.

Clasament

(ROMÂNIA)
(România)

ța) 7 359, 6. Mihai 
nia) 7 248 p, 7. Radu 
nia) 7 193 p, 8. Gilles 
7184 p, 9. Michel 
6 940 p, 10. 
6 936 p, 11. 
G922 p. 12. 
lia) 6 730 p.

Clasament final pe echipe : 
1. ROMANIA 36 p ; 2. Franța 

3. Italia 10 p.

PENTATLON
Restanță de sîmbătă după-amiază, 

săritura in înălțime din cadrul pen
tatlonului s-a disputat duminică di
mineața. Excelentele atlete din Fran
ța și-au asigurat și în această probă 
supremația. Christine VVartel a trecut 
ștacheta înălțată la 1,78 m, lâsîndu-și 
adversarele mult în urmă. Româncele 
au avut o comportare submediocră : 
între 1,50 m și 1,61 m. Clasament :

1. Christine Wartel (Franța) 1,78 m, 
2. Rosana Di Luca (l-talia) 1,69 m, 
3—4. Florena Picaut (Franța) și Lore
dana Fiori (Italia) 1,66 m, 5—6. Flo
rica Boca (România) și Nadine Boi- 
teux (Franța) 1,61 m.

Christine Wartel și-a continuat 
cursa victorioasă și în ultimele două 
probe ale pentatlonului (lungimea și 
200 ni). Ea a cîștigat magistral com
petiția. Clasamente :

Lungime : 1. Christine Wartel (Fran
ța) 6,04 m, 2. Coculeana Bucătaru 
(România) 5,85 m, 3. Silvia Chersoni 
(Italia) 5,82 m, 4. Florena Picaut 
(Franța) 5,74 m, 5. Rodica Țarălungă

Gianni 
Mauro 
Daniele

(Franța) 
(Franța) 

(ItaJia) 
(Italia) 

(Ita-

Loredana

32 p;

R.F. GERMANIA
400 m garduri — Gavrilenko 
(U.R.S.S.) — 50,4 ; săritura în înăl
țime — Gavrilov (U.R.S.S.) — 2,15 
m ; ștafeta 4x100 m — 1. U.R.S.S.
— 39,3 2. R. F. Germania — 39,4 ; 
feminin : 100 m — Richter (R.F.G.)
— 11,2 ; 400 m Kulișkova — 53,5; 
800 m — Sabaite — 2:08,5 ; a- 
runcarea greutății — Cijova (URSS)
— 19.02 m ; ștafeta 4x100 m 1. 
R. F. Germania 44,6 2. U.R.S.S. — 
44,8.

BECKENHAM — Proba de sim
plu bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Becken
ham (Anglia) s-a încheiat cu victo
ria campionului sovietic Aleksandr 
Metreveli, care l-a întrecut în fina
lă cu 6—3, 9—8 pe suedezul Bjorn 
Borg. In finala jprobei de simplu 
femei, tînăra terțismană australia
nă Dianne Fromholtz (în vîrsță de 
16 ani) a reușit să o învingă cu 7—5, 
0—6. 6—I pe americana Janet New
berry. Proba de dublu mixt a reve
nit perechii sovietice Olga Morozo
va, Aleksandr Metreveli, care a în
trecut în finală cu 6—3, 6—1 cuplul 
Marita Redondo (S.U.A.), J. B. 
Chanfreau (Franța).

Ianis Lusis — în stingă imaginii — șt Klaus Wolfermann, dupH „duelul" lor pe stadionul din Leningrad. 
Telefoto: A. P. — AgerpresFiori

1. Silvia 
Christine

(România) 5,65 m, 6. 
(Italia) 5,55 m ; 200 
Chersoni (Italia) 24,9, 
Wartel (Franța) 25,5, 3. Rodica Țară
lungă (România) 26,1, 4. Florena Pi
caut (Franța) 26,2. 5. Coculeana Bu
cătarii (România) 26,3, 6—7. Monique 
Van den Heede (Franța) și Valeria 
Biduleac (România) 26,4.

Clasament general : 
Wartel (Franța) 4316 p, 
Picaut (Franța) 4125 p, o. 
Boiteux (Franța) 3736 p, 4. Coculeana 
Bucătaru (România) 3733 p, 5. Mo
nique Van den Heede (Franța) 3732 
p, 6. Florica Boca (România) 3715 p,
7. Rodica Țarălungă (România) 3713 p,
8. Rosanna Di Luca (Italia) 3682 p,
9. Loredana Fiori (Italia) 3682 p, 10. 
Silvia Chersoni (Italia) 3580 p, 
Valeria Biduleac (România) 3541 
12. Roberta Montanari (Italia) 3508

m :
2.

