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IERI, O „ZI DE FOC" LA FOTBAL

DINAMO - CAMPIOANĂ PE „LINIA DE SOSIRE"!
I'N semifinalele cupei, o si NGURĂ DIVIZIONARĂ A!

REZULTATE TEHNICE
DINAMO — C.F.R. CLUJ 4—0 (2—0)
U. T. A. — UNIV. CRAIOVA 1—0 (1—0)

CLASAMENTUL FINAL
1, DINAMO 30 17. 5 8 51—32 39
2. UNIV. CRAIOVA 30 15 9 6 54—36 39
3. F. C. ARGEȘ 30 14 7 9 44—28 35
4. SPORT CLUB BACĂU 30 13 8 9 36—35 34
5. C.F.R. CLUJ 30 11 11 8 33—33 33
6. STEAUA 30 9 13 8 36—30 31
7. STEAGUL ROȘU 30 11 8 11 39—24 30
8. F. C. CONSTANȚA 30 10 8 12 35—34 28
9. U.T.A. 30 8 12 10 33—36 28

10. JIUL 30 11 6 13 38—43 28
11. PETROLUL 30 9 10 11 22—32 28
12. A.S.A. 30 12 3 15 37—47 27
13. RAPID 30 7 12 11 29—29 26
14. C.S.M. REȘIȚA 30 8 10 12 34—39 26
15. SPORTUL STUDENȚESC 30 6 13 11 32—50 25
16. „U" CLUJ 30 7 9 14 25—50 23

• DINAMOVIȘTII CUCERESC TITLUL A 7-a OARĂ!

• Duelul Universitatea Craiova — Dinamo, urmărit 

cu emoție rn tribune, pe micul ecran și la radio

• Golaverajul a decis echipa campioană

• S.C. Bacău, F.C. Argeș și Petrolul K. 0. în fața unor 
formații de categorie inferioară • Steaua a salvat

onoarea Diviziei A !

REZULTATELE SFERTURiLOR DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI-
PLOIEȘTI : CHIMIA RM. VÎLCEA — F. C. ARGEȘ 2—1 (0—1) 
CONSTANȚA : METALUL BUCUREȘTI — PETROLUL PLOIEȘTI 1—1 (1—6) 

după prelungiri
BRASOV : STEAUA — „U" CLUJ 1—0 (1—0)
BUCUREȘTI .- CONSTRUCTORUL GALAȚI — SPORT CLUB BACĂU 1—1 

(0—1) după prelungiri, meci disputat simbătă.

Duminică dimineața în Parcul Herăstrău, la marea serbare sportivă populară. Aspect din timpul desfășurării 
probei de cros...

IERI, ÎN PARCUL HERĂSTRĂU

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI 
ȘI-A ÎNCEPUT CU SUCCES ACTIVITATEA
• Acțiuni de agrement, multiple și interesante, figurează pe agenda noii organizații

Ieri dimineață, in Parcul Herăstrău, 
a avut loc inaugurarea publică a 
activității Clubului sportiv municipal 
București. La festivitate au parti
cipat cîteva mii de sportivi din clu
burile și asociațiile Capitalei, nu
meroși locuitori ai orașului.

Au fost prezenți, de asemenea, to-, 
varășii Gheorghe Cioară, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei, Nicolae Matei și Constan
tin Petre, secretari ai Comitetului 
municipal de partid, general lt. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte al

Consiliului. Național pentru Educa
ție Fizică și Sport. Virgil Florea. 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal, președintele C.M.B.E.F.S., 
George Ghenoiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C., repre
zentanții unor organizații și instituții 
cu atribuții în domeniul sportului.

După o scurtă alocuțiune, rostită 
de tovarășul Vasile Istrate, președin
tele Clubului sportiv municipal Bucu
rești. a început serbarea populară.

Publicul aflat în parc a putut ur
mări un program deosebit, de variat 
și de interesant, care a cuprins fru

moase demonstrații de gimnastică 
modernă, box, judo, haltere, călărie, 
concursuri de cros, tenis, ping-pong, 
popice, meciuri de volei, handbal si 
fotbal, întreceri de canotaj si yahting 
pe apa lacului, diferite jocuri distrac
tive.

O plăcută surpriză le-a fost rezer
vată amatorilor de sah. în parc, la 
umbra pomilor, au fost montate pri-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Noii campioni ai țării la fotbal 
le-a adus titlul.

De la stingă la dreapta: Dinu, 
Lucescu,

salută publicul după victoria care

Dobrău, Sătmăreanu II, 
Sâlceanu.

Cavai, G. Sandu, R. Nunweiller,
Lucuță, Moldovan Dumitrache și

Foto: S. BAKCSI

OBLEMENCO, PENTRU A 4-a OARĂ GOLGETER

alergare urmărit cu sufletul la gură. Dinamo 
refacă distanța de puncte și de golaveraj 
de Universitatea Craiova, luind și avansul 
șl dramatica victorie, pe potou, din acest 
Evident, însă, că soarta campionatului nu 

' ‘ .. . .— C.F.R. Cluj, ci
unde Universitatea Craiova n-a

Ca intr-un final de 
a reușit, ieri, să 
care o despărțea 

necesar pentru marea 
campionat tumultuos ț 
s-a jucat numai la București, în partida Dinamo - 
și la Arad — mai ales acolo 
avut forța necesară, în meciul vieții sale, de a smulge U.T.A.-ei 
acel punct de aur, care ar fi transformat intr-un lucru fără valoare 
victoria dinamoviștilor, asigurîndu-i ei, în schimb, titlul.

Legile sportului cer un învingător și un învins. Astă-seară, ini
mile dinamoviștilor și ale suporterilor echipei bucureștene sint inun
date de bucuria victoriei, a acestei victorii pentru care au luptat 
pînă la ultimul ceas, în timp ce trenul care îi duce înapoi, de la 
Arad la Craiova, pe cei 10 000 de susținători ai Universității, poartă 
cu el tot atîtea suflete înlăcrimate.

Dinamo cucerește pentru a 7-a oară titlul de campioană a țării 
și in acest final de sezon fotbalistic merită felicitările tuturor celor 
ce iubesc fotbalul!

Cortina a căzut, deci, peste campionatul Diviziei A, dar ea s-a 
ridicat pentru ultimele acte ale Cupei României, care aduc în scenă, 
pentru prima oară în istoria acestei competiții, în semifinale, TREI 
echipe de categorii inferioare și O SINGURA formație de Divi- 

. zia A! Cine s-ar fi putut gîndi la un asemenea final al acestei 
întreceri, în ciuda „loviturilor de teatru" de pe parcursul ei ?

Nu putem decît să le strîngem mina fotbaliștilor de la Metalul 
București, Chimia Rîmnicu Vîlcea și, în special, celor care joacă 
sub culorile divizionarei C, Constructorul Galați, pentru performan
țele realizate, pentru remarcabila lor prezență, alături de Steaua, 
în semifinalele Cupei României. (J. BERARIU)

21 GOLURI : OBLEMENCO (Univ, Cra
iova) — 3 din 11 m.

15 GOLURI : Dumitrache (Dinamo).
14 GOLURI : Pescaru 

—- 2 din 11 m.
13 GOLURI : Roșu (F.C. 

(Jiul).
12 

din
11 

din
9

Năstase (Steaua), 
Mureș) — 2 din 11 m.

3 GOLURI : Mărculescu (F.C. Constan
ța), Iordănescu (Steaua), Țegean 
(C.F.R. Cluj), Mureșan (A.S.A.), Ero- 
șovschi (U.T.A.) Dembrovschi (S.C. Ba
cău) — 2 din 11 m, Mulțescu (Jiul) — 
2 din 11 m.

7 GOLURI ; Troi (F.C. Argeș), Kun

(Steagul roșu)

Argeș), Roznai

(Dinamo) — 2GOLURI : Lucescu
11 m.
GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) 4 

11 m.
GOLURI : Marcu (Univ. Craiova), 

Naghi (A.S.A. Tg.

PITEȘTIUL PE PRIMUL LOC 
ÎN „TROFEUL PETSCHOVSCHI"

A V-a ediție a „Trofeului Petschov- 
schi“ a revenit publicului piteștean. 
Performanța publicului din Trivale este 
cu atît mai mare, cu cît reușește să 
cîștige de două ori consecutiv acest 
trofeu al sportivității. Primele patru 
ediții au revenit, în ordine, după cum 
se știe, publicului din Craiova, Petro
șani. Cluj și Pitești.

Iată clasamentul final al celei de a 
V-a ediții : 1. PITEȘTI 9,20. 2—3. Cluj 
și Arad 9,13, 4—5. Ploiești și Tg. Mureș 
8,93, 6. București 8.83’. 7. Constanța
8.53, 8. Bacău 8,46, 9. Reșița 8.33. 10.
Petroșani 8,26. 11. Craiova 8,20. 12. Bra
șov 8,00,

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

BRAȘOVUL SPORTIV ANGAJAT 
PI DRUMUL REALIZĂRILOR SUPERIOARE!

Sportul brașovean dispune de tra
diții’ viguroase atît în aria activită
ților de masă, cît și în aceea a per
formanței. Așa se și explică de ce 
la plenara C.J.E.F.S., moment de o 
deosebită, importanță pentru viata 
sportivă a oamenilor din această 
parte a tării, planul de măsuri a- 
doptat a vizat obiective înalte si în
drăznețe, ținînd seama. în mod rea
list. de marile disponibilități și re
surse existente.

A trecut o bucată de timp de la 
plenara amintită și curiozitatea pro
fesională ne-a purtat pașii pe teren 
spre a afla ce s-a realizat pînă acum, 
din ceea ce s-a propus prin docu
mentul elaborat de plenară, prin an
gajamentele asumate de factorii cu 
atribuții si responsabilități în do
meniul educației fizice și sportului.

Contactul cu activiștii sportivi ju
dețeni ne-a relevat faptul că, ma- 
nifestîndu-se operativitate, planul _a 
demarat mulțumitor, acordîndu-se 
prioritatea cuvenită mai ales acelor 
sectoare ale muncii pe care plenara 
le-a apreciat ca deficitare.

MAI TNTÎI, O REORGANIZARE 
GENERALA

Se simțea mai de mult'nevoia ca în 
conducerea treburilor sportive să fie 
angrenați oameni pasionați, harnici, 
iubitori ai acestei activități, cetățeni 
stimați, cu greutate socială, pare .cu

nosc prevederile recentei Hotărîri de 
partid și sînt deciși să le transpună 
în viață. Astfel, s-a trecut la întă
rirea organizatorică a consiliilor oră
șenești de educație fizică și sport 
din Predeal, Codlea. Făgăraș și Ora
șul Victoria, alegîndu-se în compo
nența lor persoane animate de entu
ziasm și responsabilitate față de miș
carea sportivă.

La nivelul consiliului județean s-a 
operat o judicioasă repartizare a 
sarcinilor, fiind angrenați în munca 
practică toți membrii săi. . Au avut 
loc ample analize in cluburile Trac
torul și A. S. Armata, a fost insti
tuit un colectiv care să analizeze 
modul cum sînt utilizate bazele spor
tive și să studieze posibilitatea ame
najării grabnice a noi locuri de joacă 
și agrement, s-a întreprins o vastă 
acțiune de investigare a resurselor 
asociațiilor sportive sătești, reco- 
mandîndu-se întărirea lor organiza
torică și materială.

FORME VARIATE Șl ATRACTIVE 
IN ACTIVITĂȚILE DE MASĂ

Principalele eforturi ale acestei pe
rioade au fost canalizate spre diver
sificarea formelor de practicare a 
exercițiilor fizice și sportului adre
sate maselor. S-a urmărit, cu mai 
multă perseverentă și seriozitate, să 
se dea concursurilor un caracter cît 
mai atractiv dar, In același timp,

n-au fost neglijate nici formele ne- 
competiționale, individuale de desfă
șurare a activității, care exprimă 
preferințele multor cetățeni ai Bra
șovului.

Pionierii, după cunoscutele lor ac
țiuni din perioada de iarnă („Săgeata 
albă", „Avalanșa". „Cutezătorii"), la 
care au participat în mare număr, 
au trecut — în prezent — la alte 
forme, cum ar fi „Insigna de pionier- 
turist", „Cercurile olimpice", la atle
tism, campionatele de minifotbal. con
cursurile de orientare turistică „Trei 
Brazi" și „Roza vînturilor" ș.a. Peste 
600 de pionieri iau parte la acțiunea 
cicloturistică „Turul Cetăților", iar 
alții la acțiunea turistică de anver
gură republicană „Asaltul Carpatilor".

Elevii școlilor generale din Bra
șov (clasele 6—7 din 22 de școli I) au 
participat la o amplă acțiune de se
lecție și testare a calităților fizice, 
organizată, pe Stadionul Municipal, 
de Școala sportivă „Brașovia". S-au 
disputat întreceri de cros și biatlon 
la Codlea, Predeal, Săcele. La Fă
găraș s-a organizat „Ziua sportului 
școlar", programîndu-se întreceri de 
atletism, handbal, fotbal etc. Săr
bătorească a fost si „Ziua sportului" 
la Liceul din Predeal, unde 800 de 
elevi, după o paradă multicoloră, au

Mihai BARĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

(U.T.A.). Ion Constantin (Petrolul). R. 
Nunweiller (Dinamo), D. Georgescu 
(C.S.M. Reșița), Țarălungă (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m, M. Stelian (Rapid) 
— 1 din 11 m.

Sîmbătă 23 iunie a.c. a avut loc 
ședința lunară a Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S:

Cu acest prilej aii fost examinate 
proiectele regulamentelor Comple
xului sportiv „Sport și Sănătate" 
și al Competiției sportive de masă 
cu caracter republican întocmite 
pe baza Hotărîrii C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și a sportului din 
28 februarie — 2 martie 1973. Mem
brii Biroului Executiv au făcut pro
puneri privind îmbunătățirea aces
tor proiecte care urmează să fie de
finitivate. Au fost discutate și a- 
probate măsurile pentru perfecțio
narea sistemului competițiilor 
sportive de performanță și elabora
rea calendarului sportiv 
1974.

De asemenea, au fost 
propunerile Biroului 
Române de Fotbal privind îmbună
tățirea sistemului competițional cu 
începerea campionatelor 1973/74, 
după cum urmează : Divizia A cu 
18 echipe, Divizia B cu 3 serii a 18 
echipe fiecare serie, Divizia C cu 12

serii a cite 16 edhipe în fiecare 
serie.

în continuare, Biroul Executiv a 
ascultat o informare privind pregă
tirea echipei reprezentative de fot
bal a României pentru întîlnirile cu 
echipele R. D. Germane și Finlan
dei din preliminariile Campionatu
lui Mondial de fotbal — 1974 — și

luat cunoștință despre stadiul 
pregătirii sportivilor români care 
vor participa la Universiada de la 
Moscova și Festivalul Mondial 
Tineretului și Studenților de 
Berlin.

Tn încheierea ședinței au fost 
zolvate probleme ale activității 
rente.

® DIVIZIA A CU 18 ECHIPE, DIVIZIA B CU 
TREI SERII A 18 ECHIPE FIECARE, DIVIZIA C

CU 12 SERII A 16 ECHIPE FIECARE
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IERI, PE „REPUBLICII1, ÎN CAMPIONATUL DE

O dată cu sfîrșitul campionatului 
1972—1973 cîștigat de echipa Dinamo 
București, iubitorii...................... ..
din comunicatul de 
roului Executiv al 
ficarea sistemului 
fotbal.

Biroul F.R. Fotbal s-a prezentat 
sîmbătă în fața Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. cu o documentare com
pletă privind utilitatea modificărilot 
propuse. Redăm pe scurt din cu
prinsul acestei documentări.In - - -
din 
fost 
care _
și în folosul fotbalului, deși au exis
tat atunci unele rezerve. Tot în 196t 
s-au luat măsuri pentru lărgirea Di
viziei C, care a cuprins incepînd din 
anul 1971 zeci de noi centre fotba 
listice. în ultimul timp s-a constatai 
că atit sub aspectul duratei sezonu
lui competițional, cît și al număru 
lui de meciuri interne și internațio
nale sînt necesare noi măsuri care 
să apropie fotbalul nostru de stan
dardul internațional. De aceea, a 
fost necesară o reanalizare a întregii 
probleme a diviziilor naționale, ca o 
continuare firească a unor preocu
pări mai vechi ale F.R. Fotbal.

In cursul elaborării proiectului 
noului sistem competițional au fpst 
analizate situația și tendințele exis-

fotbalului află 
mai sus al Bi- 

C.N.E.F.S. modi- 
competițional la

anul 1968, numărul de echipe 
diviziile naționale A și B a 
mărit de la 14 la 16, hotărîre 
s-a dovedit ulterior justificată

tente și în celelalte țări europene și 
s-a constatat că în majoritatea ță
rilor există preocupare pentru gă
sirea unor soluții optime, in special 
la nivelul primelor divizii, in raport 
direct cu posibilitățile concrete din 
fiecare țară.

Problema duratei și structurii a- 
nului competițional a constituit în 
ultimul timp o importantă preocu
pare pentru tehnicienii fotbalului 
nostru, în rîndul cărora circulă nu 
fără temei părerea că „ne antrenăm 
prea mult și jucăm prea puțin". în 
timp ce la noi fotbaliștii susțin în
tre 40 și 45 de jocuri pe an (campio
nat, cupă și intilniri internaționale), 
in multe alte țări numărul acestor 
jocuri depășește cifra de 50, apropi- 
indu-se în unele cazuri de 60 de 
jocuri anual. La diviziile B și C si
tuația se prezintă și mai slab din 
acest punct de vedere in campiona
tul nostru, deoarece competițiile in
terne (campionatul și Cupa) consti
tuie practic singura posibilitate de 
acoperire a anului competițional în 
aceste condiții, mărirea numărului de 
echipe la diviziile A, B și C, core
lată cu măsuri pentru intensificarea 
contactelor internaționale la nivelul 
echipelor de club și mai buna des
fășurare a „Cupei României" va a-

(Continuare in pag. a 2-a)

fa

sportiv talentat, nimic 
sta în

Pentru un 
nu poate
Gheorghe Ghipu ciștigă... desculț

proba de

calea victoriei :

800 m!

