
ATRIBUIREA TROFEELOR FOTBALISTICE
ALE „STAGIUNII" 1972-1973

AU FOST PREMIAȚI CAMPIONII Șl CEL MAI BUN ARBITRU
Tradiția fotbalistică prevede ca, 

în afara programării acelui clasic 
cuplaj de sfîrșit de sezon (finala 
juniorilor și aceea a cupei), să fie 
înmînate — cu același prilej — și 
trofeele pentru echipa-campioană 
și cupa atribuită celui mai valoros 
„cavaler al fluierului" din stagiu
nea acum încheiată. Așa a fost și 
ieri seară cînd pe stadionul 
gust" — înaintea finalei 
României" — a avut loc 
rea celor două trofee.

în numele F.R.F., tov. 
Popescu a înmînat mai întîi 
Nunweiller, antrenorul echipei Di
namo București, cupa pentru cîști- 
garea campionatului Diviziei A, e- 
tliția 1972/1973. Atribuirea tricouri-

lor și medaliilor va avea 
primul joc de campionat al 
ției dinamoviste în următoarea e- 
diție.

Prin «importarea sa constant 
bună, arbitrul Gheorghe Iămona 
a fost desemnat de Colegiul cen-

loc la 
forma-

trai al arbitrilor cel mai valoros 
„cavaler al fluiertHui" în „stagiu
nea" 1972/1973. El a primit pentru 
a doua oară, în activitatea sa de 
pînă acum, acest trofeu.

Spectatorii au răsplătit cu aplau
ze pe laureații sezonului fotbalistic 
1972/1973.
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DINAMO BUCUREȘTI 
CAMPIOANĂ DE FOTBAL

Șl LA JUNIORI
(Citiți în pag. a 3-a croni

ca finalei de ieri de pe sta
dionul „23 August")

Nicolae 
lui ion

„23 Au- 
„Cupei 

atribui-

O BUNA PLEDOARIE PENTRU MIȘCARE
Șl EXERCIȚIUL FIZIC

căderea ccr- 
sporturilor o- 
un sentiment 

care,

In Capitală s-a încheiat „Săptămîna sporturilor olimpice"

Laureații stadionul „23 August": antrenorul Ion Nunweiller, Lucuță, căpitanul echipei de
juniori Dinamo șt arbitrul Gheorghe Limona.

Duminică, odată cu 
linei peste „Săptămina 
limpice", am surprins 
de nostalgie printre sportivii 
timp de trei zile, au făcut ca sta
dionul Tineretului să freamăte de 
entuziasm și de dăruire pentru 
exercițiu fizic.- Aveau cu toții mo- 

despartă greu de locul 
Mai ales echipele clș- 

ale trofeului erau pe
t i ve să se 
întrecerii, 
tigătoare 
de-a întregul îndreptățite să încer
ce acest sentiment, ținînd seama de 
faptul că au trăit una dintre cele 
—. „---------- ------------ j—. sg recu-

simplu să 
startul că- 

cele mai 
opt sectoa-

CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl CHIMIA R. VÎLCEA LA EGALITATE DUPĂ 120 DE MINUTE : 1-1 (0-1, 1-1]

FINALA
/w

„CUPEI ROMÂNIEI SE REJOACA, 
PREMIERA IN FOTBAL DUPĂ 33 DE ANI!

//

~rra

Așadar, conform regulamentului 
niei", finala se va rejuca miine, tot

n

„Cupei Româ- 
—. , ww >w iwjwvm iiimicj ivi pe stadionul „23
August , pentru că nici una din ineditele finaliste, 
CONSTRUCTORUL GALAȚI și CHIMIA RM. VÎLCEA 
n-au reușit să se departajeze după 120 de minute 
de joc, scorul răminind 1—1 1

Evenimentul este 
jucare a finalei nu 
40, cînd Rapid și 
pînă cînd Rapid a 
2—2, 4—4, 2—2 și

cu totul deosebit deoarece o re- 
s-a mai petrecut din ediția 1939' 
Venus s-au intilnit de patru ori, 
reușit în sfîrșit să cistiae Cupa : 
2—1 I

Uliii uc putru VII| 
să ciștige Cupa :

Sperăm totuși ca marți să ia sfîrșit această ediție, 
cu victoria uneia din echipe, căci in caz 
finala s-ar putea rejuca, ia fel ca acum 33 
pînă cind un gol în plus va 
toare. ,

Marți seara, fără indoială, 
spectatori decit aseară, vom
aceste două echipe care la prima finală ne-au in- 
cintat.

indica echipa

cu mult mai 
revedea cu

contrar 
de ani, 
ciștigă-

muiți 
plăcere

Deși a beneficiat de aportul sub
stanțial a două puternice galerii 
venite de la Galați și Rm. Vîlcea, 
finala cea mai neașteptată din is
toria „Cupei României1' nu a atras 
în tribunele stadionului „23 Au- 

iproximativ . 8 000 de

Jocul a debutat 
ționat mult pe aripi, s-a șutat mult 
la poartă, astfel că, în min. 10, în
registraserăm cîte trei faze de ma
re tensiune la porțile lui Stana și, 
respectiv, Șerbănoiu. Unsprezecele 

combinat

furtunos ; s-a ac- Șerbănoiu intervine

Fundașul central al Chimiei Vîlcea, Ciobanu, rezolvă o situație
critică la poarta echipei lui. Pinitilie (stingă), Vochin (care îl faultează pe 

portarul formației din Rm. Vîlcea) și Stana urmăresc faza 
Foto: S. BAKCSY

și plasat dar 
excepțional.

De cealaltă 
„semnate" de 
vîrful de atac care se infiltrează 
cu decizie și inventivitate în dispo
zitivul defensiv advers. De la un 
corner obținut de acesta, acțiunea 
următoare va duce la deschiderea 
scorului. E min. 39: Gojgaru a ur
mărit cu insistență un balon, la 
care fundașul Petrea n-a interve-

parte, șarjele sînt 
regulă de Vochin,

nit cu precizie, l-a scos pe Șerbă- 
noiu dintre buturi și a trimis min
gea în fața porții goale. Șutru n-a 
mai avut altceva de făcut decit s-o 
trimită în plasă : 1—0 pentru Chi
mia, scor cu care se termină re
priza.

După pauză, Constructorul pare 
mult mai decisă în joc și va avea 
mai mult de 20 de minute de do
minare insistentă. Linia de mijloc, 
destul de ’ 
întîlnirii, 
cu seamă 
printr-un 
la peste 25 de metri, respins cu di
ficultate de Stana în corner (min. 
50). După ce Șutru va fi oprit greu 
dintr-o acțiune foarte decisă (min. 
63), gălățenii sînt pe punctul de 
a egala : în min. 64, la o centrare 
a Iui Manta, Stana respinge în ul-

ștearsă în prima parte a 
începe să se vadă. Mai 
Cernega, care se remarcă 
șut de mare spectacol de

Eftimie IONESCU

mai frumoase duminici : 
noașteni, nu este chiar 
cîștigi o competiție la 
reia au fost prezente 
bune echipe ale celor 
re ale Capitalei.

In clipa cînd i s-a decernat di
ploma și Cupa de campioană. .. 
olimpică a Bucureștilor la handbal 
feminin, golgetera Ioana Ghiță era 
atît de emoționată, incit n-a putut 
face altceva decît să le așeze pe 
un scaun și să se reculeagă cîteva 
momente. Abia după aceea a venit 
clipa de entuziasm și a început să-și 
sărute coechipierele : Elena Mirea. 
Steliana Istodoresci și așa mai 
parte.

După ce arbitrul a fluierat 
șitul întîlnirii de volei feminin 
tre Sectorul II (echipa de 
I.P.R.S, Băneasa) și Sectorul VI (Tină- 
ra Gardă), operatoarea de piese ra
dio, tînăra Elena Lică ne-a mărtu
risit că. într-atît s-au pregătit pen
tru întîlnirile din cadrul „Săptăminii 
sporturilor olimpice", îneît numai 
printr-o întîmplare absurdă victoria 
putea să nu fie de partea echipei 
sa ie. Colega sa, Gabriela Manea, a 
cărei contribuție a fost substanțială 
în cucerirea trofeului, ne mărturi
sea bucuria de a fi participat 
acțiune menită să le stimuleze 
teresul pentru sport, pentru 
care în general.

O finală 
ferite de 
de rezultat, 
chipele de 
torul VI (uzinele Vulcan) si 
rul IV (I.O.R.). Pînă în 
minut învingătoarea era 
tă, și jucătorii de la Vulcan au tre
buit să apeleze la întregul lor ba
gaj de cunoștințe (și acesta nu a 
fost deloc sărac) pentru a se detașa, 
în cele din urmă, în postura de cîș- 
Cigători.

La capătuj celor trei zile de spec
taculoase întreceri — în care, în 
afară de trofee, sportivii vor rămi- 
ne pu amintiri de neuitat. pârtiei-

Fază din întîlnirea de handbal dintre echipele feminine ale sectoarelor
IV. și VII. A cîștigat reprezentativa sectorului IV (jucătoare în echipai 

ment de

la o 
in- 

miș-
con-cu toate emoțiile 

răsturnările neprevăzute 
a fost aceea dintre 
handbal masculin Sec- 

Secto- 
ultimul 

necunoscu-

e-

viu", disputa clin-

spectatori. Probabil că foarte muiți 
bucureșteni au preferat fotoliul de 
acasă, din fața televizorului. Păcat, 
pentru că „pe
tre cele două merituoase finaliste 
ale ediției 1912/1973 a prezentat 
multe momente calde, spectaculoa
se : finala a purtat de altfel ca
racteristica pe care î-au dat-o a- 
ceste formații neblazate, interesate 
să încheie prjntr-un spectacol fot
balistic apreciat remarcabilul lor 
drum în competiția k.o. Finala de 
aseară a suplinit din plin, prin 
vigoarea, viteza și — adeseori — 
inspirata construcție a fazelor, lip
sa de nume celebre de pe gazon 
sau de palmarese aurite ale compe
titoarelor.

rafinat, mai gîndit, dar cel din Ga
lați a răspuns cu acțiuni viguroase 
și surprinzătoare, cum au fost cele 
din min. 21 (centrare excelentă 
Manta, respingere „in extremis" 
Stana) și din min. 23, cînd Pintilie 
l-a oprit cu greu — prin fault — 
în preajma careului de la 16 m. pe 
același Manta. Chimia a replicat 
cu un atac încheiat prin executarea 
unei lovituri libere de la aproxima
tiv 20 m. dar mingea, la care sări
seră fundașii săi centrali, a trecut 
foarte aproape de bara porții lui 
Șerbănoiu. în min. 34, o nouă fază 
caldă la poarta gălățeană. Vicleanul 
Gojgaru profită de o inexactitate 
a apărării adverse și șutează rapid

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

A CÎȘTIGAT „TRDFEUL IUGOSLAVIA"
|N ULTIMUL MECI JUCĂTORII ROMÂNI AU ÎNVINS REPREZENTATIVA

JĂRII GAZDĂ (CAMPIOANĂ OLIMPICĂ): 13-12 (8-8)
Defecțiunile survenite pe circuitele 

(eh fonice ne-au pus în imposibili
tate de a ține Ia curent cititorii cu 
evoluția echipei noastre masculine 
de handbal în cadrul importantei 
competiții dotată cu „Trofeul Iugo
slavia". Abia în cursul zilei de du
minică am putut afla rezultatele în
registrate sîmbătă seara. în cadrul 
acestei etape, penultima a turneului, 
selecționata română urma să întîl- 
nească reprezentativa Suediei. Jucă- 

români au cîștigat acest meci 
28—16 (14—8), prin

' ' (9),

...___  ,ep___
terii româi., „ 
cu scorul de
punctele marcate de Birtalan
Capră (4), Licu (4), Voina (2), Stef 
(2), Dan Marin (2), Kicsid (2), Gațu 
(2) și Stnckl. Tot în această etapă 
s-a consemnat și un rezultat mai pu
țin scontat t echipa Iugoslaviei a

cedat primul punct din cadrul aces
tui turneu terminîud la egalitate cu 
selecționata U.R.S.S. Scor final: 
1 <—17 (10—10) In cel de al treilea 
meci. Ungaria a învins R.D. Germa
nă cu scorul de 19—13 (8—5).

Ultimele jocuri ale competiției 
s-au consumat duminică. Așa cum 
spuneam, cu toate eforturile făcute, 
nu am putut afla, în timp util, decît 
rezultatul final al meciului dintre 
echipele României și Iugoslaviei, 
ambele angajate în lupta pentru 
primul loc. Victoria finală a revenit 
handbaliștiior români, care mobili- 
zîndu-și toate forțele au învins la 
limită : 13—12 (8—8). în acest fel pri
mele două locuri ale clasamentului 
final sînt ..’cupate In ordine de i 1. 
liOM.^NJA 8 p.; 2, JugQ|)^yl9 7 p,

culoare deschisă).
Foto 1 M. THEO

turilor olimpice" î volei (femiuinj 
reprezentativa Sectorului II (in fi
nală a întrecut cu 2—0 formația
Sectorului VI)! volei (masculin) re
prezentativa Sectorului II (a dispus 
cu 3—2 de Sectorul VIII) j handbal 
(feminin) Sectorul IV (a cîștigat ci 
6—4 finala cu Sectorul VII) ; hand
bal (masculin) Sectorul VI <și-a ad
judecat Cu 14—13 partida finală 
Sectorul IV) | tir 5 Sectorul I. 
fotbal finala se dispută între 
torul V (Autobuzul) și Sectorul 
(U.M.B.). '

Ion GAVRILESCU

ie
de 

am
pares Ia „Săptămîna sporturilor 
limpice" fiind prima competiție 
anvergură ce au susținut-o —• 
solicitat părerea profesorului loan, 
Dinulescu de la Consiliul munici
pal București pentru educație fizică 
și sport. Iată ce ne-a spus : „între* 
cerile în toate disciplinele au angre
nat un număr mare de tineri 
întreprinderile și instituțiile, 
școlile Capitalei. Dacă nu ar 
decît acest cîștig, și tot ar 
să ne declarăm mulțumiți de 
totul acțiunii inițiate".

Iată campionii „Săptămlnii

din 
din 

fi 
trebui 
rezul-
epor«

LA DINAMO BRAȘOV

cu 
La 

Sec*

SPORT DE MASfi

■

(Continuare in pag. a 3-a)

ATLEȚII ROMÂNI CONDUC
ÎN GRUPA DE LA ATENA

A „CUPEI EUROPEI
e Gh. Ghipu 3:39,0
record european de juniori • Perța, Stan

pe 1500 m - nou

și Dosa învingători cu rezultate meritorii

ATENA 1 (prin 
români au avut 
bună în prima zi 
preliminare de la 
4 din cele 10 probe ale reuniunii 
inaugurale din „Cupa Europei". 
Prin neparticiparea Austriei (for
fait de ultimă oră), numărul echi
pelor ce-și dispută cele două locuri 
vacante în semifinala de la Nisa 
s-a redus la trei. Și, în urma evo
luției sportivilor noștri în primele 
10 probe, echipa României con- 

, duce în clasamentul pe țări (locul 
I — 3 p, locul II — 2 p și locul 
III — 1 p) cu un avans de 2,5 p 
în fața naționalei bulgare și cu 7,5 
p în fața celei a Greciei.

Una dintre cele mai 
te dispute ale nocturnei 
rită căldurii excesive (35 de grade) 
din cursul zilei, organizatorii au 
programat reuniunea noaptea, la 
lumina reflectoarelor — a fost 
cursa de 1500 m. Marele favorit al 
miilor de spectatori, grecul Zaha- 
ropoulos (la un control efectuat în 
ultimele zile a fost cronometrat 
sub 3:40,0) a plecat puternic din 
primul tur și a condus pînă la 
1200 m. Aici, reprezentantul nostru 
Gheorghe Ghipu, care-1 talonase 
îndeaproape pe Zaharopoulos, a a- 
tacat decisiv, iar pe linia dreaptă 
s-a desprins în cîștigător sigur. 
Performanța sa, 3:39,0, 
un nou record național de 
și juniori, ca și un record 
niori al Europei! Tînărul 
alergător a făcut o cursă 
gentă (59,0 la 400 m, 1:57,0 
m și 2:57,0 la 1200 m), parcurgînd 
ultimii 300 m în numai 42 sec. El 
confirmă astfel progresul realizat 
în acest an și forma deosebită în 
care se află, anunțîndu-se printre 
principalii favoriți ai campiona
telor europene de juniori.

