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• Sportivii români au mai
cucerit două medalii de argint 

și una de bronz
(Amănunte în pag. a 4-a)

____________

IERI S-A INAUGURAT SEZONUL OFICIAU DE FOTBAL

POLITEHNICA TIMIȘOARA, RAPID Șl STEAOlil ROȘE,
PRICII LIDERI Al NOULUI CAMPIONAT DIVIZIONAR A

FINALA UNUI REUȘIT „FESTIVAL
AL SPORTULUI SĂTESC DE MASA"

Timp de două zile — simbătă și 
duminică — în acest vechi oraș 
teleormănean a fost o sărbătoare 
sportivă in adevăratul înțeles al 
cuvîntului. De pretutindeni, din 
sate și comune, au venit aici sute 
de tineri pentru a lua parte, ca 
sportivi sau spectatori, la întrece
rile finale ale Festivalului sportu
lui sătesc de masă dotat cu Cupa 
Teleormanul.

Au participat tovarășii: general 
locotenent Marin Dragnea. prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., Jean 
Tudor, secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., Gheor- 
ghe Manolache, președintele 
C.J.E.F.S. Teleorman, Ilie Mirescu, 
președintele U.J.C.A.P. Teleorman. 
Anghel Bodîrlău, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid.

Interesant de consemnat, încă de 
la început, este faptul că ideea 
organizării acestei întreceri de ma
să a pornit de la redacția ziarului 
județean „Teleorman1* în urmă cu 
două luni (redacție care a sprijinit 
apoi permanent desfășurarea între
cerilor) și că ea a fost imediat îm
brățișată și sprijinită de către toți 
factorii care puteau contribui la 
reușita ei. A fost sau nu, bine or
ganizată, reușită, această mare în
trecere? Răspunsul se desprinde 
clar din faptul că, timp de două 
luni, la întrecerile din cadrul aces
tui festival au participat circa 
25 700 de tineri și vîrstnici. Regu
lamentul competiției a limitat în
trecerile la: fotbal (la care nu se 
putea nicicum renunța), atletism 
(cu predilecție spre alergări) și ci
clism. Pretutindeni entuziasm.

Și au început să apară florile 
acestei inițiative. In așezările, mai 
mari sau mai mici din cîmpia Du
nării — teritoriu al țării noastre 
in care sportul are vechi tradiții 
— au început să fie consemnate 
fapte care dovedesc emulația de 
care s-a bucurat acest festivei 
sportiv: la Bujoreni s-a născut 
cea mai complexă bază sportivă 
(terenuri de volei, handbal, pistă 
aplicativă, arenă de popice), pen
tru desemnarea Analiștilor la ci
clism s-au organizat 83 de con
cursuri (unele pe pistele din jurul 
terenurilor de fotbal, altele pe șo
sele) la care au participat 1 660 de 
concurenți, In comuna Fresinet s-a 
înființat o echipă de fotbal. Aso
ciația Spicui din Toporu s-a pre
zentat cu 192 de atleți, cei din Si-

liștea Nouă du solicitat organizato
rilor să se joace și volei, spontan 
s-au organizat întreceri și la alte 
sporturi ca de pildă: tenis, lupte, 
handbal. Ba la Nanov a avut loc 
și un concurs de motorete.

Totul s-a disputat entuziast, cu 
pasiune, intr-o perfectă sportivita
te. Iar cele mai bune rezultate au 
fost răsplătite cu premii acordate 
de către organele locale (circa 
30.000 lei), de către CJVJI.F.S. (cir
ca 35 000 lei) constind din echi
pament, rachete, mingi, plase șa. 
Să consemnăm toate rezultatele în
registrate Za finală este mai greu. 
Vom arăta totuși, printre altele, 
că în totalitate întrecerea pe iu
de} a fost cîștigată de sportivii 
din... satul Săele; că la fotbal in
tre primele patru echipe (l. Săele; 
2. Smîrdioasa ; 3. Lăceni; 4. Siliș
tea Nouă) două sint din sate (Sâ- 
ele și Lăceni); că Petre Pantea (din 
Butoreni) a cîștigat trei probe at
letice: 100 m, 200 m și S00 m, iar 
Rodica Țelea (Crîngeni) cursele dc 
100 m și 800 m; primul ciclist din 
cei 80 de finaliști este Mihai Re- 
zeanu (Săele).

A fost frumos, demn de toată 
lauda. Bravo teleormănenilor !

Modesto FERRARINl
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ETAPA VIITOARE (15 august)

• Gherghe Berceanu are șan
se să-și adauge singura medalie 
ce-i lipsește din colecție — acea

— POLITEHNICA IAȘI
— STEAUA
— DINAMO

— F.C. CONSTANTA
— PETROLUL
— C.S.M. REȘIȚA
— U.T.A.
— UNIV. CRAIOVA
— ASA. TG. MURES
— RAPID
— „U" CLUJ
— SPORTUL STUD.
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U.T.A. — SPORT CLUB BACĂU
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1— 3. POLITEHNICA TIMIȘOARA 
RAPID 
STEAGUL ROȘU

4— 6. C.F.R. CLUJ 
F.C. ARGEȘ 
POLITEHNICA IAȘI

7—12. C.S.M. REȘIȚA 
DINAMO ' 
F.C. CONSTANTA
JIUL 
STEAUA 
UNIV. CRAIOVA

13—15. FETROLUL
SPORTUL STUDENȚESC 
„U" CLUJ

16—18. A.S. ARMATA TG. MUREȘ
SPORT CLUB BACĂU
U.T.A.
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SPORTIVI ROMÂNI LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

„CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI**, LA PATRU 

DISCIPLINE
întîmpinarea zilei de
C.M.E.F.S. București 
numeroase competiții

Tn 
gust,- 
nizat 
în care au fost angrenați 
mii de salariați din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Un loc important în șirul aces
tor manifestări îl deține „CUPA 
.MUNICIPIULUI BUCUREȘTI", care 
programează întreceri Ia patru dis
cipline sportive (fotbal, handbal, 
popice și volei), consumîndu-se pînă 
în momentul de față, fazele pe aso
ciații, grupe de asociații și sec
toare. Actul final va prilejui, in 
zilele de 15 și 16 august, un adevă
rat festival 
cînd pe 
reștene, 
sectoare 

fruntașe.
O altă 

„CUPA 
și tenis 
(I.R.M.E., 
namo 
Unirea ...... 
se întîlnesc săptămînal în pasio
nante confruntări care se desfășoară 
pe terenurile „Electromagnetica" și 
„23 August", urmînd ca laureata să 
fie cunoscută în ziua de 13 august, 
cînd sînt prevăzute ultimele jocuri.

Partidele de tenis de cîmp sînt 
rezervate sportivilor juniori și vor 
debuta in următoarele zile.

Dumitru NEGREA, coresp.

23 Au- 
a orga- 

de masă
sute și

a! sportului de masă, 
unui din stadioanele tucu- 
reprezentantele celor oot 

locurileîși vor disputa
este și 

handbal 
echipe 

, Di- 
Jilava.

interesantă acțiune
23 AUGUST- la 1 
de cîmp. Șase 

Electromagnetica, 
Bâneasa, Cauciuc 
Fabrica de ace și Spartac)

ÎNTRECERI POLISPORTIVE

LA CARANSEBEȘ
Paralel cu frumoasele rezultate 

obținute în cadrul întrecerii pen
tru realizarea planului cincinal 
înainte de termen, muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și maiștrii Com
binatului pentru prelucrarea _ lem
nului din 
pină ziua 
numeroase

Disputele ce vor fi organizate cu 
acest prilej, la fotbal, volei, tenis 
de masă, șah și popice vor atrage, 
cu siguranță, pe terenurile și ba
zele sportive de aici, numeroși iu
bitori ai sportului din secțiile 
acestei ■ unități industriale.