ATLETISM PE ECHIPE

DISPUTE PALPITANTE, DAR REZULTATE MODESTE
Etapa a Il-a a campionatului na

țional de atletism pe echipe, divi
zia A, s-a încheiat duminică la 
amiază pe stadionul Republicii. 
Dispersată în țară... și peste hotare 
(i-am avizat la timp pe cititorii 
noștri că rezultatele unora dintre 
atleții prezenți la întreceri interna
ționale în străinătate vor conta în 
clasamentul diviziei), handicapată 
de lipsa unui mare număr de spor- 
fvi (fie accidentați, fie angajați în 
examene) și îngreuiată de timpul 
capricios (sîmbătă caniculă, dumi
nică vînt puternic, în rafale) între
cerea nu și-a atins, după opinia 
noastră, din nici un punct de ve
dere scopul. Poate că federația ar 
fi trebuit să țină seama în progra
marea competiției, cu mare pon-

dere în atletismul românesc, de 
faptul că nu este deloc recoman
dabil ca numai cu o săptămînă îna
inte de două mari evenimente in
ternaționale — „Cupa Europei" la 
băieți, la Atena, și meciul feminin 
Italia — România — să se progra
meze o etapă de divizie (și cu ca
racter de verificare a lotului), o 
întrecere care solicită — din cauza 
luptei aprige pentru puncte — e- 
nergii, ambiții... Fără discuție, vor 
fi existat și argumente pro, dar și 
cele care indicau o amînare aveau 
o pondere considerabilă. Acum, 
însă, faptul este consumat. Ceea 
se impune este ca în viitor să 
facă o analiză mai judicioasă 
datelor la care sînt programate
tapele diviziei. Aceasta pentru preș*

ce 
se 
a 

e-

■ ■■

tigiul ei, pentru sporirea contribu
ției campionatului național ,pe e- 
chipe la dezvoltarea atletismului 
nostru.

Evenimentele zilei pot fi numă
rate pe... degetele de la o singură 
mînă. Erika Teodorescu a realizat, 
în condiții atmosferice grele, 1,80 
m la înălțime. Nu este o perfor
manță de mare valoare, dar — să 
nu uităm — sîmbătă, la Frankfurt 
pe Main, campioana olimpică Ul- 
rike Meyfarth cîștiga cu 1,82 ni, 
iar următoarele clasate obțineau 
1,82 — Ilona Gusenbauer, 1,79 — 
Ellen Mundiger, 1,79 — lordanka 
Blagoeva (recordmana mondială) ! 
Așadar... Un fapt rar întîlnit s-a 
petrecut în proba de 800 m bă
ieți. După yrșp la

din greșeală unul dintre concurenți 
l-a călcat pe picior pe Gh. Ghipu 
și l-a... descălțat. Tînărul și talen
tatul nostru demifondist a conti
nuat nonșalant cursa, s-a impus și 
a cîștigat cu o ușurință care a 
entuziasmat publicul, arbitrii și 
chiar pe concurenți. Era a doua 
victorie a sa în această competiție 
(sîmbătă cîștigase 1500 m), era o nouă 
dovadă nu numai a posibilităților 

- sale de progres în acest, an al cam
pionatelor europene pentru juniori 
de la Duisburg, ci : și a tenacității 
sale — calitate indispensabilă pen
tru un mare performer. Și Gh. 
Ghipu — ne-o atestă seriozitatea sa 
— va deveni un mare performer. 
Tot două victorii a realizat în a- 
eeaștă etapă a diviziei și un qlt 
talent al noii generații : sprinte
rul Constantin Stan. Duminică ei a 
adăugat succesului 
pe cel de la 200 
de măre luptă, în 
trivnic de aproape 
a fost un adversar
toți concurenții, tînărul Stan a gă
sit resurse pentru ca pe ultimii metri 
șă-și adjudece o 
o mare bucurie 
rul de atletism 
niorii de talent 
niorat’ sau că, și mai mult, aflați 
încă la vîrsta junioratului (cazul 
Iui Gh. Ghipu și al altora) îi de
pășesc cu dezinvoltură pe seniori.

Fără a marca rezultate de talie

de la 400 m și 
m. într-o fi nai-i 
care vîntul p’o- 
3 m pe secundă- 
redutabil pentru

victorie clară. Este 
pentru pomeni ațo- 
să constate că iu- 
confirmă și la se-

Hristache NAUM
Vladimir MORARU

(GQUțitware in pag, aia)
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UN ÎNCEPUT
PROMIȚĂTOR
PRIMA EDIȚIE

ETAPE LA TIMIȘOARASURPRIZA ULTIMEIFEMINA“
Politehnica și

T. STAMA

APROAPE 1000
DE TINERI

DE LA ROMAN

cursei de Plutonul este con-

26-a) 
rezul-

<0—G). 
Bucu

ra
fi

89—6 
Iași

Pintea — cite o încercare, Durbac 
— o încercare, o Iov. ped. și 3 trans
formări și O. Corneliu — 8 trans
formări. A condus ireproșabil Rene 
Chiriac.

15—7
Grivița

telefon). Pentru prl- 
Bacâu i-a revenit

avut 
s-au 

atletism

p; fete : J. Marians2. Doina Bțirțipș 282 P .... maj
probele letratlonuiu 

au fost realizate de către Nicolae Aron 
(1.78 m la înălțime și 5,86 ni la lun-- 
gime) și de Sorb) Rizea (80,68 m 
aruncarea mingii de oină).

V. BOGDANEI, coresp.

A „CUPEI

Lungeanu 292
Gheorghe 303 p, . ____ _________
3. Olga Gudrun Zeik 278 p. Cele 
bune rezultate in t ' ' ......... .

ȘCOLARĂ LA TETRATLON

PENTRU A OPTA OARĂ, CAMPIONI Al TĂRII

LA „MARȘUL VERII

V .:.. .....v ■-

Pe stadioanele
C.F.R. din Timișoara, s-au dispuși 
întrecerile primei ediții ale „Cupei 
Femina", competiție adresată în ex
clusivitate tinerelor fete.

Consiliul județean- al femeilor și 
toate celelalte organe și organizații 
cu atribuții în domeniul sportului 
și educației fizice de la nivelul ju
dețului Timiș au fost inițiatorii și 
organizatorii acestei acțiuni, care 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
Aproape 500 de tinere s-au întrecut 
la fotbal, handbal și volei. De re- 

■ marcat faptul că la start ș-au ali
niat nu numai formații din munici- 

,piuj. Timișoara, ci și din unele lo
calități rurale înconjurătoare, 
Orțișoara, Gătaia, Sînandrei 
Ceacova.

în pauzele întîlnirilor ce au 
loc la diferite jocuri sportive, 
desfășurat întreceri de 
(probe de 60 și 100 m, săritura în 
lungime, ștafeta 4X100 m etc).

Ion STAN, coresp.

FESTIVALUL SPORTULUI DUNĂREAN 
ETAPA FINALĂÎN

sud a țării,în localitatea cea mai de___ __
orașul Zimnicea, gm urm&lț, ieri, ulti
mele secvențe ale unei inedite acțiuni 
sportive de masă Întitulată „Festivalul 
sportului dunărea»".

' Desfășurată timp de o ș.ăptămînă, a- 
ceastă amplă competiție a reunit la 
start pește 1 000 de partlcipanți, iubitori 
ai exercițiului fizic și mișcării în aer 
idiber din școlile generale, liceul și între
prinderile amintitei așezări dunărene. 
■Salariatii Fabricii de pasmanterie, între
prinderii de industrie locală. c.ei al sis
temului de hidroameliorații, membrii 
asociațiilor sportive Voința și Sănăta
tea s-au întrecut la fotbal, tenis, atle
tism. volei, handbal, baschet și popice, 
furnizînd dispute aprige, „consumate" 
într-o atmosferă de mare entuziasm.

Urmărind finalele, „punctul terminus" 
al celor șapte zile de confruntări. am 
remarcat pasiunea pe care au depus-o 
sportivii și instructorii lor pentru a 
oferj celor prezenți un spectacol cit mai 
agreabil.

Citeva rezultate: fotbal, juniori — 
Școala generală nr. 3 — Școala gene
rală nr. 2 5—0; seniori : Hidroameliora- 
torul — Flacăra roșie 1—2; handbal, 
fete : Școala generală 3 A — Școala 
generală 3'B 10-4: băieți: Școala gene
rală 1 A — Școala generală 1 B 14—9 ; 
volei, seniori : Liceul Zimnicea — Fa
brica de" pasmanterie 3—0. In întrecerile 
de popice au ieșit învingători tot elevii 
liceului, iar în cele de atletism s-a evi
dențiat în mod deosebit Mircea Balcan- 
ffiu, cîștigătorul tuturor probelor te- 
traflonului.

Conchidem, subliniind faptul că Fes
tivalul sportului dunărean" s-a bucurat

iță lipie, organizatorii au 
confere întrecerilor un ca-

FINALELE „
Sîmbătă s-a desfășurat, timp de 

patru ore, la complexul sportiv de la 
stadionul .Voința din București, etapa 
finală a competiției „Spartachiada 
comerțului", aflată anul acesta la 
prima ei ediție. De altfel, după cum 
ne mărturisea președintele asociației 
sportive Sparse, Ion Avramescu ini
țiativa (declanșată în luna aprilie) se 

înscrie în spiritul Hotărîrii Plenarei 
C C. ai P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului.

Pe a ceas: 
căutat să ci____
racter cît mai larg, de mare audien
ță în rindul lucrătorilor din comer
țul bucureștean și au inclus în pro
gramul competiției sporturi de tra
diție, agreate de această categorie d_e 
salariați i fotbalul, tenisul de masă, 
popicele, tirul, orientarea turistică și 
atletismul.

La startul diferitelor întreceri s-au 
aliniat peste 3 500 de sportivi. Prin
tre unitățile remarcate se numără 
I.C.S. Victoria, I.H.R. Lido, I.C.R.A., 
I. C. Mobila, I.C.L. Tehnometal și 
altele.

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII NAȚIONALI DE TINERET 

LA LUPTE GRECO ROMANE
TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). 

După dispute interesante și de un 
nivel tehnic acceptabil s-au încheiat 
în localitate întrecerile finale ala 
campionatelor naționale de lupte gre- 
co-romane la tineret Cit despre dîr- 
zenia' cu care au abordat tinerii me
ciurile sînt semnificative cifrele : din 
366 de meciuri doar 7 s-au încheiat 
cu decizie de dublă descalificare.

Foarte bine s-au comportat luptă
torii din București, județele Argeș 
și Galați, care în clasamentul gene
ral au ocupat, în ordinea de mai 
sus, primele locuri.

Clasamente : categ. 48 kg i 1. Al. 
Constantin (Constanța), 2. I. Gibu (Di
namo Buc.), 3. FI. Gheorghe (Pro
gresul Buc.), 52 kg. — 1. N. Ginga 
(Dinamo Buc.), 2. M. Neagu (Con
stanța). 3. P. Răzăilă (Arad) ; 57 kg. —
1. I. Dullcă (Steaua), 2. M. Boțijă (Pi
tești), 3. I. Rogojăn (Reșița); 62 kg. 
— 1. Al. Szabo (Oradea) — a obținut 
toate. victoriile prin tuș, 2. N. Iliuță 
(Galați), 3. V. Țîru (Brașov) ; 68 kg.

MODIFICAREA SISTEMULUI
COMPETIȚIONAL INTERN DE FOTBAL

(Urware din pag. I)

sigura o prelungire și ° intensitate 
corespunzătoare a cejor două _ sezoa
ne competiționale, va determina un 
spor de exigență în organizarea pro
cesului de^nsjruire. .

Una dțn /‘consecințele. pozitive cele 
mai însemnate ale lărgirii sistemului 
Competițional la fotbal va fi aceea 
că unțnumăr sporit de județe și
centre (muncitorești vor fi reprezen
tate în Activitatea fotbalistică de 
performanți, ceea 
orientării generale

ce corespunde 
__  de dezvoltare 

multilateral a tuturor < zonelor și ju
dețelor '‘țării. Experiența anilor tre- 
cuți ^dovedește că promovarea unor 
centre * și echipe nqi determină cu 
regularitate o puternică emulație în 
orașele și județele respective și a- 
trage mase mai largi de țineri la 
fotbal și influențează în mod pozi
tiv, pe de altă parte, factorii locali 
pentru de/voltarea fotbalului și ac
tivității sportive în general.

Incepînd cu ediția 1973—1974, cam
pionatele interne de fotbal se vor 
desfășura d apă cum rrmează;

? 1. DhVÎ?IA NATICNALA A _ va 
cuprinde O SINGCRA SERIE CL 18 
ECHIPE î

2. DIVIZIA B va cuprinde TREI 
SERII CU CITE 18 ECHIPE;

3. DIVIZIA C va cuprinde 
SERII CU CITE 16 ECHIPE.

TRECEREA ÎN ACEST AN NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL 
SE VA FACE FARA RETROGRA
DĂRI LA TOAȚE CELE TREI NI-

12

LA

ACTMTAIII SPORTIVE DE MASA

ȘCOALA GENERALA NR. 10 PITEȘTI, 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

BACĂLT, 24 (prin
ma oară, orașului . ___
cinstea să găzduiască, sîmbâtâ și dumi
nică. finala campionatului național de 
tetratlon al școlilor generale, competiție 
care se bucură de un bine meritat pres
tigiu in rindul tineretului studios din 
țara noastră. Stadionul „23 August", 
împodobit sărbătorește, a constituit o 
gazdă excelentă, iar buna organizare 
asigurată de forurile locale băcăuane a 
determinat respectarea întocmai, și în 
bune eondițiuni a programului întreceri
lor. Concurenții, tete șl băieți (peste 
150), reprezentind 13 municipii și județe 
s-âu întrecut La următoarele probe ; 60 
m, lungime, înălțime și aruncarea min
gii de oină. De remarcat foarte buna 
cotnportare a elevilor Școlii generale nr. 
10 din Piteștj, care au reușit să se im
pună in urma unei lupte sportive ex
trem de strlnsă și de pasionantă, de co
legii lor de la Liceul nr. 2 din Ploiești, 
campionii ediției din anul trecut.

Iată configurația clasamentului general 
pe echipe :

1. Șcr gen. nr. 10 Pitești 2471 p, 2. Li
ceul nr. 2 ploiești 2467 p, 3. Liceul „Dl- 
mitrie Cantemir" Iași 2378 p. Clasamente 
Individuale, băieți : 1. Aurelian Dobres- 
cu 297 p, 2. Sorin Hizea 294 p, 3. Ionel 

de o organizare excelentă, asigurată de 
C.O.E.F.S. Zininicea (prim-vicepreșe- 
dinte. T. Cioacă) cu sprijinul organe- 
lor de partid locale.

Dumitru NEGREA

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI 
ȘI-A ÎNCEPUT CU SUCCES ACTIVITATEA

(Urmare din pag. 1)

mele table (din ceramică), urmînd ca 
altele să fie instalate în zilele ur
mătoare. A fost terminată amenaja
rea popicăriei în aer liber de lingă 
baza hipică. Clubul dispune, astfel, 
de instalații pe care se pot practica 
numeroase ramuri sportive și există 
posibilități ca ele să fie extinse și 
îmbunătățite.

Pe drum, către locurile unde a- 
veau loc întrecerile și demonstrațiile, 
am purtat un dialog cu tovarășul 
Vasile Istrate.

— înființarea Clubului sportiv mu
nicipal București, ne-a spus interlo
cutorul. este una dintre acțiunile 
prevăzute de Pianul de măsuri al 
Comitetului municipal de partid pen
tru transpunerea în viață a sarcini
lor trasate de Hotărîrea Plenarei C.C.

SPARTACHIADEI COMERȚULUI"
în-Iată citeva dintre rezultatele 

registrate i volpi : I.C.L. Mobila
I.C.R.T.I.  (m) 2—0 ; I.C.L. Mobila 
Tehnometal (f) 2—1 ; fotbal : I.H.R. 
Athenee Palace — I.C.L. Textila II 
1—0. Primele trei locuri în întrecerile 
de popice au fost ocupate, în ordine, 
de I.C.R.T.I., Intercontinental și Com
plex Lido.

In încheierea finalelor Spartachia- 
dei comerțului, cei prezenți au putut 
asista la o atractivă partidă inter
națională de fotbal. între echipa A- 
limentara (sector IV) și formația bul
gară Spartak Pleven. Scor final : 
5—4 în favoarea oaspeților. Profităm 
de această ocazțe și dăm formația e- 
chipei bucureștene pare, nu de pu
ține ori, a mulțumit prin jocul ei pe 
numeroșii ei suporteri : Zamfir (Con
stantin)— Coteț, Lazăr, Marin, Năs
tase, Dumbravă, Buz»tu, Popescu, 
Pascu, Purice, Gheorghe (Pasca). An
trenor, V. Pavelescu.

In concluzie, se poate afirma că 
„Spartachiada comerțului" a fost, la 
prima sa ediție, o reușită. (Rd. T.).

— 1. T. Horvath (Lugoj), 2. D. Popa 
(Dinamo Buc.'), 3. V." Nicplae (Plo
iești) ; 74 kg. -r 1. Gh. piobotaru (Ga
lați), 2. T. Ignătescu (Rapid Buc.), 3. 
Șt. Șerban (Craiova) ; 82 kg. — 1. 
C. Radu (Pitești), 2. V. Gabor (Ga
lați), 3. V. Mihai (Galați) ; 90 kg. —
1. D Manea, (Tulcea), 2. L. Paraschiv 
(Galați),' 3. M. Gali (Cluj) ; 100 kg. —
1. A. Vucov (Pitești), 2. A. Sablovschi 
(Bacău), 3. V. Gheorghe (Brașov) ; 
+ 100 kg. — 1. V. Dolipschi (Dina
mo Buc.), 2. R. Codreanu (Steaua), 
3. I. Anea (Constanța).

Clasament general : 1. Municipiul 
București 37 p., 2. jud. Argeș 21 p., 
3. jud. Galați 21 p.

In încheiere, o declarație a antre
norului federal Ion Corneanu : „Edi
ția 1973 a campionatelor a marcat un 
pas înainte, nivelul tehnic fiind în 
creștere, nemaivorbind de combativi
tate, care poate primi calificativul 
excelent. Este îmbucurător faptul că 
muîți dintre finaliști folosesc o gamă 
variată de procedee tehnice".

St. MARTON, coresp.

VELE ALE DIVIZIEI NAȚIONALE 
DE FOTBAL.

Urmează ca F.R. Fotbal să dea 
publicității' modalitățile de alcătuire 
ale seriilor și promovărilor pentru 
noul campionat, precum și criteriile 
de promovări și retrogradări în 
noul sistem competițional.

PE DRUMUL REALIZĂRILOR SUPERIOARE
(Urmare din pag. 1)

făcut demonstrații de gimnastică, atle
tism și jocuri sportive. Cu această 
ocazie a fost înălțat pe catarg și 
noul steag sportiv al școlii.