1. Christine
2. Florena

3. Nadine

11. 
P. 
P-

Clasament final pe echipe:
1. FRANȚA 24 p, 2. România 15 

3. Italia 6 p. P>

Corespondență din Iugoslavia

SPEBAHȚELE"
SOCCERULUI
BALCANIC 
ÎSI DAU

A_'_

INTILNIRE

în derby-ul poloiștilor din grupa secundă

C.s. ȘCOLARUL ȘI VAGONUL ARAD
AU TERMINAT NEDECIS (4-4)

prima 
acest 
neîn-

Interesant și pasionant din 
și pînă la ultima secundă, 
derby al singurelor formații 
vinse în grupa secundă a campio
natului național de polo. Specta
torii prezenți ieri dimineață în tri
bunele de la „Tineretului" au avut 
prilejul să urmărească un joc de 
bună factură tehnică, cu o evoluție 
de scor care i-a atras în perma
nență. C. S. Școlarul și Vagonul 
Arad au luptat cu multă ambiție 
pentru a obține cele două puncte 
puse în joc și pentru a realiza ast
fel o detașare în fruntea clasa
mentului. Oaspeții, avînd o mai în
delungată experiență a jocurilor 
divizionare, au știut să stopeze e- 
lanul școlarilor bucureșteni, a că
ror echipă a făcut furori în_ între
cerile precedente, astfel că cele 
două formații s-au văzut nevoite 
în final să se mulțumească cu 
un rezultat egal : 4—4 (2—2, 1—1, 
0—1, 1—0), care menține „7“-le
elevilor din Capitală pe primul loc 
datorită unui golaveraj superior.

Spre surprinderea tuturor, cei 
care s-au impus la începutul per
fidei au fost oaspeții. Lesay, con
ducătorul de joc al arădanilor a 
speculat o bună situație și a des
chis scorul 
Sorescu a 
ideală, iar un minut mai tîrziu, 
Unc l-a surprins pe Racoveanu 
cu un șut de la 8 metri și: 2—0 
pentru Vagonul. Abia la această 
situație, gazdele s-au dezmeticit din 
uluială și au contraatacat cu vi
goarea cunoscută. Urmarea ? Pînă 
la sfîrșitul reprizei, tabela de mar- 
paj a indicat egalitate; a înscris

(0—1), bucureșteanul 
ratat apoi o ocazie

mai întîi Tomescu și în continuare 
A. Munteanu, la „om în plus".

întrecerea este, în continuare, ex
trem de echilibrată. Se înoată mult, 
fazele se succed cu repeziciune de 
la o poartă la alta, iar apărătorii 
buturilor sînt la înălțime. Totuși, 
cu un plus de forță, arădanii se 
descurcă mai bine în atac și pre
iau din nou conducerea prin ace
lași Lesay (2—3). Replica elevilor 
lui Paul Niculescu nu a îritîrziat 
și Pițigoi (3—3) readuce încrederea 
în tabăra sa. A urmat o repriză 
cu faze dramatice. Unc (Vagonul), 
singur cu portarul advers a tras 
în bară; apoi a fost rîndul lui 
A. Munteanu să șuteze năpraznic 
și bara l-a salvat pe Zabu. A fost 
suficientă însă o greșeală a lui 
Răducanu (eliminat), care ieri nu 
a strălucit, pentru ca poloiștii de 
la Vagonul să ajungă la 4—3 (Ca- 
potescu).

In ultimul „sfert" am urmărit o 
veritabilă cursă de 
larilor bucureșteni 
lirea echilibrului, 
survenit în final, 
fază care a dat mari emoții susți
nătorilor echipei Școlarul : la un 
contraatac, Ionescu, în poziție 
ideală, a șutat puternic, Zabu a 
respins pînă la Sorescu, care fără 
să ezite a trimis plasat balonul în 
plasă (4—4). Ultimele secunde au 
găsit formația Vagonului în atac, 
dar Racoveanu a blocat prompt cel 
din urmă atac arădan. Foarte bun 
arbitrajul clujeanului Radu Tinaoc.

— a. v. —
Crîșul Oradea — Industria linii 

Timișoara 12—6 (4—0, 3—1, 1—2,

4—3). Au marcat : Alexandrescu (3), 
Frend (2), Arabagiu (2), Racz (2), 
Mut, Chirilă și Faier — Crîșul, 
respectiv Grigore (2), Deak, Roth, 
Ștefan și Somoghi. Foarte bun ar
bitrajul lui Tiberiu Kinci (Cluj).