Alte trei frumoase succese ale 
reprezentanților noștri se datoresc 
lui N. Perța, cronometrat cu 13,9 
la 110 m garduri, C. Stan cu 46,7 
la 400 m și C. Dosa — cu 2,17 m 
la înălțime. Perța 
nou record dacă 
vînt puternic din 
trecut din a 3-a 
m, unde au rămas Bogdanov și

telefon). Atleții 
o comportare 
a întrecerilor 

Atena, cîștigînd

Gheorghe Ghipu 
primul alergător ro
mân care coboară 
sub 3:40,0 la 1 500 m

pasionan-
— dato-

reprezintă 
seniori 
de ju- 
nostru 
inteli- 
la 800

putea stabili un 
nu ar fi avut 
față. C. Dosa a 
încercare la 2,11

(Cgntiijțtțțre în pag. a 3-a) *

ÎN ULTIMA ZI A „CUPEI ZIARULUI SPORTUL" LA VELODROM

a. neagoe și c. negoescu
AU REPURTAT PREȚIOASE VICTORII

Duminică dimineața, în ultima zi 
a întrecerilor „CUPEI ZIARULUI 
SPORTUL" la velodrom, competi
ție internațională la startul căreia 
s-au aliniat concurenți din Bulga
ria, Cehoslovacia, Ungaria și Româ
nia, reprezentanții noștri s-au re
vanșat — în sfîrșit — cucerind lo
cul I în două din cele trei probe 
prevăzute în program. A fost re
confortant să asiști la disputele în
verșunate oferite de cei peste 40 
de concurenți, să constați că unii 
dintre specialiștii velodromului nos
tru au și talent și putere de luptă 
și — mai ales — perspective reale 
de afirmare în arena internațio
nală. Sînt cîțiva rutieri tineri care, 
pregătiți cu grijă, verificați în com
petiții din ce în ce mai grele, pot 
să aspire într-un viitor apropiat la 
marea consacrare, la performanțe 
meritorii în competițiile oficiale 
(campionate mondiale, Jocuri O- 
limpice). Le trebuie doar un spri
jin consistent și continuu, o per
manentă încurajare. Socotim că 
pentru sportul cu pedale românesc, 
pentru ei, merită făcute aceste in
vestiții materiale Și morale,

Reuniunea de duminică diminea
ță a început cu proba de viteză. 
Spre deosebire de prima zi, du
minică, viteza s-a desfășurat după 
regulamentul clasic (prin elimina
re). Ea a scos în evidență incon
testabilul talent al dinamovistului 
ANTON NEAGOE. El a trecut cu 
ușurință în preliminarii de maghia
rul Gyula Takacs și, apoi, în semi
finale, de un alt tînăr talentat, 
Aurelian Vulcu. 
tîlnit cu Florian 
re-1 depășise cu 
inte pe Ștefan 
pentru primul loc a prilejuit un 
spectacol de o rară frumusețe. Cei 
doi s-au suspectat, au făcut „sur 
place", pînă la 500 m. Atunci, în 
poziție de „sur place", din spate, 
Anton Neagoe a atacat de pe înal
tul virajului, cu un curaj extra
ordinar, cu o îndemînare care a 
stîrnit senzație. Tactic a lucrat in
teligent și resursele mari pe care 
le are l-au ajutat să parcurgă cei 
300 m care-i mai rămăseseră pînă 
la sosire într-un ritm foarte ri
dicat. Florian Negoescu a făcut apel 
la toate resursele, a forțat, a re-

în finală s-a în- 
Negoescu (cel ca- 
un tur mai îna- 
Laibner). Disputa

INTO 0 UNITATE
DE PERFORMANȚA L
Idee acestui reportaj ne-a fost 

sugert . de... cîteva fotografii ex
puse pe un panou în centrul orașu
lui de la poalele Tîmpei. Imagini
le, însoțite de explicații, constituiau 
un fel de invitație adresată tinerilor 
și vîrstnicilor de a veni pe terenu
rile complexului sportiv, aparținînd 
clubului Dinamo Brașov. Fără să 
stăm pe gînduri, am pornit spre 
stadionul dinamoviștilor.

„.Secvență semnificativă surprin
să în parcul sportiv Dinamo: aleile 
umbroase erau animate, sportivii 
fruntași se antrdnau ca de obicei, 
cu spor, cu gîndul la viitoarele per
formanțe. Totuși, se mai petrecea 
un lucru oarecum deosebit: zeci de 
fete și băieți, într-o revărsare de 
bucurie și voie bună, se inițiau — 
sub îndrumarea unor antrenori și 
instructori — în tainele jocurilor 
preferate. Aflăm că această unitate 
de performanță patronează mai 
multe școli și licee, asigurînd elevi
lor condițiile materiale necesare și

cadrele tehnice pentru a se pregăti 
într-o disciplină sau alta. Școlarii 
cei mal dotați sînt supuși, apoi, unei 
foarte riguroase selecții: „Prin mii- 
nile noastre trec numeroase elemen
te talentate, ne-a spus antrenorul 
de patinaj viteză, Ernest Ulrich. 
Centrul nostru de inițiere pe... uscat 
constituie una din sursele de ali
mentare a lotului de viteziști cu 
viitorii performeri". Iar colegul său, 
Mihai Cerchez, antrenorul secției de 
box, a ținut să precizeze: „E o plă
cere să, lucrezi cu micii sportivi, 
pentru că sînt silitori. Eu am selec
ționat recent, în secția de box, șase 
elevi de la școlile generale și 10 de 
la cele profesionale. Dispunem de 
tot ce este necesar pentru a crește 
sportivi de nădejde".

îi ascultam și ne gîndeam că, în.<

Traian IOANIȚESCU ,

(Continuare în pag. a 3-a) ț

in viraj, cu peste 50 km pe oră! 
puncte, desfășurată ieri și încheiată

montat handicapul, dar n-a mai pu
tut să-1 depășească, în final, pe 
impetuosul său adversar. Puțini 
concurenți au reușit pe velodromul 
Dinamo să se impună, la foarte 
scurt timp după debut, atît de au
toritar. Anton Neagoe a realizat cel 
mai bun timp al zilei (11,8 s) și a 
cîștigat în forță sau prin manevre

Aspect din cursa cu adițiune de 
cu victoria lui Georqe Negoescu.

Foto : Paul ROMOȘAN

abile la fiecare dintre adversarii 
pe care i-a întîlnit. Un sincer bra
vo lui Anton Neagoe și antreno
rului său Mircea Mihăilescu. un în
demn la o activitate susținută în

Hristache NAUM

(Continuare in pag. aia)
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In cca de a doua zi a „REGATEI SNAGOV" •: BAS C H ET ȚINTIND UN LOC TDUNTA$ LA CAMPIONATELE EEPOPENI

SCHIFIȘTII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT 11 DIN CELE 12 PROBE!
Așa cum se așteptau toți cei 

prezenți la întrecerile ediției a X-a 
a „Regatei Snagov" la canotaj aca
demic, finalele zilei a doua, desfă
șurate ieri dimineață, s-au ridicat 
— valoric șl spectacular — cu mult 
peste nivelul curselor din prima 
reuniune. Aceasta datorită în pri
mul rînd, faptului că, odată cunos
cută valoarea adversarilor, fiecare 
echipaj și-a putut doza mal bine 
forțele. Apoi, ceea ce a influențat 
pozitiv reuniunea a fost și dorința 
de a obține revanșa. In plus, tre
buie să subliniem că mai 
echipaje ale țării noastre 
modificate, noile formule 
să dea deplină satisfacție, 
fel, în această ultimă zi a 
rilor, schifiștii oaspeți au 
o singură victorie, restul 
fiind cîștigate numai de 
români.

La feminin, cursa de 44-1 rame 
anunța încă de la jumătatea sa că 
toate echipajele au aruncat în lup
tă întregul potențial de care dis
pun, iar lucrul acesta avea să se 
confirme la sosire, cind acele cro- 
nometrelor au indicat celei de a 
doua clasate un timp superior ce
lui înregistrat de echipa cîștigătoare 
In prima zi. Victoria a revenit tot 
schif istelor din R.D. Germană, care 
au trebuit, însă, să apeleze lâ ulti
mele lor resurse pentru a depăși 
echipajul României (Adriana Bo- 
can, Florica Petcu, Cornelia Neac- 
șu, Maria Stoian 4- Maria Șone- 
riu). Și, chiar dacă au ocupat lo
cul secund, fetele noastre merită 
felicitări pentru dîrzenia cu care 
au luptat.

Proba de 2 f.c., la fel de dispu
tată, a dat cîștig de cauză echipa
jului prim al României, alcătuit 
din Georgeta Alexe și Iuliana Ba- 
laban, iar la schif simplu, în ab
sența cîștlgătoarei de sîmbătă (Eli- 
sabeta Lazăr), Mitana Botez a a- 
părat cu succes culorile țării, în- 
trecîndu-le clar pe reprezentantele 
R.D. Germane șl R.S.S. Ucrainene.

Prima revanșă (mult aplaudată) 
a zilei s-a consemnat în proba de 
44-1 vîsle, cîștigată sîmbătă de e- 
chipajul R.D. Germane. De această 
dată țara noastră a aliniat un team 
de elită, format din Teodora Boicu, 
Maria Micșa, Marioara Sîngeorzan, 
Elisabeta Lazăr 4- Maria Dida 
Ghiață, team care, la capătul unei 
curse foarte bune, a obținut victo
ria într-o manieră categorică. O 
victorie la fel de clară a realizat 
și echipajul nostru de 2 vîsle, Ioa
na Tudoran-Doina Bărdaș, clasat 
în prima zi pe locul secund.

Așteptată cu mare Interes, proba 
ide 84-1 ne-a adus o nouă satisfac
ție. Trebuie să arătăm, însă, că 
reușita se datorează în primul rînd 
modificării foarte inspirate a com
ponenței primului nostru echipaj,

multe 
au fost 
reușind 
De alt- 
întrece- 
realizat 
curselor 
sportivi

în care au fost cooptate Ecaterina 
Trancioveanu, Viorica Lincaru, 
Elena Gawlnc, Marilena Ghiță, 
Georgeta Funariu, Filigonia Toi, 
Aurelia Marinescu, Maria Cîrnu și 
cirmacea Aneta Matei. Acest echi
paj s-a instalat la conducere ime
diat după start, a adoptat o ca
dență excelentă și, grație unui fi
niș în forță, a cîștigat în fața am
barcațiunii R.D. Germane cu aproa
pe o lungime de barcă. Notabilă 
este și evoluția echipajului nostru 
secund care, fără a mai avea cele 
mai bune schifiste, s-a clasat pe 
locul IV, pierzînd poziția a treia 
pe linia de sosire.

La băieți, prima probă, 44-1 ra
me, a adus și prima surpriză, echi
pajul secund al României (Mihal 
Naumenco, Adalbert Agh. Ionel 
Ocneanu, Zoltan Pop 4- Gheorghe 
Ovidiu) reușind să cîștige — co
mod chiar ! — în fața primei gar
nituri. La fel de constanți în evo
luție, Die Oanță și Dumitru Gru- 
mezeseu și-au adăugat în palmares 
încă o victorie în proba lor (2 f.c.), 
în timp ce la schit simplu cîștigă- 
torul primei zile, Emil Budurișan, 
după ce a condus o mare parte din 
cursă, a cedat primul loc lui Con
stantin Toma.

Victorii categorice, fără drept de 
apel, s-au înregistrat și în celelal
te trei probe masculine (24-1, 4 f.c. 
și 2 vîsle), unde locurile întîi au 
revenit, ca și în prima zi, echipa
jelor Ștefan Tudor, Petre Ceapura 
4- Gheorghe Gheorghiu, Emerich 
Tușa, Ernest Gali, Chiriac Dănilă, 
Francisc Papp și, respectiv, George 
Mereuță—Nicolae Popa.

Iată acum rezultatele înregistrata 
fi primii clasați: FEMININ (1000

m): 44-1 rame : 1. R.D. Germană 
(H. Dobier, H. Măhren, C. Staack, 
E. Steffen 4- S. Brinker) 3:34,5 ; 2. 
România 3:36,5; 3. Bulgaria 3:40,3; 
2 f.c. : 1. România (Georgeta Ale
xe — Iuliana Balaban) 4:04,0 ; 2. 
România (G. Ionescu—M. Zaharia) 
4:06,6 ; '3. România (M. Stavăr — 
E. Nicolae) 4:30,0; schif simplu:
1. Mitana Botez (România) 4:08,0;
2. D. Bettaque (R. D. Germană) 
4:12,5; 3. L. Iacunina (R.S.S. Ucrai
neană) 4:13,3; 44-1 vîsle: 1. Româ
nia (T. Boicu. M. Sîngeorzan. M. 
Micșa, E. Lazăr + M. Ghiață) 
3:20,5 ; 2. R.D. Germană 3:23.0 ; 3. 
Bulgaria 3:34,7; 2 vîsle: 1. Româ. 
r.ia (I.. Tudoran — D. Bărdaș) 
4:09.5 ; 2. R.S.S. Ucraineană 4:19,0;
3. România II 4:20,2; 84-1 : 1. 
România I 3:21,2: 2. R. D. Germa
nă 3:24.8 ; 3. R.S S. Ucraineană 
3:29,9. MASCULIN (2000 m): 4+1 
rame: 1. România (M. Naumenco, 
A. Agil, I. Ocneanu, Z. Pop. Gh. 
Ovidiu) 7:01,0 ; 2. România 7:03,2 ; 
3. România 7:35,7 ; 2 f.e. : 1. Româ
nia I (Ilie Oanță—Dumitru Grume- 
zescu) 7:24,7 ; 2. România II 7:33,5; 
3. CNU 7:46,0; schif simplu: I.

Toma (România I)
2. Emil Budurișan (Steaua)
3. Ion Cergă (România II) 
2+1: 1. România I (Șt. Tu- 
Ceapura + Gh. Gheorghiu) 
2. Cehoslovacia 8:12,8; 3.

CNU 7:46,0;
Constantin
8:00,0 ; 
8:02,0 ;
8:11,7 ; 
dor, P.
7:57,3 ;
România II 8:24,7 ; 4 f.c. : 1. Româ
nia I (Tușa, Gali, Dănilă, Papp) 
6:53,7 ; 2. România II 7:05,0 ; 3. 
R.S.S. Ucraineană 7:21,7; 2 vîsle: 
1. România I (G. Mereuță—N. Popa) 
7:38,0; 2. Cehoslovacia 7:44,0; 3. 
Steaua 7:52,2.

Horia ALEXANDRESCU

IN GRUPA SECUNDĂ

ERUHITASEIE CLASAMENTULUI
AU OBIINUT VICTORII
CATEGORICE LA POLO

Cea de a Vl-a etapă a campiona
tului național de polo (grupa B) a 
programat partide în care favori
tele au obținut succese categorice. 
Iată relatările corespondenților noș
tri :

Industria linei a condus cu 1—0, 
îa Timișoara, pe C. S. Școlarul (ac
tualul lider) în prima repriză. A- 
poi, cu un joc mai tehnic, bucu- 
reștenii s-au impus fără dificultate, 
cîștigînd cu 10—5 (0—1, 2—0, 3—2, 
5—2). Au înscris : Răducanu 3,
Constantinescu 2. Pițigoi 3, Florcs- 
cii, Tomeșcu de la învingători, 
pectiv Bernstein, Somorai 3, 
gore- Foarte bun arbitrajul 
Francisc Simon (Tg.. Mureș). 
CREȚU—coresp.)

La Arad, Vagonul, proaspăt
•întoarsă din turneul întreprins în 
Cehoslovacia a realizat un succes 
categoric : fi—1 (1—0, 3—1, 2—0,
3—0) în fața Olimpiei din Oradea. 
Arădenii au fost net superiori în 
tot timpul jocului, rotunjindu-și fru
mos golaverajul. Au marcat : Adoc 
4, Unc 2, Tunaru, Kontor, Szuhanek 
de la învingători și Spiengold de 
la învinși. A condus corect Nico
lae Toth (Cluj). (Ștefan Iacob — 
coresp. județean"

res-
Gri- 

lui 
(C.

re-

în partida dintre Crișul Oradea 
și Mureșul Tg. Mureș, întrecerea a 
fost echilibrată doar în primele 
reprize. Apoi, orădenii s-au distan
țat treptat și au învins cu 9—3 
(2—1, 1—1, 3—1, 3—0). Gazdele 
s-au dovedit mai inspirate în jocul 
ofensiv. numeroase din acțiunile 
lor fiind deosebit de incisive. Po- 
loiștii de la Mureșul au înotat mult, 
dar au tras foarte rar la poartă. 
Cei mai buni jucători de pe teren 
orădenii Freund și Racz. Realiza
tori : Racz 2, Freund 2, Muth 3, A- 
lexandrescu, Costea de la Crișul și 
Szarvadi 2, Kovacs de la Mureșul. 
Foarte bun arbitrajul arestat de 
T. Kicos (Cluj). (Al. Jilău — oo- 
respondent).

ECHIPA ROMÂNĂ NU ARE UN DRUM UȘOR SĂNĂTATEA SATU MARE Șl

DAR NICI
După cum am mal anunțat, la Ma

drid au fost stabilite, de curînd, cele 
două grupe în cadrul cărora ce va 
disputa prima parte a ediției • 
XVIII-a a campionatului european 
de seniori, stabilindu-se totodată 
programul întrecerilor. Echipa Ro
mâniei face parte din. grupa A, a- 
lături de reprezentativele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Poloniei, Israelului șl 
Turciei, urmînd să susțină meciurile 
la Badalona, in ordine, cu Turcia (joi 
27 septembrie), Israel (vineri 28), Ce
hoslovacia (sîmbătă 29), Polonia 
(luni 1 octombrie) șl U.R.S.S. (marți 
2). Cealaltă grupă este alcătuită din 
Iugoslavia, Spania, Italia, Bulgaria, 
Grecia și Franța. După încheierea 
turneelor pe grupe, vor urma jocu
rile semifinale (joi 4 octombrie), 
după sistemul denumit „în cruciș", 
urmînd ca vineri 5 și sîmbătă 6 oc
tombrie să aibă loc (la Barcelona) 
partidele pentru stabilirea clasamen
tului final al C. E.