Nu putem omite realul succes, în
registrat de cea de-a doua ediție a 
competiției de mini-handbal. la care 
au participat 45 de echipe din cla
sele 4—5, împărțite pe 6 zone, finala 
desfășurîndu-se la Făgăraș. Ar mai 
trebui amintite concursurile populare 
de tir, patine pe rotile, înot, triatlo- 
nul atletic „Cupa Primăverii". orga
nizat pentru membrii de sindicat din 
12 întreprinderi brașovene, de „Cupa 
Tineretului" de la Codlea, de cam
pionatele intersect.il de ia Tractorul. 
Steagul roșu Brașov, de la Combi
natul Chimic Făgăraș. Sînt foarte 
multe altele, pe care tiu le-am ci
tat. De fapt, nici nu" intențignăm un 
inventar al tuturor formelor'(le'acti
vități sportive și turistice utilizate 
în județ. Importantei reaj e£te fap-

Peste 5 000 de iubitori ai spor
tului din Roman au participat la 
două mari acțiuni recreative orga
nizate de C.J.E.F.S., U.T.C. și Con
siliul municipal al sindicatelor. 
Prima acțiune, „Marșul verii", a 
însumat 8 km și a reunit la start 
aproape 1 000 de tineri. Punctul 
final al traseului a fost pădurea 
„fon Creangă", unde sportivii au 
asistat la demonstrații de handbal 
și volei șl au participat la diferite 
jocuri distractive. Formațiile sin
dicale și sătești de muzică popu
lară și ușoară au prezentat apoi 
un reușit și aplaudat program.

G. GROAPA, coresp.

aj P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului

— Ce își propune noua organi
zație ?— Vrem să oferim cetățenilor Ca
pitalei posibilitatea de a practica 
exercițiile fizice, sportul, activitățile 
de mișcare, înțr-un cșdru plăcut și 
atrăgător. Nu avem în intenție —- 
deocamdată cel puțin — să pregătim 
campioni, dar nu este eJțclus ca din 
masa copiilor și tinerilor atrași pe 
terenul de sport, șă se ridice viitoa
rele talente.

— Activitatea clubului se va des
fășura numai în perimetrul Herăs
trăului sau ea vizează si alte locuri 
de agrement ale orașului ?

— Aici, în Parcul Herăstrău, ne-am 
făcut doar debutul. Preconizăm să se 
înființeze filiale ale clubului nostru 
în toate sectoarele Capitalei, să or
ganizăm activități săptămînale. vii și 
interesante. în toate cartierele. Avem 
în vedere asemenea oaze de verdeață 
ale orașului cum ar fi parcurile „Pan’ 
telimon". ..Libertății". ..23 August", „Nice I ie Bălcescu", „Titan", astfel 
îneît cetățenii să poată veni la aer 
țiupi șnorțive desfășurate în apro» 
pierea locuinței lor, să fie scutiți de 
drumurile lungi.

— Pentru aceasta, însă, locurile pe 
care le-ați citat trebuie înzestrate cu 
un minimum de amenajări sportive...

— Avem în vedere aceasta și vom 
actiopa. în consecință, cjj sprijinul 
nelimitat ce pi l-au promis Consiliul 
popular municipal, Consiliul municipal 
pentru educație fizică si snort si, bineînțeles, cu aportul cetățenilor Ca
pitalei.

Pînă spre amiază, demonstrațiile si 
întrecerile au continuat în Parcul 
Herăstrău, în mijlocul unui deosebit 
interes. Clubul sportiv municipal 
București a pornit bine la drum I

„CUPA

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC BUCUREȘTI

cele 
final 

ridicată fă-

; CÎMFINA, 24 (prin telefon). în- 
tr-un cadru festiv, pe stadionul 
care, timp de trei zile, a găzduit 
peste 50 de meciuri, s-a încheiat 
tradiționala competiție cțe 
„Cupa U.G.S.R.", ajunsă la a 
ediție.

A fost o întrecere căreia 
14 echipe prezențe la actul 
i-au conferit o valoare 
cînd, totodată, o bună propagandă 
jocului de oină printre spectatorii 
cîmpineni, veniți în tribunele sta
dionului „Rafinăria".

Cele patru echipe care s-au ca
lificat în turneul pentru desemna
rea locurilor I—IV (C.P.B., Celițjoza 
Călărași, Torpedo Zărnești și C.F.R. 
Sibiu) și-au onorat din plin pozi
ția fruntașă ce o dețin printre e- 
chipele asociațiilor sportive sindi
cale. Primul loc l-a cucerit, și la 
actuala ediție, echipa C.P.B. care 
s-a prezentat cu următorul lot: 
Burcică, Gh., Matei, 
V. Tudoranțea, D. 
Vlase, N- Țudoran, 
Anton, I. Drăghici, 
Scarlat.

Urmărindu-i evoluția și la această 
a doua întrecere a anului se poate 
confirma că și într-un viitor a- 
propiat va fi destul de greu ca o. 
altă formație să preia supremația. 
Deși clasată pe locurile III, respec
tiv IV, Torpedo Zărnești și C.F.R. 
Sibiu, s-au dovedit a fi formații 
valoroase, capabile să ofere oricînd 
repjici sigure și... periculoase echi
pelor cu vechi state de servicii in 
oină.

La sfîrșitul întrecerilor, după o 
captivantă demonstrație de mode- 
lism oferit de maestrul emerit al 

A.
V. Gălăteanu. 
Berbieru, Gh. 
E. Dacău, E. 
P. Pană, M

tul că ele s-au înmulțit considerabil, 
atrăgînd în practicarea sistematică a 
exercițiului fizic un număr mereu 
în creștere de tineri si vîrstnici.
Șl PENTRU SPORTUL DE PER
FORMANTĂ S-A FIXAT CA

DRUL UNEI DEZVOLTĂRI 
CORESPUNZĂTOARE

secțiile de schi ale clubului 
la Steagul Roșu.' la L.E.S. 
luîndu-se măsuri corespun- 
pentru stimularea perfor-

Supravegherea și controlul C.J.E.l’ .S 
asupra unităților de performanță din 
județ se face mult mai simțită. Au 
fost efectuate analize la clubul Trac
torul, lă 
Dinamo. 
Predeal, 
zătoare 
mantei.

In vederea unui util schimb de 
experiență ș-ă org.aniza.t. sub auspi
ciile C.J.E.F.S,. o întilnire a specia
liștilor la Cabinetul rfietodic judc'țean 
studiindu-se hoi mijloace de știimi 
lare 'a sportului de performantă.

Dispensarului de medicină s,.aii.ă

Moment din timpul desfășurării
duș de Constantin Stan (cu nr, 597) și

I în „Circuitul de marș P. T. T.Jt
Al

CONSTANTIN STAICU
CÎȘTIGAT CURSA DE 20 Km

Duminică, în fața Palatului 
Telefoanelor din Capitală, am regă
sit obișnuita atmosferă sărbătoreas
că a tradiționalei competiții inter
naționale „Circuitul de marș P.T.T." 
Și chiar dacă numărul participan- 
ților la această a XVIII-lea ediție 
a concursului n-a fost ațît de ma
re. întrecerile s-au dovedit a fi 
interesante și spectaculoase,

După proba juniorilor mici (cîș- 
tigată de Teodor Nicola de la 
P.T.T.) și cea a începătorilor (în
vingător — Gabriel Năstase de la 
P.T.T.) s-a dat startul în cursa in
ternațională de 20 km. care a reu
nit 29 de mărșăluitori din Româ
nia, Italia și Polonia. La citeva sute 
de metri de la plecare, în fruntea 
plutonului s-au instalat cîțiva spor
tivi români, printre care Ion Găsitu, 
Constantin Stan, Constantin Staicu 
și Leonida Caraiosifoglu. In aceas
tă ordine, ei aveau să se detașeze 
de restul concurenților, avînd 1» ju
mătatea cursei un avans aprecia
bil. După circa 12 km situația a- 
vea. însă, să se schimbe. Lăsat în ur
mă cu aproape 30 de metri, Cara- 
ioșifoglu a recuperat handicapul, 
alăturîndu-se plutonului din frun
te și preluînd, apoi, conducerea 
cursei. El a scăpat, pe rînd. de ur
mărirea lui Găsitu (care începuse 
să se resimtă) și Stan, rămînînd 
să lupte doar cu Constantin Staicu. 
ce părea, de asemenea, că se află 
la capătul puterilor. Cu 5—600 m 
înainte de linia sosirii, Staicu do
vedește, însă, contrariul, recupe- 
rînd cei cîțiva metri care-1 des
părțeau de Caraiosifoglu și luînd 
un avans suficient pentru a ciș- 
tiga cursa într-un mod clar.

A CiSTIGAT PENTRU A V-a OARA TROFEUL!

oină
Vl-a

sportului Anania Moldoveana, cîș- 
țigățoriipr le-au fost oferite premii. 
Echipei C.P.B., cîștigătoarea turneu
lui, i-a fost atribuită tradiționala 
Cupă a U.G.S.R.. înmînată căpita
nului formației de către tov. Ște
fan Pavel, secretar al Consiliului 
Central al U.G.Ș.R. Din partea 
F.R.O. precum și a Consiliului oră
șenesc al sindicatelor și Consiliului 
orășenesc E.F.Ș. Cîmpina, echipelor 
Celuloza Călărași și Torpedo Zăr- 
nesti le-au foșt decernate cupe.

Pentru popularizarea oinei în ju
dețul Prahova, pentru comportarea 
remarcabilă și pentru merite în pro
movarea sportului nostru național, 
echipelor Petrolul Urlați, Betonul 
Roman și Avîntul Frasin, li 
atribuit diplome speciale ale 
misiei de organizare.

Rezultatele meciurilor
neul final : C.P.B.
lărași 14—4, C.P.B. 
nești 21—2, C.P.B. 
22—2, Celuloza —
Celuloza — C.F.R.
Torpedo — C.F.R. Sibiu 6—5.

Clasamentul final : 1- C.P.B. 9 p.
2. Celuloza 7 p, 3. Torpedo 5 p,
4. C.F.R. Sibiu 3 p, 5. Gloria Bucu
rești, 6. Confecția Rm. Sărat, 7—8. 
Chimia Tr. Măgurele și Avîntul 
Frasin, 9. Turbina Doicești, 10. Be
tonul Roman, 11. Petrolul Urlați, 
12. Dacia Pitești, 13. C.F.R. Iași, 
14. Constructorul Galați.

s-au
co-

tur-
Că-

din
— Celuloza
— Torpedo Zăr-
— C.F.R. Sibiu 
Torpedo 20—4,

Sibiu 17—14,

Ion GAVR1LESCU

i-au fost asigurate un sediu nou. a- 
decvat, și o încadrare organizatorică 
satisfăcătoare, astfel ca el să-și poală 
aduce din plin contribuția metodică, 
științifică și de cercetare în obținerea 
de rezultate sportive înalte.

Perioada trecută de la reorganizare 
este prea scurtă pentru a se putea 
măsura prin barometrul rezultatelor 
progresului. Sensibile creșteri de ni
vel Pot fi totuși apreciate, acum, la 
încheierea campionatelor județene și 
a celor divizionare la majoritatea dis
ciplinelor, la care sportivii braso 
veni au avut o prezentă si o pon 
dere crescută în stabilirea ierarhiil

IN LOC DE CONCLUZII

Desigur. activitatea de educație 
țică si sport din județul Brașov 
<4 atins. încă, cotele proiectate 
ulificativelor superioare. Numeroase 

și importanțe resurse mal pot fi va
lorificate. atît în domeniul sportului 
de m-isă rîi si în căi de performanță, 
iluitiîr.d o oarecare lipsă de concor- 

14- 
nu 
a'e

marș.
Ion Gășitu (121)

Foto : Dragoș NEAGU

tradiționalei 
poștali, pre
in „Circuitul

(Dinamo) 16:42 0; 
Nistor (Dinamo)

Subliniind buna comportare a re
prezentanților clubului Dinamo, 
care au reușit să se claseze cu trei 
sportivi în primele șase locuri, pre
cum și atractivitatea 
întreceri a factorilor 
zentăm primii clasați 
de marș P.T.T." i

Juniori mici: 1. Teodor Nicola
(P.T.T.) 15:20,0 ; 2. Liviu Brănzelea 
(Viitorul) 15:44,0; 3. Ion Anton (Di
namo) 15:55,0; începători: 1. Ga
briel Năstase (P.T.T.) 16:25,0 ; 2. Mi
hai Nicola ~ ‘
3. Asimine 
16:43,0 Juniori mari: 1. Georgel 
Coștache (Farul) 27:20,0 ; 2. Con
stantin Corban (P.T.T.) 27:25,0 ; 3. 
Iulian Călineață (Dinamo) 27:40,0; 
Cursa internațională de 20 km : 1. 
Constantin Staicu (P.T.T.) lh 31:04,0;
2. Leonida Caraiosifoglu (Dinamo) 
lh 31:28,0 ; 3, Ion Găsitu (Steaua) 
lh 31:49 0; 4. Constantin Stan
(P.T.T.) lh 32:16,8 ; 5. Constantin
Enache (Dinamo) lh 32:34.6 ; 6.
Vasile Ilie (Dinamo) lh 34:38,2 ; 
Cursa factorilor poștali: 1. loan
Obedeanu (Oficiul 69) ; 2. Nicolae
Raicuț (Of. 5) ; 3. Aurel Corbu
(Of. 69).

Horia ALEXANDRESCU

Vasilică, impetuosul jucător-aripă al echipei Steaua (cu balonul) în faza din care a înscris a doua încercare 
a echipei sale, în partida cu Precizia Săcele... Foto I S. BAKCSY

Rapid păstrează
Ieri dimineață, tribunele de la Ti

neretului au fost pline pînă la re
fuz cu iubitori ai polo-ului atrași 
de marele derby al campionatului, 
Rapid — Dinamo. De la bun început 
trebuie spus că ambele formații au 
angajat în luptă toate forțele pen
tru a obține victoria : dinamoviștii 
dornici de revanșă după infrîngerea 
suferită în aprilie (2—3), iar rapidiș- 
ții hotărîți să obțină un nou succes, 
care să le consolideze poziția de li
deri ai clasamentului. Pînă la urmă 
însă cele două combatante au fost 
nevoite să se mulțumească doar cu 
o i emiză — 1—1 (0—0, 0—0, 1—0, 
0-1)

Intîlnirea nu a oferit un specta
col deosebit, nemulțumind în parte 
pe cei prezenți. Rapidul a 
în maniera-i cunoscută, cu 
lente, prelungind atacurile 
sfîrșit (au și pierdut mingea 
pentru depășirea limitei de 
secunde). Surprinzător 
moviștii nu s-au dovedit nici ei mai 
întreprinzători, contribuind la desele 
perioade de acalmie în bazin. Prima 
ocgzie de gol a aparținut feroviari
lor i Popa fusese eliminat, iar Slă- 

acționat 
acțiuni 

la 
de
45 

însă.

ne-
5 ori 

de 
dina-

danță între intenții și planuri, între 
posibilități și fapte. Ar fi suficient să 
arătăm un singur exemplu : deși pro
gramată de trei ori. o mare serbare 
cultural-sportivă a tineretului școlar 
brașovean nu a avut loc. totuși, din 
motive care țin mai mult de do
meniul... explicațiilor formale, deci*, 
al cauzelor reale. In această privință. 
Brașovul mai are de făcut pași și 
de împrumutat din experiența si 
practica altora, mai slab (poate) do
tați. cu tradiții abia în formare, dur 
mai deciși în obținerea de rezultate 
pe plan sportiv, concludente și con
cordante cu planurile social-econo- 
mlce de dezvoltare.

Oricum. însă, sîntem convinși că 
entuziasmul pregnant care se mani
festă constituie un început promiță
tor pentru îndeplinirea integrală .a 
planului adoptat, sub directa îndru
mare si cu sprijinul generos al Co
mitetului județean de partid, cu par
ticiparea activă și afectivă a tuturor 
factorilor cu atribuții în domeniul 
sportului,

U o 
de 6 puncte de secon- 

Universitatea Timișoara 
puncte (!) de Dinamo 
una din pretendentele 
— la titlu. Steaua cîști- 

i a 8-a oară titlul de 
a țării.

> ultimei etape (a 
cu următoarele

A luat sfîrșit ediția 1972/1973 a 
campionatului diviziei A de rugby. 
S-a încheiat cu succesul meritat 
al echipei Steaua București, care 
cîștjgâ detașat competiția 
diferență i 
danta sa. 
si la 11 
București, 
— altădată 
gă pentru 
campioană

Partidele 
s-au soldat 
tate :

Steaua -— Precizia Săcele 
.(53—0), Vulcan — „Poli" 
10—3 (3—0), „U” Timișoara
Sportul studențesc 3—13 
Rulmentul Bîrlad — Gloria 
rești 24—8 (16—0). Știința Petro
șani — Farul Constanța 
(9—4), C.S.M. Suceava — 
Roșie 12—39 (3—20).

O etapă cu rezultate firești, ex- 
ceptînd pe cel de la Timișoara, 
unde Sportul studențesc, într-o pu
ternică revenire de formă, a reali
zat cea de a patra victorie conse
cutivă...

★
Și acum, amănunte de la meciu

rile ultimei etape...
• Pentru Steaua, partida cu Pre

cizia Săcele a avut mai mult as
pectul unui... antrenament. Mai ales 
în prima repriză, echipa militară 
s-a impus pe toate compartimente
le, reușind să înscrie copios, cîte o 
încercare la aproximativ două mi
nute... Este de subliniat seriozita
tea XV-lui bucureștean, care deși 
era virtual campion, a privit cu toa
tă seriozitatea acest joc. Păcat, însă, 
că adversarul întîlnit a fost depar
te de a-i da o replică în înțelesul 
cuvîntuiui. Abia după pauză, rug- 
byștii din Săcele au avut unele 
momente de agresivitate, cînd au și 
înscris (o încercare, prin Marin, pe 
care Dumitrescu a transformat-o), 
dar în final echipa Steaua a pre
luat inițiativa și n-a lipsit prea 
mult ca scorul să ajungă la 100 de 
puncte înscrise (89—6).

De remarcat prezența 
echipei campioane a 
Paul Ciobănel, revenit 
unde a activat la formația din An- 
gouleme. Ciobănel și-a făcut o fru
moasă revenire, inițiind multe a- 
tacuri, determinînd înscrierea unor 
încercări și fiind chiar el autorul 
uneia dintre ele...

în acest meci, Steaua a folosit ur
mătorul lot : Bucur, Munteanu, Cior
nei — Șerban (M. Ionescu), Pintea
— Achim, Ciobănel, O. Corneliu — 
Mateescu, R. Ionescu — Braga, E- 
nache, Budîcă (Suciu). Vasilică, 
Durbac.

Pentru XV-le campion au reali
zat : Braga — 5 încercări, Vasilică
— 3 încercări, Ciornei, Budîcă, Cio
bănel, Mateescu, Achim, Enache și

în rîndurile 
jucătorului 

din Franța,

avans
fața porții ad-

două puncte
vei, scăpat singur în 
verse, nu a putut înșela vigilența 
lui Frățilă. A fost, de altfel, singu
rul .moment de suspense al primei 
reprize. La reluare, notăm și cel 
dintîi șut pe spațiul porții (V. Rus), 
dar și Mureșan, apărătorul butului 
rapidist a fost la post. Apoi am 
consemnat o nouă situație de gol a 
campionilor : D. Popescu a fost eli
minat, iar Cornel Rusu a tras în 
tară la ,,om în plus". în general, o 
nouă repriză ștearsă, fără, sare și pi
per...