Nicolae MACDA — coresp.

orașul Caransebeș, întîm- 
de 23 August și prin 
activități sportive.

mari co.n- 
„UNIVER-
De multă 
două de-

Teheran.

a c_a-

Peste cîteva zile, echipele de 
pte ale țării noastre se vor pre- 
nta ia arena unei nai 
■Citii internaționale —

de campion mondial universitar
• Alți luptători de la greco-romane se pot situa printre fruntași
• Universiada — un ultim test înaintea campionatelor mondiale

de la

EXCURSIE CICLOTURISTIC A

Ieri dimineață, Un gr 
ticanți ai cicloturismuli 
cipat la o excursie cu b 
în pădurea Mogoșoaia. Z 
desigur, o prezență mai ni 
la o acțiune care oferea 
posibilități de a petrece 
util acest sfîrșit de s 
Din păcate, promisiunile Corni 
orășenești de specialitate s-au do
vedit prea puțin conjugate cu ac
țiunile necesare unei mobilizări 
corespunzătoare. Credem, insă, că 
cei care au lipsit își pot regreta 
absența. Pentru că a fost, într-ade- 
văr, o duminică splendidă pentru 
cicloturism, pentru că în tot 
timpul traseului, ca și în ceasuri
le petrecute la Mogoșoaia, au dom
nit entuziasmul și buna dispoziție, 
toți participanții, tineri sau— 
te vîrstnici simțindu-se bine 
în mijlocul naturii.

Minicaravana cicloturiștilor 
cuprins, cum spuneam, puțini 
ticipanți, dar toți, oameni care iu
besc acest gen de a face mișcare 
și de a căror pasiune pentru sport 
ne-am convins însoțind u-i spre 
locurile de agrement ale pădurii 

Mogoșoaia.

foar- 
aiei.

a 
par-

carnea s-au 
remarca-. Floria Lnpaieso, Ai- 
drei Rădulescu. Couraatis Rădn- 
iesc*. Io» Oliree ■ și alfa). sa joa
ce fotbal și volei. să înoate...

Am stat de vorbă cu mai mulți 
dintre partspanți. Cazi practică 
cicloturismul de foarte mulți ani: 
Constantin Iouescu, Vos-.le Geor
gescu. Loorențiu Bâloșa au depășit 
cu mult cinci decenii de vârstă, 
dar alături de ei. am putut intîlni 
și tineri sau foarte tineri, a căror 
pasiune pentru bicicletă este deo
sebit de recentă Unul dintre aceș
tia este George Oancea (care ne-a 
mărturisit că cicloturismul este, 
deocamdată, o poartă spre ciclis
mul de performanță de mai tirziu), 
in vârstă de 13 ani.i elev in clasa

(Continuare in pag. a Z-a)

fruntări, de a-si înscrie numele 
pe tabelele de onoare ale ediției 
inaugurale. Universiada constituie, 
fără îndoială, un ultim și excelent 
test înaintea campionatelor mon
diale, programate La începutul lu
nii viitoare (6—14 septembrie), la 
Teheran.

Confruntările de la Moscova se a- 
nunță puternice și deosebit de difi
cile. At!t la greco-romane cit și 
Ia libere, vor evolua sportivi renu- 
miți pe plan mondial.

Universitarii român; vor fi re
prezenta; de o echipă completă 

■eco-romane și de 4 concurent! 
bere.
ă componența primului lot: 
<rphe Berceanu (cat 48 kg), 

(cat. 52 kg), Mihai Bo- 
(cat. 57 kg). Ion Păun (cat. 
;g). Tiberiu Horvath (cat. 63 

kg). Adrian Popa (cat. 74 kg). Stai- 
Otteenn (cai. 82 kg). Nicolae 

. 90 kg). Adrian Sablov- 
100 kg) și Victor Dolio- 
■100 kg); La lupte libere 

>c.pa: Ion Aropu (cat 52 
Emiiian Cristian (cat 68 kg), 
r Io~ga (cat 82 kg) și Ladis-
Șimon (cat —100 kg'.

Desigur, speranțele noastre sfat 
•eptate fa primul rind spre 
âăorii de la clasice, unii dintre 

recomandați de suc-
Costin CHIRIAC

i Conîfjrue’e fn paa a 4-a)

Primul cuplaj al sezonului a avut un start lent și un final pasionant. 
Poate că la aceasta a contribuit și nocturna care animă întot
deauna jucătorii și tribunele. Bineînțeles că după primele 90 de 

minute ale echipelor primei divizii concluziile ar putea fi cotate drept 
un simplu joc al cronicarului, dar, în ciuda acestei premise firești, ele 
se impun — cel puțin pentru momentul actual.

Steaua a pierdut un punct, în ultimul minut de joc, recidivînd intr-o 
formă de risipă, foarte normală, de altfel, pentru un atac (cîndva sonor) 
care cuprinde ,,dintr-un foc", trei jucători tineri, incapabili, deocamdată, 
să înțeleagă sensul jocului combinativ. Această formă de risipă și-a 
găsit o expresie perfectă in faimoasele ocazii ale lui Marcel Răducanu, 
inapt să lupte pentru culorile echipei sale cu mijloacele de fond ale 
talentului său recunoscut, el preferind, în continuare, jocul facil al fen
tei gratuite, care face doar savoarea celei mai tinere promoții de su- ■ 
porteri a steiiștiior. Tot aici se înscrie și naivitatea cu care Dumitru a 
ridicat mănușa aruncată cu viclenie de Beldeanu, „reușind" să trans
forme meciul Steaua — C.S.M. Reșița intr-un duel Dumitru — Beldeanu, 
în care internaționalul care vrăjise tribunele de la Nice nu avea decît 
de pierdut. (Un cuvint de laudă pentru echipa reșițeană, metodică și 
ambițioasă, în care doar Atodiresei are un permis de fantezie).

Jocul-vedetă a fost mult mai palpitant. F. C. Constanța a apărut 
într-un echipament de vacanță, prea puțin fotbalistic, dar, foarte cu- 
rînd, tribunele aveau să-și dea seama că „marinarii" nu și-au prea 
pierdut timpul in această vară. Echipa lui Hașoti și-a dat — e limpede 
— seama că fotbalul nu se poate naște doar din elanuri. Ea a apărut 
pe gazon radical schimbată, fiind, cel puțin în momentul de față, 
marea cîștigătoare a perioadei transferărilor. La startul acestui cam
pionat, F.C. Constanța și-a rafinat jocul în apărare, Jurcă fiind un 
fundaș mult mai tehnic decit Stoica. Mijlocul terenului are în Vigu un 
half decis să demonstreze că resursele sale nu sînt nici pe departe 
sfîrșite. In atac, fugosul Lică, pînă ieri doar romanticul cavaler rătăcitor 
al Universității clujene, s-a integrat în numai cîteva zile în trepidația 
unei echipe mai puțin visătoare.

Meciul Dinamo — F.C. Constanța a avut destule momente de 
dezlănțuire. Prin jocul lor înaripat, in care calculele remizei n-au intrat 
in arenă — măcar în această primă etapă I — constănțenii au sondat 
resursele actuale ole campionilor, prilejuindu-le destule reflecții nu prea 
îmbucurătoare. F.C. Constanța a alergat mai mult, a trecut peste nenu
măratele obstacole de rutină ale campionilor, a pornit serii de atacuri 
spre poarta lui Constantinescu, o cîștigat bătălia mijlocului și a stîrnit 
permanent acest meci al rivalităților, poate șl cu amintirea înfrângerii 
la limită care a decis, în fapt, campionatul trecut, în finalul său de 
iunie.

Cuplajul de ieri a fost dominat de F. C. Constanța, adică de o 
echipă care a mers pe sirmă în finalul campionatului trecut, dar care a 
știut să revină cu o nebănuită vigoare. Testul marinarilor este, de fapt, 
momentul cel mai frumos al etapei șl — dacă vreți — o binevenită 
„cravașa" în marea cursă care începe.

t
loan CHIRILA

BRAILEANUL COSTEL VIZITIU
CIȘTIGATOR AL „CRITERIULUI INTERNATIONAL3

AL JUNIORILOR" LA
telefon).

pe aleile
CLUJ, 12 (prin

Duminică dimineață, 
dx» jurai hotelului Napoca și ale 
parcului situat în apropiere, s-a 
desfășurat cea de a III-a etapă a 
„CRITERIULUI INTERNAȚIONAL 
AL JUNIORILOR" la ciclism, a-

PREMIUL ZIARULUI MUNCA" LA MARȘ
SA BUCURAT DE UN REAL SUCCES

că dimineața, din 
Palatului Telefoanelor s-a dai 
tul fa întrecerile celei de a 13-a 
ediții a premiului ziarului „Munca” 
la marș. Numeroși spectatori au 
fost prezenți pentru a-i aplauda 