Așteptată cu viu ș! justificat in
teres, stabilirea grupelor a stîrnlt 
aprige comentarii în rîndurîle spe
cialiștilor, dintre care unii au apre
ciat ca nefavorabile șansele repre
zentativei române în funcție de va
loarea componentelor celor două 
grupe, mai precis prin prezența e- 
chipelor Cehoslovaciei și Poloniei, 
clasate de regulă pe poziții superi
oare formației noastre la preceden
tele ediții ale competiției. Intr-ade
văr, dacă luăm în considerație ulti
mele „europene" (1971 : Polonia 4, 
Cehoslovacia 5 .România 8 ; 1969 i
Cehoslovacia 3, Polonia 4, România 
9; 1967 : Cehoslovacia 2, Polonia 3, 
România 5), plasarea în compania a- 
cestor formații apare nefavorabilă se
lecționatei țării noastre. Dar, să ne 
aducem aminte că, la aceleași „euro- 
pene", meciurile directe dintre aceste

DEȘI ÎNTINERITĂ, ECHIPA DE LUPTE CLASICE A ROMÂNIEI

Sîmbătă la prinz au luat sfîrșit 
întrecerile celei de-a Xll-a ediții a 
Turneului internațional de lupte al 
României, la care au luat parte
210 sportivi din 14 țări. Prezența
pe saltelele de concurs din sala
de atletism „23 Anon«+«
luptători din țări 
ca Iranul, S.U.A., 
cu care luptătorii 
puține prilejuri 
forțele, a dat competiției un ca
racter inedit. Din acest punct de 
vedere, turneul de la București 
poate fi asemuit cu un mic cam
pionat mondial, chiar dacă de la 
start au lipsit de această dată 
valoroșii luptători bulgari. Pentru 
toți participanții la această între
cere, concursul a reprezentat o 
repetiție utilă, de mare importan
ță, înaintea campionatelor mon
diale ce vor avea loc- la începu
tul lunii septembrie, la Teheran. 
De altfel, țara gazdă a campiona
telor mondiale a prezentat la 
București, unde efectuează în pre
zent antrenamente comune cu 
luptătorii români, o garnitură 
completă cu toți titularii, condu
cătorii delegației mărturisind că 
participarea la acest turneu și la 
antrenamente cu sportivii noștri 
reprezintă cea mai importantă 
etapă de pregătire în vederea com
petiției mondiale de la Teheran.

Cum în concurs au fost pre
zenți luptători de la ambele sti
luri, fiecare dintre ele avînd în
treceri bine distincte, în materia
lul de azi ne propunem să facem 
un prim comentariu referitor ta 
luptele greco-ropiane.

Nu mai constituie pentru ni
meni un secret faptul că luptele 
greco-romane din România repre
zintă o forță în arena interna
țională. De aproape 20 de ani n-a 
existat 
de genul 
mondiale 
în care 
figureze 
Să dăm, 
în clasamentele neoficiale pe na
țiuni, întocmite cu ocazia campio
natelor mondiale de la Mar del 
Plata (1969) 
pice de la Munchen (1972), 
tătorii români 
cui III.

Revenind la 
drul turneului 
sala de atletism 
buie să spunem că sportivii antre
nați de Ion Corneanu, Ion Cernea 
și Dumitru Cuc au avut o com
portare excelentă, ocupind primul 
loc la opt din cele zece categorii 
de greutate. Acest succes este cu 
atît mai semnificativ cu cît în 
momentul de față lotul național 
traversează o perioadă de prime
nire, de întinerire a componenței 
sale. în absența unor luptători 
reputați de talia lui Simion Po
pescu, Ion Baciu (foști campioni 
mondiali), Ion Gabor și 
Stoiciu, cărora trebuia 
găsească înlocuitori, sau 
Berceanu (campion 
mondial și olimpic), nesolicitat la 
această competiție, antrenorii lo
tului au adus pe saltelele de con
curs o serie de tineri ca Nicu 
Gingă, Constantin Alexandru (încă 
juniori), Marin Dumitru, Mircea

,23 August" a unor 
mai îndepărtate 

Marocul, Cuba, 
români au mai 
să-și măsoare

competiție de anvergură, 
campionatelor europene, 

sau Jocurilor Olimpice, 
luptători români să nu 
în rîndul protagoniștilor, 
de pildă, două exemple :

de la Mar del 
și Jocurilor Olim- 

lup- 
lo-s-au clasat pe

ca-
în

întrecerile din 
recent încheiat

„23 August", tre-

campioni 
Gheorglie 
să li se 
Gheorghe 
european,

ECHIPA DE TENIS DE MASA S.T.K. PROLETER
(IUGOSLAVIA) ÎNVINGĂTOARE LA BUCUREȘTI
într-o 'frumoasă organizare, asi

gurată de asociația sportivă Spar- 
tac București, au avut loc sîmbă- 
tă și duminică, în sala Floreasca 
din Capitală. întîlnirile bilaterale 
feminine și masculine de tenis de 
masă dintre echipele Spartac Bucu
rești și S.T.K. Proleter Coka (Iugo
slavia). Cu acest prilej amatorii 
acestui sport au avut posibilitatea 
de a urmări și aplauda buna evo
luție a unor tinere și talentate ele
mente care, deși la o vîrstă fragedă, 
se bucură de bune aprecieri. Iată re
zultatele pe echipe fete: Proleter 
Coka—-Spartac 9—8, au cîștigat Er- 
zebet Palatinus 3 v, Liliana Sutotin 
2 v, lelena Stevancev 2 v și Ilona

Kiraly 2 v, pentru învingătoare, res
pectiv Elena Condicaru 4 v, Lidia 
Ilie 3 v și dublul Ilie—Condicaru; 
băieți: Proleter Coka—Spartak 11—6. 
La turneele indivduale au luat par
te 8 fete și 9 băieți, repartizați în 
cîte două grupe valorice, unde s-a 
jucat fiecare cu fiecare. Pentru de
semnarea cîștigătorilor cît și pen
tru întocmirea unui clasament fi
nal cei clasați în ordine pe locurile 
I—IV în fiecare grupă 6-au între
cut între ei. Iată, rezultatele fina
lelor fete: Erzebet Palatinus—Iele- 
na j Stevancev (ambele S.T.K.) 2—0 
(17, 15), Băieți: Iosef Iuhasz (S.K.T.) 
— Ion Buga (Spartac) 2—0 (13, 14).

Aurel PAl’ADIE-corcsp,

IMPOSIBIL DE
echipe au fost extrem de echilibrate 
(in 1969, la Napoli, Cehoslovacia—
România 72—70, printr-un coș Înscris 
în ultimele secunde de Zidek; In 
1971, la Essen, Polonia — România 
80—74, intr-un final dramatic și după 
spectaculoase răsturnări de scor), ba 
în 1969 baschetbaliștll 
Izbutit chiar o victorie 
ferență asupra Poloniei 95—63 I 
Intr-o tntîlnire foarte 
pentru clasamentul grupei. Singura 
tnfrîngere, oarecum netă, a selecțio
natei române a fost Înregistrată in 
1971, efnd Cehoslovacia a cîștigat eu 
•7—74 un joc care nu mai prezenta 
însemnătate pentru clasament.

Iată dar că, prin prisma rezulta
telor directe din ultimii ani, supe
rioritatea reprezentativelor Cehoslo
vaciei șl Poloniei nu mal apare atît 
de evidentă ca atunci cind privim 
doar pozițiile finale In Ierarhia cam
pionatelor europene șl constatăm că 
aceste adversare sînt redutabile, dar 
nu imbatabile șl deci, printr-o evo
luție bună, echipa României are 
șanse de victorie, așa cum a avut șl 
In alțl ani, cînd a șl repurtat suc
cese. De altfel, acest punct de vedere 
este împărtășit și de antrenorul 
principal al lotului, prof. Alexandru 
Popescu, care ne-a declarat următoa
rele i

„Facem parte dintr-o serie grea, 
însă cealaltă este Ia fel de dificilă. 
Dar, ca și ta alte ediții ale campio
natului 
va lupta 
egal, cu 
va Caca 
tîga. Băieții se pregătesc cu seriozi
tate și stat dornici ea anul acesta să 
forțeze mai mult ea niciodată pra
gul deplinei afirmări. Realizarea de
zideratului depinde numai de al și 
este condiționată, ta mare măsură, 
da aplicarea anei apărări cit mal

români au 
la mare dl-

importantă

european, echipa României 
din toate puterile, de la 
toate celelalte formații și 
tot posibilul pentru a ctș-

PARCURS
VOINȚA TG. MURES AU

y y

REVENIT IN PRIMUL EȘALON

Bohndorf (R.D.G.) în mai
Victor Dolipschi a pus_ capăt meciului din finala sa cu Hans-Jilrgen 

~ ■ pufin de două minute...
Foto : DRAGOȘ NEAGU

ca 
Și 
în

Secoșan, Adrian Popa, Ion Fiscu- 
teanu, Mihai Boțilă etc., de care 
sînt legate speranțele viitorului 
luptelor clasice din România.

Dacă succesul unor sportivi 
Nicolae Martinescu, Ion Păun 
Victor Dolipschi era scontat,
schimb pentru ceilalți, unii din- 
trei ei prezenți pentru prima oară 
într-o competiție de acest 
concursul a fost o severă 
care. Aceasta, cu atît mai 
cu cît la categoriile lor se 
luptători cu o îndelungată 
riență competițională, mulți din- 
trei ei situați pe poziții fruntașe 
în ierarhia internațională.

Constantin Alexandru (cat. 48 
kg) — cel care l-a înlocuit pe 
Gheorghe Berceanu — a lăsat o 
excelentă impresie, dovedind ca
lități ce-i pot permite o ascensiu
ne rapidă spre vîrful ierarhiei 
sportive. Este edificator faptul 
că, din cele cinci partide susținu
te, unele dintre ele în compania 
unor sportivi reputați ca maghia
rul F. Sereș, V. Demiani (U.R.S.S.), 
el a obținut 
inte de limită și una la puncte. 
Dacă va reuși să-și îmbogățească 
bagajul de procedee tehnice în 
lupta de la parter, C. Alexandru 
are toate șansele să devină un 
demn reprezentant al mișcării 
noastre sportive în marile între
ceri internaționale.

în compania 
loroși, înscriși 
Nicu Gingă a 
apel la toate 
tehnlco-tactice 
surse de .energie 
victorios. în numeroasele 
susținute — la această categorie au 
participat 14 luptători — și împovă
rat încă din start cu trei puncte 
de penalizare în urma înfrîngerii 
suferite în fața lui H. Schmidt 

concurentul român a 
adevărat tur de forță 

pri- 
săi se

nivel, 
încer- 
mult 
aflau 
expe-

patru victorii îna-

unor concurențl va- 
la categoria 52 
fost nevoit să 
cunoștințele 

și la ultimele 
pentru a

kg., 
facă 
sale 
re
ieși 

dueluri

(R.D.G.), 
făcut un 
pentru a mai putea ocupa 
mul loc. Printre învinșii 
numără și reputatul luptător ma
ghiar J. Doncsecz, medaliat cu 
„bronz" la ultima ediție a C.M. și 
ocupantul locului 4 la J. O. El a 
lăsat, totuși, să se întrevadă că

nu dispune încă de suficientă for
ță, calitate fizică ce poate fi ușor 
îmbunătățită.

Avînd în permanență un serios 
contracandidat la selecția în Iot 
(Ion Baciu), gălățeanul Marin Du
mitru a participat, înaintea aces
tui turneu, la o singură competi
ție internațională — 
campionate europene < 
sinki. Acum, el a avut 
prilejul să-și măsoare 
adversari 
I. Frigici 
cu „bronz" 
său, el s-a 
detașeze într-o astfel de 
nie. - - —
suficientă vigoare fizică, 
bazează pe 
tehnice de 
mai multe

Victoria 
drian Popa 
rat mai mult în disputa cu o serie 
de rivali din rîndul luptătorilor 
români : Ion Enache, Marcel Vlad 
(foști titulari ai echipei naționale 
la J. O. - ---------------------
teanu, 
său este 
mult cu 
ani !

Făcînd 
ției campionului olimpic 
Martinescu 
să spunem că, deși n-a avut ad
versari bine cotați pe plan mon
dial, el s-a impus cu mai puțină 
autoritate decît ne așteptam. Ac
țiunile sale ofensive n-au mai 
avut eficiența cu care ne obiș
nuise multiplul nostru campion, 
în schimb, la această categorie, 
am constatat cu satisfacție noi 
„candidaturi" Ia un loc în echipa 
națională : Aurel Bucov și Adrian 
Savlovschl.

Victoriile unor concurențl stră
ini la 82 kg (iugoslavul M. Pet- 
covici) și 90 kg (D. Heuer — 
R.D.G.) subliniază o dată In plus 
lipsa unor elemente de valoare 
internațională în lotul nostru re
prezentativ la categoriile respec
tive.

recentele 
de la Hel- 

; din nou 
forțele cu 
talia lui 

, medaliat
valoroși, de 
(Iugoslavia), 
la C. E. Spre meritul 
dovedit capabil să se 

compa- 
Marin Dumitru dispune de 

dar se 
prea puține procedee 
atac, folosind, de cele 
ori, doar reburul.
finală a tînărului A- 
(cat. 74 kg) s-a contu-

sau C. M.), Ionică Fiscu- 
Nicolae Mihai. Succesul 
meritoriu, cu atît mai 
cît el are doar 21 de

aprecieri asupra evolu-
Nicolae

(cat. 100 kg), trebuie

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

POPICARII DE LA CONSTRUCTORUL GALAȚI ÎNVINGĂTORI

Echipa Constructorul Galați, 
proaspăta campioană a țării, a sus
ținut pe arena Dunărea o partidă 
internațională amicală eu vicecam- 
pioana R.D. Germane,, B.Z.G. San
gerhausen. pe care a întrecut-o cu 
5162—5048 p d. Pînă la schimbul 
patru conduceau oaspeții, dar ulti
mii doi jucători ai gălățenilor, I. 
Băiaș și I. Tismănaru, au întors re-

zultatul în favoarea formației lor. 
Băiaș l-a învins pe Walter cu 911— 
888 p. d, iar Tismănaru pe Voster- 
hoff cu 972—803 p. d. în turneul la 
perechi victoria a revenit românilor 
Băiaș și Tismănaru, care su totali
zat 1830 p d, față de 1749 p d reali
zate de Huttl și Walter, clasați pe 
locul secund.

agresive, prin care aă-și scoată ad
versarii din ritm".

O altă declarație semnificativă 
ne-a fost făcută de maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Novac, cu pri
lejul unei vizite la redacția ziarului 
nostru i

„Apreciez că tragerea la sorți nu 
ne-a fost defavorabilă șl că, dacă 
vom juca foarte bine, putem întrece 
chiar și echipa Cehoslovaciei, cu 
șanse de a ocupa locul secund in 
grupă. Această performanță, pe care 
o dorim cu toții șl pentru a cărei 
împlinire nu ne vom drămui efortu
rile, este posibilă, mai cu seamă 
dacă pivoțil noștri, Oczelak și Geor
gescu, vor fi în formă maximă șl 
vor avea eficacitate ta acțiunile de 
cub panou".

Ce ar mal fi de adăugat la aceste 
aprecieri 7 Poate doar convingerea 
noastră că lotul național posedă 
acum o garnitură foarte valoroasă, 
completă, un mănunchi de băieți 
tineri, zdraveni, talentați, ambiționați 
de obținerea unei performanțe prin 
care să demonstreze progresul lor. 
în iarna trecută, cu prilejul meciu
rilor din cadrul „C.C.E.* șl „Cupei 
cupelor", Dinamo și Steaua au ară
tat că se pot lupta de la egal cu 
cele mai vestite formații ale conti
nentului șl chiar din lume (să nu 
uităm că Ignis Varese, învinsa dina- 
noviștilor în jocul de la București, a 
cucerit ulterior C.C.E. șl „Cupa In
tercontinentală*). De astă dată, la 
Badalona șl la Barcelona, jucătorii 
noștri fruntași au prilejul să pro
beze creșterea valorică a baschetului 
românesc în cea mai prestigioasă 
competiție a reprezentativelor națio
nale din Europa șl să obțină o per
formanță de prestigiu. Totul depinde 
de seriozitatea lor în 
timp este suficient), < 
eu care vor aborda 
păstrarea lucidității șl i 
bativ pînă la ultimul i 
trllor.

i pregătire (șl 
de tenacitatea 
lntflnlrlle, de 
spiritului eom- 
Culw al arbl-

D. STANCULESCU

CLUJ, 1 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Timp 
trei zile, Sala sporturilor din lo
calitate a găzduit turneul de ba
raj pentru desemnarea celor două 
formații care vor completa la 12 
numărul divizionarelor A femi
nine. La acest turneu au luat 
parte echipele Sănătatea Satu Ma
re, Voința Tg. Mureș, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș șl Metalul 
Salonta. în urma rezultatelor în
registrate în ultima zi: Institutul 
Pedagogic Tg. Mureș — Metalul 
Salonta 68—63 (37—35), Sănătatea 
Satu Mare — Voința Tg. Mureș 
68—67 (35—33), echipele Sănătatea 
Satu Mare (antrenor prof. Gh. 
Giurcan) și Voința Tg. Mureș (an
trenor prof. Ion Haller) au reve
nit în primul eșalon al baschetul 
Iul feminin.