Au trebuit să treacă aproape 13 
minute de joc pentru ca spectatorii 
să poată asista la primul gol i Ță
ranu a sărit peste un adversar, a 
fost eliminat, iar Ia situația de su
perioritate creată, o minge circulind 
pe traseul Lazăr — Frîncu — Zam- 
firescu s-a oprit în pjasa feroviarilor 
șutată precis de ujtinnil (1—0). Dina
moviștii ar fi putut mări avantajul 
chiar în această repriză dacă arbi
tru! le-ar fi acordat un penalty 
clar (Lazăr faultat evident în fața 
porții), sau dacă Zamfirescu. într-un 
nou moment (al treilea) de inferiori
tate a echipei sale nu ar fi ezitat 
să șuteze dintr-o poziție bună.

Egalarea a survenit în ultimul 
„sfert". La o fază identică cu cea 

m

Adrian VASILIU

Faza premergătoare golului dinamovist: Zamfirescu. primind mingea de 
l(ț frltfcu, s-a întors rapid și l-a „executat" fără șovăire pe P. Mureșan 

" F.0QI .V, BAGEAG

e Vulcan a făcut un joc bun în 
compania lui „Poli" 
fost o 
faze clare 
percutantă, 
cîștigat pe 
scrise de 
drop, și Iov. ped.). Pentru ieșeni a 
marcat Topa dov. ped.). A condus 
bine, Fl. Tudorache (D. VATAU)

Iași (10—3). A 
partidă viu disputată, cu 

de ambele părți. Mai 
echipa 'bucureșteană a 
merit prin punctele in- 

Șt. Ionescu (încercare,

„U” a 
studen- 
E drept, 
trei ti-
Iouică. 

meritul

e Surpriză la Timișoara : 
pierdut în fața Sportului 
țese și încă Ia scor (3—13). 
echipa gazdă a jucat fără 
tulari — Tătucu, Suciu și 
accidentați, dar oaspeții au 
de a fi practicat un rugby viguros, 
cu mult aplomb. Realizatori : Cră- 
ciunescu (9) și Anton (4) pentru în
vingători, respectiv Chiciu (3), A 
condus cu competență Al. Lemnea- 
nu. (P. ARCAN),

• Un scor de proporții la Bîrlad, 
unde Rulmentul s-a impus catego
ric în fața Gloriei (24—8). Au mar
cat : Bițu — 3 încercări, Rainea și 
Ignat — cîte o încercare, Mihalcea 
și Cioriei — cîțe o transf,, respec
tiv Lazăr și Curea — cit® o încer
care. Foarte bun. arbitrajul lui Au
rel Găgeatu (E. SOLOMON).

normal la Petroșani, 
a dispus de Farul cu

• Rezultat 
unde Știința 
15—7. Jocul a fost de o bună fac- • 
tură tehnică, cu multe faze agrea
bile. Studenții au înscris prin Mar
tin (Iov. ped. și transf.), Fălcușanu 
(2 drop.) și Ștefan (încerc.). Pentru 
oaspeți : Dinu (încerc.) și Cristea 
(drop.). A condus bine C. Udrea. 
(Em. NEAGOE)

• La Iași, Grivița Roșie, cu o li
nie de treisferturi în mare vervă, 
a cîștigat comod (39—12) partida cu 
C.S.M. Suceava. Realizatori : Mari
nescu (3 încerc.), Sabău, Negoiescu. 
Ghiță (cîte o încerc.), Comănici 
(Iov. ped.), Țîbuleac (6 transf.), res
pectiv Zamfir (2 iov. ped. și o trans.) 
și Bedican (încerc.). A arbitrat 
foarte bine Sergiu Dragomirescu. 
(Dumitru DIACONESCU).

i
v

final :Clasament
1. Steaua 2G 22 2 2 612:128 72
2. g,U“ Timișoara 26 20 0 6 338:120 66
3. Dinamo 26 16 3 7 293:181 61
4. Știința Petroșani 26 15 4 7 250:132 60
5. Grivița Roșie 26 12 5 9 309:177 55
6. Farul Constanța 26 12 3 11 279:226 55
7. Poli. Iași 26 11 7 8 213:201 55
8. C.S.M. Sibiu 26 11 4 11 163:173 52
9. Sportul stud. 26 11 4 11 270:219 53

10. Vulcan 26 12 0 14 181:282 50
11. Rulmentul Bîrlad 26 11 1 14 160:235 49
12. Gloria 26 3 6 17 177:345 38
13. PrecizL? Săcele 26 3 3 20 86 :4<4 35
14. C.S.M. Suceava 26 1 1 24 138:605 28

DERBYUL POLO-ULUI
£a$a lui Dinamo

amintită mai înainte, cînd Lazăr 
trebuia să beneficieze de un 4 m, 
conducătorul partidei a acordat pe
nalty în favoarea feroviarilor (Sla
vei fusese „ținut" de Zamfirescu). 
Lovitura de pedeapsă a fost trans
formată precis de același Slavei.

Tn final, jocul a fost mai viu. Pe 
rînd, Zamfirescu și Tăranu au tras 
de la distanță ; fără succes însă. 
Apoi, Ia a doua superioritate nume
rică a dinamoviștilor, Mureșan a 
respins cu capul (!) o lovitură pu
ternică a lui Novac. In fazele urmă
toare, rapidiștii au comis o serie de 
iregularități la „om în minus" (se 
putea acorda penalty), dar ele au ră
mas nesancționate. Și, cea mai cal
dă fază a partidei s-a consumat în 
ultimele secunde i la o nouă elimi
nare (a 4-a) în tabăra dinamovistă, 
Băjenaru a avut golul victoriei în 
mină, dar a ratat incredibil.

Arbitrul internațional Ion Drăgan 
a condus autoritar (dar cu greșelile 
arnintite) următoarele formații t B.A- 

Mureșan — Țăranu, Bartolo- 
Scherwan, C. Rusu. I. Slavei,

VI, ț' 1, X cvupv , Ul.’.il- 
Frățilă — Nastasiu, Zamfires-

PID I 
meu,
Olac, Băjenaru,’ FI. Teodor ; DINA
MO : r ■■ ... ~ .
cu, D. Popescu, Popa. V. Rus, Lazăr, 
Novac, Frîncu.

intersect.il


JCTORUL GALAȚI [divizia C], CHIMIA RM. VÎLCEA 
ALUL BUCUREȘTI [divizia B], MARII PREMIANȚI 

CERTURILOR DE FINALĂ DIN „CUPA ROMÂNIEI»
4(2)

C.F.R. CLUJ 0(0)

c in istoria „competiției K.O.": trei formați din 
i

categoriile B

STEAUA - ,,U"
3RAȘOV, 24 (prin telefon). Pe 

tadionul Tineretului, sferturile de fi
nală ale „Cupei“ au adus fată în 
față două divizionare A, Steaua și 
Universitatea Cluj, care — evoluînd 
foarte slab în returul campionatului 
— au căutat și, trebuie s-o spunem 
din capul locului, au reușit să se 
reabiliteze parțial în această a doua 
competiție a țării, etalînd un joe 
curat, cu multe faze ingenios con- 
cepute, cu driblinguri și un-doi-uri 
reușite, cu treceri subtile de balon 
si deschideri lungi pe extreme, în
cheiate cu centrări precise în fața 
porților. Din păcate. însă, meciul a- 
cesta. la care au asistat vreo 2 000 de 
spectatori, n-a avut și mai multe 
goluri, adică „sarea și piperul" ori
cărei partide de fotbal.

Clujenii au început mai bine, au 
dominat mijlocul terenului prin Licâ, 
Anca și Fanea, dar înaintașii — Ui- 
fâleanu. Barbu și Mureșan — n-au 
reușit să șe demarce oportun pentru 
a primi baloanele. Totuși, în min. 14, 
în urma unei combinații rapide Mi- 
hăilă — Mureșan. ultimul ar fi pu-

Dobrin încearcă să pătrundă printre apărătorii Chimiei Foto: P. ROMOȘAN

METALUL
CONSTANȚA, 24 (prin telefon)
Neinspirat programată (exista șl 

soluția nocturnei), la concurență cu 
meciurile finalului de campionat, 
de la Arad și București, ambele te
levizate, partida — sfert de cupă — 
de pe stadionul „1 Mai” din locali
tate n-a atras în tribune mai mult 
de 100 de spectatori, incluzînd în 
această cifră și personalul de ordine.

Cele două formații. candidate la 
un loo în semifinalele competiției, au 
început întilnjrea cu multă prudență, 
prelungind perioada lor de studiu 
pînă aproape de mijlocul primei re
prize. Contrar așteptărilor, Petrolul 
nu reușește să se impună, datorită 
pe de o parte unei lipse de vigoare, 
angajament și decizie, ' evidente în 
jocul întregii echipe. Pe de altă 
parteH șț.,repfica .„JI'Nlui antrenat de 
Paul Popescu este deosebit de con
sistentă și dirză, ceea ce face ca ini
țiativa să fie mai mult de partea 
bucureștenilor. în aceste condiții, 
deschiderea scorului, în favoarea 
Metalului, nu mai surprinde, chiar 
dacă la acțiunea finalizată în min. 
19 de Georgescu, doi jucători ai Pe
trolului, M. Ionescu și Tudorie, au 
contribuit și ei la înscrierea golului,

CHIMIA RM. ViLCEA -
PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). Desi

gur, surpriză de proporții pe stadio
nul din Ploiești, victoria formației 
din Rm. Vîlcea cu 2—1 (0—1). Păcat 
că la acest meci n-au asistat decîț 
vreo 2 000 de spectatori. Ei ar fi pu
tut vedea ce surprize poate oferi fot
balul nostru. Chimia Rm. Vîlcea, o 
modestă formație din Divizia B, eli
mină pe fosta campioană a țării ! E 
firesc ca la începutul acestor rînduri 
să adresăm felicitări acestor jucători 
pentru dîrzenia cu care și-au apărat 
șansele, pentru risipa de energie de 
care au dat dovadă pe stadionul plo
ieștean. Aici sînt o parte din explica
țiile acestui rezultat neprevăzut. Dar 
F. C. Argeș are și ea o contribuție 
la realizarea neașteptatului rezultat. 
Piteștenii s-au arătat departe de cei 
ce au avut o comportare atît de bună 
în returul Diviziei A.

Teama de surpriză și cîțiva spec
tatori, unii din Pitești, alții din Rm. 
Vîlcea, au creat la început o atmos
feră de tensiune în teren. Nu era 
vorba de faulturi și nici de obstruc
ții, ci de rigiditate, de grabă în ac
țiuni și vociferări. Campionii nu s-au 
pierdut cu firea și, în min. 10, au 
deschis scorul : M. Popescu l-a des-

■■           ———---in             ————

ÎN DIVIZIA B, O ETAPĂ, A XXIX-a, CU MULTE GOLURI
Seria I: $. N. OLTENIȚA -

C.S.U. GALAȚI — Ș. N. OLTE
NIȚA 1—2 (1—0). Partidă de slabă 
factură tehnică. Gazdele au jucat 
sub orice critică, iar oaspeții s-au 
apărat cu dîrzenie și au contraata
cat foarte periculos. Două dintre 
cele trei goluri au fost înscrise da
torită unor greșeli de arbitraj (V. 
Buimistruc la golul gazdelor, iartu- 
șierul T. Oniga — la primul al oas
peților). Au marcat: Tănăsescu 
(min. 20, din 11 m) pentru C.S.U., 
Enculescu (min. 60 și 65) pentru 
Ș.N.O.). în min. 86. Stoica (C.S.U.) 
a fost eliminat pentru lovirea in
tenționată a adversarului. A arbi
trat slab V. Buimistruc — Iași, (T. 
SIRIOPOL, coresp. județean)

DUNĂREA GIURGIU - F. C. 
GALAȚI 5—0 (3—0). Localnicii au 
dominat net. Gălățenii au dat sem
ne de oboseală, nereușind o replică 
mai puternică. Autorii golurilor: 
Cojocaru (mini 10), Ciocan (min. 
12), Sandu (min. 20 și 82) și Je- 
lescu (min. 75). Bun arbitrajul lui 
C. Braun — Brașov. (Tr. BARBA- 
LATA, coresp.)

GLORIA BUZĂU — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Me
ciul a plăcut datorită faptului că 
înaintașii ambelor echipe au con
struit faze frumoase. Dominarea 
gazdelor s-a concretizat prin golu
rile înscrise de Iuhasz (min. 44) și
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SCOR PESTE „NORMĂ"...

CLUJ 1-0 (1-0)
tut înscrie, numai că a întîrziat 
cîteva fracțiuni de secundă si por
tarul bucureștenilor a putut inter
veni decis. în această primă parte a 
jocului. Steaua s-a mulțumit să se 
apere. A făcut-o calm, fără a neglija 
înșă contraatacul. Ea a avut o mare 
ocazie de a deschide scorul în min. 
17, prin Dumitru, care, singur cu 
Ștefan, a șutat total imprecis. Cinci 
minute mai tîrziu însă, „decarul” mi
litarilor se va reabilita, centrînd „ca 
la carte'- de pe partea dreaptă a 
terenului în fața porții lui Ștefan, 
spre Tătaru ; acesta, venit în mare 
viteză, a reluat spectaculos cu capul 
în plasa clujenilor : 1—0.

Partea a doua a întîlnirii debutează 
furtunos, fazele alternînd rapid din- 
tr-un careu în celălalt. Ratează Tă
taru (min. 48 — Ștefan respinge în 
corner), ratează Barbu (min. 49 — cu 
poarta goală, trage pește bară !), ra
tează Năstase (min. 52 — intervenție 
de ultim moment a lui Ștefan), 
pentru ca în min. 53 să notăm o mare 
și dublă ocazie ce ar fi putut aduce 
egalitatea : la o centrare ușor de res

BUCUREȘTI - F.C. PETROLUL 1-1 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0)
încurcîndu-se reciproc în interven
ție. Cîteva minute mai tîrziu, faza se 
va repeta aproape identic, dar Tranda- 
filon, ezitant un moment, nu reușește 
să valorifice ocazia ivită. Ploieștenil 
nu se găsesc în continuare, luptă 
din greu împotriva unui adversar 
care acționează calm și organizat, 
dar parcă prea devreme dispus să 
tragă de rezultat.

In partea a doua a meciului, Pe
trolul intră pe teren hotărîtă să evi
te cu orice preț înfrîngerea. Jocul 
este în general mai vioi, fazele de 
poartă alternează cu repeziciune de 
ia o poartă la cealaltă, se consumă 
și momente de fotbal bun, iar puți
nii spectatori prezenți la întîlnire 
încearcă o Dalidă consolare de a fi 
preferat, tofnși.'Un -loc- în tribună 
decît în fața televizorului. Mai ales 
după ce scorul a devenit egal pe ta
bela de marcaj (a înscris Crîngasu, 
în min. 79. transformînd precis o lo
vitură de la 11 m, acordată în urma 
unui lienț comis de Profir). întrezâ 
rindu-se si perspectiva prelungirilor. 
Ceea ce de fapt s-a și întîmplat 
Dar meciul pai că fusese jucat în 
primele 90 de minute, pentru că. în 
prelungiri, jucătorii celor două

F.C. ARGEȘ 2-1 (0-1)
chis pe Dobrin, acesta a trimis o 
pasă-centrare și Roșu a reluat destul 
de slab, dar Stana a rămas pe linia 
porții și a primit un gol ușor. Deci, 
1—0 pentru divizionara A. Se părea 
că meciul va fi o formalitate pen
tru argeșeni, mai ales că vîlcenii a- 
bia în min. 27 au avuț prima ocazie, 
dar Gojgaru, intrat în careu, a șutat 
imprecis. Dobrin și Mustățea se an
gajează în driblinguri inutile, Troi 
șomează pur și simplu nefilnd deloc 
jucat și in mijlocul terenului este o 
încîlceală de nedescris.

După pauză, vociferările nu con
tenesc. Abia în min. 52 arbitrul îl a- 
vertizează pe Șutru, pentru ca în 
min. 66 să vadă cartonașul galben și 
Olteanu, care nu-și stăpînește ner
vii. In min. 64, jocul ia o întorsătură 
neașteptată : scapă Gojgaru și Nedel
cu nu face altceva decît să-1 faulteze 
în careu. Lovitura de la 11 m este 
transformată impecabil de Șutru și 
1—1.

Normal, argeșenii sînt surprinși de 
neașteptata situație și, în loc să ac
tiveze lucid, se angajează în dueluri 
directe cu bătăioșii lor adversari, 
dueluri pe care, de regulă, Troi, 
Roșu și Casai le pierd. în min. 70,

ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚI
Nedelcu (min. 77). A condus foarte 
bine V. LUPU — Roman. (C. TEO- 
DORESCU, cores, județean)

DELTA TULCEA — METALUL 
PLOPENI 1—0 (1—0). Jocul a fost 
de bună factură tehnică. Unicul 
gol al partidei a fost realizat de 
Girip (min. 20). Foarte bun arbi- 
trajjii lui C. Dinuiescu — Bucu
rești. (C. BALAN, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. 
PAȘCANI 5—2 (3—0). Aproximativ 
12.000 de spectatori au asistat la o 
partidă frumoasă, cu multe faze la 
ambele porți. Gazdele au condus în 
min. 75 cu 4—0, apoi au redus 
„motoarele”, permițînd, astfel, fero
viarilor să înscrie două goluri. Au 
marcat: Dănilă (min. 29), Ama ran- 
dei (min. 32). Simionaș (min. 42 și 
88), Lupulescu (min. 75), respectiv 
Drăgan (min. 79) și Dinu (min. 87). 
A condus foarte bine Gh. Retezan 
— București. (V. DIACONESCU, co
resp.)

C. S. TÎRGOVIȘTE — PROGRE
SUL BRĂII A 3—1 (1—0). în prima 
repriză jocul a fost echilibrat, iar 
după pauză gazdele au avut mal 
mult timp inițiativa, oaspeții con-

Seria a ll-a: LA TIMIȘOARA, DIN NOU 7-0!
METROM BR AȘOV - C.S.M1. SI

BIU 3—3 (2—3), Joc frumos, de 
bun nivel tehnic, deși a plouat în

și C in penultimul act al intrecerii

pins, Hălmăgeanu luftează ca un în
cepător. Mureșan intră în posesia 
mingii, dar se grăbește și trage în 
Haidu ! Degajarea acestuia ajunge la 
Fanea. urmează o deschidere spre 
Mureșan, o pasă a acestuia la Anca 
în careu, prelungire impecabilă și 
Uifăleanu. din 6 m, șutează violent 
peste bară ! A fost, indiscutabil, ma
rele moment psihologic al meciului

„Șepcile roșii” au dominat și în 
continuare, dar Steaua s-a apărat cu 
exactitate, reușind șă păstreze pînă 
în final fragilul avantaj pe care l-a 
luat în min. 24 și care i-a adus mult 
rîvnita calificare în semifinalele „Cu
pei”. trofeu pe care l-a cucerit pînă 
acum de 11 ori.