;le 16 echipe ce 
pe principalele artere 
Alături de mărșălui

au participat și con- 
U.R.S.S„ Cehoslovacia

fața 
star-

pe sportivii din cel 
s-au întrecut 
ale Capitalei 
tarii români 
curenți din 
și Italia. în program a figurat, îm
preună cu probele clasice, și o 
cursă pentru veterani. La capătul

celor 30 km (ștafetă), locul I a re
venit selecționatei ziarului „Mun
ca” alcătuită din Constantin Ena- 
che, Ion Găsitu și Constantin Stan. 
cu timpul de 2h 14:59. Pe locul II 
cu timpul de 2h 16:12,4. a sosit 
echipa P.T.T., formată din Perși- 
naru, Staicu. Jugânaru, iar pe 
locul III echipa TRUD (U.R.SS). 
cu timpul de 2h 17:12,4. formată 
din Serghei Grigoriev, Anatoli Te
rentiev și Karlis Apalais. Pe locul 
IV, Dinamo București cu timpul 
de 2h 18:37,2; locul V: Selecționata

Munca II, cu timpul de 2h 25:33,2; 
locul VI: Tirnava (Cehoslovacia), 
cu timpul de 2h 32:02, Ia categoria 
veterani, pe locul I s-a clasat for
mația P.T.T. București, cu timpul 
de 2h 57:50. echipa fiind alcătuită 
din D. Paraschivescu, Ion Urse și 
Valeriu Mitrea.

La încheierea competiției, orga
nizatorii au oferit primilor clasați 
frumoase premii. Un premiu de 
consolare i s-a oferit celui mai în 
vîrstă participant, Ilie Dobrescu.

Niculae D. NICULAE

CICLISM
ceasta ultimă etapă reunind la 
start 58 de tineri rutieri din R.D. 
Germană, Ungaria și România.

Traseul a prevăzut parcurgerea a 
18 ture de cite 1,8 km însumînd 
32,4 km.

Avînd un finiș excelent, repre
zentantul Ungariei, Sarkadi Nagy, 
a trecut primul linia de sosire, 
în 48 de minute, fiind urmat de 
un pluton compact, alcătuit din 
14 rutieri. Pe locul II s-a clasat 
Simion Komică de la Șc. sp. 1 
București cu 48:03, iar pe poziția 
a treia s-a situat Aurel Ciobanu 
de la Voința Ploiești.

„CRITERIUL INTERNAȚIONAL' 
AL JUNIORILOR" a fost cîștigat 
de brăileanul COSTEL VÎZlTIU, 
— elev al antrenorului Mihail Si
mion — care a totalizat în cele 
trei etape 4h09:13. El a fost urmat 
în clasamentul general de Aurel 
Ciobanu (Voința Ploiești) Ia 18 
secunde și de Franz Uhlmann 
(R.D. Germană) și Adrian Ionescu 
(Voința Ploiești) la 44 de secunde.

Luni se desfășoară în jurul ora
șului Cluj proba de 100 km con
tra timp pe echipe din cadrul cam
pionatelor republicane pentru se
niori j

Fr. LAȘZLO
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Ctcloturtștilor pedalează spre pădurea Mogoșoaia

EXCURSIE

Finala campionatului republican

GH. OPROIU SI E

CICLOTURISTICĂ
LA MOGOȘOAIA

(Urmare din pag. 1)

a VlI-a, la Școala generală nr. 
49. De altfel, el a cîștigat și pre
miul oferit celui mai tînăr dintre 
participanți. Titlul de „decan de 
vîrstă** a fost oferit lui C. Iones- 
eii, pentru cei 73 de ani ai săi...

Despre frumusețea Hcioturismu- 
îm te poți convinge, firește, cel 
mai " bine, eînd participi la astfel 
d.e acțiuni, alături de foști cicliști 
de performanță, acum fervenți 
animatori și propagatori ai acestui 
sport, ca Iulian Gociman. Victor 
•Voloșiu, Vasile lonițd sau Valen
tin^ Ioneseu. Pe toți aceștia i-am 
Sntîlnit, ieri, printre paiticipanți 
jși, nu .
frumusețea acestei discipline 
făcut auzite în momentele 
pauză.

După programul sportiv 
excursiei de duminică de Ia pădu- 
xea Mogoșoaia. s-au împărțit pre
mii (C.E.F.Ș. al sectorului 8 a pri
mit Cupa „Sportul- pentru cea mai 
bună mobilizare) și diplome. Dar, 
cîștigul cel mai mare al excurșjei 
cicloturistice de ieri a fost la capi
tolul bunei dispoziții și al sănătății 
participanților, și. sperăm. în di
recția convingerii lor ca. și in vii
tor. să fie prezenți la startul unor 
acțiuni similare.

Pe toți
ieri, printre

arareori, poveștile despre 
! S-au 

da

al

„CUPA SPERANȚELOR?1 LA OINĂ

0 COMPETIȚIE PRIN CARE SPORTUL NOSTRU NATIONAL
POATE CIȘTIGA IUI POPULARITĂȚI Șl VALOARE

IAȘI, 12 (prin telefon). O nouă 
ediție încheiată a „Cupei speranțe
lor**, un nou succes al olnel ! în 
foarte puține cuvinte, astfel poate 
fi caracterizată această competiție, 
rezervată pionierilor, la al cărei 
start final au fost prezente 19 
echipe, selecționate da județe. în 
timpul celor patru zile cit a durat 
competiția am discutat eu aproape 
toți profesorii, conducători ai eciii. 
pelor, și. cel puțin, citevg opinii 
expuse de interlocutori merită a fi 
făcute puhlice. Dar, mai înainte, 
vom spune că este de-a dreptul 
impresionantă grija unor cadre ‘ di
dactice din localitățile rurale pen
tru ca oira să nu dispară în ano
nimat. Cei mai mulți dintre pro
fesori au cu totul alte specialități 
deck educația fizică, dar pentru că 
au jucat oină în tinerețea lor — 
unii cbiar cfte 20 sau 30 de ani. 
cum este cazul dascălului de limba 
română Ch. Dânescu din Rados (iud. 
Gorj). sau aj lui Vasile Ciuștee, din 
Gherăești — pu concep cu ’ ’ 
chip ca aceșt frumos ‘sport 

alterat
poate irepritidc' 

sâ-si recapete 
de altădată, 

entuziasm

uitat sau
Ge s# 

ca oină 
laritatea 
cu atîta

nici
Sâ

un 
fie

pentru 
__ popu- 
despre care 
ne

Antonie Tofan. Gh. Pană, . _ 
Buftea și alții ? Mai întîi este 
cesar ca în clasele I—IV. dar și în 
celelalte, o parte a timpului afeg-

vorbeau
Popesc u- 

‘ ne-

TINERII ȚINTAȘI DE LA C.S. ȘCOLAR BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTORI IN „CUPA 23 AUGUST

A

U

n
După o pauză destul de îndelun

gată, poligonul Tunari din Capi
tală a cunoscut din nou, zilele aces
tea, freamătul concursurilor. Ai i 
s-a disputat, sîmbătă si duminică, 
într-o organizare foarte bună 
Clubului sportiv școlar. ,.Cupa 23 
August**, o întrecere la cele mai 
populare probe de tir. Pe standu
rile de tragere s-au aliniat. In cele 
doua zile de concurs, peste 90 de 
concurenți din 11 secții de perfor
manță, majoritatea comoetitorilc-- 
-*•52 — fiind la pușcă (standard 
Și aer comprimat). întrece 
toate că nu s-au încheiat 
zultate ..mari- '(majoritatea 
?or fiind foarte tineri și la 

sportive) 
țla tojte

ri

Tlie, CJ 
cu re 
țintași 
Incepu- 

au fost 
........................... _ probele 

protagoniștii dind o luptă pasionantă 
unul Joc cit mai

tu! carierei lor 
reușite, aproape

U

pentru ocuparea 
bun în clasament.