Turneul a scos în evidență va
loarea superioară șl maturitatea 
în joc a celor două foste divizio
nare A care, cu loturi mai echili-, 
brațe din punct de vedere valo-, 
ric, au dominat competiția. Laude 
se cuvin și echipei Institutului Pe
dagogic din Tg. Mureș (antrenor 
prof. I. Balasz), care cu o bună 
pregătire fizică a fost singura for
mație ce a aplicat zona presing în 
apărare. Partidele au reliefat for
ma bună a unor jucătoare, dintre 
care amintim pe: Mihalic și 
(Sănătatea), 
Brassay (Voința), 
Csorhasy (Institutul Pedagogic 
Mureș), 
(Metalul).

Nu putem încheia fără a re
marca competența 
prestate de clujenii 
Sarosi, G. Rusu, V.
I. Szabo.

Clasamentul final 
este următorul : 1.
SATU MARE 6 p ; 
TG. MUREȘ 5 p ; 
Pedagogic Tg. Mureș 
talul Salonta 3 p.

Lorincz, Opricu
Grlgorescu

Grincsenberger si

de

Pop 
și 
Și 

Tg.1 
Deals

arbitrajelor.
I. Știrbu, E. 

Chiorean și

al turneului 
sAnAtatea

2. VOINȚA
3. Institutul

4 p ; 4. Me-

Mircea RADU

Începînd cu ediția 1973 — 1974,

FORMULA INEDITĂ DE DISPUTARE A DIVIZIEI A
în ultima sa ședință, Biroul F. R. 

Baschet a luat în discuție propune
rile Colegiului central al antreno
rilor și ale Comisiei , centrale de 
competiții privind îmbunătățirea 
sistemului de disputare a campio
natelor republicane, ediția 1973— 
1974. Analizînd propunerile, ema
nație a Colegiului lărgit al antre
norilor, și ținînd seama de indi
cațiile colectivului stabilit de Biroul 
executiv al C.N.E.F.S. cu privire la 
îmbunătățirea sistemului competi- 
țional în sportul de performanță, 
Biroul F. R. Baschet a recomandat 
și conducerea C.N.E.F.S. a ratifi
cat următoarea formulă de dispu
tare a campionatelor republicane :

1. CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE SENIORI ȘI SENIOARE 
(DIVIZIA A) se vor desfășura pe 
serii unice de cîte 12 echipe, pe 
parcursul a 3 tururi. Turul I se va 
disputa (în lunile octombrie, noiem
brie și decembrie 1973) sub formă 
de 4 turnee de cîte 2, 3, 3 și 3 eta
pe și va clasifica echipele de la 
locul 1 Ia locul 12. în turul al II-lea 
(februarie și martie 1974), echipele

vor fi împărțite In două grupe, In 
funcție de locurile ocupate In cla
samentul întocmit după primul tur, 
și anume locurile 1—6 o grupă, 
locurile 7—12 a doua grupă. în ca
drul grupelor, echipele vor susține 
meciurile în etape săptămînale, tur- 
retur. Turul al III-lea (aprilie—mai 
1974) se va disputa sub formă de 3 
turnee de cîte 3, 3, 4 etape, pe 
aceleași grupe valorice ca și în 
turul al doilea.

Datele și localitățile In care vor 
avea loc turneele vor fi stabilite 
In deplină- concordanță cu necesi
tățile de pregătire ale loturilor re
publicane, de participare a acestora 
la competițiile internaționale și de 
participare a echipelor de club la 
întrecerile din cadrul Cupei cam
pionilor europeni și Cupei cupelor.

Clasamentele vor fi întocmite pe 
baza punctelor realizate în toate 
Jocurile susținute. Echipei clasată pe 
locul 1 i se va decerne titlul de 
campioană a României; cele cla
sate pe locurile 11 și 12 vor re
trograda.

2. CAMPIONATUL DIVIZIEI B 
ȘI CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLARILOR ȘI JUNIORILOR 
se vor disputa după formula de 
pînă acum, care s-a dovedit efi
cientă, dar se va acorda o atenție 
sporită repartizării echipelor în se
rii, pentru a se îmbina cît mai 
judicios criteriul valoric cu cel 
geografic.

3. CRITERIILE REPUBLICANS 
PENTRU JUNIORII DE CATEGO
RIA A II-A ȘI PENTRU COPII 
vor purta, începînd din anul 1974, 
titulatura de campionate republica
ne. (Toate celelalte competiții cu 
caracter republican vor fi menți
nute, deoarece și-au dovedit din 
plin utilitatea.

4. Înaintea începerii campionate
lor republicane, jucătorii și jucă
toarele tuturor echipelor sînr '>’i- 
gați să treacă următoarele
de control l 2 X 30 m, 20 X 
detentă, circuitul de dribling 
runcări fa coș, aruncări la c 
la semidistanță. Normele, p 
fiecare categorie de vîrstă și 
vor fi comunicate în timp util.

TRĂGĂTORII DE LA OLIMPIA BUCUREȘT 

AU CÎȘTIGAT „CUPA SPERANȚELOR"
Ieri, după trei zile de întreceri, 

s-au încheiat confruntările în cadrul 
competiției cu caracter republican, 
„Cupa speranțelor", rezervată tră
gătorilor, pînă ia 25 de ani. Trofeul 
a revenit țintașilor de la clubul spor
tiv Olimpia București, care au fost 
prezenți în număr mare pe standu
rile poligonului Tunari și au reușit 
să se claseze pe primele locuri In 
multe dintre probe. Victoria lor a 
fost facilitată mai întîi prin lipsa 
de Ia întreceri a trăgătorilor de la 
cluburile Steaua și Dinamo și apoi 
printr-o anomalie organizatorică, 
drept urmare căreia tinerii aflați în 
tabăra de vacanță a federației au 
participat In afară de concurs! Aces
tea însă nu știrbesc cu nimic din 
comportarea sportivilor de la Olim
pia, care s-au antrenat sîrguincios 
ți au dominat întrecerea.

Ea ultimele probe ale competiției, 
cu tot timpul prielnic, rezultatele au 
fost slabe, chiar și raportate la ni
velul ți posibilitățile tehnice ale con- 
curenților. ba acest insucces a con
tribuit ți faptul că, exceptînd pro
bele de armă standard, la celelalte 
întreceri au luat loc pe standuri un 
număr redus de sportivi. De pildă, 
Ia armă liberă calibru redus 
3x40 focuri băieți ți pistol sport fete 
au fost doar cite opt sportivi. în 
schimb, la pistol sport băieți — unde 
regulamentul nu prevedea organi
zarea da Întreceri — s-au prezentat 
12 concurențl, care au luat parte la 
o probă de control (!)

în opoziție cu probele de mai sus,în opoziție cu probele de mai sus, 
Ia armă standard 60 focuri culcat 
băieți s-a disputat un concurs fru-

mos șl s-a dat o luptă utrinsă Intere
santă pentru ocuparea primului loo 
între reprezentantul LE.F.S.-ului 
Gheorghe Barbu șl talentatul pușcaș, 
ieșean Dan Luoache. După încheierea 
întrecerii, punctajul eelor doi a fost e- 
gal — 588. Pentru departajare arbi
trii au cercetat țintele și au dat 
cîștig de cauză bucureșteanului, 
care Ia ultimele 10 ținte a avut eu 
un punct mai mult. Astfel, Barbu 
și-a înscris numele pentru a doua 
oară pe lista cîștigătorilor la aceas
tă ediție a „Cupei speranțelor*, pen
tru că iul l-a 
proba de 3x20 
a comDetiției.

REZULTATE 
standard 60 
1. Gh. Barbu (I.E.F.S.) 588 p. (ultima 
decadă 98), 2. D. Eucache (Medicina 
Iași (588 p (u. d. 97), 3. V. împunge-, 
rouă (Constructorul Alexandria) 581

4. D. Nicolescu (I.E.F.S.) 578 p,
5. Grosaru (Medicina Iași) 577 p, 
I. Mărgineanu (Medicina Cluj 577 
Pistol sport 304-30 focuri fete: 
Silvia Kaposztai (U.T. Arad) 552 

(271—281), 2. Liliana lonescu (O-

revenit victoria ți la 
focuri din prima zi

TEHNICE : armă
focuri culcat băieți:

P.5.
6.
P- 1.
P . .. _ _____  .
3:mpia) 549 p, 3. Cristln* Paraschl- 
vescu (Metrom Brașov) 543 p, 4. 
Dana Tsodorscro (LE.F^.) 531 p, 5. 
Violeta Gheorghiu (LE.F.S.) 510 p.
Armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
băieți: 1. Gh. Adam (Metalul) 1109 P 
(pe poziții 393—343—373), 3. I. Măr
gineanu (Medicina Cluj) 1094 p, 3. I. 
Vochln (G.P.M.B.) 1091 p, 4. V. Pană 
(Școlarul București) 1070 p, S. Dara- 
boș (Medicina Cluj) 1052 p. Cîștigă. 
toril pe poziții : 40 focuri culcat — 
Gh. Adam 393 p, 40 focuri picioare

T. SIRIOPOL-coresp. județean

SANGERHAUSEN (R. 0. G:)

L_ Mărgineanu 344 p, 40 focuri ge- 
‘ Adam 373 p.

general al „Cupei
1. OLIMPIA BUCU-
2. Școlarul București

hunchi — Gh.
Clasamentul

speranțelor":
REȘTI 79 p, ___ __ _____
75 p, 3. Medicina Cluj 73 p, 4. Me- 

69 p, 5. I.E.F.S. Bucu- 
U.T. Arad 50 p.

T. RABȘAN

ROMANI PLEACA 
BALCANIADA

talul București 
rești 65 p, 6.

ITALERIȘTII 
AZI LA

Azi dimineață pleacă în Turcia; la 
Istanbul, taleriștii români care vor 
participa la întrecerile balcanice de 
talere aruncate din șanț și skeet. 
Fac deplasarea i I. Dumitrescu, St. 
Popovic:, A. Marinescu, A. Vasiie, 
Reli Vezeanu — la talere aruncate 
din șanț, Gh. Sencovici, G. Pintilie, 
Al. Sencovici și D. Buduru. Conducă
torul și antrenorul lotului esta 
Gheorghe Florescu.

prefațarea derby ului
SEMICENTENAR

C&r!<L~ desfășurat pe un «mp bun 
ri"*. confirmat Încă o dat* reputația, 

oferind celor peste 8 0«0 de spectatori, 
o alergare pasionantă. In care rezultatul 

«“fisurat abia tn finalul probei. 
A cîștigat marea favorită Senzația, dar 
după maniera succesului, cinica doam
nă a hipodromului" și-a păstrat un fra
gil avantaj față de Papion șl Gabarit. 
Este posibilă o inversare a rolurilor 
pesta două săptămîni, mai ales cind 
parcursul va fi mal lung cu 400 de 
metri T Evident, rezultatul de ieri cons
tituie subiectul favorit al pasionalilor, 
dar analiza de rigoare o vom efectua 
la timpul cuvenit. în rest nu prea 
Înțelegem marile salturi de valoare ale 
unor minji. Cert este eă există un ba
rem in cadrul unul regulament, dar cel 
in drept — arbitrii alergărilor — lasă 
cam mult performanțele la voia tntîm- 
plăril. Rezultate tehnice : cursa 
Jubileu (S. Mlhăilescu) 54,6 Veturia, 
simplu 2, ordinea 70 : cursa a n-a : Hul- 
tan (I. Moldoveanu) 40, Fala, simplu 5, 
Event 45, ordinea 20 ; cursa a III-a .- 
Disputa (Tr. Marcu) 36.2 Hachița sim
plu 3, Event 44, ordinea 33 ; cursa a
IV- a : zălog (C. Mihal» 32,2. Hațegana, 
simplu 6, Event 68, ordinea 714 ; cursa a
V- a : Artizan (Tr. Marinescu) 30,7. Rus- 
cuța, simplu 2, Event 42, ordinea 71,

‘ ; cursa a Vl-a :
Papion, 

triplu 
Habar 

Hegemona, 
ordinea 
Suzana 
simplu 

cîști-

I ;

triplu cîștigător 2 099 ; _____ .
Senzația (M. Ștefănescu) 26,5. 
simplu 2, Event 3, ordinea 38, 
cîștigător, 61 ; cursa a Vil-a : 
(Tr. Dinu) 26,6, Kilowat, U:. 
simplu 9, event 16, ordinea 50, 
triplă 328 ; cursa a VIII-a : 
(M. Ștefănescu) 30,3, Panama, 
9, event 214, ordinea 110, triplu 
gător 258 : cursa a IX-a: Răzleața (G. 
Tănase) 40,9, Puia, simplu 3, event 20, 
ordinea 23. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de lei 13 609 și s-a închis. 
Retrageri : Kușba, Antet.

Nîddv DUMITRESCU
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Al 28-lea titlu de campioană națională la juniori 
a poposit în vitrina clubului Dinamo!

IERI, PE STADIONUL „23 AUGUST", DINAMO BUCUREȘTI — 

VAGONUL ARAD 6-3 (1-0, 1-1), DUPĂ LOVITURI DE PENALTY

Veritabila specialistă a „duelurilor penaltyurilor*. Dinamo București, face turul de onoare după ctștigarea 
titlului de campioană la juniori.

Finala campionatului de juniori a 
încununat campioană pe Dinamo 
București, echipă care a atacat a 
doua oară consecutiv acest titlu su
prem. De data aceasta și l-a atras, 
după solicitări mari, cu emoții cer
te : a reușit în cele din urmă, a- 
dăugînd la interval de patru zile, 
în vitrina clubului, o cupă mai mi
că, lingă aceea impozantă de cam
pioană națională la seniori.

Meciul acesta final a fost mai 
blind și mai puțin disputat decît ne 
așteptam. Complexe vizibile împo
vărau combatantele, ne gîndim la 
cadrul copleșitor (prima dată Pe cel 
mai mare stadion al țării !), la răs
punderea dinamoviștilor de a dubla 
performanța „echipei mamă", la ta
rele psihologice ale arădenilor, re
prezentanții unui club minuscul, 
fără iluzii, desigur, la startul com
petiției. De la început se distinge 
o lumină tactică mai clară în tabă-
ra dinamovistă (joc prudent în apă
rare, acțiuni pregătitoare la mijlo
cul terenului, finalizare cu contra
atac), o putere colectivă mai preg
nantă de partea arădenilor. Acțiu
nile la poartă sînt totuși rare, ca
reurile respiră, se numără pe dege
te fazele incandescente, încărcate 
de periculozitate. Calmul acesta 
plat avea însă să fie spart (min. 
18) de un contraatac dinamovist 
limpede și simplu, purtat de Vrîn- 
ceanu pe distanța de 25 m ; deschis 
într-o zonă neutră, departe de 
poarta adversă, el găsește culoar, 

matur și 
1—0 pen-

1 înaintează ca un jucător 
de la 14 m înscrie plasat,
tru Dinamo !

Handicapați, cei de Ia Vagonul, 
abia acum, adaugă în fazele ofen
sive celor trei atacanți clasici și 
forțe suplimentare. Așa se face că 
în min. 27 și 30, două zvîcniri ma
sive în atac ale Vagonului îl aduc 
pe Juhasz în situații clare de gol, 

nefructificate însă. Repriza primă 
se încheie totuși cuminte, după cî
teva incursiuni reciproce spre cele 
două porți, cea a lui Vrînceanu 
(min. 35) fiind mai tăioasă, mai 
aproape de fructificare.

Dinamoviștii vor fi solicitați după 
pauză, ei vor trebui să se grupeze 
de multe ori în defensivă, pentru 
că Vagonul își găsește, se pare, a- 
plombuL Scuturați de timiditatea 
inițială, arădenii devin mai persis- 
tenți, mai deciși, Socaciu ratează 
chiar la două minute după reluare 
și cursa de egalare se va încheia 
în min. 68, cînd Fodor împinge în 
plasă, de la 10 m, un balon scăpat 
de Caraivan la o centrare vicleană. 
Va veni și rîndul lui Baliga (min. 
71) să rateze (cea mai mare ocazie 
a partidei) după care jocul reintră 
în matca mai veche de fotbal lejer, 
rezultat din echilibrul unor comba
tante, nu de puține ori, mediocre. 
Nimeni nu mai poate face nimic, 
strădaniile se topesc în preajma 
careurilor de la 16 m. Pentru de
partajare se recurge la seria celor 
cinci lovituri (de o parte și de alta) 
de la 11 m. Dinamoviștii sînt dez- 
involți și preciși, cei de la Vagonul 
tocmai acum, după o repriză pe ca
re au dominat-o, devin stângaci, 
surprinzător de nepregătâți pentru 
această eventualitate. Ei ratează 
trei penalty-uri (Fodor, Juhasz, Nă- 
dăban) dînd cu piciorul unui vis 
frumos în care nu au crezut parcă 
cu adevărat, niciodată.