A arbitrat, cu ezitări, Eni. Păunescu 
(Vaslui).

STEAUA : Haidu — SATMĂREA- 
NU. Smarandache, Negrea. Hălmă- 
geanu — DUMITRU. ION ION, Iovă- 
nescu — PANTEA, Năstase. TĂ
TARU.

„U“ CLUJ: ștefan — MIHĂILA, 
Pexa, MATEI. Cîmpeanu — ANCA, 
LICA. Fanea — Uifăleanu. Mureșan, 
Barbu.

Laurențiu DUMITRESCU

echipe, evident marcați de efort, 
slăbesc alura, comit numeroase 
erori tehnico-tactice și nu mai ap 
forța necesară de a modifica scorul. 
Finalul partidei este totuși deosebit 
de pasionant. Metalul se va apăra 
eroic, avînd și șansa calificării în 
cazul unui meci egal. Cu un finis 
mai bun și făcînd apel la ultimele 
resurse fizice și morale, Petrolul va 
încerca pînă în ultimele secunde să 
obțină golul victoriei. încercare tar
divă și lipsită de satisfacția împlini
rii, pentru că Metalul nu mai putea 
fi oprit din drumul merituoasei sale 
calificări spre semifinale. A condus, 
cu scăpări. brigada constănțeană 
avînd la centru pe Zaharia Drățhici.

F.C. PETROLUL : M. Ionescu — 
N. Ionescu, Tudorie. Ciupitu (min. 
42 : MIERLUȚ), Gruber — Cozarec, 
CRINGAȘU — Oprișan (min. 57 : 
Rădulescu). Dincuță, I. Constantin. 
MOLDOVAN.

METALUL : I. Petre — NEDEL. 
CU, MORARU. SIRBU, Vîță — Pro 
fii- (min. 93 ; POPA). Fătu — Iancu, 
GEORGESCU, Trandafjlgn. Decu.

Mihai IONESCU

Roșu șutează pe lingă rădăcina ba
rei. Dar cu o singură acțiune mai 
clară nu se poate lua conducerea.

Min. 82, „lovitură de teatru” : Goj
garu, jucător cu o bună viteză, tre
ce de Olteanu, face o cursă de a- 
proape o jumătate de teren și împinge 
mingea pe sub Ariciu, ieșit la blocaj. 
Ciocnirea cu portarul argeșean se 
soldează cu accidentarea gravă a lui 
Gojgaru, dar scorul este 2—l pentru 
divizionara Ii ! O zvîcnire de ultim 
moment a campionilor (min. 90), însă 
Dobrin preia defectuos, alunecă, după 
care arbitrul anunță sfîrșitul parti
dei. Cu capetele plecate, argeșenii 
părăsesc terenul, în timp ce vîlcenii 
savurează cel mai mare succes din 
viața acestei echipe.

A arbitrat bine Emil Vlaiculșșcu 
(Ploiești), căruia îi reproșăm o* oare
care indulgență față de numeroa
sele vociferări din teren.

CHIMIA RM. VILCEA : Stana — 
Burlacu, Ciobanu, PINTILIE. Petri- 
că — HAIDU, Ionescu — SUTRU, 
DONQSE, GOJGARU (min. 82 Horo- 
vitz) Iordache.

F. C. ARGEȘ : Ariciu — Olteanu, 
BARBU, Vlad. Nedelcu — Mustățea, 
M. POPESCU — Troi, Roșu, DO
BRIN, Casai (min. 78 Jercan).

Constantin ALEXE

traatacînd periculos. în min. 71, ju
cătorul Kallo (C. S. Tîrgoviște) a 
fost eliminat pentru lovirea adver
sarului. Au marcat : Harapu (min. 
37), C. Ionescu (min. 51, 75), res
pectiv Stănoaia (min. 70 din 11 m), 
V. Pădureanu — București a arbi
trat foarte bine. (M. AVANU, co
resp. județean)

Meciurile Metalul București — 
Știința Bacău 3—0 (2—0) și Ceah
lăul P. Neamț — Chimia Rm. Vil-

lați — Cegjilăul P. Neamț (0—0). Pro
gresul București — Dunărea Giurgiu 
(0—0), știința Bacău — Delta Tulcea 
(1-1), Metalul Plopeni — C.s. Tîrgoviște 
(0—0), S N. Oltenița — Metalul Bucu
re șt (0—4), C.F.R. Pașcani ~ C.S.U.
Galați (1—2), Progresul Brăila — Gloria 
Buzău (0—0), Chimia Rm. Vîlcea — po
litehnica iași (0—3).

cea 3—X (1—0) s-au disputat în ziua 
de 20 iunie.

1. Politehnica Iași 29 15 6 8 54—28 36
2. Metalul Buc. 29 14 8 7 39—23 36
3. Gloria Buzău 29 13 7 9 34—28 33
4. F.C. Galați 29 13 5 11 37—40 31
5. C.F.R. Pașcani 29 12 5 12 36^—32 29
6. Chimia Rm. V. 29 11 7 11 35—36 29
7. ș.N. Oltenița 29 12 5 12 32—34 29
8. Progresul Buc. 29 10 9 10 23—25 29
9. Metalul Plopeni 29 10 8 11 31—26 28

1Q. Știința Bacău 29 11 6 12 29—33 28
11. C.S. Tîrgoviște 29 10 8 H 23—29 28
12. Dunărea Giurgiu 29 11 5 13 36—37 27
13. Ceahlăul P. N. 29 9 9 11 27—30 27
14. Delta Tulcea 29 9 9 11 26—35 27
15. Progresul Brăila 29 I 6 14 27—36 24
16. C.S.U. Qalați ■29 9 5 15 25—42 23

ULTIMA ETAPA (1 iulie) F.C. Ga-

prima repriză Rezultatul nedreptă
țește formația locală, care a domi
nat majoritatea timpului. Sibienii

Vreo 10 000 de spectatori, printre 
ei cei mai fideli suporteri ai dina- 
moviștilor în acest interesant finiș al 
întrecerii pentru supremație, au sem
nat condica de prezență la ultimul 
aot. încercați în egală măsură de 
speranță și de... îndoială. Și cînd 
Otto Anderco a dat semnalul de start, 
fiecare suporter era numai ochi și 
urechi, tranzistorii adueîndu-i vești 
de la „replica arădeană” a palpitan-

Stadionul Dinamo ; teren bun 
la început, apoi alunecos ; timp 
noxos. a plouat torențial ; spec
tatori — circa io 000 : Au marcat 
SALCEANU (min. 6), DUMITRA
CHE (min. 40 și 63), MOLDOVAN 
(min. 50 din 11 m). Raportul șu
turilor la poartă 20—6 (pe spațiul 
porții 11—2). Raportul cernere lor: 
8—0.

DLNAMO : Cavai — G. SANDU, 
SĂTMÂBEANU ii, Dobrău, Lu- 
cuță — MOLDOVAN, DINU — 
Sălceanu, DUMITRACHE, R. 
NUNWEILLER, Lucescu.

C.F.R. CLUJ : Gadja — Lupu, 
Dragomir, VIȘAN, Roman — M- 
bretan, Țegean (min. 70 S. 
Bretan), COJOCARU — BUCUR, 
Adaxn. Petrescu.

A arbitrat OTTO ANDERCO 
(S. Mare) ★★***, ajutat la li
nie d« N. Cursaru și M. Moraru 
(ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovsclu : 9.

tului dialog de la distantă Dinamo — 
Universitatea Craiova.

Aici, pe terenul din șos. Ștefan 
cel Mare, la început emoțiile au fost 
la poarta lui Cavai. scăpat doar cu 
două cornere. Apoi, formația gazdă 
a ieșit la atac și, la primul ei raid 
ofensiv (min. 6), Gadja scotea pentru 
prima oară balonul din plasă : cen
trase Dinu, infiltrat hotărît pe partea 
dreaptă. Gadja respinsese în careul 
mic. de unde Sălceanu, atent, înde
plinea aproape o simplă formalitate, 
înscriind din apropiere 1—0. Același

MECI DE MARE TENSIUNE

ARĂDENII ÎNVINGĂTORI
ÎN 10 OAMENI

U.T.A 1(1)
UNIV. CRÂIOVA 0(0)

ARAD, 24 (prin telefon). Luptînd 
Cu o dăruire exemplară, dublată de 
foarte multă inteligență tactică și 
avînd îți întreaga desfășurare a jo
cului suportul unui bagaj tehnic in
dividual superior adversarilor, ară
denii au repurtat o victorie pe de
plin meritată, cu atît mai frumoasă 
cu cit gazdele au jucaț timp de 56 
de minute cu un om în minus. Prin
cipalele atu-uri ale textiliștilor au 
fost organizarea $i jocul calm al 
apărării (compartiment în care au 
excelat Schepp și Popovici), un abil 
joc la mijlocul terenului (susținut in 
principal de Domide șl Broșovschi) 
și acțiuni viguroase de contraatac, 
în care vioara întii a fost Kun, în 
mare vervă de joc. Pe lingă laudele 
care sa cuvin arădenilor după me
ciul de astăzi (n.r. ieri), sub raport 
tehnico-tactic și ca risipă de ener 
gie, se cuvine să notăm, fie chiar în 
treacăt, sportivitatea lor în privința 
mentalității cil care au abordat în- 
tîlnirea în ansamblul ei. în condițiile 
dramatismului acestui final de campionat.

Craiovenii au decepționat din 
toate punctele de vedere. Ei au avuț 
o superioritate teritorială d.e an 
șamblu mai ales după ce U.T.A a 
rămas în 10 oameni prin eliminarea 
justificată a lui Sima (care l-a lovit 
pe Niculescu căzut' la pămînt), dai 
jocul haotic' al atacanților, pripeala 
lor in faze decisive, imprecizia în 
șuturi (o singură lovitură pe poartă 
in prima repriză', toate acestea l-au 
împiedicat să concretizeze.

Surprinzător de slabi au fost toc
mai oamenii de la care se aștepta 
mai mult, Oblemenco și Marcu. în 
plus, în explicarea eșecului craio- 
venilor trebuie să mai aducem și 
starea lor psihică. în sensul că per
spectiva unei înfrîngerl într-un meclț 
atit de decisiv le-a tăiat. parcă, 
picioarele, le-a anulat tocmai verva 
și incisivitatea lor obișnuită.

Prima ocazie de gol o notăm în 
min. 9 și aparține Iul Axente, dar 
Bădin expediază balonul în corner. 
Patru minute mai tirziu, Marcu tri
mite cu capul pe lingă bară, ratînd 
o, mare ocazie. Același Marcu șu
tează mingea peste bară, dintr-o po- 
ziție foarte bună (min. 19), pentru 
oa imediat Broșovschi să trimită ba
lonul, din voleu, tot peste bară. Pri
mul șut pe poartă al meciului se 
produce în min. 23 și Manta apără 

ș-au prezentat neașteptat de bine, 
au condus la un moment dat. cu 
3—1, iar din min. 41 au rămas în 
10 jucători, deoarece portarul Lieb- 
hard a fost eliminat pentru atitu
dine nesportivă. Au marcat : Gane 
(min, 10), Paraschivescu (min. 42, 
85) pentru Metrom. Serfozo (min. 
15, 22) și Staicu (min. 18, autogol) 
pentru C.S.M. A condus satisfăcător 
Gh. Vasilescu I — București. (C. 
GRUIA, coresp. județean)

MINERUL ANINA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—2 (1—0). Pes
te 4000 de spectatori au asistat la 
un joc frumos, în care preocupa
rea jucătorilor a fost de a construi 
cît mai multe faze spectaculoase. 
Golurile au fost realizate de Makai 
(min. 21), Sturza I (min. 87) pentru 
Minerul, Bojin (min. 52 și 60) pen
tru Politehnica. A arbitrat bine R. 
Stîncan — București. (P. LUNGU, 
coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—0 (0—0). Ni
velul jocului a fost scăzut, comi- 
țîndu-se nenumărate greșeli. Local
nicii au dominat mai mult și au 
înscris cu două minute înainte de 
final, cînd Gocan a transformat o 
lovitură de pedeapsă. A arbitrat 
bine M. Rotaru — Iași. (I. TOMA, 
coresp)

F. C. BIHOR — MINERUL BAIA 
MARE 4—1 (4—1). Orădenii au for
țat ritmul doar în prima repriză, 
cînd au și înscris patru goluri. 
După pauză, ambele echipe, parcă 

inimos Dinu îl obliga în min. 12 pe 
Gadja să respingă cu dificultate, după 
care, un minut mai tîrziu. ploaia to
rențială ce se abătuse asupra stadio
nului determina o întrerupere de 13 
minute.

Ploaia trecuse, dar lăsase urme, pe 
terenul devenit alunecos, dinamo- 
viștii — mai abili în manevrarea 
balonului — își puneau acum mai 
ușor adversarii pe contrepied. chiar 
și în careul de 16, unde Moldovan, 
Dumitrache și R. Nunweiller pro
duceau deseori panică prin combina
ții purtate în viteză. în min. 21. la 
o minge trimisă de Dumitrache, cu 
capiul, în bară, tribunele suferă, dar 
puțin mai tîrziu explodează de bucu
rie. tranzistorii anunțind golul lui.. 
Broșovschi. Un gol cu implicații de 
ordin psihic și pentru urmăritorii li
derului care, în ofensiva dezlănțuită, 
vpr obține, în min. 40. cel de al 
doilea gol : R. Nunweiller a centrat 
de pe partea stingă în fața porții, 
Dumitrache a țîșnit din mijlocul de
fensivei clujene și a înscris la colț, 
în dreapta Iui Gadja. în întreaga 
repriză formația oaspete nu reușise 
să șuteze absolut niciodată pe spa
țiul porții lui Cavai.

După pauză, ofensiva dinamovistă 
s-a întețit. Rampa de lansare Moldo
van — Dinu a funcționat bine, do- 
minînd mijlocul terenului și servind 
pe cei din linia întii cu numeroase 
baloane. în min. 50, Lucescu, servit 
în adîncime, a fost agățat în careu, 
pe la spate, de Lupu, și Moldovan 
a transformat impecabil penalty-ul. 
Acum, la 3—0, Dinamo rezolvase în 
favoarea el conturile, dar la raidu
rile lui Oblemenco et comp, supor
terii dinamoviști tremură de fiecare 
dată. Nici in această a doua parte a 
jocului replica oaspeților nu se face 
simțită, Adam rămînînd mai mereu 
izolat între Sătmăreanu II și Dobrău. 
La adăpost de emoții prea mari în 
apărare, dinamoviștii și-au putut con
tinua foreingul, realizînd cel de-al 
patrulea gol : a centrat Sălceanu, 
Lucescu a ratat intervenția, dar ba
lonul a ajuns la Dumitrache care, de 
la aproximativ 7—8 m, l-a învins din 
nou pe portarul Gadja : 4—0, în min. 
63, și în ultima jumătate de oră doar 
jocul de la Arad mai prezenta in
teres...

Gheorghe NICOLAESCU

balonul trimis de Kun. Golul se 
produce in min. 38: Broșovschi este 
faultat de Sameș exact pe semicer
cul din fața careului de 16 ni. Tot 
ei execută lovitura, cu efect, pe lin
gă zid, in dreapta lui Manta, care 
rămîne surprins : 1—0. Universitatea 
este tot mai mult în atac și Oble- 
menco expediază de puțin peste bară 
o lovitură liberă (min. 43), dar con
traatacurile textiliștilor, purtate în 
special de Kun, dar și de- Domide. 
se dovedesc foarte pariculoase. Cu 
toate astea, marile ocazii de’ gol 
sînt ale craiovenilor ; în min. 55 Ța- 
rălungă șutează slab, în cădere, de 
la 6 m, și Vidac culege balonul : 
în min. 66, Oblemenco plonjează și 
trimite balonul cu capul, puțin pe 
lîngă poartă — mare ocazie; corne- 
rele se succed la poarta lui Vidac, 
dar apărarea arădenilor continuă să 
(ie imbatabilă. în min. 77, Bălan ex
pediază un „cap” peste bară, dar

Stadionul U.T.A. ; tijnp ploios; 
teren bun: spectatori — 18 000. A 
marcat IÎROȘOVSCHI (min. 38). 
Raport de cornere : 7—9. Raportul 
șuturilor la poartă : 14—18 (pe 
spațiul porții 5—6).

U-T.A. : Vidac — Hirău,
SCHEPP, Pojoni. POPOVICI — 
DOMIDE, Petescu, BROȘVȘCHI 
— Axente (min. 76 Condruc), 
KUN, Sima.

UNIVERSITATEA : Manta - 
NICULESCU. Bădin (min. 06: Bă
lan), Sameș, Velea — STRIM- 
BEANU (min. 82 Ivan), Deșelnlcu, 
Niță — Țarălungă, oblemenco, 
Marcu.

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) 
★ ★4**, ajutat la linie de V. 
Topaa și I. Cîmpeanu (ambii din 
Cluj).

Cartonașe galbene : Deselnicu, 
Birău, Ivan.

Cartonașe roșii : Sima (min. 
34).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : U.T.A. — 

Universitatea Craiova 1—2 (0—1).

trei minute mai tirziu U.T.A. are o 
mare ocazie de a mări scorul: pe 
contraatac, Kun scapă singur, dar 
este ajuns de Niculescu, care salvea
ză in extremis. Un alt contraatac în 
min. 85, cînd Domide nu poate fi 
oprit decît prin . fault la 25 m de 
poartă. Lovitura liberă o execută 
Pojoni, care trimite mingea mult 
peste bară.

Ultimele eforturi ale craiovenilor 
sînt irosite din cauza declinului psi
hic al echjpei, declin ce se accen
tua pe măsură ce minutele se 
scurgeâu.

Radu URZICEANU

mulțumite de rezultat, au practicat 
un joc mai lent, cu faze doar la 
mijlocul terenului. Autorii goluri
lor : Sărac (min. 14), Agud (min. 
16), Suciu (min. 26). Ghinea (min. 
34, autogol), respectiv Stir (min. 45). 
Foarte bun arbitrajul lui Z Szec- 
sei —Tg. Mureș. (V. SERE, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
C.F.R. ARAD 3—0 (I—0). Gazdele 
au avut mai mult timp inițiativa, 
obținînd astfel o victorie meritată, 
/vu înscris : Tarcu (min. 30 din 11 
m). Iancu (min. 66) și Suciu (min. 
89). I. Chilibar — Piteșți, a arbi
trat foarte bine. (M. VÎLCEANU, 
coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — COR- 
VINUL HUNEDOARA 2—0 (1—0). 
Ploaia torențială a influențat des
fășurarea jocului. Sătmărenii au 
avut jocul la discreție, au creat 
multe situații de a marca, dar n-au 
fructificat decît două dintre ele, 
prin Both (min. 43) și Borota (min. 
53). Oaspeții s-au apărat bine și au 
contraatacat uneori destul de pe
riculos. A condus cu greșeli I. Bo- 
roș — Timișoara. (Șt. VIDA, co
resp.)