Pe primul plan s-au situat re
prezentanții clubului organizator, 
care au avut o comportare foarte 
buna și cîștigat trofeul pus în 
joc (antrenori : P. Goreti și I, Vă
carii). Performerul nr. 1 al com
petiției căruia i s-a decernat cupa pen
tru cea mai bună performanță, a fost 
tot un sportiv de la C. S. Școlar, 

î probe 
și aer 
un tî- 
Ciutea, 
dificilă 

la 50 m 
t foarte 

Dintre cei remarcați în

nr.

s.
cîstigător ’a două 
liber (503 o) ;

F. Ciulea, 
de pistol 
«ompriraat (357 p). Pentru 
năr de 16 ani cum este 
cifra de 503 p la o probă 
de pistol, unde ținta se află 
distantă, constituie urt începu' 
promițător.
mod deosebit se cuvine să amintim 
și pe N. Vin(, 
deși debutant 
pistol sport s-a 
cu un rezultat

de la Steaua, care 
Ia un concurs de 
clasat pe primul Joc 
mulțumitor, iar la 

ah <= două probe de pișto) s-a nu
mărat printre cei premiați. N. Vinț 
are 17 ăni, este elev în clasa a Xl-a 
a Liceului nr, 25 si este antrenat 
de 6 luni, de cînd practică tirul, 
de către T. Coldea.

lată rezultatele tehnice : 
standard 60 focuri poziția 

Tătaru (Cutezătorii)
Pană (C. S. Școlar) 
Oncică (C.S.M.B.) 575

arma
culcat :
582 p.
578 p»

P, 4.
575 P,

1. G.
2. V.
3. M.
Ansi Ipimachi (Voința Iași)
’ — - ■ - — s'eolar) 575

S. Școlar I 
1 1721

5. Gh. Lutescu (C. S.
p. Pe echipe : 1. C.
7 726 p. 2. Cutezătorii I 1721 p, 

C.S.M.B. I 1697 p ; 3x20 focuri : 
V. Pană 540 p, 2. M. '
3. C. Berea (Șc. sn.

Oncica 532
1) 531 p, 

p. 5. Mar- 
525 p. Pe

1.
P,
4. I. Mihai (Olimpia) 531 
gareta Vochin (C.S.M. B.) 
echipe t 1. C.S.M B. 1580 p. ?. C. S. 
Școlar 1570 p, 3. Cutezătorii 1517 p. 
Pistol liber 60 f : 1. E. Ciutea
(C. Ș.. Școlar) . ,593 p, ?. N. Vinț 
(Steaua) 494 p. 3. M. Medrea (C. S. 
Școlar) 491 p. 4. E. Seceleanu (Olim
pia) 487 p, 5. I. Petre (C. S. Șco
lar), 487 p. Pe .echipe; 1. C. Ș, Școlar 
1481 p, 2. ^Steaua 1401 p. Pistol 
sport 30+30 f t 1 N. Vinț 549 p 
(2694-280), 2. Gh. Călimuș (Metalul)

• Vanca (C. S. Școlar) 
Mărgărita <C. S. Școlar) 
. Sisoe (Steaua* 537 n.

1. Steaua 1610 p. 2. 
1592 p. 3. Olimpia 1092

545 p, 3. A
545 P, 4. V.
f.38 p. 5. D.
Pe echipe :
C. S. Școlar
p Pistol viteză M f ; L P. Gherghina 
țC. " ~ ‘ —
î* _
G. Enea (Sîeasia) 526 p 5 (C - 
comprimat 49 f 
pia) 353 p, 2 
lași) 353 p.
343 d, 4. P.

tat activităților sportive să fie fo
losit pentru dezvoltarea oinel ; tn 
același timp studenților care absolvă 
I.E.F.S.-ul să le fie predate mai 
multe noțiuni de oină pentru a 
putea, astfel, să devină instructori 
și antrenori în școlile din localită- 
țiie unde urmează să-si desfășoare 
activitatea.

Revenind la competiția recgnt 
încheiată, consemnăm opinia prof. 
FI. Mț*raru, membru al Biroului 
Executiv al C.N.E.F.Ș., șeful comi
siei sport a C.N.O.P. : „Este indis
cutabil că am asistat la un salt de 
calitate al oinei. Echipele au fost 
mai bine pregătite, și corespunzător 
dotate cu echipanicnt Dar, ceea 

ce se cuvine, în primul rînd, re- 
mandat, este interesul care se ma
nifestă in tot mai multe scoli gene
rale. din partea cadrelor didactice 
Pentru revitalizarea oinei“.

Cor.tinuînd ordinea ideilor expuse 
de interlocutorul nostru, să adău
găm că tot mai multe conduceri de 
școli, organizații de partid și con
silii populare sprijină ‘echipele și 
pe animatorii din conipne ai oinei, 
condiție eșejițială pentru a- 
ceastă disciplină. în acest sens — 
i-entru a oferi doar un singur 
exemplu — este de felicitat tov. 
P. Stanciu, secretarul Comitetului 
de partid și primarul comunei Ți- 
țeștl (jud Argeș) care se ocupă 
efectiv de cele opt echipe
comună, cărora 
pentru a avea

Iată, deci, că 
cum este oină, 
drăgit de cppii 
să reintre în actualitate. Un mare 
merit îl au. fără îndoială, organi
zațiile de pionieri din școli. Tre
buie însă ca ele să fie ajutate și. 
așp cum reiese din Holărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R.. celelalte organe 
cu atribuții în domeniul sportului 
să colaboreze de așa manieră, in
el; oină să devină sportul de masă 
cel mai îndrăgit în scoli.

★
La Iași., s-au jucat 

ciuri, cîștigătoarea

le-a creat 
un teren 
un sport 

necostisitor 
și tineret.

din 
condiții 
speeipl. 

complet 
și în- 
începe

au.

S. Școlar) 547 p, 2. M
». 3._ V. Mărgărita o3B

S._ Școlar) 510 p. Pușcă
l 1. I. Mihai 
C. Comirzan

Medrea 
; p. 4.

Vanca 
cu atr 
(Olinj-

63 de me- 
cupei fiind de- 
disputarea unul 
care au jucat : 
Se

k) și 
Pentru i

3.
F

i)
41

F,
-e.nor prof

I- 4 ». A

Tr

Ghe- 
^en.

Bz.s*i

Pe echipe î
2 Olimoia I
996 p. Pistol
1. E. Ciutea 337 p, 2. Sjlvra Rs; 
(Metalul) 354 p. 3. N. Vinț 352 p.
4. P. Gherghina 352 p. 5. E. Sece- 
leanu 343 p. Fe echipe : 1. C. S 
Școlar 1150 p, 2. Steaua 11® p, 
3. Olimpia 1095 p. Clasament gene- 
ral : 1. C. S. Școlar 26 p, 2. Cute
zătorii 26 p. 3. C.S.M B 29 o. 4 
Voința Iași 32 p. 5. Olimpia 35 p.
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L GAVtUESCU

BRAȘOV, 12 (prin
Campionatul de 
astă primăvară, 
ulijma secvență, 
că La două din 
care au figurat 
nătorii titlurilor 
noșcuți (Șt. Chițu la clasa 250 cmc 
și E. Mullner la motorete Mobra), 
mii de brașoveni au venit, totuși, 
pe traseul din Valea Răeădăului 
pentru a asista Ia disputele finalei 
Traseul a tentat la viteză pe con
curenți, ceea ce a d^ț un pluș de 
atractivitatț* disputelor decisive de 
la clasele 500 cme și juniori, unde 
șansele la primele locuri 
deschise.

Duelul dintre liderul 
500 cmc. P. Filipescu din 
și localnicul 'Tr. Moașa, principa
lii candidați la șefia clasamentu- 
tului final, s-a încheiat, de data 
aceasta, cu victoria brașoveanului, 
însă primul alergător și-a menți
nut avansul care îi era necesar 
pentru a îmbrăca tricoul de cam
pion. P. Filipescu, deși nu a evo
luat în actul final la adevărata 
lui valoare, merită cu prisosință 
eununa de lauri, deoarece a avut 
o comportare constant bună de-a 
lungul celor opt etape.

Maj pasionantă — prin numeroa
sele șrfiiinbări de .iejrarjiij surveni
te de îa P manșă la alta — a'fost 
confruntarea juniorilor, învingăte- 
rul fiind cunoscut aida după ulti
ma tură. în persoana lui Gh. O- 
proiu. elevul antrenorului concu
rent Șt. Chițu.