Au jucat formațiile :
DINAMO : CARAIVAN — Stan- 

ciu, LUCUȚĂ, Constantinescu, Do-

Foto: I. MIHÂICÂ

robanțu — A.UGUSTIN, Fieraru, 
Ion Marin — Cristea, Belcea (min. 
68 Ungureanul, VRÎNCEANU.

VAGONUL: SUCIU (min. 78
Chișbora) — Tdriik, Csecs, GALL 
(min. 78 Gîngă), HAMZA — NA- 
DĂBAN, BALIGA, Juhasz — Soca
ciu (min. 66 Morar), Fodor, Stanca.

Au marcat: Vrînceanu (min. 18), 
Fodor (min. 68). respectiv din pe
nalty : Vrînceanu, Lucuța, Constan
tinescu, Augustin, Caraivan, Gîngă 
și Hamza.

A arbitrat bine Nicolae Rainea 
(Bir Iad).

Ion CUPEN

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" SE
(Urmare din pag. 1)

tima instanță balonul, jucătorii 
Constructorului reclamînd gol. Care 
va veni, însă, un minut mai târ
ziu : Cernega execută o lovitură li
beră pe jos și Stana nu mai poate 
interveni de data aceasta : 1—1.
Meciul continuă în același ritm 
susținut, cu faze care alternează 
cu repeziciune de la o poartă la 
alta. Fotbaliștii din Rm. Vîlcea ara
tă o tehnică mai curată, capitol 
în care Donase, Haidu și Ionescu 
excelează : dar gălățeniî pun ace
eași disciplină tactică ce le-a adus 
succesele de pînă acum ia balanță 
șl. pînă la terminarea celor 90 de 
minute, vom urmări o întrecere 
echilibrată și foarte pasionantă.

Prelungiri— Egalitatea menținin-

VEȘTILE VACANȚEI...
La A.S. Armata Tg. Mureș, ședin

ța de analiză a avut loc în ziua ur
mătoare ultimului meci al campio
natului. Cu acest prilej au fost dis
cutate cauzele comportării nesatis
făcătoare a echipei. „Trebuie să 
arătăm că această comportare a fost 
un accident" — ne spunea, într-o 
convorbire telefonică, Gh. Pintilie, 
președintele secției de fotbal. De 
aceea, pregătirile vor fi foarte in
tense. Ele vor începe, prin obișnui
tul control medical pe data de 6 
iulie. Trei zile mai târziu, este pro
gramată plecarea într-o stațiune 
montană, probabil la Poiana Bra
șov. Nu va face deplasarea Koller, 
care susține examenul de admitere 
la I.E.F.S. Pe lista convalescenți
lor: Unchiaș (care s-a accidentat 
încă de la Viareggio, unde a făcut 
parte din lotul nostru de tineret și 
care are acum piciorul în ghips), 
Naghi (care s-a operat de amigda- 
lită), Czako, Szollosi, Solyom, Ca- 
niaro, aceștia din urmă aflați pen
tru tratament la Sovata.

Meci internațional amical

OLTUL SF. GHEORGHE - 
BATTONIA (R. P. UNGARĂ) 

4-1 (2 0)
Ieri, s-a desfășurat la Sfîntul 

Gheorghe primul meci internațional 
din acest an găzduit de oraș între 
echipa locală Oltul și formația ma
ghiară Battonia. Gazdele au domi
nat, reușind să cîștige la un scor 
concludent, prin golurile marcate 
de Toth (min. 28), Hollo (min. 38), 
Goga (min. 75), Csosz (min. 87). Pen
tru oaspeți a înscris Kiss (min. 84), 

Gh. BRIOTA-coresp.

CONSFĂTUIREA 
REPREZENTANȚILOR 

DIVIZIONARELOR B SI C » 

NOU PROMOVATE
Simbătă dimineață a avut loc 

la sala Dalles o consfătuire cu de
legații echipelor promovate în divi
ziile B și C după noul sistem com- 
petițional. Cu acest prilej, repre
zentanții forului de specialitate au 
dat îndrumări și au ascultat tot
odată unele dorințe ale noilor pro
movate.

du-se. conform regulamentului se 
desfășoară prelungiri (două reprize 
a cîte 15 minute). Ne temeam pen
tru aceste formații care, in ultimele 
șapte zile au disputat 240 de mi
nute de joc (Constructorul) și 210 
minute (Chimia), la care se adău
ga minutele de pînă atunci ale fi
nalei. Spre lauda lor, finalistele 
au reușit să facă față și acestei 
jumătăți de oră suplimentară, lup
tând cu o voință exemplară nu nu
mai împotriva adversarului propriu- 
zis, dar și cu marele inamic, obo
seala. Am văzut și acum faze de 
o mare fierbințeală la ambele porți; 
Stana și Șerbănoiu au fost și acum 
solicitați la maximum. Minutele 
102. 103. 114 ți 115 dau speranțe 
celor din Rm. Vîlcea și emo
ții Constructorului. Min. 103,

s-a Încheiat și campionatul diviziei b

POLITEHNICA TIMIȘOARA A PROMOVAT- 
IN SERIA I DECIZIA SE AMlNA

sena i: Gazdele n-au cedat nici un punct
F. C. GALAȚI — CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 

2—1 (1—0). Joc anost, influiențat de căldura toridă. 
Rezultatul ti nedreptățește pe oaspeți, care au jucat 
cu mai multă ambiție șl au ratat cîteva ocazii. Golu
rile au fost marcate de Enache (min. 40), Straț (min. 
85), respectiv Apetrel (min. 64). Bun arbitrajul lui 
C. Iofciu — București. (T. SiriopoL coresp. județean)

C.F.R. PAȘCANI — C.S.U. GALAȚI 4—0 (0—0). 
Localnicii au evoluat la un bun nivel, în special, în 
partea a doua. în prima repriză, jocul a fost mal 
echilibrat șl gălățeanul Tatoli, în min. 43, a ratat o 
mare ocazie de a deschide scorul. Autorii golurilor : 
Dinu (min. 68), Drăgan .(min. 70), I. Gheorghe (min. 
80) și Bunea (min. 85). A condus foarte bine V. Bă- 
ruță — P. Neamț. (V. Apostol, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — DELTA TULCEA 3—2 (1—2). 
Oaspeții au rezistat o repriză, cînd au înscris de 
două ori, prin Zaiț (min. 6) și Popa (min. 20), în 
timp ce gazdele au transformat o lovitură de la 
11 m, oferită pe gratis de arbitru (autorul golu
lui : Stroie, min. 30). în repriza a doua, s-a jucat 
mai mult la poarta Deltei și, firesc, studenții au 
mai înscris de două ori prin Nemeș (min. 76) și 
Sichitiu (min. 83). Slab arbitrajul lui T. Podaru 
— Brăila. (I. Iancu, coresp. județean).

PROGRESUL BRAILA — GLORIA BUZĂU 3—1 
(2—1). Golurile au fost realizate de Cotigă (min. 43), 
Traian (min. 30 și 52), respectiv Cramer (min. 44). 
I. Puia — București, a arbitrat foarte bine. (D. Cris- 
tache, coresp.)

METALUL PLOPENI — C.S. TlRGOVIȘTE 1—0 
(0—0). Meciul a fost frumos și s-a desfășurat în li
mitele sportivității. Spre sfîrșitul partidei, în min. 
89. un gest al lui Bogaciu (Metalul) a aruncat o um
bră asupra jocului. în acel minut, Bogaciu a lovit 
un adversar și arbitrul l-a eliminat de pe teren. 
Unicul gol al întâlnirii a fost realizat de Bogaciu, 
în min. 63. Corect arbitrajul lui T. Marin — Bucu
rești. (I. Tănăsescu, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — DUNĂREA GIUR
GIU 2—1 (2—0). Joc plăcut, la care au contribuit 
ambele echipe. La începutul reprizei întâi, jocul a 
fost echilibrat, iar Manciu (Dunărea) a ratat o bună 
situație de a deschide scorul în min. 10. Apoi, bucu- 
reștenil au preluat Inițiativa fi Bartales (min. 15) 
a fructificat o ocazie. După fapte minute, Fillpescu 
a ridicat avantajul echipei sale la două goluri. în 
repriza secundă, înaintașii Dunării au fost mal in
sistent! și au redus din handicap prin Cojocaru 
(min. 61). A condus foarte bine Gh. Manole — Constanța.

(★'
Partidele S.N. Oltenița — Metalul București și Chi

mia Rm. Vil cea — Politehnica Iași se vor disputa 
la o dată ce se va stabili ulterior.

1. POLITEHNICA IAȘI 29 15 8 8 54—28 36
2. Metalul București 29 14 8 7 39—23 3(1
3. Gloria Buzău 30 13 7 10 35—31 33
4. F. C. Galați 30 14 5 11 39—41 33
5. C.F.R. Pașcani 30 13 5 13 40—32 31
6. Progresul București 30 11 9 10 25—26 31
7. Metalul Plopeni 30 11 8 11 32—26 30
8. Știința Bacău 30 12 6 12 32—35 30
9. Chimia Rimnicu Vilcea 29 11 7 11 35—36 29

10. Ș. N. Oltenița 29 12 5 12 32—34 29
11. C. S. Tîrgoviștc 30 10 8 12 23—30 28
12. Dunărea Giurgiu 30 11 5 14 37—39 27
13. Ceahlăul Piatra Neamț 30 9 9 12 28—32 27
14. Delta Tulcea 30 9 9 12 28—38 27
15. Progresul Brăila 30 10 6 14 30—37
16. C.S.U. Galați 30 9 5 18 25—46 23 stat penalizate cu cîte patru puncte).

1. POLITEHNICA TIMIȘOARA 30 17 8 5 54-23 42
2. F. C. Bihor 30 15 7 8 54—32 37
3. Olimpia Satu Mare 30 16 7 7 40—21 35
4. Minerul Baia Mare 30 13 6 11 35—27 32
5. C.S.M. Sibiu > 30 13 6 11 35—28 32
6. Metrom Brașov 30 13 4 13 43—37 30
7. Nitramonia Făgăraș 30 13 2 15 43—41 28
8. Gloria Bistrița 30 12 4 14 29—39 28
9. Minerul Anina 30 12 4 14 29—46 28

10. Corvinul Hunedoara 30 12 6 12 32—37 26
11. C.F.R. Timișoara 30 11 4 15 33—38 26
12. Metalul Drobeta Tr. Severin 30 12 2 16 37—43 26
13. Electroputere Craiova 30 12 2 16 30—41 26
14. C.F.R. Arad 30 11 4 15 33—45 26
15. Metalurgistul Cugir 30 10 5 15 27—39 25
16. Olimpia Oradea 30 10 5 15 36—50 25

(N. R.: Olimpia Satu Mare șl Corvlnu1 Hunedoara

109, 111 sînt cit pe-aici să adu
că golul așa de prețios pentru 
gălățeni. Dar el n-a venit. Și, ast
fel, ne-am îndreptat cu toții — ju
cători, arbitri și spectatori — spre 
rejucarea finalei. Nu se putea ca 
această ediție care a stabilit toate re
cordurile surprizelor să nu se ridice 
și în ultimul său act peste tot ceea 
ce ne-au oferit precedentele.

E greu și, aproape, nedreot să 
faci remarcări în acest joc în care 
merituoasele reprezentante ale Di
viziei B și C au demonstrat, față 
în față, că principala lor armă, 
cea care i-a adus pînă în finală, 
rămîne MAREA LOR SINCERITA
TE ȘI DĂRUIRE FAȚA DE FOT
BAL. Nimeni nu s-a menajat, ni
meni nu a căutat să utilizeze șire
tlicuri. N-a existat vreo manifes-

REJOACĂ
tare nesportivă. Pentru aceste capi
tole ale atitudinii morale, UNANI
ME REMARQARI. Pentru reușite 
deosebite vom reține pe Haidu, Io- 
nescu, Donose, Stana, Gojgaru, Ior- 
dache (Chimia) și Șerbănoiu, Ol- 
teanu, Cernega, Manta, Voehin 
(Constructorul).

Brigada de arbitri, A. Bentu — 
la centru — Gh. Ltmona șt A. 
Pîrvu, la tușe, a condus forma- 
"iile :

CONSTRUCTORUL : Șerbănoiu — 
Boțea, Olteanu, Podeț, Petrea — 
Ploieșteanu, Cernega — Chica 
(min. 77 — Stoleru; min. 104 — 
Cristescu), Voehin. loniță, Manta.

CHIMIA : Stana — Burlacu, Cio- 
bauu, Pintilie, Petrică — Haidu, 
Ionescu—Șutru (min. 73 — Orovitz), 
Donose, Gojgaru, Iordache.

sena n ii-a: 0 aspețiî au inse r is do ar trei goluri
POLITEHNICA TIMIȘOARA — METALURGIS

TUL CUGIR 4—1 (2—0). Peste 12 000 de spectatori 
au asistat la un joc plăcut, cu numeroase faze. 
Golurile au fost realizate de Bungău (min. 7 și 8), 
Floareș (min. 48), Dașcu (min. 68), respectiv Iancu 
(min. 86). A arbitrat foarte bine I. Haidu — Caran
sebeș. (P. Arcan, coresp. județean)

C.F.R. ARAD — METROM BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Feroviarii au dominat cu autoritate, creîndu-și nu- ( 
meroase ocazii de o Înscrie. Dintre situațiile favora
bile, arădanii au fructificat două, prin Kukla II 
(min. 29) și Mierea (min. 77). A condus mulțumitor 
M. Bădulescu — Oradea. (Șt. Iacob, coresp. județean)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — C.I.K. TIMIȘOA
RA 2—1 (0—0). Craiovenii au avut mai mult timp 
Inițiativa și înaintașii au irosit multe situații. Au • 
marcat: Tacoi (min. 50), Ciorîia (min. 83), respectiv 
Cîrjan (min. 90). Bun arbitrajul iui Gh. Micu — 
Tg. Jiu. (Șt. Gurgui, coresp. județean)

CORVINUL HUNEDOARA — GLORIA BISTRIȚA 
3—0 (1—0). Joc de bun nivel tehnic. Golurile au 
fost înscrise de Cergo (min. 3 și 78) și Stoica (min. 
€3). A condus bine Z. Szilaghi — Oradea. (I. Vlad, 
coresp.)

MINERUL BAIA MARE — MINERUL ANINA 
3—0 (1—0). Deși meciul s-a desfășurat pe o căldură des
tul de mate, jocul a plăcut. în min. 22,. apărarea jucăto
rilor de la Anina a cedat pentru prima oară, Trifu 
deschizînd scorul. După pauză, băimărenii au conti
nuat să aibă inițiativa și au mai înscris de două ori 
prin Silaghi (min. 50) și Trifu (min. 55). Foarte 
bun arbitrajul lui T. Vas I — Oradea. (T. Tohătan, 
coresp.- județean)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — F.C. BIHOR 1—1 
(0—1). Joc plăcut în prima parte. După pauză, spiri
tele s-au cam încălzit și arbitrul a eliminat pe Col
nic (min. 58) și pe Sărac (min. 62), ambii de la F.C. 
Bihor, pentru proteste și injurii. Autorii golurilor : 
Drăgoi (min. 57) pentru Nitramonia, Colnic (min. 9) 
pentru F.C. Bihor. A condus autoritar I. Ciucă — 
Rm. Vîlcea. (T. Lancea, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — METALUL DROBETA-TR.- 
SEVERIN 3—0 (1—0). Orădenil au dominat din min.* 
28, cînd Căprioru (Metalul) a fost- eliminat pentru 
proteste repetate. Golurile au fost marcate de Steiner 
(min. 27, 53 și 70). O. Szilaghi — Baia Mare, a 
arbitrat bine. (I, Ghișa, coresp. județean)

C.S.M. SIBIU - OLIMPIA SATU MARE 3—0 
(0—0). Aproximativ 5 000 de spectatori au asistat la1] 
un joc bun. Autorii golurilor: Țurlea (min. 54), 
Floarea (min. 77) șl Rubint (min. 80). A condus . 
bine Al. Ene — Craiova. (I. Boțocan, coresp.) >

PRONOSPORT
Așa arată o varianță cu 13 rezultata 

exacte la concursul Pronosport r 
din 1 iulie 1973

I. F.C. Galați — Ceahlăul 1
II. Știința Bacău — Delta Tulcea l
III. Metalul Plopeni—C.S.

Tirgoviște l
IV. C.F.R. Pașcani—C.S.U. Galați 1

V. Progresul Brăila—Gloria 
Buzău I

.VI. Politehnica Tim. —
Metalurgistul l

VII. C.F.R. Arad—Metrom Brașov 1
VIII. Electroputere — C.F.R.

Timișoara i
IX. Corvinul — Gloria Bistrița 1
X. Minerul B.M. — Minerul

Anina 1
XI. Olimpia Oradea — Metalul

Drobeta i
XII. C.S.M. Sibiu — Olimpia

Satu Mare i
XIII. Nitramonia Făg.—F.C. Bihor x

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

PIONIERII DIN COVASNA IN TURUL JUDEȚULUI

ACT Jll SPORTIVE DE MASA

PATINAJUL (PE ROTILE) ÎN PLINĂ ACTUALITATE
Pe o pistă improvizată, dar exce

lentă, înscrisă pe aleile din preaj
ma Circului de Stat, au avut loc 
simbătă după-amiază aprige dispu
te la patinaj pe role.