P. LORINCZ — coresp.

Mureșul Tg. Mureș — Olimpia
Oradea 5—4 (3—0, 1—2, 1—2, 0—0).

După cum se știe, cea de a șasea 
ediție a Cupei Balcanice pentru tineret 
(jucători pină la 23 de ani) se disputa 
anul acesta în Iugoslavia. între 19—26 
iunie. „Speranțele" României. Greciei, 
Bulgariei, Turciei. Albaniei și Iugosla
viei și-au dat întîlnire în șase orașe 
macedoniene — Skoplje, Stip, Priștina, 
Kumanovo. Kosovska-Mitrovița și Bl
tolia — pentru a-și disputa trofeul pus 
în joc. Echipele sînt împărțite în două 
grupe : Iugoslavia, România, Grecia 
(grupa A) și Bulgaria, Albania, Turcia 
(grupa B). Jocurile se vor disputa sis
tem campionat, urmînd ca echipele 
clasate pe primul loc în grupe să se în- 
tîlnească la Skoplje în finală, iar 
cele clasate pe locul secund, la Ku
manovo, pentru locurile III—IV.

Echipa Iugoslaviei, câștigătoarea edi
ției precedente (Atena ’72) pornește ani
mată de dorința de a rămîne în con
tinuare, in posesia trofeului. Lotul „spe
ranțelor- țării gazdă cuprinde numai 
jucători din prima ligă, cîțiva dintre 
ei aflîndu-se chiar în atenția selec
ționerului V. Boșkov pentru prima e- 
ehipă a țării. Meskovici, Vukotici, Bo- 
ghicevici, Kozici și Suriak sînt și pe 
lista candidaților la un loc în ..națio
nala" Iugoslavă. Antrenorul și selecțio
nerul echipei de tineret, Ivan Toplak, 
a suportat în ultimele zile o neaștep
tată „rezistență" din partea cluburilor 
din prima ligă care furnizează jucători. 
Motivul : în campionatul iugoslav mal 
erau de disputat două etape (17 și 24 
iunie) și dacă echipa campioană se

cunoaște deja (Steaua roșie), bătălia 
în subsolul clasamentului continuă, can
didatele la retrogradare, fiind destul 
de numeroase. în plus, în fruntea cla
samentului, Velej, Partizan și O.F.K. 
luptă pentru ocuparea locurilor II și 
III, care acordă automat dreptul de 
participare în „Cupa UJS.F.A.". Și, lu
cru foarte important, tocmai aceste e- 
chipe dau lotului („grosul" de jucători.

în cele din urmă, s-a ajuns ia un 
compromis, echipa iugoslaviei reunin- 
du-se la Belgrad abia luni (n.r. azi), 
ceea ce practic înseamnă că jucătorii vor 
lipsi de la cluburi numai în ultima e- 
tapă. Iată componența lotului : Meșko- 
vici, Suita (portari), Antici. Budișici, 
Buljat, Kuze, Boghicevici, Veleț, Rado
vici, popadici, Muzinci (apărători), Po- 
pivoda, Zivalievici, Kovacevici, “ ’
Ivezici, Topici,* Zeț, Vukoje, 
(înaintași). Comentînd 
grupelor, Ivan Toplak a 
grupa A, valoarea dintre echipele 
ticipante fiind sensibil 
fi cea mai disputată. 
Iugoslavia să joace în

Oaspeții sosesc Ia 18 iunie și vor 
cazați la Skoplje. Conform regulamen
tului. au drept de joc fotbaliști pînă 
la 23 de ani și doi jucători pînă la 25 
de ani. La sfîrșitul turneului organi
zatorii vor oferi o „.Cupă fair-play" e- 
chipei cu cea mai sportivă comportare, 
în timpul competiției se prevede ca re
prezentanți ai țărilor participante să se 
întrunească în ședințe de lucru pentru 
rezolvarea problemelor curente și de
semnarea viitoarei gazde a „Cupei Bal
canice".

In partida R.F.G Brazilia (0—1)

AMBELE FORMAȚII AU EVOLUAT

SUB POSIBILITĂȚI
selecțio-

Belgrad, iunie.

urmărire a șco- 
pentru restabi- 
Și egal area a 

dar tot după o

AGENDA SĂPTĂMÎNII
18—22 TIR Campionatele internaționale ale Po-

loriiei la talere.
18—23 TENIS Turnee internaționale pentru Marele

Premiu — F.I.L.T., la Queen’s Club
Londra (C) și Eastbourne (C).