Cum s-au comportat ceilalți doi

telefon). — 
motocrcs, început 
și-a derulat azi 

în ciuda faptului 
cele patru probe 
în program deți- 

erau deja cu-

erau

clasei
Tg. Jiu

SPIRIDON HERGHELEGIU
[C.S.M. CLUJ] DOUA

NOI RECORDURI

NAȚIONALE LA HALTERE
în cadrul unui concurs de ve- 

riiieare, halterofilul clujean Spi
ridon Herghelegiu (C.S.M. Cluj) a 
doborît d'ouă recorduri naționale 
la categoria grea. La stilul „arun- 
cet“ el a obținut 187.5 kg (vechiul 
record 185 km), iar la totalul ce
lor două stiluri 327,5 kg (vechiul 
record 325 kg).

de molocros

irP. FILIPESCU

958W

virtuali campioni? Șt.alergători,
Chițu, căpitanul echipei reprezen
tative, și-a onorat încă o dată 
cartea de vizită, cîștigînd ambele 
manșe ale seniorilor (participanții 
la clasele 250 și 500 cmc au con
curat împreună), ceea ce ne în
dreptățește să sperăm că va face 
o figură frumoasă, duminica vii
toare în Iugoslavia, în „Cupa Du
nării", competiție al cărei lider 
este. Dacă s-ar fi alcătuit un cla- 

. sament general al celor doug clase,
Șt. Chițu — care a cîștigat aproa
pe toate etapele — ar fi devenit 
campion absolut al seniorilor.

Campionul „Mobrelor“, cel mai 
tînăr alergător, E. Miiller (14 ani) 
și-a reconfirmat superioritatea față 
de partenerii lui. anunțîndu-se ca 
un motocrcsist de nădejde.

Vremea splendidă, organizarea 
ireproșabilă, precum și dorința a- 
lergătorilor de a ocupa un loc cit 
mai bun în clasamentele finale 
au oferit numeroșilor spectatori o 
reuniune interesantă, un spectacol 
sportiv de calitate. Alătur; de cam
pionii pe anul 1973, printre anima
tori s-au mai numărat D. Moțișan, 
Fr. Szinte, Th. Bălănoiu și C. Go
ran.

Iată cîștigătorii ultimei etape : 
cl. 70 cmc — E. Miiller (Torpedo 
Zărnești); juniori — Gh. Oproiu 
(Poiana Cîmpina): 250 cmc 
Chițu (Poiana 
— Tr. Moașa 
ȘQV).

Clasamente „ 
cmc — 1. ST. CHIȚU» (POIANA
CÎMPINA) 55 D — campioan republi
can, 2. M. Banu (Poiana Cîmpina) 42 

(Steagul roșu) 
(Steagul roșu) 
(Torpedo Zăr- 

Bălănoiu (Vic- 
500 cmc — 1.

(I.T.A. TG. JIU)

Cîmpiția); 50,0
(Steagul

generale :

roșu

- Șt. 
cmc
Bra-

ci. 250

IN DIVIZIA B

START FAVORABIL,
ÎN GENERAL, GAZDELOR

SERIA I
C.S.M. SUCEAVA — CONSTRUC

TOR UL GALAȚI 1—0 (0—0). Apro
ximativ 5 000 de spectatori au asis
tat la un joc frumos. Unicul gol 
a fost realizat de Gălăteanu, în 
min. 55. Bun arbitrajul lui V. Lupu 
— Roman. (C. Alexa, coresp. jude
țean).

OȚELUL GALAȚI — ȘTIINȚA 
BACĂU 0—0. în ciuda unei domi
nări și a numeroaselor situații fa
vorabile, gazdele n-au putut întrece 
pe studenții din Bacău. A condus 
foarte bine N. Cursaru — Ploiești. 
(T. Siriopol. coresp. județean)

F.C. GALAȚI — C.F.R. PAȘCANI 
0—0. Gălățenii au dominat în ma
joritatea timpului (raport de corne- 
re : 16—1 în favoarea lor), dar îna
intașii n-au finalizat nici o oca
zie. Foarte bun arbitrajul lui A. 
Munich — București. (Gh. Arsenie, 
coresp.)

în min. 70, în urma unei greșeli 
a apărătorilor de La Minerul. Foarte 
bun arbitrajul lui N. Stoiculescu 
— Rm. Vîlcea. (Gr, Jugănaru, co- 
resp.)

S.N. OLTENIȚA — CHIMIA RM. 
VÎLCEA 3—2 (0—1). Ambele for
mații au dovedit carențe în pregă
tire, prestînd un joc de slabă fac
tură tehnică. în min. 50, Donase 
(Chimia) a fost eliminat pentru lo
virea intenționată a adversarului. 
Au marcat : Stanciu (min. 47), Nițu 
(min. 57), Răducanu (min. 78), res
pectiv Iordache (min. 43), Goj- 
garu (min. 65). A condus bine Gh. 
Vasilescu II — București. (Gh. E- 
mil, coresp.)

FLACĂRA MORENI — META
LUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Joc 
deschis, echilibrat, victoria reve
nind formației locale, mai insis
tentă în finalizare. A înscris ; Un- 
gureanu (min. 53). A arbitrat foar
te bine P. Căpriță — Brăila. (Gh. 
Ilinca, coresp.)

C.S.M. SIBIU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0—0. Peste 6000 de 
spectatori au asistat la un joc slab. 
In prima parte, bucureștenii 
avut inițiativa, iar 
gazdele au dominat. 
Moarcăș—Brașov. (I. 
respondent).

VIITORUL VASLUI — DELTA 
TULCEA 1—1 (0—1). Joc nervos, în 
care s-au „evidențiat** mai ales oas
peții. Golurile au fost marcate de 
S. Corjstsntin (min. 49) pentru Vi
itorul, Stoicescu (min. 14) pentru 
Delta. Arbitrul V. j’ădureanu — 
București, a condus foarte bine. 
(M. Moga. coresp.)

Crisbay
P. Lucaci 
Fr. Szirjt-e 
p, 6. Th.

A.
4.
5.
19

Merejri) 9 p:
FILIPESCU

52 p — campion republican. 2. Tr. 
Moașa 48 p, 3. C. Garan (Poiana 
Cîmpina) 36 p, 4. D. Moțișan (Vic
toria Moreni) 27 p, 5. A. Benedec 
(Steagul roșu) 10, p, 6... FI. .Dayi- 
descu (Victoria Moreni) 8 p: ju
niori — 1. GH. OPROIU (POIA
NA CÎMPINA) 34 p — campion 
republican. 2. E. Lucaci (Torpedo 
Zărneșli) 34 p (mal puține victorii 
de etapă), 3. Gh. Barbu (Locomo
tiva Ploiești) 31 p; 70 cmc — LE. 
MILLNER (TORPEDO ZĂRNEȘTI) 
60 p — campion republican, 2. 
Lăncrăn ian 
D. Zainea
23 p.

P. 3
29 p,
28 P, 
nești) 
tor ia
P,

I. 
(Steagul roșu) 23 p, 3. 
(Locomotiva Ploiești)

Traian IOANITE5CU

MIRCEÂ FINESCU CAMPION
v»

LA ZBOR FĂRĂ MOTOR
IAȘI. 12 (prin 

de a Vil-a etapă, 
seul Lași — Rugi 
km».
Nagyi. s-au ir 
țsei a XVH-e 3 campionatului

iAla mOiur 'dl u
Maestml spvrt

Mircea Flaesra. zbartnd pe pLar.o- 
rul de coaeepve F eonctrucție ro
mânească !S-Î9d ș-a c’asa: pe lo- 

d:atne spocvivn român * rișrigiod 
asUel ririui de camp xj rupotu..

au
după pauză 
A condus Tr.

Ioncscu, co-

(19 august) :

cea 
tră
im 

■eșanul Zoltan
le edi- 

na-

telefon). Cu 
dus-întors pe 

noasa — Iași 
dc m
cheia* întrece

CLASAMENTUL FINAL: 1. Ta
ras Wal3 (Cehoslovaciai 6 <a4 P. 2. 
rotor Vaurah<3A >4acv-.|*nW

3. Vitantas Slmrb. R SS 1

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN

ÎN JOCUL ECHIPEI NOASTRE REPREZENTATIVE
SE IMPUN SUBSTANȚIALE ÎMBUNĂTĂȚIRI

Tradiționalul turneu internațio
nal masculin de volei al Români- 

a 
le verifi- 

echipele participante,

ei, dotat cu ..Trofeul Tomis*’, 
constituit un bun prilej di 
care pentru 
majoritatea aflate înr-o perioadă 
de remaniere a sextetelor de bază. 
Acestea au prezentat mulți jucă
tori tineri, eu reale calități, dar 
care nu sînt încă rodați pentru 
competiții maraton.

O compaitare foarte bună în a- 
eeșt turneu a avut-o reprezentati
va Uniunii Sovietice, singura neîn
vinsă (datorită omogenității și 
experienței sale), din rîndul căreia 
au excelat rutinații Ciulak, Borș, 
Putiatov, Starunski etc.