Un public numeros, eterogen (ca 
vîrstă), entuziast (galeria copiilor 
este de neegalat) a oferit întrece
rilor o coloratură cu totul remar
cabilă, la care, micuții competitori 
au adăugat multă combativitate, 
și finaluri de curse de cele mai 
multe ori, pline de neprevăzut.

Clubul sportiv Constructorul, 
organizatorul competiției, merită 
toate felicitările pentru modul e- 
xemplar în care a reușit să se a- 
chite de sarcina asumată. Deși era 
vorba de un concurs popular, pen
tru buna desfășurare a alergărilor, 
organizatorii au apelat la servicii
le unora dintre cei mai cunoscuți 
arbitri de patinaj din țară, în 
frunte cu Irca Minculescu, arbitră 
internațională care, în primăvară 
a oficiat în cadrul „europenelor" 
și „mondialelor" de patinaj artistic, 
în asemenea condiții totul se ex
plică, iar eforturile mereu tână
rului antrenor de patinaj al clu
bului Constructorul, Gheorghe Ron-

cea (care a depășit de mult vene
rabila vîrstă de 70 de ani) 
încununate de succes.

„Totdeauna am fugit 
lism în organizare, — 
antrenorul Gh. Roncea. 
tinzi copiilor seriozitate 
ce fac, in primul rind 
zator, trebuie să fii exemplu ta 
această privință. Numai astfel îl 
ciștigi pe copil, numai astfel ii în
veți cu rigorile fi disciplina de 
concurs".

La întreceri au participat tineri 
și tinere, reprezentanți ai clubu
lui organizator, ai Școlii sportive 
nr. 2, dar și foarte mulți patinatori 
care încă nu aparțin nici uneia 
dintre grupările sportive bucureț- 
tene. Aflînd despre această com
petiție. tineri din cele mai înde
părtate colțuri ale Capitalei au ve
nit si s-au înscris Ia întrecere, 
manifestîndu-și totodată regretul 
că astfel de manifestări nu sînt or
ganizate și în sectoarele unde lo
cuiesc. Iată o observație, In fapt 
o critică. Ia adresa organelor în 
drept. De ce trebuie neapărat ca 
patinatori din cartierele Balta 
Albă, Drumul Taberei sau Giulești

au fost

de 
ne 
Ce 
In

forma- 
spunea 
să pre- 

tot ceea
tu, organ i-

LA POALELE SURULUI: „SĂRBĂTOAREA BUJORULUI**
Tradiționala manifestare care are 

loc .în fiecare an la 1 iulie, „Sărbă
toarea Bujorului", s-a bucurat și de 
această dată de participarea a nu
meroși sibieni și locuitori ai comu
nelor învecinate de la poalele Su
rului (masivul Făgăraș). Cu ocazia 
acestei sărbători a naturii asocia
ția sportivă „Oltul" din Turnu Ro
șu a organizat o întrecere de fot
bal, cu participarea echipelor să
tești, dotată cu „Cupa Bujorului". 
Cîștigătoare a trofeului a fost echi-

să facă cale atât de lungă, piuă la 
Circul de Stat, pentru a participa 
la un concurs ? In acest sens ar fi 
de dorit ceva mai multă inițiativă 
din partea cluburilor și asociațiilor 
sportive ca și din partea 
lor pentru educație Ezîcă 
reprezentantele celor 8 
bueureștene.

Iată acum clștigătorii 
Categoria sub 7 ani — 
băieți: Gabriel Popa (Constructo
rul); fete: Lilians Oprea (Con
structorul); cat. 7—8 ani. 50 m. bă
ieți : Dan Tăutu (fără club); 
fete : Gabriela Deac (Constructorul); 
cat 9—10 ani. 50 m. băieți: Tibe- 
riu Suciu (Constructorul)^ 
Valentina Scurtu (Sc. sp. 2); 
11—12 ani. 50 m. băieți: 
Deac (Constructorul); fete: 
Costache (Constructorul); 
11—12 ani. 100 m, băieți: 
Toader (fără club); fete: 
Costache ; cat 12—14 ani. 
băieți: Mihai Mereuță (Sc. sp. 2), 
fete: Mihaela Paraschiva 
structorul); cat. 15—18 ani, 200 
m, băieți: Al. Teodorescu (Șc. sp. 
2), fete: Violeta Scurtu (Sc. sp. 2).

Tuturor participanților la între
ceri li s-au oferit diplome, insig
ne și._ ciocolată.

G. ȘTEFANESCU

consilii- 
și sport 
sectoare

curselor:
50 m.

fete: 
cat. 

Mihai 
Tereza 

eat. 
Dan 

Tereza 
100 m.

(Con

pa „Oltul" din Tumu Roșu, dar o 
comportare frumoasă au avut și 
alte formații, cum ar fi acelea din 
Călinești (jud. Vîlcea) și Recolta 
Racovița.

După terminarea competiției, con
form unui obicei, sportivii și specta
torii au plecat la culesul bujorului, 
iar seara au luat parte la un fru
mos spectacol artistic ce a avut loc 
pe scena căminului cultural din 
Turnu Roșu

Ilie lONESCU-coresp jud.

ROM AN

Expediția ..Floarea prieteniei" a 
intrat în tradiția activității ciclotu
ristice rezervată micilor amatori de 
drumeție din județul Covasna. Nu 
demult s-a încheiat un nou 
tur al județului pe biciclete de oraș. 
Ia care au participat 12 echipaje, 
marea lor majoritate aparținind 
școliior generale de la sate.

Formate din cîte 10 elevi (meri
tuoși la învățătură), conduse de 
profesorii de educație fizică, echi
pele au parcurs un traseu lung de 
370 km. In cinci zile. Caravana a 
plecat din Sfîntul Gheorghe, a tre- 
cat prin întorsura Buzăului, Covas
na, Tg. Secuiesc, Baraoit și a revenit 
ta orașul de reședință al județului. 
In timpul popasurilor făcute s-au 
vizitat complexe industriale, locuri 
istorice, noile cartiere din orașe, 
s-au organizat concursuri pe teme 
de circulație, au avut loc manifes
tări artistice, s-au întocmit schițe

panoramice. s-au inițiat întreceri de 
tir cu arme cu aer comprimat, 
jocuri de mini-fotbal etc, activități 
punctate, conform regulamentului, 
pentru a se întocmi clasamentul 
celor mai iscusiți dintre participant!.

lată clasamentul final : 1. Școala 
Generală Valea Crîșului (prof. Gy. 
Lorincz), 160 p. 2. Liceul Covasna 
(L. Sarkadi) 151 p, 3—6. Șc. Gene
rală nr. 7 (A. Fejer), Școala gene
rală Bățenii Mari (I. Dimeny), Șc. 
gen. Malnaș (Gh. Pap), 140 p, 7. 
Sc. gen. Brețcu (B. Toth) 135 p, 8. 
Șc. gen. Bâțanii Miei (I. Benedek) 
133 p. Au mai participat echipa
jele școlilor generale din Voinești, 
Bicsad, întorsura Buzăului și Zabala.

Expoziția cicloturistică „Floarea 
Prieteniei" «-a desfășurat în organi
zarea ireproșabilă a Consiliului ju
dețean al organizației pionierilor, 
în colaborare cu Inspectoratul școlar 
județean și cel al miliției. (TR. I.)

LA DINAMO BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

0 DUMINICĂ
Ieri, la locurile de agrement din 

Jurul Capitalei a fost o zi plină. 
Ștrandurile, chiar și cele mai în
depărtate, dar situate în locuri de 
un pitoresc aparte, cum sînt Buda- 
Mihăilești pe 
pădurile de la 
au cunoscut o 
public.

La Băneasa, 
pădure erau parcate zeci și 
de mașini, pe poteci se plim- 
cei veniți după 
nepoluat, iar în

Argeș, Cernica, In 
Băneasa și Pustnicu 
mare afluență de

din 
zeci 
bau 
aer 
nuscule, jocurile cu 
la Ioc de cinste.

La Pustnicu, locul

pe aleile asfaltate

o... gură de 
poienele mi- 
mingea erau

de desfășu-

„CUPA VACANȚEI**
La foarte scurt timp după 

rea în vacanță, elevii din 
Roman, județul Neamț, au fost an
grenați — prin grija organelor lo
cale de sport și inspectoratului șco
lar — în cîteva atractive manifes
tări. Duminică, pe mai multe tere
nuri din localitate, s-au încheiat 
întrecerile de handbal, fotbal înot, 
tenis de cîmp și atletism, la startul

intra- 
orașul

cărora au fost prezenți peste 2 000 
de elevi.

Alți tineri din Roman au fost pre
zenți la întrecerile „Săptăminii spor
turilor olimpice". Tot în acest oraș 
moldovean s-a deschis și un centru 
de inițiere în handbal și fotbal, so
licitat chiar din ziua inaugurării 
de numeroși elevi și alți iubitori ai 
sportului. George GROAPA coresp.

rare a atâtor concursuri de orien
tare turistică, a fost, parcă, relache. 
Locul turiștilor care se întrec cu 
ajutorul hărții și a busolei, l-au 
luat acum cei veniți la plimbare, 
tineri și vîrstnici deopotrivă. Am 
văzut zeci de fete și băieți, printre 
ei și cîte o persoană mai., volu
minoasă care alergau după mingea 
de fotbal, sau de handbal cu o iu
țeală care le dezmințea vîrsta sau 
fizicul. Pe malul Iacului se aflau, 
ca totdeauna cînd e timp frumos, 
pescarii. Unii dintre ei bronzați 
ca niște vilegiaturiști de pe litoral, 
dar toți cu atenția încordată asu
pra lansetelor sau plutelor de pe 
luciul apei. Recolta unei zile de 
pescuit? După norocul și iscusința 
fiecăruia. Unii aveau 2—3 cărășei 
pe fundul juvelnicului, alții mult 
mai mulți. Important e (după cum 
spunea un vizitator al pădurii 
unui pescar care stând în fața ce
lor două lansete își manifesta ne
mulțumirea că prinde puțin), că 
stai o zi întreagă în aer liber te 
destinzi. Ceea ce au făcut ier’ 
foarte mulți bucureșteni (T. R.).

tr-adevăr, multe schimbări in bine 
s-au Înregistrat la clubul Dinamo 
Brașov. De la un teren de tenis, cît 
exista anul trecut, numărul lor a 
crescut la cinci. „Dreptunghiurile" 
de handbal, fotbal, pista redusă de 
atletism sînt întreținute ca la... car
te. Sălile de box, judo și culturism 
sînt utilate cu aparatură modernă, 
iar căminul sportivilor are o înfă
țișare atrăgătoare și un remarcabil 
confort

Da toate aceste bunuri materiala 
m bucură din plin nu numai cam
pionii (dinamoviftii au cucerit In 
prima jumătate a acestui an 42 de 
titluri republicane și 3 balcanice, iar 
peste 80 de handbaliști, patinatori, 
schiori, judokani. alpinifti fac parte 
din Ioturile reprezentative ale ță
rii) și echipele de performanță an
grenate în competiții interne șl in
ternaționale, ci și sportivii începă
tori, prieteni a! exercițiului fizic, 
din cele 15 cercuri patronate de 
club. întrecerile de... casă la atle
tism, tenis de cîmp, volei șl fotbal 
au intrat în tradiția activității com- 
petiționale de masă a celor aproapo 
600 de membri ai clubului, mulți 
angajați la alte întreprinderi, stu- 
denți sau elevi. Beneficiind 'de asis
tența tehnică a celor 18 antrenori 
salariați, brașovenii au obținut 
locuri premiate la tradiționalele 
„Dinamoviade", rezervate sportivi
lor începători, cel mai recent suc
ces înregistrîndu-1 echipa de tir, 
deținătoarea poziției a treia în cla
samentul finalei pe țară.

— Ne aflăm în așteptarea unei 
aniversări, ne-a spus președintele 
clubului, colonel SILVIU GHIȚES- 
CU. înființat în 1949, clubul nostru 
va împlini un sfert de secol și vrem 
să cinstim cum se cuvine evenimen
tul. Sportivii consacrați șă dobân
dească noi succese, iar membrii clu
bului nostru să se bucure de bine- 
laccr'dc mișcării în aer liber, reia- 
xin:lu se in cit mai multe concursuri

populare. Pentru ei am extins, pa 
cit a fost posibil, parcul sportiv pa 
care l-ați vizitat. Pentru amatorii 
de schi și alpinism am amenajați ■ 
prin resurse locale și munci volun-, 
tară, o trambulină de sărituri la, 
Rîșnov și o cabană de refugiu pen-j 
tru turiști tn masivul Piatra Cra-4 
iului.

De asemenea, dinamoviștii con-i 
tribute Ia reamenajarea piftiilor d«fl 
la Poiana Brașov și din Postduar.'s 
Ce o mai fi, vom vedeai

Am redat pe larg cuvintele șefiu. 
Iul unității sportive din Brașov,4 
întructt ele descriu — fără a incer-! 
ca să îmfrumusețeze — preocuparea 1 
conducerii clubului pentru «reșterea1 
continuă a performanțelor șl atra
gerea cetățenilor de diverse vîrste 
și profesii în întreceri recreative, ș 
La plecare am fost informați că 
în acest sezon au frecventat parcul 
sportiv Dinamo peste 3 000 de tineri; 
și vîrstnici, marea lor majoritate’ 
fete și băieți, participanți la cursuri’ 
de Inițiere sau trialuri de selecție în 
diferite secții pe ramură de sport. I 
Din cele văzute șl auzite am înțeles! 
că o generație de sportivi, în frun-j 
te cu schiorii Elena Bașa și Dan’ 
Cristea, alpinistul Alexandru Flori-! 
cioiu, luptătorul Cristian Emilian,"’ 
judokanul Ștefan Pop, tenismanul 
Traian Mar cu, patinatorul de viteză 
Vasile Coroș, handbalistul Iosif 
Viliș șî alții, luptă din răsputeri 
pentru a cinsti cu succese însem
nate jubileul clubului lor, Iar altă 
generație intră pe porțile larg des
chise, știind că va fi întâmpinată cu 
bucurie din partea cadrelor tehni
ce și actualilor performeri, care le 
vor închina toate cunoștințele, toată 
priceperea lor. Cine va trece prin 
Brașov și se va opri în fața panou
lui din centrul orașului sau va vi
zita complexul dinamoviștilor, își 
va putea da seama că aici pulsează 
o amplă activitate, bogată în sem
nificații și inițiative pentru viața 
sportivă, preconizată de Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C R. din 23 fe
bruarie — 2 martie 1973,



ASTĂZI LA GOTEBORG

START IN CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
SPORTIVII ROMÂNI PARTICIPĂ LA TOATE PROBELE

Un instantaneu de la Cupa Europei (spada), care ne relevă faptul că 
scrima are și momente de mare spectacol

GOTEBORGr, 1 (prin telefon, de 
Ta trimisul nostru). Bătrîriului 
oraș suedez i.-a revenit misiunea 
de a fi gazdă, poate, a celei mai 
aprigi întreceri a mușchetarilor 
clin toată lumea.

Actuala ediție a C.M. păstrează 
aproape neschimbat sistemul clasic 
de desfășurare, a întrecerilor. Com
petiția începe, așadar, cu proba 
masculină de floretă. Asalturile pre
liminare și cele din tururile urmă
toare (pînă la sferturi de finală 
inclusiv) se vor consuma astăzi, îo 
timp ce marți vor avea loc semi
finalele și finalele. Cit alte cuvin
te, mîine seară vom ști dacă ex- 
ponenții scrimei românești la aceas
tă armă, în primul rind, Mihai Țiu, 
vor fi avut tăria fizică și morală de 
a ajunge la capătul întrecerii.

Tot marți, paralel cu semifinalele 
și finala la floretă bărbați vor 
urca pe planșă și sabrerii, partici
pants la turneul individual. între
cerea lor va avea practic aceeași 
durată ca și a floretiștilor,’ adică 
va continua și miercuri seară, cînd 
va fi desemnat campionul lumii. 
Proba ne interesează îndeaproape 
— ca și floreta masculină — din 
motive știute: aici va evolua și 
Han Irimiciuc, cel mai bun produs 
al scrimei românești din ultimii 
*ni, de care ne legăm multe nă- 
lejdi. Giiteborg înseamnă pentru 
5nărui inginer din Iași un mare 
•xamen și el a ținut să ne asigure

că s-a pregătit cu toată sîrguința, 
astfel ca să îl treacă cu brio.