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — NITRAMONIA FAGA- 
RAȘ 1—0 (1—0). Joc anost, în care 
gazdele au ratat multe ocazii Ca
litatea jocului a foșt influențată de 
starea proastă a terenului (moale, 
alunecos). Unirui g 1 a fost marcat 
de Căprioru (min. 5). A arbitrat

1

Una dintre cele mai mari „lovituri 
natului de fotbal al României.

Duminică, încă din zori, mii 
străzile Aradului, pentru a sărbători în 
acestei duminici. -ii—ii—----------- —
ria", șepcuțele „tip Ajax" erau aruncate în sus, spre cerul albastru. Cu 
două ore înainte de meci, în holul marelui hotei arădean, unde fotbaliștii 
craioveni așteptau meciul decisiv, am găsit pe o maso un număr proaspăt; 
al ziarului „înainte". Avancronica reporterului craiovean, începută în 
prima pagină, ne-a atras prin titlul său plin de semnificație : „Acum, 
ori... altădată I" în aceste momente, Oblemenco și toți ceilalți porneau ‘ 
spre stadion. Aproape simultan, în holul hotelului „Astoria" se detașau 
trei stări de spirit : 1. starea de crispare a echipei craiovene, vizibil 
împovărată de meci: 2. entuziasmul dezlănțuit al suporterilor; 3. cir
cumspecția reporterului oltean, care își ascundea îndoielile sub masca 
titlului plin de umor.

La Arad, Universitatea Craiova a pierdut titlul. Poate că e mai 
puțin important să ne referim la faptul că fotbaliștii de la U.T.A. au 
făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale lor din ultimii ani. Mult moi 
elocventă ar fi ideea că Universitatea Craiova a pierdut acest derby. 
pentru simplul fapt că a fost literalmente copleșită de propriul său vis. 
In această duminică de sfîrșit de iunie, Universitatep Craiova a uitat să 
joace fotbal. Nici măcar un singur minut craiovertii n-au reușit să-și 

adune gindurile dispersate. Ei .au privit cu speranță spre tribuna supor- • 
au urmărit reacțiile arădenilor înarmați cu Țranzistoarele care 
transmiteau meciul de la București și au fost umbra- echipei care o 
luptat atîta ca să ajungă la un pas de vîrf. Semnificativ este faptul 
că aici, la Arad, Universitatea Craiova și-a pierdut -toate atu-urile. 
Oblemenco a frinat toate acțiunile, Marcu a reușit performanța de q 
rata toate mingile, iar din atît de aplaudatul joc pe extreyie al echipei 
lui Cernăianu am rămas doar cu impresia citorva sprinturi'.ale lui Țară- 
lungă, unul din puținii olteni care astăzi, la Arad, a reușit să stăpî- 
nească mingea.

în tot acest 
a țesut cu fir 
Domide — Kun 
olteană nu mai ..... ....

La fluierul final al arbitrului Rainea, întreaga tribună de suporteri 
ai Universității Craiova s-a ridicat în picioare, participînd parcă la un 
minut de reculegere. Poate că acest minut reprezintă de fapt momentul 
de niqturizare al unui public îndrăgostit de fotbal, dar care 
vărat pe favoriții săi cu obligații excesive.

„Acum, ori... altădată !". in acest titlu al reporterului 
află de fapt programul sufletesc al înflăcăratei galerii oltene, 
la Arad, a înțeles ce ește, de fapt, Fotbalul.

Părăseam printre ultimii stadionul din Arad. în fața tramvbiuiui, un 
grup de suporteri olteni a început să cînte. Nu trecuseră cnecit vreo 
20 de minute de la fluierul final al arbitrului Rainea...

loan CHIRILA

de suporteri olteni defilau pe 
„________ avanpremieră victoria finală a'

Steagurile alb-albastre fluturau în fața hotelului „Asto-

terilor,

timp, U.T.A. a fost, mai mult ca oricînd, o . echipa care 
de mâtase. Minute în șir, triunghiul Broșovschi — 
a „scris" pe gazon, avantajat și de faptul' că echipa 

dădea nici semnul unei împotriviri minime.

i-a împo-

oltean se 
care, aici,

Calificate după executarea loviturilor de la 11 m

DINAMO BUCUREȘTI Șl VAGONUL ARAD 
iȘI VOR DISPUTA FINALA 

CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI
La Galați

DINAMO - METALUL 5**3 (O-®î ^-0)
galați, 24 (prin telefon). Azi (n.r. 

ieri), pe stadionul ,,Portul Roșuu din 
localitate, în prezența a circa 2 000 de 
spectatori, s-a desfășurat ultimul act 
al turneului final de juniori — grupa 
de la Galați. Semifinala de pe malul 
Dunării a opus pe cîștigătoarele celor' 
două serii, formațiile bucureștene Di
namo și Metalul. Pînă la urmă, tinerii 
fotbaliști de la Dinamo au reușit să șe 
califice pentru finala campionatului re
publican al juniorilor șl școlarilor, nu
mai grație regulamentului, eare prevede 
că, după timpul efectiv de joc. vic
toria se va Qtribui echipei eare a trans
format cele mai multe lovituri de la 
11 m. Și cum după cele Ș0 de minute 
partida ș.-a încheiat cu un scor alb, 
arbitrul Grigore Bîrsan a dictat exe
cutarea celor 5 penalty-uri de către fie
care formație. în timp ce juniorii lui 
Dinamo au transformat toate loviturile 
(Vrînceanu, Fieraru, Augustin, Constan- 
tinescu, Caraivan). cei de la Metalul 
au înscris numai de trei ori (Mateescu, 
Prodan. Toma), ratîndu-le pe celelalte 
două (Gavrilă și Muia),

După aspectul întîlnirii — de nivel me
diu — juniorii de la Metalul se pot de
clara, pe bună dreptate. nemulțumiți. 
Ei au avut vreme îndelungată iniția
tiva, au manifestat mai multă coeziune

La Sighișoara
VAGONUL — U. T. A. 5-3 (1-1; C-C)

SIGHIȘOARA, 24 (prin telefon). Se
mifinala de aici n-a avut parte de con
diții bune de joc. în noaptea de 23 spre 
24 a plouat fără încetare. Dimineața, 
nori grei au turnat d-in nou apă peste 
oraș pentru ca înainte de ora începerii 
partidei o rupere de nori să provoace 
o ploaie torențială. în aceste condiții, 
formațiile de juniori U.T.A. și Vagonul 
din Arad- aveau să înceapă cursa lor 
pentru califi-care pe un teren care mai 
degrabă semăna a patinoar. Din acest 
motiv, partida a avut un permanent ca
racter de mare luptă, dar desfășurată 
în limitele sportivității,.

Victoria a surîs mai întîi utiș.tilor. 
După ce Petrișor (min. 6) a trimis ba
lonul cu capul în bară, peste cinci mi
nute asistăm la deschiderea scorului : 
Cura execută o lovitură liberă,, din la
teral, de la 18 m și Vasilescu țișnește 
dintre fundașii centrali, ștergînd mingea 
eu capul și... 1—&. Vagonul ripostează 
prompt și tot dintr-o fază fixă — la o 
lovitură de colț executată de Socaciu — 
Stanca (min. 18) egalează, înscriind cu 
capul. Pînă la consumarea minutelor re
gulamentare, Vagonul ratează mari o- 
cazii (Gali — min. 34, bară ; Iuhasz — 
min. 50 luftează în careu, mingea oprin-

bine ^1. Paraschiv — București. 
(Gh. MANAFU, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
ORADEA 7—0 (4—0). După un în
ceput mai echilibrat,, feroviarii s-au 
impus, cîștigind La scor. Golurile 
au fost realizate de Gorduna (min. 
11), Lața (min. 16 și 53), Panici 
(min, 27 și 59 — din 11 m), Kun I

Hunedoara sint penalizate cu cîte patru 
puncte).

(min. 40) și Giulvezan (min. 63). 
Foarte bun arbitrajul lui Al. Gri-
gorescu —• București, 
coresp. județean)

(P. ARCAN,

1. Politehnica Tîm. 29 1.6 8 5 50—22 40
2. F.C. Bihor 29 15 6 8 53—31 36
3. Olimpia S. M. sa 16 7 6 40—21 35
4. Metrom Brasov 29 13 4 12 43—35 30
5. Mjneru] B. M. 29 12 6 11 32—2,7 39
6. C.S.M. Sibiu 29 12 6 11 32—28 30
7. Gloria Bistrița 29 12 4 13 29—36 28
8. Minerul Anina 29 12 4 13 29—43 28
a. Nitramonia Făg. 29 13 1 15 42—40 27

10. Met. Drobeta T. S. 29 12 2 15 37—40 26
ii. C.F.R. Tim. 29 11 4 14 32—36 26
12. Metalurg. cugir 29 1Q 5 14 26—35 25
13. Corvinul Huned. 29 11 6 12 29—37 24
14. Electroputere Cv. 29 11 2 16 28—40 24
15. C.F.R. Arad 29 10 4 15 31—45 24
16. Olimpia Oradea 29- 9 5 15 33—50 23

(N.R Olimpia Satu Mare Corvinul

ULTIMA ETAPA (1 iulie) : C.F.R.
Arad — Metrom Brașov (0—4), Eleetro- 
putere Craiova — C.F.R. Timișoara 
(0—4), corvinul Hunedoara — Gloria 
Bistrița (1—3). Politehnica Timișoara — 
Metalurgistul CUglr (0—0), Minerul Baia 
Mare — Minerul Anina (0—1), Olimpia 
Oradea — Metalul Drobeta Tr.. Severin 
(0—0), C.S.M. Sibiu — Olimpia Satu Mare 
(0—2). Nitramonia făgăraș — F.C. Bi
hor (2—7), ,

ll
■

de teatru" din istoria campio- ■

între compartimente, cu precădere în -re
priza a doua, cînd au atacat continuu 
și și-au creat numeroase ocazii de gol. 
Din păcate. însă, imprecizia în șut a 
lui Prodan, Zlate sau Pistol, ca și a 
altor jucători de la Metalul, i-a frustrat 
pe aceștia de un succces pe care l-ar 
fi meritat. lata că aceeași imprecizie* a 
decis și calificarea, atunci cînd doi din
tre ei n-a,u transformat -ioiciturile de 
pedeapsă. Dinamo a jucat sobru în apă
rare. dar destul de șters. în atac, unde 
rareori numai Vrînceanu și Fieraru au 
fost ceva mai incisivi. Așadar. încă . un 
exemplu ca-re ne- arată că atunci cînd o 
echipă se joacă cu ocaziile, în filai 
șansa surîde adversarei. Așa s-a în- 
țimplat și eu Metalul, superioară în 
jocul de ieri dinamov.iștilor. dar. , .

Arbitrul Grigore Bîrsan (Galați) a con
dus cu competentă următoarele forma
ții :

DINAMO : Caraivan Stanclu Cositea, 
Constantinescu, Dorobanțu — Augustin, 
I. Marin — Cristea, Fieraru., Berce a, 
Vrînceanu.

METALUL : Moraru — Călărașiu, Ga
vrilă, Mategscu, Popescu — Toma, Mu
ia —* Zlate, Pis,tol. Prodan., Lungu (min. 
54 Botezatu). ?

Gheorghe NERTEA

du-se în băltoacă), ca și U.T.A.. de alt
fel, (Cura min. 68).

Tabela de marcaj arătînd 1—1 după 
80 de minute de joc. se trece la execu
tarea seriei de lovituri de 11 m pentru 
a decide pe semifinalistă. începe Vago
nul care- concretizează prin Fod.ov, lr-0; 
urmează Marcouescu (U.T.A.), care ra
tează ; Gîngă, 2—0 ; , Moraru (U.T.A.) 
2—1 ; Iuhasz (Vagonul), 3^—1 ; Cura 
(U.T.A.) 3—2 ; Nădâban (Vagonul) 4t-2; 
Petrișor (U.ț.a.). ratînd al doilea, pe
nalty al echipei sale, determină pe ar
bitru să fluiere sfîrșitul jocului înche
iat cu rezultatul generai de 5—3 pentru 
Vagonul.

Calificare meritată, dacă avem în -ve
dere plusul d-e vigoare al echipei Va
gonul, jocul ei mai realist, condus, ex
celent de cel mai bun. om de- pe teren, 
Nădăban. Felicitări pentru frumoasa 
performanță inedită în istoria asocia
ției arădene.

VAGONUL : Su.ciu (min. 78- Chișbara) 
— Terek. Csecs, GALL, H.AMZA — 
NADABAN. Baliga — Socaciu, FODOR, 
IUHASZ^ Stanca (min. 79 Gîn-gă).

U’.T.A, : Vitan — Simon. Matei, Bîțea. 
Bogdan — Moraru. Scherer — CURA, 
Mgrconescu. PETRIȘOB, VASLUfiSCU 
(min. 46 Miloș).

Partida, a fost condusă slab de o bri
gadă de arbitri din Sighișoara, avăn- 
du-1 la centru pe Marin Stelian.

Stelian TRANOAFIRESCU

LOTO-PRONOSPORT
REZULTATELE TRAGERII I.OTEP.„EI 

IN OBIECTE DIN 24 IUNIE 1573

EXTRAGEREA I : Cite un autoturism 
DACIA 1300, toate biletele cu numărul 
073.581 ; EXTRAGEREA a H-a : Obiecte 
în valoare de 20.000 lei. toate biletele cu 
numărul 3*5.441 : EXTRAGEREA a IMrn: 
Obiecte în valoare de 10.000 lei, țoale bi
letele cu terminația 92.417 ; EXTRAGE
REA a Iv-a și a V-a : obiecte în va
loare de 5.000 lei. toate biletele cu ter
minațiile 20.591, 54.990 ; EXTRAGERILE 
a Vl-a, a Vn-a și a VIH-a : Obiecte în 
valoare de 2.000 lei. toate biletele cu 
terminațiile 22.847, 26.305 34.756 : ex
tragerile a IX-a, a X-a si a Xl-a : 
Obiecte în valoare de 1.00Q lei toate bi
letele cu terminațiile 4.139, 5.059. 2.422 : 
EXTRAGERILE a Xll-a, a XllI-a și a 
Xiv-a : obiecte în valoare de 500 lei, 
toate biletele cu terminațiile 6.531. 
9.712. 7.537 : EXTRAGERILE a XV-a și 
a XVI-a : Obiecte în valoare de 200 lei. 
toate biletele cu terminațiile 4B6. 377:
EXTRAGEREA a XVII-a : Obiecte, în 
valoare de 100 lei, toate biletele cu ter
minația 44.

așa ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LV. CONCURSUL 

PRONOSPORT DIN 24 IUNIE 1073

I. Delta Tu’cea — Metalul Plopeni 1
II. Polit. Iași — C.F.R. Pașcani 1

III. C.S. Tîrgoviște — Progr. Brăila. 1
IV. Gloria Buzău — Progr. Buc, 1
V. Metrom — C.S.M. Sibiu X

VI. Dunărea Giurgiu — F.C. Galați 1
VII. C.S.U. Galați — S.N. Oltenița 2

VIII. Minerul Anina — Polit. Tmș. X
IX. Met Drobeta — Nitramonia Făg. 1
X. Metalurg. Cugir — C.F.R. Arad 1

XI. Olimpia S.M, — Corvinul 1
XII. C.F.R. Tmș. — Olimpia Oradea 1 

XTIT. F.C. Bihor — Minerul B.M. 1

FOND D£ PREMII ; 209 710 lei.



VIOREL MURINEANU A CÎȘTIGAT
CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Istvan
BACĂU, 21 (prin telefon). Așa 

cum era de presupus, etapa a 
V-a pe circuit, a „Cupei Voința”, 
desfășurată pe un traseu ampla
sat pe cîteva dintre principalele 
străzi ale orașului Bacău, nu a 
avut darul de a mai aduce mo
dificări esențiale în clasamentul 
general al competiției.

Viorel Murineanu și-a apărat în 
continuare, cu succes, tricoul gal
ben, reușind să înscrie în palma
resul său sportiv prima victorie 
individuală mai importanta în
tr-o competiție internațională,

Cîteva cuvinte despre învingă
tor. Are 
țime, 69 
în anul 
grafic București, 
drept 
tă al 
pion 
Țapu.' _
întîlnim la Șc. sp. nr. 3 
neficiază de îndrumarea 
rului Constantin Cîrjan, 
apoi, la clubul sportiv 
(antrenor .Nicolae Voicu) 
cărui culori concurează

Dintre rezultatele sale 
sebite menționăm titlul 
pion național la juniori 
de urmărire pe echipe - 
lodrom, cuderit în 
lui de campion în 
tratimp pe echipe 
(1989), 
echipa,

21 de ani, 1,77 m în înăl- 
kg. A debutat în ciclism 
1967 la Combinatul Poli- 

unde l-a avut 
pedagog pe decanul de vîrs- 
antrenorilor, multiplu carn

al României, Nicolae Ion 
Din 1969 și pînă în 1971 îl 

unde be- 
antreno- 
iar mai 
Dinamo 
sub ale 

și astăzi, 
mai deo- 
de cam- 
în proba 
- la ve- 

1968, apoi tit- 
proba de con- 

— pe șosea 
împreună cu 
internațională

Hirt învingător în
In prezent, împreună cu Cîrjă, 

Cosma și Hoța, face parte 
chipa de contratimp care 
gătește pentru J.O. de la 
real.

Iată acum și o serie de 
de la desfășurarea ultimei 
„Cupei Voința".

întrecerea a avut loc pe 
seu de 2 400 m (cel mai 
mai frumos circuit pe 
concurat vreodată. în țară, cicliș
tii 
tre principalele artere ale orașu
lui. Alergătorii au acoperit traseul 
de * '
ture.

Chiar de la început, Viorel Mu
rineanu, purtătorul tricoului gal
ben, s-a instalat în fruntea plu
tonului, fiind extrem de atent pen
tru a nu se lăsa păcălit de vreo 
evadare care să-l detroneze din 
fruntea clasamentului. Marian Fer- 
felea, Ștefan Ene și Paul 
(toți de la Steaua), Jenusz 
cinski și Klurajko Czeslaw 
doi de la Star — Polonia), 
Nagy (Spartacus — Ungari^), și 
alții care au tatonat continuu vi
gilența plutonului, încercînd să se 
detașeze în postură de „solitar" și 
poate, de ce nu, de cîștigători ai 
cursei, au eșuat în tentativele lor.

ultima etapă

din e- 
se pre- 
Mont-

aspecte 
etaoe a

un tra- 
bun și 

care au

noștri), înscris pe cîteva din-

25 de ori, cu sprinturi la cinci

Soare 
Szeks- 
(amîn- 
Istvan

primul loc,
. ,.—, în cursa ____________
'„Așii Pedalei", competiție desfășu
rata în R.D.G. (1971), una dintre 
cele mai mari întreceri europene 
rezervate juniorilor.