CICLISM Cursa de 6 zile de la New York.
19—24 FOTBAL Cupa Balcanică pentru echipe de ti

neret („sub 23"). în Iugoslavia.
20 ATLETISM „Memorialul Rosicky", la Praga.
20—23 BASCHET Reuniunea F.I.B.A., la Beirut.
20—24 CAIAC-CANOE C.M. de coborîre și slalom nautic, 

la Muotathal (Elveția).
21 ATLETISM 

FOTBAL
..Memorialul Kusocinski", la Varșovia. 
Columbia — Ecuador, în preliminarii-

le C.M. (gr. I — zona America de Sud), 
la Bogota ; U.R.S.S. — Brazilia (ami-
cal), la Moscova.

21-24 CICLISM Turul Flandrei.
LUPTE Turnee internaționale, la Madrid șl

Atena.
TIR Trofeul ^Ursul de aur" (talere), la 

Berna.
JUDO Campionatele mondiale, la Lausanne.

22—23 Sesiunea Comitetului executiv.
C.I.O., la Lausanne.

22 FOTBAL Elveția — Scoția (amical).
23—24 AUTO „Cupa Alpilor".

ATLETISM Japonia — Australia, la Tokio
24 AUTO Cei 1 000 km ai Austriei (C.M. al măr

cilor) .
FOTBAL Columbia — Uruguay, în preliminarii

le C.M. (gr. I — America de Sud), la 
Bogota

Suriak,
Giorgevici 

componența 
spus : „In 

par- 
egală, lupta va 

Sper totuși, ca 
finală".

fi

DUȘAN BUGARIN

Sîmbătă după-amiază, noua 
nată a Braziliei (doar cu Piazza, Clo
doaldo, Rivelino, P. Cesar și Jairzinho 
din echipa campioană a lumii) a sus
ținut al 5-lea meci în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Africa și Eu
ropa. Spectatorii, ca și specialiștii pre
zenți în număr mare la acest meci, au 
așteptat o partidă de mare spectacol, 
între campionii mondiali și deținătoa
rea „Cupei Europei", selecționata R.F. 
Germania, dar jocul nu s-a ridicat decît 
pe alocuri la nivelul pretențiilor impuse 
„firmei" celor două combatante. Echipa 
Braziliei a „temporizat” cea mai mare 
parte din timp, linia de mijloc Clodoaldo 
— Rivelino — P. Cesar dînd impresia 
că nu dorește decît ca timpul să se 
scurgă pe tabela de marcaj, iar rezulta
tul să rămînă egal. Jucătorii vest-ger
mani au accelerat în prima pai’te a me
ciului filmul jocului, dar ocazii mari de 
gol nu s-au ivit în această perioadă, 
după care, din păcate, și ei s-au angre
nat în jocul de uzură practicat de ad
versarii lor.

Echipa R.F. Germania (din care a 
lipsit din nou Netzer — accidentat) 
aflată la al doilea insucces consecutiv 
Pe teren propriu, a părut obosită, ieșită 
din formă, neștiind cum să treacă de 
decișii apărători brazilieni. Arbitrul Arie 
van Gement (Olanda) a condus urmă
toarele formații :

R. F. GERMANIA : * Maier — Vogts, 
Beckenbauer, Cullmann, Breitner. H6- 
ness (min. 60 Kapellmann), Flohe. Ove- 
rath, Heynckes, Miiller, „ “

BRAZILIA : Leao — Ze Maria, 
reira, Piazza, M. 
velino, p. Cesar, 
Dirceu Lopes.

E. Kremers.
L. Pe- 

Antonio, Clodoaldo, Ri- 
Valdomiro, Jairzinho.

★

PROGRAMUL JOCURILOR
Skoplje : iugoslavia — 

la Kosovska-Mitrovița : 
Bulgaria.

19 iunie, la 
Grecia.

20 iunie, 
Albania

21 iunie, la Priștina : Iugoslavia — 
România.

22 iunie, la Stip : Bulgaria — Tur
cia.

— Ro-23 iunie, la Bltolia : Grecia 
mânia.

24 iunie, la Priștina : Turcia 
bania.

25 iunie, Ia Kumanovo : 
pentru locurile IU—IV.

26 iunie, la Skoplje : finala Cu
pei Balcanice pentru tineret.

— AI-

meciul

Conrentînd meciul, corespondentul a- 
genției France Presse notează între al
tele : „Brazilienii au obținut o victorie 
oarecum norocoasă în fața echipei vest- 
germane. După fizionomia, jocului fot
baliștii vest-germani nu ar fi meritat să 
piardă această partidă. Gazdele au do
minat mai mult, dar au ratat ocazii 
clare".