în Test, cu excepția echipei japo
neze, La celelalte garnituri s-a re
liefat diferența de valoare dintre 
XUCjățorii sexțșțuluj cje bază și re- 
Zărtfe . preeuih și ’dintre voleibaliș
tii mai vechi și cei tineri introduși 
în teren.

Deși reprezentativa țării noastre 
a ocupat un merituos loc secund în 
acest turneu, nu vom trece cu ve-

Theo Macarschi ne 
vitate creatoare. îi vom 

Transmitem familiei

Colectivul redacției „Sportul aduce la cu
noștință, cu adîncă durere, că în seara zilei de 
11 august o moarte fulgerătoare l-a răpit din 
mijlocul nostru pe colegul —Theo Macarschi, 
șel'ul secției de fotoreportaj a ziarului.

In sportul românesc, Theo Macarschi a fost 
o figură binecunoscută, respectată și apreciată. 
Sportiv de performanță, cu ani în urmă — 
bun tenisman, schior și jucător de fotbal — el 
s-a consacrat apoi profesiei de fotoreporter, pe 
care a practicat-o cu talent, pasiune și devo
tament, Timp de peste un sfert de veac, nu
meroasele imagini apărute sub semnătura lui 
au ilustrat activitatea de educație fizică și 
sport din țara noastră, marile corn jetițij și în
treceri 
figurile 

părăsește 
păstra o 
îndoliate

desfășurate în țară și peste hotare, 
campionilor români.
prematur, la 56 de ani, în plină actî- 
amintire caldă și luminoasă, 
condoleanțele noastre.

4. MIRCEA FINEȘCU 6 200
(U.R.S.S.)

6 203 p,
p, 5. Oleg Passetchnik
6 117 p. 6. Nicolae Mihăiță 6 034 p, 
7. Mihai Bîndea 5 976 p, 8. Zoltan 
Naghi 5 961 p. 9. Tibor Szentvolgyi 
(Unearia) 5 853 p. 10. Petre Zcnovei 
5 636 p, 11. Valentin Romașcu 5 819 
p. 12. Erwfcf Rrșch 5521 p. 13. Eo- 
ris Grabcev 5 360 p. 14. Arpad 
Matta 5 291 p. 15. Ionel Munteanu 
5 095 p. 16. Vasile Alexe 5 073 p, 17. 
Ion Pavel 5 051 p, 18. Emil Iliescu 
4 949 p. 19. Janos Szeker (Ungaria) 
4 731 p. 20. Ion 
Ion Iosub 4 160 
țofană 3 850 p. 
vas're 3 639 p.
3 MO p.

Otînjac 4 210 p. 21. 
p, 22. Vasile Co-
23. Gheorghe Sa-
24. Emil Cirezaru

Incinerarea va avea 
„Cenușa**, .

loc marți 14 august, ora 17, Ia Crematoriul

PETROLUL MOINEȘTI — ME
TALUL PLOPENI 0—2 (0—0). Vic
torie meritată a oaspeților. Jucătorii 
de la Petrolul au evoluat sub va
loarea lor. Au înscris : Manele 
(min. 60) și Rădulescu (min. 67). A 
condus bine V. Popa — Iași. (P. A- 
rabagiu, coresp.)

CARAIMANUL BUȘTENI — 
C.S.U. GALAȚI 0—1 (0—1). Joc în 
care s-a făcut risipă de energie, la
tura spectaculară fiind neglijată. 
Unicul gol a fost marcat de Bez- 
man (C.S.U.), în min. 30. Slab 
arbitrajul lui V. Murgășan — 
București. (V. Zbârcea, coresp.)

ETAPA VIITOARE
Dunărea Giurgiu — S.N. Oltenița, 
Metrom Brașov — C.S.M. Sibiu, 
Metalul București — Carpați Bra
șov, Chimia Rm, Vîlcea — Dinamo 
Slatina, Progresul București — Gaz 
metan Mediaș, C.S. Tîrgoviște — 
Autobuzul București. Metalul Dro- 
beta Tr. Severin — Tractorul Bra
șov, Electroputere Craiova — Mine
rul Motru, Nitramonla Făgăraș — 
Flacăra Moreni.

SERIA A E2I-a
METALUL MIJA — PROGRESUL 

BRĂILA 1—0 (1—0). Meciul a plă
cut. însă s-au înregistrat și 
eliminări : 
min. 75 și Teodorescu 
— min. 77

două 
Necula (Metalul) — în

(Progresul) 
pentru proteste la de

ciziile arbitrului. A înscris : Rontea 
(min. 6). A condus foarte bine C. 
Petrea — București. (Gh. Țîreă, co
resp.)

F. C. BIHOR — C.FIR. ARAD 
1—0 (0—0). Orădenii au dominat
api’oape 80 de minute, dar acțiunile 
lor ofensive n-au avut.................
în minutul 60, Dărăbân a trans
format penaltyul acordat de ar
bitru, la hențul comis în careu de 
Cociuban (C.F.R.). A condus foarte 
bine V. Trifu — Baia Mare. (I. 
Ghișa, coresp. județean)

claritate.

VICTORIA ROMAN — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Der- 
byul județului a revenit formației 
locale, prin punctul realizat de 
Neacșu. în rryn. 57 toi 11. m. A ar
bitrat bine ’l. Kosuih — Buzău. 
(G. Groapă, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — GLO
RIA BUZĂU 2—2 (1—1). Partida a 
plăcut datorită și faptului că avan
tajul a alternat de o parte și alta. 
Golurile au fost realizate de Culea 
(min. 44). Ene (min. 55, autogol) 
pentru Celuloza, Stan (min. 41 și 
85). Foarte bun arbitrajul lui V.

Paladescu — Galați. M. 
resp.)

IN» SÎRMEI C. TURZH — MI
NERUL ANINA 3—0 (2—0). Gazde
le au evoluat la un bun nivel. Oas
peții s-au apărat supranumeric. Go
lurile au fost realizate de Lorinț 
(min. 21), Hațegan (min. 35) și D. 
Mocanu (min. 60). A arbitrat foarte 
bing I. Erdoș — Oradea. (P. Țonea, 
coresp.)

Stan, co-

U.M. TIMISOARA — METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). Timi
șorenii au construit multe faze 
frumoase, însă au fructificat dom 
una, prin Metea. în min. 32. în 
min. 51, Regep (U.M.T.) a ratat o 
lovitură de la 11 m. Bun arbitra
jul lui A. Crișan — Arad. (C. Crețu, 
coresp.)

derea unele carențe in j 
care — as-a cum ne cec 
Gabriel Chcrebețiu. unul 
trenorii naționalei — pot 
rate, dar numai cu strădani 
nute.

Firește, o apreciere mai comple
tă asupra evoluției voieioaliștîlor 
noștri r.e-am format-o abia d upâ 
ziua a treia, cînd echipa a primit 
replici mai hotărî fe din partea 
reprezentativelor Cehoslovaciei. 
U.R.S.S. și Japoniei. în fa-a aces
tor adversari, sportivii români au 
manifesta: o seamă de neajoBSuri 
atît de ordin tehnic, cit sî in ceea 
ce privește pregătirea fizică, orga
nizarea în teren, omogen: ia[.ea sex
tetului folosit, sextet care s-a bi
zuit pe jucători deja consacrtu 
(Udișteanu, Barta. Oros. Duiniroiu 
Duduciue) și mai puțin pe tineri, 
pentru care lipsa experienței com- 
petiționale ar fi constituit o 
scuză.

Așa cum s-a putut constata d-. a 
lungul celor 5 partide, băieții noș
tri sint încă deficitari la executa
rea servieiiior, la preluarea din ser
viciu. la blocajul efectuat Ia atacu
rile din pase scurte — Ia care du se 
face gruparea suficient de repede 
— dar mai ales la dublaj, carență 
determinantă în pierderea jocului 
cu formația U.R.S.S. Sovieticii și-au 
asigurat victoria în special prin 
mingi puse peste blocaj.