Joi are 16c întrecerea echipelor 
masculine de floretă. Și aici' se a- 
nunță o bătălie aspră care promite 
să angajeze pentru primele 6 locuri, 
formațiile U.R.S.S., Poloniei, Fran
ței, Ungariei, R.F.G. și alături de 
acestea eele ale României, Cubei și 
Italiei. Selecționata țării noastre, 
care trece printr-o perioadă de cău
tări; de omogenizare consecință a 
întineririi lotului .este animată de 
dorința de a-și recăpăta vechile-i 
poziții, pierdute (sperăm, vremel
nic), după C.M. de la Ankara.

Vineri se va încheia prima parte 
a competiției, odată cu proba de 
sabie pe echipe. Concurează la pri-

mele locuri, U.R.S.S., Ungaria. Ita
lia, România. Franța și Polonia. 
Băieții noștri, încrezători în pute
rile lor, sînt gata pentru un anga
jament total, care să le ofere satis
facția situării printre fruntași, adi
că așa cum au fost și anul trecut 
la •).().. in imediata vecinătate a 
■ch'pelor Italiei, U.R.S.S. și Un

gariei.
Sîmbătă va fi zi liberă. Prilej 

de analiză a comportării din prima 
parte a C.M. și totodată de fixare 
a liniei strategice pentru jumăta
tea a doua a competiției care, pen
tru scrima noastră, prezintă lin tot 
atît de mare interes. Vom urmări, 
așadar, evoluția florelistelor (in
dividualele — pe 8 și 9 iulie) a 
■ lenei Gyulai, a Anei Pascu și a 
Ecaterinei Stahl — in special — pe 
care am duri să le aplaudăm în fi
nală, dar și. de cea a spadasinilor 
individualele pe 9 și .10 iulie), în 

care așteptăm ca Anton Pongraț 
să nu mai aibă neșansa de la 
Mtinchen (locul 4). De fapt, pentru 
delegația sportivilor români, starea 
de alertă va continua pînă la fi
nele C.M., intrucît pe 11 și 12 iu
lie se vor afla în întrecere echipe
le feminine de floretă, iar pe 12 și 
1'1 iulie, cele de spadă. Perspectiva 
cuceririi de medalii prin floretiste 
și a clasării ,.4"-ului de spadă în 
primele 6 formații din lume rămîne, 
oricum, deschisă.

Ceea ce am dori să reținem — 
in final — este că scrîiverii noștri 
fruntași, prezenți la Goteborg, tor 
căuta să își valorifice la maximum 
cunoștințele, posibilitățile, pentru a 
menține faima școlii românești. Tot
odată, ei nu neglijează faptul că 
1973 este primul an din noul ci
clu olimpic, o etapă de investiga
ții, de testare a elementelor care 
compun „noul val", dar și a con- 
sacraților. O etapă în care pot 
părea noi nume în scrima de per
formanță, inclușii nume românești.

Există, în plus, convingerea ge
nerală că la ultima ediție a J.O. 
comportarea de ansamblu a muș
chetarilor noștri n-a fost suficient 
de edificatoare și că a sosit momen
tul pentru o evoluțiee mai confor
mă cu valoarea reală a lotului, cu 
pregătirea efectuată. Antrenorii au, 
de aceea, încredere în elevii lor.

TURUL FRANȚEI

ATLETELE ROMANCE AU OBȚINUT 8 VICTORII
si au Învins italia cu

REGGIO EMILIA 1 (prin tele
fon) Pește 5 000 de spectatori au 
fost prezenți duminică după-amia- 
ză pe Stadio communale, pe o căl
dură toridă, la întrecerea amicală 
de atletism dintre reprezentativele 
feminine ale României și Italiei. 
Condițiile de concurs, destul de 
dificile, au influențat simțitor va
loarea rezultatelor, astfel că la ca
pătul întrecerilor arbitrii nu au 
putut. înregistra nici un nou record.

Atletele românce au avut în gene
ral o comportare tună. Ele au cîș-

Âl DOILEA TIHiMtll
INHRZUNA1

St VA DESFĂȘURĂ
a-

RIO DE JANEIRO. 1 (Agerpres). — 
Al doilea turneu interzonal pentru 
campionatul mondial de șah se va des
fășura, cu începere de la 21 iulie, în 
orașul brazilian Petropolis (în apropie
re de Rio de Janeiro) și nu în capi
tala țării. Brasilia, cum fusese stabilit 
inițial. La turneu vor lua parte 18 con- 
curenți, printre care marii maeștri so
vietici Efinr Gheller. Paul Keres, Lev 
Polugaevski, Vladimir Savon. Leonid 
Stein și Vasili Smislov, românul Florin 
Gheorghiu, Lajos Portiseh (Ungaria), 
Bora Ivkov (Iugoslavia), Costa Mecking 
(Brazilia), Samuel Reshewski (S.U.A.), 
Oscar Panno (Argentina).

tigat opt din cele 13 probe și au ob
ținut victoria la scorul 74—61. De 
subliniat că reprezentantele noas
tre au dominat neț probele tehnice, 
dar au cedat multe puncte adversa
relor în cinci din cele opt alergări 
din program.

Fără îndoială, pe primul plan al 
performanțelor se situează 
latul Argentinei Menis. Fosta re
cordmană a lumii a reușit în cea 
mai bună dintre încercări 63,04 m. 
fiind călduros aplaudată de publi
cul spectator. Cu rezultate de bună 
valoare și-au însoțit succesele lor 
și Valeria Bufanu (13.2 pe 100 m 
garduri) sau Ileana Silai, cronome
trată la 800 m în 2:02,9. Pe linia 
bunelor evoluții din acest Sezon, 
Valentina Cioltan s-a clasat pe 
primul loc la greutate cu 17.23 m, 
Viorica Viscopoleanu a cîștigat sări
tura în lungirrte cu 6,26 m, iar Vir
ginia Ioan (1,80 m) le-a întrecut pe 
Cornelia Popescu și Sara Simeoni, 
care nu au realizat decît 1.77 m. 
In sfîrșit, mai merită sublimată 
cursa de 200 m a Marianei Condo
vici (23,8) și dublul succes al șu
ii țașelor Ioana Stancu 
Neacșu.

rezul

și Elena

10(1 m : 1.
Condovici

TRICOUL GÂLULN
Franței a progra- 
etapă, după „pro- 
de la Sciievenin-

„CUPA

SPORTUL-
ZIARULUI

Tiberiu STAMA

1

Dominique Colladant, cu calul Colonel, pe traseu Foto : VASILE BAGEAC

REZULTATE TEHNICE. 
MOLINARI (Italia) 11,5, 2. 
(România) 11,8, 3, Nappi (Italia) 11,8, 
4.- Lazăr

200
Carii 
Lazăr

400
niolo
Bădițoiu (R) 57,4 ;

800 m : 1. SILAI (R) 2:02,9, 2. Pigni- 
Cacchi (I) 2:03,8. 3. Dorio (I) 2:05,8, 
4. Fița Rafira (R) 2:07,7 ;

1500 ni : 1. PIGNI-CACCHI 
4:16,5, 2. Andrei (R) 4:18,5, 3. 
(R) 4:22,0, 4. Torello (I) 4:32,4;

100 mg: 1. BUFANU (R) 13,2, 
Ongar (I) 13,9, 3. Mirza (R) 13,9, 
Tonelli (I) 14,2 :

4x100 m : 1. ITALIA 45,5, 2. Româ
nia 46.1 ;

(România) 12,0 ;
m : 1. CONDOVICI (R) 
(I) 24.3. 3. Grasalo (I) 
(R) 25,0 ;

m : 1. GOVONI (I) 54,5, 
(I) 55,4, 3. Sălăjan (R)

2. Bo-
56,6, 4.

(I)
Linca

2.
4.

TURNEUL
INTRA ÎN

V

(Urmare din pag. 1)

pregătire, la seriozitate în evoluți
ile viitoare ! Ar mai fi de adăugat 
— tot la proba de viteză — că 
Aurelian Vuleu l-a eliminat pe B. 
Mladenov (cîștigătorui turneului de 
viieză de vineri) și că Ștefan 
I.aibner l-a depășit pe experimen
ta :ul ciclist maghiar Istvan Sziîr.

Proba de echipe — cursa itali
ană — disputată în formații de 4 
si nu de 5, cum este firesc, a fost 
dominată de formația Ungariei. 
Deși în seriile contratimp cicliștii 
maghiari realizaseră al doilea timp 
‘Bulgaria 1:48,9 — Ungaria 1:52,2), 
în finală au reușit să se impună 
si. într-un finiș pasionant, să în
vingă.

Ca întotdeauna, semifondul (cursa 
cu adițiune de puncte) — dispu- 
iat de-a lungul a 100 de ture, cu 
sprint la 5 ture — a oferit uri 
spectacol atrăgător. Cei 29 de con- 
curenți au inițiat, chiar din start,
F, cț?jn: energice. Trei dintre ei,
G. Negoescu, Stanoev și Ioni ță, au 
obținut cite două ture avans, alții 
cîte una. Bătălia pentru primul 
s-a dat, firește, între cei trei ci- 
k-iiști Deși a avut o pană de ba- 
hu. GEORGE NEGOESCU — 
riîrzenia cu care ne-a obișnuit 
n-a cedat nici o clipă pasul, s-a 
bătut ca un leu pentru fiecare 
punct și, în final, a avut satis
facția unei victorii fără dubii. In- 
ciiscutabil, o contribuție substanția
la la animarea cursei și la succesul 
repurtat au avut și ceilalți cicliști 
: mâni. Marin Ioniță. Pani Soare, 
Mircea Virgil și alții au luptat fără 
menajamente, au contracarat unele 
încercări de detașare ale oaspeți
lor. Tocmai de aceea cursa a plăcut 
atît de mult, iar spectatorii (așa 
puțini cîți au fost) au aplaudat cu 
căldură evoluția tuturor. Poate că 
și din acest lucru se poate învăța 
ceva pentru viitor.

Rezultate tehnice t
Viteză: 1. ANTON NEAGOE

fROMÂNIA) ; 2. Florian Negoescn 
(România);
România) ;
.România),

Cursa italiană : 
Ungaria ;

șTdVacia.
Cursa cu

L GEORGE
NÎA) 46 puncte și două ture avans; 
2, Ivan Stanoev (Bulgaria) 25 p +. 
2 t. av.; 3. Marin loniță (România) 
2! p 4- 2 t. av.: 4. Paul Soare (Ro
mânia) 49 puncte și un tur avans; 
5. Mircea Virgil (România) 34 p + 
1 t av; 6. Zdenek Adamek (Ceho
slovacia) 30 p + 1 t. av; 7. Gyula 
Takacs (Ungaria) 4 p + 1 t. av; 
8. Nicolăe Voican (România) 26 
puncte; '». Jiri Blaha (Cehoslovacia) 
22 p; 10. Ion Cosma (România) 
19 p.

Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României

LA CĂLĂRIE, ȘASE CONCEPEINTI
All OBȚINUT 1100 PI MII1

loc

cu

3. Aurelian Vuieți
4., Ștefan Laibner

1 BULGARIA ț
3. România ; 4. Ceho-

adițiune de puncte : 
NEGOESCU (ROMA-

4x400 : 1. ITALIA 3:41,6, 2. Româ
nia 3:42,4 ;

lungime : I. VISCOPOLEANU (R) 
6,26 m, 2. Chersoni (I) 5,84 m, 3. A. 
Popescu-Gheorghiu (R) 5,78 m, 4. Sa- 
viozzi (I) 5,63

înălțime :
2. Popescu
(I) 1,77 m,

greutate :
m, 2. Loghin (R) 15,08 m, 3. Petrucci 
(I) 14,81 m. 4. Nistri (I) 13,24 m ;

disc : 1. MENIS (R) 
ta-r.amă (R) 59,10 m,
49,46 m, 4. Sancelo (I)

suliță : 1. STANCU 
Neacșu (R) 52,40 m, 
47,54 m, 4. Arienii (I)

Scor final : ROMÂNIA — ITALIA 
74—61.

1.
(R)
4.
1.

m ;
V. IOAN (R) 1,80 
1,77 m, 3. Simeoni

Busso (I) 1,65 m ;
CIOLTAN (R) 17,23

m,
(I)

63,04 m, 2. Ca-
3. Scaglia 
48,04 m ;
(R) 52,84 m,
3. Amicei
44,10 m.

ți)

2.
(I)

Turul ciclist al 
mat ieri prima sa 
logul“, de sîmbătă, 
gen. Ea a fost împărțită în două 
semi-etape, pe teritoriile Olandei ti 
Belgiei.

Prima, de la Haga la Rotterdam 
(84 km) a fost dominată de rutierii 
belgieni, clasați pe primele două 
locuri prin Willy Teirlinck și De 
Geest; pe locul al treilea a sosit 
Robert Mieretkiewicz, toți fiind cro
nometrați cu același timp _— lb 
47:44. De menționat că, înainte de 
Rotterdam a avut loc o busculadă în 
care a căzut spaniolul. Luis Ocana, 
unul din favoriții „marei bucle". 
Rănit la cot, el și-a continuat to
tuși cursa. La controlul medical nu 
s-a constatat nici o fractură.

In a doua semi-etapă (Rotter
dam — St. Nicolas, 137 km), din nou 
o sosire în grup: Catieu (Franța),
Van Springel (Belgia) și Aja (Spa
nia), toți cu timpul de 3 h 33:41.

In clasamentul general 
belgianul Herman Van Springel. TI 
urmează francezii "
30 sec. și Willy Teirlinck

conduce
Jose Catieu la 

1:48.

ATLETII ROMÂNI CONDUC
(Urmare din pag. 1)

Papatolis și apoi din prima la 2,13 
m și 2,17 m. La 2,21 m a avut o 
săritură foarte bună, doborînd de 
puțin.

REZULTATELE TEHNICE 
PRIMEI REUNIUNI. 100 m : 
Dincev (B) 10,7, 2. Dulgherii
10.7. Reprezentantul Greciei a 
cat ; 400 m : 1. C. STAN (R) 
2. Paris (G) 47,6. Kosov (B) 47,3 a 
fost descalificat pentru depășirea 
culoarului. Există însă o contesta
ție care nu a fost judecată pînă la 
ora convorbirii telefonice ; 1500 m: 
1. GH. GHIPU (R) 3:39,0 — record 
național de seniori și juniori, 2. 
Zaharopoulos (G) 3:41,9, 3. Ando- 
nov (B) 3:47,0; 10 000 m: 1. IOR- 
DANOV (B) 30:18,4. 2. Marcu (R) 30:
26.8. Kondosoros (G) a abandonat ;
110 mg : 1. N. PERȚA (R) 13,9
(vînt puternic din față), 2. Dimi-

ALE
1.

(R) 
cla- 

46,7,

trov (B) 14,2. Vassiliou (G) a cla
cat ; înălțime : 1. C. DOSA
2,17 m, 2—3. Bogdanov (B) și Pa
patolis (G) 2.11 m ; lungime : 1.

7.62 m, 2. Să- 
Bonev (B) 7,50 
LOUKAS ( 
(B) 17,91 m,
(r.p.) ; ciocan :

(R)

(G) 
. 3.

1. KATHIOTIS (G) 
rucan (R) 7,58 m, 3.
m ; greutate : 1.
18,19 m, 2. Hristov 
Iordan (R) 17,08 m
1. MANOLOV (B) 70,08 m. 2. Mou- 
taftidis (G) 68,22 m, 3. Schneider 
(R) 64,72 m; 4x100 m: 1. BULGA
RIA 40,3, 2. România 40,6, 3. Gre
cia 40,7.

Clasamentul după .prima reuniu
ne (alcătuit fără o decizie asupra 
probei de 400 m) : 1. România
22 p, 2. Bulgaria 19,5 p, 3. Grecia 
14,5 p.

La ora închiderii ediției se des
fășoară întrecerile din reuniunea 
a doua. Rezultatele lor și . clasa
mentul final al grupei — în nu
mărul nostru de mîine.

DE LA WIMBLEDON
A DOUA SĂPTĂMÎNĂ

LONDRA, 1. — Conform 
țiilor britanice, duminică a 
cie pauză în programul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Angliei. Gazonul de la „AU En
gland Club", senos uzat în cele 
șase zile de întreceri de pînă a- 
cum, a intrat în sumare reparații, 
în timp ce cei aproximativ 40 de 
concurenți rămași în cursă și-au 
luat o binemeritată odihnă. Prin
tre aceștia se află încă și campio
nul român Ilie Năstase, care —• 
eliminat din proba de simplu —• 
continuă în cele de dublu, alături 
de americanul Jimmy Connors, la 
masculin, ca și de compatrioata a- 
cestuia, californiana Rosemary Ca
sals. la mixt. Împreună cu aceasta, 
el numără pînă acum două victorii 
in clasicul turneu, obținute la edi
țiile din 1970 și 1972.'