Antrenorul echipei vest-germane. HEL
MUT SCHON, a declarat : „Va fi nece
sar să îmbunătățim jocul de ansamblu 
ai echipei noastre dacă vrem să cîștigăm 
cupa mondială in 1974. Cred că am fî 
putut câștiga acest meci, dar jucătorii 
mei au comis multe erori. Am jucat de 
data aceasta mai lent ca de obicei”. Este 
un succes important pentru 
ziliană — a spus Zagaio — 
priza secundă a jucat bine 
de vedere tactic, a știut 
atacurilor echipei gazdă și 
atace la momentul oportun.

echipa bra- 
care în re- 
din
să
să

punct 
reziste 

contra-

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX
Selecționatele de baschet ale Cehoslova
ciei au obținut noi victor® în cadrul 
turneului pe care-1 întreprind în Japo
nia. Echipa masculină â evoluat la
Chiba în compania unei selecționate lo
cale, pe care a învins-o cu scorul de 
113—71 (55—36). Baschetbalistele
slovace au cîștigat cu 67—53 
tida susținută ia Shizuoka 
„Ai Stars".

ceho- 
(33—23) par- 
cu formația

Madrid" Ia 
la

„Marele premiu al orașului 
motociclism a reunit în acest an 
start numeroși campioni din mal multe 
țări europene. La clasa 250 cmc, victo
ria a revenit spaniolului Angel Nieto, 
care a concurat pe o motocicletă 
„Derby". L-au urmat danezul Borge 
Nielsen („Yamaha") și spaniolul Pedro 
Cegarra („Bultaco"). 
clasa 1: cmc a fost 
tivii spanioli, clasați 
locuri. A - •
(„Derby"), 
(„Bultaco")

Întrecerea de la 
dominată de spor- 
pe primele trei 

Benjamin Martin 
_____ de Manuel Varea 
și Juan Pares („Derby").

cîștigat 
urmat

internațională ciclistă $^VIidiCompetiția .... ______ „___
Libre" a continuat cu etapa a 4-a, care

a purtat caravana sportivă pe traseul 
Rodez — Mende (199,500 km). Victoria 
a revenit belgianului Lucien van impe, 
care i-a întrecut la sprint pe francezii 
Perin șl Sibille — toți trei fiind înre
gistrați cu timpul de 5 h 49:24. Olande
zul Joop Zoetemelk s-a situat pe locul 
7 în același timp cu învingătorul. In 
clasamentul individual continuă să con
ducă francezul 
mat la 52 sec.

prima reprezentativă a Iugoslaviei a dis
pus cu 3—1 (15—10, 11—13, 15—9. 15—8) 
de selecționata secundă a iugoslaviei. 
Partidele din turneul feminin s-au în
cheiat 
slavia 
15—8);
(15—5,

cu următoarele rezultate : 
— Italia 3—1 (13—15. 15—8, 
R.F. Germania — Ungaria 
9—15, 15—12, 15—10).

Iugo-
15—9.

3—1

Raymond Poulidor, ur- 
de Zoetemelk.

spectatori au asistat la 
disputat la Istanbul, între 

la 
Kama ci 

spaniolul

După disputarea a două etape, în 
ciclist al Austriei conduce

Peste 20 000 de 
meciul de box, 
campionul european (profesionist) 
categoria super-ușoară, Cemal 
(Turcia) șl șalangerul său, 
Antonio Ortiz. La capătul celor 15 re
prize, care au prilejuit schimburi dure 
de lovituri, arbitrii au acordat victoria 
la puncte pugilistului spaniol.

Au continuat întrecerile competițiilor 
internaționale de volei, care se desfă
șoară în aceste zile la Belgrad. în tur
neul masculin, echipa Ungariei a 
învins cu scorul de 3—1 (15—10, 15—12. 
11—15, 16—14) formația R.F. Germania, iar

- .   _ —,— , _1 Turul 
ciclist al Austriei conduce sportivul 
austriac Lidwlg Kretz, urmat la 2:12 de 
sovieticul Kaminiek. Etapa a 2-a, des
fășurată pe ruta Linz — St. Wolfgang, 
a revenit lui Kretz, cronometrat pe dis
tanța de 136 km cu timpul de 3 h 02:56.

Etapa a 2-a a turului ciclist al Elveției 
s-a desfășurat pe traseul Hendschiken 
— lebnen (98 km) șl a fost ciștigată de 
rutierul belgian Willy de Geest,, crono
metrat în 2 h 46:04. Pe locurile urmă
toare, în același timp, s-au clasat com- 
patrloțli săi Gustave van Roesbroeck, 
Frans Kerremans șl englezul Sid Bar- 
ras, care continuă să se mențină lider 
în clasamentul general individual.
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