NICOLAE ROTARU
CEL MAI BUN

TRĂGĂTOR LA ARMĂ
LIBERA IN CADRUL

CUPEI
In meci amical la probele de pușcă.

Olimpia București
Sarajevo (Iugoslavia) 4-7

Timp de două zile s-au disputat 
pe poligonul Tunari din Capitală în
trecerile „Cupei Olimpia" la tir, la 
care, pe lingă trăgătorii bucureșteni, 
au participat și țintași iugoslavi 
(din selecționata orașului Sarajevo) 
în cadrul întîlnirii amicale bilate
rale, Olimpia — Sarajevo. A fost o 
competiție destul de reușită, cu toa
te că numărul sportivilor 
prea mare. Rezultatele au 
general, modeste din cauza 
care a bătut tot timpul.

Probele de armă liberă 
redus au fost dominate, după cum 
era și de așteptat, de către Nicolae 
Rotaru, care a cîștigat detașat — 
595 p la 60 focuri culcat și 1146 la 
120 focuri. La majoritatea probelor, 
cîștigătorii s-au detașat cu diferența 
mari față de cei de pe locurile 2—3, 
doar la armă standard 60 focuri 
culcat senioare s-a dat o luptă pa
sionantă pentru primele trei locuri, 
intre reprezentantele clubului Olim
pia, Ecaterina Banta și Ana GoretI 
și iugoslava Hajrija Dautovici, pro
ba revenind, în final, primei tră
gătoare Ia un punct diferență. La 
probele de pistol și-au adjudecat 
victoria campioana și recordmana 
țării, Ana Buțu, la „sport", care, în 
mod practic, n-a avut adversare și 
„veteranul" pistolarilor de la „li
ber", C. Feciorescu. Tot la pistol 
liber s-a detașat juniorul clubului 
Steaua, D. Vinț, care deși e înce
pător (concurează de numai șase 
luni) a îndeplinit cu cele 521 p nor
ma de categoria I de clasificare,

Concurenții iugoslavi, care au 
luat parte numai la întrecerile de 
pușcă, au avut o comportare fru- 
masă, ocupînd numeroase locuri 
fruntașe în majoritatea clasamen
telor și în final au cîștigat cu 7—4 
întîlnirea amicală cu pușcașii clu
bului Olimpia București. Oaspeții 
au avut în juniorul S. Pejovoici cel 
mai bun trăgător.

Iată cîștigătorii : armă liberă ca
libru redus 60 f culcat seniori : N. 
Rotaru (IEFS) 595 p ; 40 f culcat : 
D. Hrib 396 p ; 40 f picioare ; N. 
Rotaru 367 p ; 40 f genunchi : N. 
Rotaru 389 p ; 3x40 f : N. Rotaru 
1146 p ; armă standard 60 f culcat 
senioare : Ecaterina Banta (Olim
pia) 584 p ; juniori ; S. Pejovoici 
(Sarajevo) 583 p ; junioare : Abida 
Durici (Sarajevo) 568 p ; 3x20 f se
nioare : Ana Goreti 556 p ; juniori : 
S. Pejovoici 563 p : junioare: Li
liana Stanislavievici 540 p ; pistol
sport 60 f femei ; Ana Buțu (Olim
pia) 567 p ; pistol liber 60 f seniori: 
C. Feciorescu (Steaua) 536 p ; ju
niori ; D. Vinț (Steaua) 521 p.

Astfel, victoria în această 
etapă a „Cupei Voința* 
cis la sprint. învingător : Istvan 
Hirt (Spartacus — Ungaria), care 
a parcurs cei 60 km ai etapei în 
lh24:10. Pe locurile următoare: 2. 
P. Thaler (Dusseldorf — R.F.G.), 
3, H. Ritterfeld (Diisseldorf). 4. 
Teodor (Dinamo). 5. S. Suditu 
limpia), toți același timp cu în
vingătorul. La . fel și ceilalți 
de alergători rămași în cursă.

general 
1. Vio- 

14hl7:53, 
14hl8:41. 
14hl9:38,

clasamentulIată acum
individual al competiției : 
rel Murineanu (Dinamo)

R. Menne (Diisseldorf)
Al, Sofronie (Dinamo)
S. Suditu (Olimpia) 14hl9:39. 5. 
Bădilă (CIBO Brașov) 14h19:45,

I. Cernea (Olimpia) 14hl9:48,

2.
3.
4
M.
6.
V. Teodor (Dinamo) 14hl9:49. 8. E. 
Imbuzan (C S.M. Cluj) 141119:52.
G. Ciocan (Voința Buc.) 14h20:16. 
10. C. Cîrjă (Dinamo) 14h20:25.

Clasamentul general al sprinte
rilor : 1. J. Szekscinski (Star —
Polonia) 20 p, 2. V. Teodor (Di
namo) 13 p, 
inta Buc.)- 10

Clasamentul 
țorilor : 1. C. Gonțea (Olimnia' 10 
p, 2. V. Pascale (Steaua) 6 p, 3. 
V. Mircea (Olimpia) 5 p

Gheorghe ȘTEFANSSCU

3. M. Hrisoveni (Vo- 
P-
general al cătără-

57

7.

9.

MARELE PREMIU - F I LT

ar trebui să treacă

reeditarea celei de 
„Queens Club", cîș-

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

V.
(O-

de tenis . ale 
această după amiază de 
azi) primii competitori

turneelor de la Lon- 
C.) și a 

comuni- 
Marelui 

„primilor

LONDRA, 24, — Pe terenul cen
tral de la „AII England Club-1, ce
lebra arenă din Wimbledon, care 
în fiecare an găzduiește campiona
tele internaționale 
Angliei, în 
luni (n.r.

în urma 
dra si Eastbourne (cat. 
rectificărilor de punctaj 
cate de organizatorii 
Premiu, clasamentul 
10“ arată astfel :

In concursul de la Frankfurt pe Main

de Meta Antenen și Viorica Viscopoleanu I

Selecționata

OLIMPIA

n-a fost 
fost, în 
vîntului

calibru

T. RABȘAN

CAMPIONATELE DE ATLETISM
ALE MOSCOVEI

Cornelia Popescu —1,83 m la înălțime
MOSCOVA, 24 (Agerpres). — Pe 

stadionul de La Lujniki au început 
campionatele de atletism ale ora
șului Moscova la care participă, 
ca invitați, și sportivi din Buda
pesta, București, Varșovia, Sofia 
și Praga.

Proba de aruncarea greutății 
ternei a fost cîștigată de Antonina 
Ivanova (Moscova) cu 18,57 m. în 
cursa de 1 50d m, pe primul loc 
s-a clasat Vladimir Afonin (Mos
cova) cu timpul de 3:46,3, iar la 
săritura în înălțime femei, victoria 
a revenit Terezei Czink (Budapes
ta) cu 1,77 m.

în cadrul concursului feminin de 
pentatlon, atleta româncă Cornelia 
Popescu a obținut cea mai bună 
performanță la săritura în înălți
me, cu 1,83 m.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

I. NĂSTASE (România) 
A. Panatta (Italia)

Newcombe (Australia) 
Meilor (R.F.G.) 
Pilici (Iugoslavia) 
Gorman (S.U.A.) 
Parun (N. Zeelandâ) 
Bertolucci (Italia) 
Okker (Olanda) 
Orantes (Spania)

I. 
K.
N. 
T.
O.
P. 
T. 
M.

210
93
87
78
75
70
64
60
56
53

P 
P 
P
P 
p
P 
P
P 
P 
p

Pe stadionul din Frankfurt, Argen
tina Menis în cercul de aruncări

Așa cum am informat pe cititorii 
noștri în numărul de ieri al ziarului, 
sîmbătă după amiază s-a disputat pe 
stadionul din Frankfurt, pe Main un 
mare concurs internațional feminin de 
atletism. Austriaca Maria Sykora a ob
ținut un nou record mondial la 400 
mg cu 57,3 s, în timp ce Valeria Bu- 
fanu a cîștigat 100 mg cu 13,1 s. în 
această cursă, recordmana României 
a întrecut-o — printre altele — pe 
poloneza Teresa Nowac care, împreu
nă cu 
cîteva 
la 100 
nianță 
Menis 
discului, lăsîndu-le fără replică pe

Grazyna Kabsztyn, realizase cu 
zile în urmă la Varșova 12,8 s 
mg — cea mai bună perfor- 
mondială a anului, 
a dominat copios

Argentina 
aruncarea

Vasilka Stocva și Diesel Westermann. 
Proba de săritură în lungime s-a în
cheiat cu rezultate mai mult decît 
surprinzătoare. Atît elvețianca Meta 
Antenen cit și românca Viorica Vis
copoleanu au ilepățit-o pe campioana 
olimpică și recordmana mondială 
Heide Rosendahl ! Ar mai fi de notat 
victoria Valentinei Cioltan la arunca
rea greutății și înfrîngerea Iordankăi 
Blagoeva la săritura în înălțime. Ia
tă, de altfel, rezultatele înregistrate 
în acest concurs internațional::

100 mg : 1. Valeria Bufanu (Româ
nia) 13,1 : 2. Teresa Nowak (Polonia) 
13,2 ; 200 ni : 1. Margot Eppingern
(R.F.G.) 23.0 ; 400 ni : Karoline Kăfer 
(Austria) 53,0; 2. Hildegard Falck 
(R.F.G.) 53.8 : greutate : 1. Valentina 
Cioltan (România) 16.57 ni : 2. Iudith 
Bognar (Ungaria) 16.30 m ; disc : 1. 
Argentina Menis (România) 62,52 m : 
2. Olimpia Cataramă (România 59,92 
m ; 3. Vasilka Stoeva (Bulgaria) 58.22 
m ; 4.Liesel Westermann (R.F.G.) 
56,24 m ; 800 m : 1. Mary Tracy (Ir
landa) 2:04.3 ; 2. Zveila Zlateva (Bul
garia) 2:04.8 : 3. Ileana Silai (Româ
nia) 2:04,9 ; 100 m : 1. Irena Szewins
ka (Polonia) 11,2 ; 2. Sylviane Telliez 
(Franța) 11,3 ; 3 Annegret Richter 
(R.F.G.) 11,4 ; 3 000 m : 1. Bronis-
lawa Doborzvnska (Polonia) 9:32,2 : 2. 
Maria Puică (România) 9:33,0 ; 3. Gul- 
seren Ciavdarova 
lungime : 1. Meta 
6,22 m : 2. Viorica 
mânia) 6.13 m : 3.
(R.F.G.) 6,05 m . '
(Austria)6'0,14 m ; â. Lvdvian Mo- 
lova (Bulgaria) 56.88 m ; 3 Amelie 
Koloska (R.F.G ) 55,52 m ; 400 mg : 1 
Maria Sykora (Austria) 57,3;
me : 1. Ulrike Meyfarth
1,82 m (după baraj) ; 2. Ilona 
bauer (Austria) 1,82 m ; 3. 
Mundinger (R.F.G.) 1,79 rn ; 
danka Blagoeva (Bulgaria) 1,79 m.

vor fi — conform tradiției 
voritul nr.
nul român 
sarul său 
probei de
Hans Joachim Plotz. In sfertul de 
tablou al lui Năstase mai figurea
ză ca posibili adversari Vladimir

fa- 
1 al întrecerii, tenisma- 
Ilie Năstase și adver- 

din turul inaugural al 
simplu, vest-germanul

11 TROFEUL IUGOSLAVIA"
LA HANDBAL FEMININ
A REVENIT GAZDELOR

învinsă și în jocul cu infiaria,
cciiipu Romă nici-pc ultimul loc!

(Bulgaria) 9:33 2: 
Antenen (Elveția) 
Viscopoleanu (Ro- 
Heide Rosendahl 

suliță : 1. Ewa J.’inko 
,1* ; 2.
56.88 m

înălți-
(R.F.G.) 
Gusen-

Ellen
4. Ior-

Ultima etapă a „Trofeului Iugo
slavia" la handbal feminin a pro
gramat ieri după-amiază jocuri 
deosebit de interesante și dîrz dis
putate. în prima întîlnire repre
zentativa, României a primit replica 
puternicei formații a Ungariei. Me
ciul s-a desfășurat în nota-de do
minare a echipei maghiare, care a 
știut să fructifice lipsa de decizie 
a handbalistelor românce în atac, 
interceptînd deseori și folosind con
traatacuri rapide. Scorul final al 
partidei : 14—11 în favoarea echi
pei Ungariei, care condusese și la 
pauză cu 6—5. Golurile team-ului 
român au fost înscrise de Furcoi 
(5 — toate din 7 m). Oancea (2), 
Arghir, Vieru, Popa și Dumitru. în 
urma rezultatului egal, 12—Î2 
(7—7). înregistrat în compania R.D. 
Germane, echipa Iugoslaviei a cu
cerit trofeul pus în joc, iar for
mația română clasîndu-se pe ul
timul loc.

Zednik, Sandy Meyer, Jilrgen Fas
sbender și Jimmy Connors sau 
Aleksandr Metreveli. între aceștia 
doi din urmă, specialiștii prevăd 
lin sfert de finală foarte disputat. 
Dar indiferent de rezultat, prono
sticurile merg în continuare pen
tru români, în această a 87-a edi
ție a Wimbledon-ului. Se întrevede 
chiar o nouă finală Ilie Năstase — 
Roger Taylor, 
sîmbătă, de la 
tigată cu brio de primul. Taylor 
(favorit nr. 3), 
de cehoslovacul Kodes (nr. 2), con
siderat mai puțin redutabil pe te
renurile cu gaze-n.

în cercurile sportive londoneze 
continuă să fie amplu comentată 
decizia de neparticipare la Wim
bledon a majorității membrilor 
Asociației tenismenilor profesio
niști. în ultimul moment, o tele
gramă de presă a relatat convor
birea telefonică avută cu Nikola 
Pilici, aflat acum la Split (Iugo
slavia), orașul său natal, cu Jack 
Kramer, unul din conducătorii 
A.T.P. Pilici și-a anunțat oficial 
retragerea înscrierii, solicitînd ast
fel tuturor celorlalți campioni pro
fesioniști să revină asupra deciziei 
lor. Sesizat de aceasta, arbitrul 
principal al turneului, Mike Gib
son, a anunțat, însă, că ultima 
tragere Ia sorți, rămîne definitivă 
și orice modificare ulterioară nu 
mai este posibilă.

Hotărîrea unor jucători fruntași, 
ca Năstase, Kodes și Taylor de 
a lua startul este pozitiv apre
ciată de presa britanică. în ziarul 
„Sunday Times", se menționează: 
„Să apreciem cum se cuvine ges
tul acestor adevărați sportivi. Dacă 
lui Taylor, unul din cei mai vechi 
profesioniști ai tenisului, A.T.P.-ul 
ii pregătește cumva măsuri de re
presalii, să se știe prea bine că 
nici un membru al acestei grupări 
nu va mai avea acces, de aci în
colo, pe terenurile din Marea Bri- 
tanie !".

între timp, s-a încheiat, turneul 
internațional de tenis de la East
bourne. Cîștigător a fost englezul 
Mark Cox, care în finală l-a în
vins cu scorul de 6—2, 2—6, 6—3 
pe francezul P. Dominguez. In fi
nala probei de dublu, perechea 
Bengtsson (Suedia), McManus 
(SUA), a dispus cu 6—4, 4—6, 7—5 
de Tiriac (România), Orantes (Spa
nia).

Spectatorii londo
nezi aplaudă pe 
Ilie Năstase, Za 
ieșirea sa victori
oasă de pe teren, 
alături de Roger 
Taylor, învinsul 
său din finala de 

la „Queens"
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REZULTATE VALOROASE
IN .TRIUNGHIULARUL- DE HALTERE

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

internațională (vîntul în rafale, 
pista de elan cam incomodă și — 
indiscutabil — emoțiile unei veri
ficări au constituit laolaltă handi
capul general), proba de săritură 
în lungime a ocazionat o luptă ex
traordinară. Trio-ul Sărucan — Lă- 
zărescu — Jurcă (Mihai Zaharia 
suportă încă consecințele unei în
tinderi) s-a bătut cu furie pentru 
fiecare centimetru. A cîștigat Vasile 
Sărucan cu... un centimetru, dar Ște
fan Lăzărescu a avut trei încercări 
(între care și cea de 7,56 m) cu bă
taia la mai bine de 20 cm de prag. 
Valentin Jurcă, depășit cu 3 cm de 
Sărucan și cu 2 cm de Lăzărescu, 
dispune de mari resurse. întreba
rea este : cînd le va exploata în 
folosul performanței ?

Proba de aruncarea ciocanului — 
disputată pe terenul de lîngă tur
nul din complexul „23 August" — 
ne-a oferit (în afară de concurs) 
o performanță bună : Frederich 
Schneider — 65,68 m. Ascensiunea 
din ultima vreme a lui Tudor Stan 
se pare că l-a ambiționat. Aștep
tăm acum răspunsul tînărului în
vins, aflat la prima înfrângere în 
acest an.

Viorel Suciu a cîștigat proba 
400 mg. Rezultatul — 51,7 s 
constituie un record personal, 
victoria se situează printre primele 
obținute într-o cursă importantă. 
Nutrim speranța că este doar în
ceputul. Transferul său de la 110 
mg la 400 mg a fost oricum inspi
rat. Proaspătul realizator al unei 
performanțe cu rezonanță interna
țională, discobolul Iosif Naghi n-a. 
impresionat în concursul de ieri. Ne 
mărturisea că o greșeală de tehnică 
l-a stopat din dorința de a con
firma în fața specialiștilor recordul 
realizat la Tg. Mureș. Proba dedișc 
ne-a relevat însă forma bună în 
care se află Zoltan Hegheduș. Bra
șoveanul a realizat 57,52 m — re
cord personal și o mare promisiune 
pentru concursurile care urmează.

Maria Lincă a cîștigat și ea două 
probe (sîmbătă 1 500 m, duminică 
800 m), dar rezultatele nu sînt pe 
măsura actualelor exigențe.

Despre concursul de sîmbătă și 
duminică cam atît. Rămîne să ve
dem dacă numai cauzele enumerate 
(și nu cumva și o scădere a po
tențialului unora dintre atleții frun
tași) au stat la baza penuriei de 
performanțe.