Ziarele engleze și agențiile 
iernaționale de presă acordă

tradi- 
fost zi

in-
un

„CUPA CAMPIONILOR

larg surprinzătoarei înfrin- 
lui Năstase, în optimile de 
la simplu masculin. Comen- 

agenției ,,France Presse"
„cea mai

Ieri, în cea de a doua zi a probei 
de călărie din cadrul Campionatelor 
internaționale de pentatlon modem 
ale României, din nou o ambianță 
plăcută la baza hipică din Calea 
Plevnei, probînd interesul cu care 
iubitorii ■ de sport din Capitală ur
măresc această întrecere. Numero
sul public prezent în tribunele are
nei a fost de două ori cîștigat: a 
asistat, timp de trei ore, la un plă
cut și agreabil spectacol sportiv și 
— totodată — a petrecut o diminea
ță în. aer liber, bucurîndu-se de 
«oarele primei zile de iulie și res- 
plrînd aerul curat al parcului spor
tiv de aici.

După cum se știe, cea de a doua 
zi a probei de călărie programa ul
timele două serii de sportivi, o par
te dintre participanți evoluînd în 
cursul zilei de sîmbătă. Mai buna 
cunoaștere a cailor și a traseului de 
către concurenți a, făcut ca dumi
nică să se înregistreze rezultate evi
dent mai bune decît în prima zi, 
astfel că celor doi sportivi care au 
obținut punctajul maxim în dimi
neața de sîmbătă Ii s-au adăugat 
alți patru pentatloniști cu 1100 de 
puncte, ceea ce arată buna selec
ție a cailor pentru acest concurs.

EUROPENI" LA TENIS

9 Constantin Călina — cel mai bun timp pe traseu 9 Start bun al cadeților

noștri • Luptă strmsă in clasamentul pe echipe • Calul Trubadur a

adus cele mai multe puncte concurenților ® Azi, proba de scrimă

Așa cum se anticipa, echipa Un
gariei este, fără îndoială, cea mai 
valoroasă din acest concurs. Nu nu
mai pentru că a cîștigat detașat pro
ba de călărie, ci și pentru măiestria 
și siguranța cu care evoluează Ke- 
temen Peter, campion mondial în 
1970, Horvath Laszlo, campionul de 
anul trecut al Ungariei. Kaizer Lasz
lo și Sarfalvi Bela. Ieri, de pildă, 
Horvath a fost unul dintre cei pa
tru concurenți care au realizat punc
tajul maxim, cu un timp excelent 
(1:51,7), iar Kaizer a parcurs tra
seul fără nici o penalizare, dar cu 
un timp care a depășit doar cu 5,2 
secunde pe cel care asigură concu
renților punctajul maxim. Deci, 1090 
p pentru Kaizer. Remarcabilă, de 
asemenea, comportarea celor trei

AGENDA SĂPTĂMiNII
2— 7 T®NIS Turneul de la Wimbledon, a doua

«Aptămlnă.
2— 8 CĂLĂBIS Campionatele europene masculine de 

dresaj, la Aachen (R.F.G.).
2—12 SCRIMA Campionatele mondiale, la Gttteborg

(Suedia).
2—22 CICLISM Turul Franței
4 FOTBAL Irlanda de Nord — Brazilia (amical), 

la Dublin.
4— 7 CANOTAJ Regata Henley, la Londra.
4—19 LUPTE Campionatele europene de juniori, la 

Hvar (Iugoslavia).
ff FOTBAL Uruguay — Columbia (preliminarii

C.M., gr. 1 sud-americanâ), la Monte
video.

7- l ATLETISM Franța — Polonia, la Paris ; Bulgaria 
— R. D. Germană, la Sofia.

7—15 YACHTING Campionatele europene — clasa yolle 
470. la* St. CastilJ. (Franța).

8 fotbal

AUTO

Uruguay — Ecuador (preliminarii
C.M. gr. I, sud-americanâ), la Mon
tevideo.

Cursa de la zeltweg (Austria) — for
mula 11 ; Marele Premiu de la Nivelles 
(Belgia).^— mașini G.T.

sportivi francezi. Dominique Colla- 
dant (cu calul Colonel) a evoluat 
fără nici o greșeală pe traseu, acu- 
mulînd astfel 1100 puncte, după 
ce în prima zi ceilalți pentatloniști 
reprezentând Franța au obținut re
zultate bune, ceea ce face ca selec
ționata franceză să se afle pe locul 
secund. Un start bun au 
deții noștri. Ștefan Cosma, 
Rolik, Vasile Nemețeanu 
cel mai tânăr sportiv din 
și ruliu Golovici au condus bine 
caii pe traseu, reușind punctaje re
marcabile, care îi situează pe locul 
al treilea al clasamentului. în ce 
privește prima noastră selecționată, 
este de remarcat faptul că se află 
pe locul cinci, după prima probă. 
N-a lipsit mult ca Constantin Căli
na să termine învingător la călărie 
și, deci, să îmbunătățească consi
derabil și punctajul general al echi
pei, dar el a imprimat cursei un ritm 
prea ridicat, ceea ce a dus, inevita
bil, la greșeli. Este adevărat 
sportivul nostru a realizat cel 
bun timp din întregul concurs, 
cele trei doborîri de obstacole 
costat 96 de puncte penalizare.

rată rezultatele finale ale probei de 
călărie șl clasamentul pe echipe și la 
individual, înaintea . celei de a doua pro
be a întrecerii, scrima, programată azi 
dimineață, de la ora 9. în sala Floreasca 
din Capitală. Pe locurile 1—6 s-au clasat, 
eu același punctaj — 1 100 p — urmă
torii concurenți: Horvath Laszlo (Unga
ria), cu Șagbia, Kelemen Peter (Unga
ria). cu Guran, Karsten Reder (R. F. 
Germania), cu Trubadur; Dominique 
Colladant (Franța), eu Colonel, Pavel 
Kupka (Cehoslovacia), cu Trubadur. 
Bogdan Barczak (Polonia), cu Trubadur. 
Clasament pe echipe: Ungaria 3290 p. 
Franța 3156 p, România B 3144 p, Polonia 
3140 p, România A 3136 p, 
p. R. F. Germania 3044 p, 
2948 p, U.R.S.S. 2694 p.

Constantin

luat ca- 
Francisc 
(16 ani, 
concurs)

că 
mai 
dar 

l-au

Bulgaria 3090 
Cehoslovacia

MACOVEI

în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni* la tenis, formația TC Bar
celona a întilniț pe teren propriu 
echipa daneză Kjobenhavn Bold- 
klub. Temsmenii spanioli au cîști
gat cu scorul de 8—1. Singura vic
torie a oaspeților a fost realizată 
de Jan Leschly, care l-a întrecut 
cu 6—3. 6—3 pe Antonio Munoz. 
A.lte rezultate: Higueras — Chris
tensen 6—1, 6—1 ; Soler — 
Nielsen 6—4. 6—4 ; Zambra — 
Horner 6—1, 6—1; Munoz, Guerro- 
ro—Leschly, Hedelund 6—2, 6—4.

în urma acestei victorii, echipa 
TC Barcelona s-a calificat pentru 
faza finală a competiției, programa
tă la începutul lunii iulie la Bru
xelles.

spațiu 
geri a 
finală, 
tatorul 
consideră aceasta drept 
mare surpriză produsă în ultimii 
ani , la Wimbledon..." Iar „Asso
ciated Press" face comparația in
tre înfringerea de anul trecut, din 
finală, în fața lui Stan Smith, șl 
cea de acum, cînd „jucătorul ro
mân pierde în fața unui cvasinecu- 
noscut". In rubricile multor ziare 
apar date despre Sandy Mayer, în
vingătorul neașteptat al lui Năsta
se. Se amintește de faptul că tână
rul american a avut un start bun 
în acest sezon, cîștigînd primul 
turneu din indoor-ul american, 
disputat la Birmingham (S.U.A.). 
Recent, Mayer a cîștigat campiona
tul inter-universitar american, con- 
firmînd bunele sale posibilități. In 
ediția de anul trecut a marelui 
turneu de la Forest Hills, tot el a 
fost autorul unei surprize de pro
porții, eliminîndu-1 în turul trei 
pe asul cehoslovac Ian Kodes, la 
scorul de 5—7, 3—6, 7—6, 6—3,
6—1.

Acum, doi capi de serii — Ilie 
Năstase (nr. 1) și australianul Owen 
Davidson (nr. 7) — sînt șterșl de 
pe tabloul „sferturilor" masculine, 
în meciurile care vor decide pe 
semifinaliști se întâlnesc. în ordine : 
Mayer (S.U.A.) — Fassbender 
(R.F.G.), Metreveli (U.R.S.S.)—Con
nors (S.U.A.), Borg (Suedia) — 
Taylor (Anglia), Kodes (Cehoslova
cia)—Armitraj (India). în vedetă, 
se situează, desigur, întâlnirea din
tre campionul sovietic Alexandr 
Metreveli șl americanul Jimmy 
Connors, doi jucători care par în 
maximum de formă. în rest, Sandy 
Mayer, Jan Kodes și — singurul 
englez rămas în cursă — Roger 
Taylor, par a fi cei mai indicați.

La feminin, pronosticurile specia-

11,

liștilor merg pentru Margaret Court 
(Australia) în fața Olgăi Morozova 
(U.R.S.S.), Chris Evert (S.U.A.) la 
Rosie Casals (S.U.A.), Evonne Go- 
olagong (Australia) la Virginia Wa
de (Anglia), Bilile Jean 
(S.U.A.) la Kerry Melville 
tralia).

Continuă 
Sîmbătă 
după ce pierduse meciul de sim
plu, Ilie 
din nou pe teren,
Jimmy ~ 
partida 
(S.U.A.) 
cui s-a 
nericului, cînd tabela de scor ar 
6—6 în setul cinci, lată și alte re- * 
zultate înregistrate pînă acum, în ; 
această probă : Lihaciov, Metreveli 
(U.R.S.S.) — Perkins (Australia)
Pugaev (U.R.S.S.) 4—6. 6—4, 4—6, 
6—4, 6—3 ; Lall, Mukherjea (India) 
— Nowicki (Polonia), Pokorny 
(Austria) 8—6, 3—6, 6—3, 9—8 ;
Kotles, Kukal (Cehoslovacia) — Di 
Matteo, Zugarelli (Italia) 6—4, 6—1, 
8—6 ; Mayer, Scott (S.U.A.) — Hre- 
bec, Zednik (Cehoslovacia) 7—3, 
3—6, 2—6, 8—6, 6—3; Davidson,
Moore (Australia) — Lara (Mexic), 
Pinto Bravo (Chile) 7—5, 1—6, 3—6, 
6—0, 6—2 ; Fassbender, Meiler 
(R.F.G.) — Molina, Velasco (Colum
bia) 9—8, 6—2, 7—5 ; Cooper, Fra
ser (Australia) — Borg, Svensson 
(Suedia) 6—1, 6—4, 6—2.

întrecerile de 
seara, la citeva

tting
(Aus-

dubiu, 
minute

Năstase trebuia să intre 
împreună cu 

Connors, pentru a disputa 
cu perechea Machetle 
— Ramirez (Mexic). Jo- 
întrerupt, din cauza întu- « 

rata

LA GLASGOW

TEIÎEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul meciului de atletism, care

- — - - - —— intre echipei*
lane șl Angliei, 
dubli oamploa- 
propriul record 
cu timpul d«

prilejul meciului da i 
__ desfășoară la Leipzig, 
feminine ale K. D. Germi 
Penate Stecher (R.D.G.), 
nă olimpică, și-a egalat 
mondial la 100 m plat, 
10,».

Prim» * twuJul
*lavl«b disputat" * —
orașului Bsigrai

- ■_---- ------- ■ eiclto ai
»l»vl«l, dlspulatâ Sn circuit po »»r*x'J« 
orașului Bslgrsd. a ravanit rutierului ro- 
vletlc Valeri Ciaplîghln, cronometrat p« 
distanța da 42 km ou timpul de lh 
01:46. Pe locdrile următoare, la inter
val de secunde au sosit In ordine : Jen
sen (Danemarca), Tanev (Bulgaria), Ar- 
douen (Franța), Moskalev (U.R.S.S.), 
P edersen (Danem arca).

glezuiul Phil Read („M.V. Agusta”), care 
a parcura 113,270 km în 50:34,3, medie 
orară 1«,»T km. Pe locurile următoare 
s-au clasat australianul Ken Newcombe 
i -Koenig”) — 51:18,1 și francezul Char
les Bourgeois („Yamaha”) — 81:37,4. Cel 
mal rapid tur de circuit a fost realizat 
de Giacomo Agostini, cu o medie orară 
de 1»1,IS3 km. Proba rezervată moto
cicletelor cu ataș a fost riștigată de 
veet-gerznaM Klau» Enders șl Hali En
gelhardt („BMW") — medie orară 135,050 
km.

șah de 
încheiat 
Eflm Gheller 

,........       1 (Ungaria),
care au totalizat câte 9V, puncte. ~ 
locul trei s-a clasat 
goslavlâ) cu 8% p.
■
„Marele Premiu al Olandei” la motocl- 
clism, desfășurat la Assen, competiție 
contînd pentru campionatul mondial, a 
fost marcat de numeroase incidente. 
Trei dintre favorițil curselor — olande
zul Jan de Vries (clasa 50 cmc), suede
zul Kent Andersson șl spaniolul An
gel Nieto (ambii la dâ3a 125 cmc) — au 
fost victimele unor accidente. De ase
menea, cunoscutul campion italian Gia
como Agostini (clasa 500 cmc) a aban
donat din cauza unei defecțiuni meca
nice. In cea mal disputată cursă, — 
clasa 500 cmc — victoria a revenit en-

Turneul internațional ae
Hilversum (Olanda) s-a • 
victoria marilor. maeștri 
(U.R.S.S.) și Laszlo Szabo

la 
cu

... ,___ . Pe
Liubojevici (Iu-

Cursa da maraton desfășurată la Dembno 
Llubuske (In apropiere de Szczecin) a 
fost ctștigată de D. Truppel (R.D.G.), 
cronometrat pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2h 16:07,4. L-au urmat 
compatriotul său popow — 2h 18:34,0 
și polonezul Stawaj — *2h 22:04.0. La 
startul cursei au fost prezenți 109 atleți 
din Cehoslovacia, Finlanda, R. D. Ger
mană, Olanda, Turcia, Ungaria șl Po
lonia.

La Gainesville (Florida) s-au desfășurat 
campionatele de atletism ale S.U.A. re
zervate juniorilor. Cele mal bune re
zultate au fost obținute de Larry Shipp 
— 13,6 pe 120 yarzi garduri, șl Mark 
Schilling — 3:59,2 în proba de o milă. 
Iată ceilalți dștigători : 440 y — Farmer 
46,7 ; 440 y.g. — Schwab 51,9 ; 100 y —
Suggs 9,5 ; 220 y — Gilbreath 20,8 ; 3 000 
m obst. — Innes 9:01,6 ; lungime — 
Thompson 7,53 m ; suliță — Ewalikow 
74.35 m ; triplusalt — Lennox 15,52 m ; 
înălțime — Miles ?,13 m : greutate — 
Semkiw 19,54 m ; 3 mile — Birgin 
13:36,8.

GLASGOW, 1 (Agerpres). — Co- 
mentînd meciul de fotbal Brazilia— 
Scoția (1—0), disputat la 
in prezența a 78 000 de ! 
corespondentul agenției 
Presse relatează : „După 
repriză excelentă, care a 
mat publicul, jocul a fost 
țin interesant în partea a doua, cînd 
gazdele n-au reușit să egaleze, deși 
ocaziile nu au lipsit. Astfel, cu go
lul înscris de Johnstone în propria 
poartă, în minutul 33, campionii 
mondiali cîștigă, oarecum norocos, 
penultimul meci al turneului. Din 
punct de vedere tehnic, brazilienii au 
fost superiori, însă ei nu și-au pu
tut etala pe deplin întregul lor ta
lent din pricina „presingului** ad
vers și a vîntului puternic. Echipa 
braziliană a fost și de data aceasta 
sigură în apărare". Englezul H. 
Burns a condus formațiile :

BRAZILIA: Leao — Ze Maria, ' 
Perreira, Piazza, Antonio, Clodoal- 
do, Rivelino, Dirceu, Valdomiro, 
Cesar, Jairzinho.

SCOȚIA: McCloy — Grain. Jar
dine, Holton, D. Johnstone, Brem- 
ner, Haig, Dalglish, Parlane, Jor
dan, Morgan.

★
Turneul internațional de fotbal 

de la Bâdajoz (Spania) a fost cîști
gat de Benfica Lisabona, care a învins 
în finală cu 5—2 (3—1) pe Steaua Ro
șie Belgrad. în semifinale, Benfica a 
învins Malaga, cu 7—1, în timp ce 
Steaua Roșie a eliminat pe Espa- 
nol Barcelona cu 1—0.

Glasgow, 
spectatori 

France 
o primă 
entuzias- 

; mai pu
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