Pentru formarea unei echipe va
loroase (în care cei doi veterani, 
Udișteanu și Barta, își aduc încă 
o contribuție substanțială) este ne
voie să se corecteze deficiențele 
existente la jucătorii de bază, să 
se valorifice mai bine calitățile lui 
Dumănoiu, Oros. Dudueiuc care.

mă- 
ren-

pu- 
■ciui

ei->

bună, pot

ETAPA VIITOARE (19
C.S.U. Galați — C.S.M. 
Ceahlăul P. Neamț
Metalul Plopeni — Caraimanul Buș
teni. Constructorul Galați — Meta
lul Mija. Gloria Buzău — Oțelul 
Galați. C.F.R. Pașcani — Petrolul 
Moinești. Știința Bacău — Viitorul 
Vaslui. Progresul Brăila — Celu
loza Călărași. Delta Tulcea — Vic
toria Roman.

august) :
Suceava,

F.C. Galați,
ARIEȘUL TURDA — GLORIA 

BISTRIȚA 2—1 (1—0). Echipa lo
cală a dominat insistent aproape 
60 de minute. Autorii golurilor : 
Neagu (min. 36), Bukos (min. 64), 
respectiv Pantelimon (min. 69). T. 
Vass — Oradea, a arbitrat foarte 
bine. (P. Lazăr, coresp.)

SERIA A M-a
CARPAȚI BRAȘOV — C.S. TlR- 

GOVIȘTE 2—0 (1—#). Brașovenii 
au depășit in multe situații pe mai 
experimentații lor adversari. Golu
rile au fost înscrise de Isăilă (min. 
ÎS' și Iaeob (min. 67). A arbitrat 
satisfăcător S. Stâncescu — Bucu
rești. (C. Gruia, coresp. județean)

VICTORIA CĂREI — MINERUL 
BAIA MARE 2—0 (1-0). Aproxi
mativ 4 000 de spectatori au asis
tat la un joc frumos, prestat — în 
special — de localnici. Au marcat : 
Budai (min. 39) și Vancio (mim 51). 
Satisfăcător . . ...
— Cluj. (Tr. Silaghi, coresp.)

arbitrajul lui A. Pop

CAVNIC — C.F.R TI-MINERUI.
MIȘOARA 2—0 (1—0). Joc frumos, 
terminat cu victoria 
echipei 
înscrise 
condus 
clean.
țean)

meritată a 
Minerul. Golurile au fost 
de Trifu (min. 3 și 60). A 
bine T. Cimpeanu — Be- 
(T. Tohătan, coresp. jude-

TRACTOR FL BRAȘOV — DU
NĂREA GIURGIU 2—0 (2—0). Ju- 

I cătorii de la Tractorul au dominat 
I in majoritatea timpului. A mar- 
I cat: Trăznea (min. 13 și 22). A 

rondus bine D. Ghețu — București. 
(E. Bogdan, coresp.)

prinr-o pregătire mai 
da un randament superior. De a- 
semenea. aducerea tinerilor (cu care 
este completat lotul) Ia nivelul ti
tularilor într-'un timp cit mai 
scurt, ni se pare o necesitate im
perioasă.

Eliminarea carențelor semnalate 
în jocul reprezentativei noastre 
cere muncă și dăruire Ia antrena
mente și jocuri. Aceasta poate 
duce la o creștere substanțială a 
potențialului de joc și mai ales la 
evoluții constante, fără de care o 
echipă nu poate emite pretenții la 
locuri fruntașe în marile competi
ții internaționale.

Deci, se poate ca echipa Roma-

niei să-și ridice valoarea și să pre
tindă poziții mai bune in ierarhia 
voleiului mondial, dar—accentuăm— 
acest lucru depinde in primul riad 
de componcnții ei. de modul cum 
își desăvirșesc măiestria. Aceasta 
așteaptă toți iubitorii voleiului de 
la purtătorii culorilor naționale. 
Și, sîntem siguri că o îmbunătăți
re a randamentului echipei este 
posibilă într-un timp relațiv scurt.

Nu putem încheia scurtul nos
tru comentariu fără a remarca ex
celenta organizare a acestui turneu 
de prestigiu, la care și-au adus con
tribuția federația de specialitate, 
dar mai ales C>JE,F.S, Constanța.

Cornel POPA

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPI TEKE CRAIOVA 2—1 (1—0). 
Joc frumos, la care au asistat 6000 
de spectatori. Autorii golurilor: 
Zamfir :min. 8). Bidi (min. 47), 
respectiv Tacoi (min. 65). Foarte 
bun arbitrajul lui I. Urdea — 
București. (C. Ghițescu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — NI- 
TBAMONIA FĂGĂRAȘ 3—1 (0—0). 
Gazdele au evoluat la un bun 
vel. Au înscris: Petrică (min. 
Căpitan (min. 53), Râdoi (min. 
respectiv Mocanu (min. 63).

ni- 
49), 
71), 
N.

Barna — Timăveni, a arbitrat foar
te bine. (R. Zamfir, coresp.)

LOTO
Așa arată o variantă cu 18 rezultate 

exacte ia Concursul Pronosport, 
din 12 august 1973.

Dinamo — F.C. Constanța 
steaua — C.S.M. Reșița 
C.F.R. Cluj — Petrolul 
Steagul roșu — U.T. Arad 
Jiul — Universitatea Cv. 
Politehnica Tim. — A.S.A, Tg. 
S.C. Bacău — Rapid 
F.C. Argeș — „U“ Cluj 
Poli. Iași — SP. studențesc 
Flacăra M. — Metalul Buc. 
C.S.M. Sibiu — Progresul Buc, 
S.N. Oltenița — Chimia Rm. V. 
Victoria Roman

etapa

PRONOSPORT

MUREȘUL DEVA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0. Partida a fost, 
in general, echilibrată Oaspeții au 
avut două mari ocazii de a înscrie, 
însă apărătorii Mureșului. Puie și 
Marian, au salvat de pe linia por
ții. Bun arbitrajul lui I. Boroș — 
Timișoara. (I. Simion, coresp.)

TEXTILA ODORHEI — CORVI
NUL HUNEDOARA 2—1 (2—1).
Gazdele au avut perioade înde
lungate de dominare. Hunedorenii 
au jucat deschis, însă înaintașii au 
șutat rar la poarta. Autorii goluri
lor : Szavui (min. 11), Laszlo (mii). 
44), respectiv Lazăr (min. 24). A ar
bitrat bine I. Banciu — Sibiu. (A. 
Pialoga, coresp.)

I.
ii.

ni.
IV.v.
VI.

VII. 
VIII. 

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
FOND DE PREMII î 311.515 iei.

X 
X
1
1 

X
1
2
1
1
1

X
___ ___  .. 1
CeahlSul P.N. 1

M.

Plata premiilor pentru acest concurs 
se va face In Capitală din 17 august pînă 
la 12 octombrie, iar în țară aproximativ 
din 21 august pînă la 12 octombrie 1973, 
inclusiv.
NUMERELE EXTRASE LA PRIMA TRA
GERE EXTRAORDINARA PRONOEX-

PRES DIN 12 AUGUST 1373.
FOND GENERAL DE CIȘTIGUBI PEN

TRU FAZELE I și a II-a (extragerile I— 
a V-a) : 1.856.000 lei (provizoriu).

Ctștlgurile de la faza a III-a se suporta 
clin fondul special al listcmului,

FAZA I
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA
FAZA a II-a
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA
FAZA a IlI-a
EXTRAGEREA

I ; 45 33 12 14 25 
a II-a : 21 27 
a in-a : 12 4

13 40 11
36 17 29

44 10
5 45

Vl-a : 
de la

28 40
această tragere

21 5 29a
Plata cîștigurilor . ...____

se va face după cum urmează :
— In Capitală de la 28 august pină la

12 octombrie 197,3 inclusiv ;
— în țară de la 29 august p’nă la 12 

octombrie 1973 inclusiv.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 0—0 Ritm vioi 
în prima repriză. După pauză, 
bucureștenii au avut mai mult timp 
inițiativa. în această parte a întîl- 
nirii, înaintașii de la Autobuzul au 
creat cite va acțiuni periculoase, dar 
portarul brașovean Drăgănoiu a 
rezolvat situațiile critice. A condus 
nesatisfăcător FI. Anuțescu — Pi
tești.

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
OLIMPIA ORADEA 1—1 (1—1). Cu 
toate că au dominat mai mult timp, 
localnicii, din cauza ineficacității, 
s-au mulțumit cu un rezultat de 
egalitate. Au înscris : Albertuș 
(min. 44) pentru Vulturii Textila, 
Steiner (min. 30) pentru Olimpia. A 
condus bine Gh. Mie« - Tg. Jiu. 
(C. Olaru, coresp.)