Iată rezultatele tehnice :
MASCULIN : 200

Stan (C.A.U.) 21.5.
(C.A.U.) 21.6. 3. Gheorghe 
(Steaua) 21.6, 4. C

(Argeș) 21,6. 5. Paul

Turneu Internațional, la
(R.D.G.).
Campionatele internaționale 
gliei (Marele Premiu
AA), la Wimbledon.
Ecuador — Columbia, în preliminariile 
C.M. (gr. I — America de Sud), la 
Guayaquil.
Cursă internațională, la Monza (for
mula II).
Jocurile Pacificului, la Toronto.
Campionatele europene (echipe — mas
culin), la Estoril (Portugalia).
Turneu internațional, la Graz. 
Campionatele țărilor nordice la talere. 
Campionatele europene de dresaj pentru 
juniori și seniori, ’ * v
Scoția — Brazilia
Marele premiu al
Tattendorf.
Cupa Europei — . 
lin), la Lisabona, Atena, Bruxelles; semi
finale (feminin), la Rijeka (Iugoslavia) 
și Copenhaga; Suedia — U.R.S.S. (meci 
amical), la Stockholm.
Turneul națiunilor, la Innsbruck. 
Regata internațională, la Amsterdam. 
Turul Iugoslaviei.

ale An-
F.I.L.T., cat.

la Aachen (R.F.G.).
(amical), la
Austriei la

preliminarii

Glasgow 
talere, la

(maseu-

Turul Franței.
Marele Premiu al Belgiei, 
champs.
Marele Premiu al Franței
la Castellet.
Ecuador — Uruguay, în .
C.M. (gr. I sud-americanâ), la Quito.
Campionatele Internationale feminine 
aie R.F.G., la Wiesbaden.

la Francor-

(formula I)

premilinariile

întîlnirea feminina
DE GIMNASTICĂ

Erika Teodorescu trece ștacheta înălțată la 1,80 m, obținînd — prin... 
corespondență — o victorie asupra recordmanei mondiale Iordanka 
Blagoeva Fotografii de N. DRAGOȘ

de

iar

m î 1.
2. Tom a

Gheorghe Dulgheru
Vasile (Dinamo)

Constantin
Petrescu 

Zamfirescu

Reuniunea triunghiulară de hal
tere de sîmbătă, din sala Giulești, 
dintre echipele Steaua — Ț.S.K.A., 
Moscova — Leeia Varșovia a ofe
rit spectatorilor (destul de puțini 
pentru o reuniune internațională) 
dispute spectaculoase, unele la un 
înalt nivel valoric.

După cum am anunțat, Ț.S.K.A. 
a dispus de Steaua cu 7—2, iar Le- 
gia Varșovia a cîștigat întîlnirea 
cu formația bucureșteană cu 5—4.

Dintre rezultatele cele mai valo
roase înregistrate de halterofilii de 
Ia Steaua 
F. Balas 
Primul a 
putații săi

se remarcă cele ale lui 
și Dumitru Constantin, 
cîștigat disputele cu re- 
adversari cu un rezultat 

bun (272,5 kg), iar Dumitru Con
stantin s-a prezentat bine în acest 
concurs, ratînd de puțin tentativa 
de record national la „aruncat" 
(162,5 kg). Trebuie de asemenea 
relevat progresul înregistrat de tî- 
nârul Stan Dinică (220 kg la cat. 
cocoș).

în rest, sportivii echipei Ț.S.K.A. 
s-au detașat la toate categoriile lă 
care au participat. Așteptată cu un 
deosebit interes, evoluția lui Leonid

Jabotinski nu s-a soldat cu rezul
tatul pe care și l-a propus fostul 
recordman mondial. El a 
de două ori să corecteze 
U.R.S.S. la „smuls" (180,5 
tentativele au eșuat. Iată 
tele înregistrate :

Cat. muscă : 1 Alexei
(Ț.S.K.A. Moscova) 205 kg. 2. 
(Steaua) 195 kg (85. 110), 3.
Gutowski (Legia Varșovia)’ 190 kg. Cat. 
cocoș ! 1. Ghenadi Petrov (Ț.S.K.A.
Moscova) 222.5 kg., 2. Stan Dinică 
(Steaua) 220 kg (95, 123). Cat. pană : 1.
Vladimir Anikin (Ț.S.K.A. Moscova) 
255 kg. 2. Ianusz Zaiovitz (Legia Varșo
via) 210 kg. Cat. ușoară : 1. F. Balaș 
(Steaua) 272,5 kg (115, 157.5). 2. Kazimir 
Czemewsky (Legia Varșovia) 270 kg, 3. 
Alexandr Kaidalev (Ț.S.K.A. Moscova) 
255 kg. Cat. semimiilocie : 1. Alexandr
Galkin (Ț.S.K.A. Moscova) 300 kg, 2. 
Dumitru Constantin (Steaua) 277,5 kg. •>. 
Zigmund Peiina (Legia Varșovia) 272 
kg. Cat. mijlocie : 1. Marek Kopcevski 
(Legia Varșovia) 250 kg, 2. Victor Jukov 
(Ț.S.K.A. Moscova) 14o ke (a ratat 175 
kg la „aruncat"). Cat. semigrea : 1. Ev
ghenie Pinkovskl (Ț.S.K.A. Moscova) 
335 kg. 2. Vladislav Kurec (Legia Var
șovia) 300 kg, 3. Gh. Stoicescu (Steaua) 
240 kg (110. 130). Cat. grea : 1. Leszek 
Iasinski (Legia Varșovia) 302,5 kg. 2. M. 
Parapancea (Steaua) 295 kg (130. 165). 
Cat. supergrea : 1. Leonid Jabotinski 
(Ț.S.K A Moscova) 357,5 kg (167.5, 190). 
2. Riszard Surmatskv (Legia Varșovia) 
295 kg, 3. Alexe Druzluk (Steaua) 250 
kg (110, 140).

încercat 
recordul 
kg), dar 
rezulta-

Cikalov 
Zoro Flat 

Zbignev

CEHOSLOVACIA - 
ROMÂNIA

Disputată la Olomoue, întîlnirea 
feminină de gimnastică dintre re
prezentativele Cehoslovaciei și Ro
mâniei a revenit gazdelor, la limi
tă : 186,95—186,85. Primele clasate 
la individual compus : 
kova 37,75 p ; 2. 
37.65 p ; 3—4. Alina 
dova — 37,60 p ; 5. 
lea 37,50 p etc.

1. Dorna-
Anca Grigoraș 
Goreac si Braz- 
Elena Ceampe-

ÎNOTĂTORII EUROPENI SE AFIRMĂ
ÎN BAZINUL DE LA SANTA CLARA

(Agerpres). 
(California), 

întrecerile unui
21,9, 6. Alexandru Munteanu (Dinamo) 
22.0, 7. Cristian Pascu (Dinamo) 22.0. 8. 
Radu Stroescu (C.A.U.) 22,1; 800 m : 1. 
Gheorghe Ghipu (Metalul) 1:52,6, 2. 
Gheorghe Ungureanu (Dinamo) 1:52,8.
3. Dumitru Tit (Argeș) 1:52,9, 4. Ion
Damaschin (Steaua) 1:53,1. 5. Andrei Di- 
nescu (C.A.U.) 1:53,4, " ~’~
(Argeș) 1:54,1,. * 
șov) 1:5f,6, 8. Dumitru Stan 
1:56.7; t::: — . 
pid) 14:24,0. 2. 
14:24,4, _
4. Ortvin Scheible (Brașov) 14:31,4, 
Stelian Marcu (Steaua) 14:33,2, 6.
Floroiu (Steaua) 14:42.6. 7. Dumitru. Ni
colae (Metalul) 14:46.6, 8. Gheorghe
Turcu (Cluj) 14:50,6; 400 mg : 1. Vlorel 
Suciu (Steaua) 51,7, 2. Dorin Mellnte 
(C.A.U.) 51,9. 3. Eugen Gheorghe (Ra
pid) 52,6, 4. Gheorghe Tănăsescu (C.A.U.) 
52.8, 5. ion Rățoi (Rapid) 52.8, 6. Gheor
ghe Monea (Cluj) 53,2. 7. Ion Coveanu 
(C.A.U.) 53.4, 8. George lancu (Metalul) 
53.8; lungime : 1. vasile Sărucan (Cluj) 
7.57 m, 2. Ștefan Lăzărescu (C.A.U.) 
7,56 m, 3. Valentin Jurcă (Steaua) 7,53 
m, 4. Mihai Zaharia (Rapid) 7,17 m, 5. 
Costel Ionescu (C.A.U.) 6.92 m. 6. Cris
tian Ivan (Dinamo) 6.78 m, 7. Mihai Ni- 
colau (Steaua) 6,54 m. 8. Andrei Șepci 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Brașov) 
(Dinamo) 
(Brașov)

Con-
Kraus 

(C.A.U.) 
26,2, 5. 
800 m: 

2. ioana

6. Marin Florea
7. Ladislau Voicik (Bra- 
T----- - ”i“"i (Brașov)

5 000 m : 1. Gheorghe Cefan (Ra-
Florea Sandru (Steaua)

3. Moise Hatoș (Dinamo) 14:27,2,

Ilie

1. Iosif Naghi 
Zoltan Hegheduș 

3. Ion Zamflrache 
Vasile Sălăgean 

....... .......... Marin Iordan (Di
namo) 46.78 m, 6. loan Măglașu (Dina
mo) 46.50 m. 7. Marcel Coroiu (Cluj) 
45,34 m, 8. Gheorghe Dumbravă (C.A.U.) 
45,14 m; ciocan : 
mo) 63,52 m, 
namo) 63.04 
(C.A.U.) 60.94
(Argeș) 58,36 m,

6,22 m; disc : 
58.20 m, 2.

57.52 m, :
54.30 m, 4.

54.16 m. 5.

1. Tudor Stan (Dina- 
Virgll Tibulsehi (Di- 

3. Stefan Șiscovici 
4. Mircea zamfireseu 

.... 5. loan iaru (C.A.U.) 
57,46 m. 6. Petru Lenghel (Brașov) 54,74 
m. 7, Dumitru Chifiruitic (Dinamoi 54.111 
m. 8 Virgil Pooescu (C A.U.) 54 00 m : 
(HC , Frederich Schn-\d->r 63 63 ml.

m:
2.
m, 
m.

FEMININ : 200 m ; I. Mariana
doviel (Metalul) 24,4, 2. Udiko 
(C.A.U.) 25,7. 3. Elena Eftimie
25.9. 4. Elena Serpeșan (Argeș) 
Rozefina voicu (Dinamo) 27,2;
l. Maria Lincă (Metalul) 2:10,8.
Arășanu (Steaua) 2:12,8, 3. Vasilica Bocra 
(Argeș) 2:12.9. 4. Cornelia Holub (Me
talul) 2:12,9, 5. Claudia Iacob ..
2:16.4. 6 Ana Jakab (C.A.U.) 2:16.7. 
Leontina Lucaci (Cluj) 2:17,6, “ *"
Marcu (Argeș) 2:17.6; 100 mg: .
Mirza (Dinamo) 14.5. 2. Marcela Miloșoiu 
(C.A.U.) 14.8. 3. Elena Eftimie (C.A.U.)
14.9. 4. Rodica Țarălungă (C.A.U.) 14.9,
5. Niculina Manea (Metalul) 15,1. 6. Edith 
Schall (Brașov) 15.1. 7. 
răngoi (Argeș) 15.2, 8. 
(Argeș) 15.4. (H.C. ”
14.6) : înălțime : 1.
(Dinamo) 1.80 m. 2. Virginia Ioan (Ra
pid) 1,77 m. 3. Draga Comșa (Cluj) 154
m. 4. Doina Munteanu (C.A.U.)
5—6. Dumitra Radu (Steaua) și 
lita Matei (Metalul) 1.60 m. 7—9. 
Munteanu (Steaua). Daniela 
(Metalul) si Gabriela ionescu 
1.55 m: greutate : 1. Mariana Constan
tin (Dinamo) 14.16 m. 2. Agepsina Rusu 
(Clui) 13,02 m. 3. Ștefanla Lesenciuc 
(Dinamo) 12.99 m, 4. Iuliana Torok 
(C.A.U.) 12.95 m. 5. Gabriela Ionel
(C.A.U.) 12.48 mL 6. Sanda Toma JAȚ- 
gesi 
12.30 
12.20 
ges) 
49,58

(Argeș)
- 7.

8. Elena
1, Elena

3.

Gabriela Tă- 
. Mariana Dinu 

Vale-ia Biduleac 
Erika Teodorescu

1.65 m, 
Marghl- 
Adriana 
Gorăscu 
(C.A.U.)

12.42 m, 7. Iullana Sebastian (Cluj) 
m, 8. Cristina Mălăncioiu (Argeș) 
m: suliță : 1. Elena Neacsu (Ar- 

52.86 m. 2. Ioana Stancu ’ (Dinamo) 
m. 3. Georgeta Bule (C.A.U.) 46,08 

m, 4. 'Lucreția Matei (Argeș) 46,06 m. 5. 
Crucită Călugăru (Cluj) 44.12 m. 6. An
gela Zirbo (C.A.U.) 41,10 m. 7. Emilia 
Marian (Argeș) 39.12 m, 8. Daniela Me- 
saros (Clui) 38.38 m.

Punctajul pe echipe nu a putut fi cal
culat deoarece vor trebui luate în con
siderare și rezultatele obținute sîmbătă 
si duminică de atletii noștri care au 
-„„„„-nț hotare

NEW YORK 
La Santa Clara 
început 
internațional de natație. la care, 
alături de cei mai buni 
americani, participă numeroși cam
pioni și recordmeni din alte țări 
ale lumii.

în proba feminină de 100 m li
ber, Kornelia Ender (R.D. Germa
nă) și Shirley Babashoff (S.U.A.) au 
terminat la egalitate pe primul loc, 
ambele fiind înregistrate cu timpul 
de 58,8. în serii. Komelia Ender 
și-a- egalat recordul european, cu 
performanța de 58,6. Cursa femi
nină de 400 m liber a fost domi
nată de sportivele americane, cla
sate pe primele patru locuri. A

au
concurs

înotători

cîștigat 
timpul 
pioană 
tralia) 
4:29,3.
Gyarmati a terminat învingătoare 
în proba de 100 m spate cu timpul 
de 1:07.3, iar Roland Matthes (R.D. 
Germană) a ocupat primul loc în 
proba similară masculină, cu .58,2.

Alte rezultate : 200 m bras mas
culin — Nobutaka Taguchi , (Japo
nia) 2:26,7 ; 200 m bras feminin — 
Claudia Clavenger (S.U.A.) 2:46.1 : 
400 m liber masculin — John Kin
sella (S.U.A.) 4:07,6 ; 100 m liber 
masculin — Joe Bottom și Jack 
Babashoff (ambii S.U.A.) — 54,0.

Heather Greenwood cu 
de 4:22,7. Multipla cam- 
olimpică Shane Gould (Aus- 

s-a clasat pe locul 5, cu 
Sportiva maghiară Andrea

CAMPIONATE Șl CUPE 
DE FOTBAL ÎN EUROPA

UNGARIA — Actuala ediție a 
campionatului a fost cîștigată de • 
formația Ujpesti Dozsa, care a to
talizat 46 de puncte (golaveraj 
81—21) din 30 de partide dispu
tate. Iată cîteva rezultate din ulti
ma etapă : Ujpesti Dozsa — Csebel 
2—2 : Ferencvaros — Salgotarjan 
6—0 ; Zalaegerszeg — MTK 4—0 ; 
Videoton — Honved 3—1 : Raba 
Eto — Vasas 2—1. Primele clasate : 
1. Ujpest Dozsa — 46 p ; 2. Ferenc
varos — 41 p ; 3. Vasas — 40 p. 
Formațiile Diosgyor și Komlo au 
retrogradat în divizia secundă.

R.D. GERMANĂ — Echipa Dy
namo Dresda a cîștigat camniona- 
tul, totalizînd 42 de puncte. Pe lo
cul doi s-a clasat formația 
Zeiss Jena cu 39 p. în 
pă, Dynamo' Dresda a 
scorul de 2—1 echipa 
Marx-Stadt.

R.F. GERMANIA —
Germania a fost cucerită anul aces
ta de formația - Borussia Monchen- 
gladbach, care a învins

Karl 
ultima eta- 
întrecut cu 
F.C. Karl

Cupa R.F.

în finală' 
cu scorul de 2—1 (după prelungiri) 
echipa F.C. Koln. Golul decisiv a 
fost înscris de internaționalul 
Netzer. în minutul 93 Finala s-a 
disputat la Diisseldorf, în fața a 
70.000 de spectatori.

Echipele Roltweiss Essen și Fortu
na Koln au promovat în prima 
ligă a campionatului vest-german. 
Au retrogradat formațiile Ein
tracht Braunschweig și Rottweiss 
Oberhausen.

• în „Cupa Balcanică" rezervată 
echipelor de‘ tineret : Grecia — 
România 1—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Proba de 5 000 m plat din cadrul con
cursului atletic de la Saarijărvi (Finlan
da) a revenit kenyanului Ben Jipcho, 
în 13:40,8. Campionul olimpie Lasse Vi
ren s-a clasat doar pe locul 6, în 14:05,8. 
Alte 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Etiopia) 
landa) 
(S.U.A.)
■
Selecționata masculină de baschet a 
Cehoslovaciei a obținut cea de-a 9-a 
victorie consecutivă în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Japonia. Bas- 
chetbaliștii cehoslovaci au întîlnit la 
Tokio reprezentativa studențească a ora
șului, pe care au învins-o cu scorul de

96—47 (41—24). La rîndul ei, formația fe
minină a Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 65—60 (25—25) echipa studen
telor din capitala Japoniei.

rezultate:
20.35
46.8: 

3:40,6;
62.82
2,20 m.

greutate — Feuerbach
400 nți — Muslka 
m — Mohammed 
— Khama (Fin- 

înălțime — Stones

m:
1 500 
disc 

m;

Palatul sporturilor din Grenoble a găz
duit, în prezența a 15 000 de spectatori, 
meciul pentru titlul mondial de box la 
cat. semimijlocie, între deținătorul cen
turii. mexicanul Jose Napoles, și fran
cezul Roger Menetrey, campion al Eu
ropei. Net superior pe plan tehnic, Na
poles a obținut o confortabilă victorie 
la puncte; înscrlindu-și in palmares a 
70-a victorie, dintre care 51 au fost ad
judecate prin K.O. Jose Napoles inten
ționează să-l provoace acum pe argen
tinianul Carlos Monzon, campionul lumii 
la cat. mijlocie.

învins, zilele trecute, in „Marvle pre
miu ciclist" de la Camaioro, Eddy 
Merckx s-a revanșat, ciștigînd cel de-al 
26-lea criteriu de la Maggiora (desfă
șurat pe distanța de 107 km). Merckx 
a cîștigat la sprint în fața italianului 
Felice Gimondi și a belgianului Roger 
de Vlaemlnck. Toți trei au fost crono
metrați cu timpul de 2 h 52:10.

Ciclistul francez Daniel Morelon, cam
pion olimpic, a cîștigat pentru a 8-a 
oară „Marele premiu al orașului copen
haga". în finala probei de viteză el l-a 
învins în trei „manșe" pe danezul Pe
dersen. Italianul Rossi a ocupat locul 
trei, învingîndu-1 pe australian”], d*rke.
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