MINERUL MOTRU — META
LUL DROBETA TR. SEVERIN 
0—1 (0—0). Joc de bun nivel teh
nic. Golul a fost realizat de Stan,

ETAPA VIITOARE (19 august) : 
Minerul Anina - F.C. Bihor, Meta
lurgistul Cugir - Textila Odorhei, 
C.F.R. Arad — U. M. Timișoara, 
Gloria Bistrița — Minerul Cavnic, 
Olimpia Satu Mare — Arieșul Tur
da, C.F.R. Timișoara — Ind. sfrmei 
Cîmpia Turzii, Olimpia Oradea — 
Mureșul Deva, Corvinul Hunedoara 
— Victoria Cărei. Minerul Baia 
Mare — Vulturii Textila Lugoj.

<
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SCORURI STRlNSE, GOLURI PUȚINE
ÎN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A

OASPEȚII SMULG EGALAREA
Nu se făcuse încă auzit primul 

fluier al arbitrului, cînd grupul 
tinerilor susținători ai formației 

: bucureștene, postat la locul știut, 
de Ia tribuna a doua, începuse să 
agite steagurile roș-albastru în rit
mul sunetelor de tălăngi. Statorni
cii suporteri ai Stelei salutau, ast- 

ția 
de 
de

fel, cu entuziasm juvenil apari 
formației favorite, pe gazonul 
la „23 August". în acest meci 
debut el stagiunii de toamnă pe 
care, desigur, o doresc din tot 
fletul mai fructuoasă dedt 
cedenta.

••■Și jocul a început în nota de 
superioritate a gazdelor, a căror 
linie de atac, impulsionată de cei 
doi jucători de la mijloc. Dumi
tru ți Ion Ion, creează în repetate

as
pre-

CONTRAATACURILE ABILE DIN FINALUL PARTIDEI

timp frumos; spectatori

STEAUA
4

T. Ouig»

AU „ÎNTORS" REZULTATUL

C.S.M. REȘIȚA 4(0
cap'jl. plasat, fn stînga lui IUeș; 
portarul reșițean atinge balonul cu 
vîrful degetelor, dar nu-1 poate 
opri să atingă plasa : 1—0 pentru 
Steaua, tn min. 33.

Steaua controlează ostilitățile ți 
după pauză ^Dumitru, aflat intr-un 
frumos duel de sprime viori" cu 
Belden nu, se distinge prin măies
tria cu care execută diagonale 
lungi spre Pantea ți Szabados care, 
poate sub influența rezultatului fa
vorabil, nu mai insistă ca în prima 
repriză. Mai blazat toți pare

Stadion ^3 August*; teren bun ; __ ___________________
30 000. Au marcat ; SZABADOS (min. 33) și NESTOKOVICI (mi: 
de cornere : 6—5. Raportul șuturilor la poarta : ÎS—7 « 
11-3).

STEAUA : Iordache — Sătmăreanu. Smarendsebe, c 
— DUMITRU. Răducanu. ION ION — Panica. AGUD. SZ 

CȘ M. REȘrȚA : Ilieș — Rednic, GEORGEVACL 
geanu) — PUȘCAȘ, NESTOKOVICI, BELDEANU — 
65 Roșea), Florea.

A arbitrat EM. PAUNESCU (Vaslui) ***, 
și I. Ciolan (ambii din Iași).

Cartonașe galbene : Smârandacbe, C.-garin.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steaua — C.S.M. Reșița 1—

-■ Ilieș, protejat de fundașii săi, refine cu di
ficultate balonul.

Foto; Paul ROMOȘAN

BACĂU, 12 (prin telefon).
...Dembrovschi și Răducanu sus

pendați... Pană, accidentat, Boc, ră
mas la București din cauza unei 
amigdalite- Mărgășoiu și Florea 
plecați să-și satisfacă stagiul mili
tar... în acest context, duelul se a- 
nunța echilibrat, fiecare echipă 
temîndu-se mai ales de slăbiciunile 
sale, cu mult înainte de start. Și 
neliniștile acestea aveau să fie 
confirmate de primele secvențe ale 
partidei, cînd jocul purta amprenta 
unei neîncrederi, amplificată în 
special în fazele de careu, acolo 
unde se cere mult curaj și singe 
rece. Gazdele au încercat, firește, 
să scape de complexul, situației, 
au căutat de la bun început „go
lul psihologic", au avut și cîteva 
ocazii bune (Enescu min. 9. 27, 28 
ți 42), Munteanu (min. 11). dar a 
lipsit de fiecare dată acea ,,țișnire“ 
de altădată a ofensivei locale care 
îngenunchea mai orice adversar ve
nit la Bacău- Iar calmul și nein- 
spirația din atacul băcăuan au 
convenit mult Rapidului care, după 
ce și-a asigurat defensiva cu linia 
mediană de trei jucători activi și

Stadion „23 August” ; teren bun ; timp excelent; spectatori circa 10.000.
Au înscris : UALUȚA (min. 6B), DUMITRIU II (min. 72), NEAGU (min. 88 
șl 90). Raport de cornere : 8—3. Raportul șuturilor la poarta : 18—12 (pe 
spațiul porții : 11—8).

S.C. BACAU : Ghiță — Volmer, CATARGIU, Vellcu, Comănescu — 
Hrițcu (min. 41: Vătafu), DUȚAN (min. 78 : Slnăuceanu) — Pruteanu, Mun
teanu, ENESCU, Băluță.

RAPID : IONIȚA — Pop, Angelescu, F. MARIN, Codrea (min. 78 Niță) 
— RIȘNIȚA, Savu, M. STELIAN — Năsturescu (min. 72 : Voicilă), DUMI
TRIU II, NEAGU.

A arbitrat CONSTANTIN GUIȚA *★**, ajutat la Unle cu greșeli de 
Nicolae Iliescu și bine de Coloman Braun (toți din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — Rapid 2—3 (1—0).

abili, a forțat și contraatacul, ar
mă atît de tăioasă pentru apăra
rea lui Sport Club. Pen,tru că Du- 
mit-riu II a avut un moment de 
mare inspirație (min. 34), țîșnind 
în careul lui Ghiță cînd tdtită Ui
mea se aștepta să paseze, dar în
cercatul portar al gazdelor a res
pins miraculos, iar șuturile
Savu (min. 39) și Neagu (min. 45), 
aflați în poziție foarte bună.

lui

rînditri panică în careul reșițean. 
Formația oaspete posedă și ea 
un mijloc de echipă tenace și clar
văzător, dar replica sa ofensivă 
este lipsită de vigoare și punch, 
întrudt tinărul vîrf debutant. Că- 
prioru, nu sesizează bunele inten
ții și realizări tehnice ale lui Bel- 
deanu. După un izolat raid reșițean 
mai periculos (stopat în min. 25 

—' de Iordache care a ieșit inspirat și 
curajos), „tribuna a doua" exultă: 
Pantea este servit pe culoarul lui 
Kafka, se lansează impetuos și a- 
poi centrează înalt înspre punctul 
de la 11 m ; Szabados, pe fază, se 
înalță la minge și o trimite cu

a fi Răducanu 
lipsit insă de 
sete de gol. Aș 
80 el are golul 
lui dar, deși 
ziție favoral 
in plus, dug 
10 nj intr-u.----------
In Ioc de 2—0, în uit 
ale partidei va fi 1 
execută o pesă în adi 
tinația Nesterovki ; 
vîrf de atac țișnește 
lăsat liber de Smarandach. 
garin și, apoi, trimite in 
lingă Iordache. ieșit in 
nare. Defensiva Stelei reclamă p>-

SI

dribleur, 
se cheamă 
iă. in min. 
1 bocancu- 
lie$ in po- 
i o lenta 
uite de la 
Ipii porții
le secunde 

—i: Beideaoa 
ocime cu de*- 

ocari.ir.aiul 
cutoand 

ie »■ Ciu- 
ptesă. pe

storovici. dar 
jț bine, cum 

ua naeteu în spate, 
liniei de tușă. îl 

ofsaid pe Nestorovici. 
Ia culpă în aprecierea poziției a- 
farâ din Jjc ni s-a părut a fi. însă, 
celalalt tufier, Ion Ciolan, care n-a 
vizut vreo patru ofsaiduri la poarta 
1j; Iiieș. Nu prea in formă" ni 
s-a păruț ș: arbitrul de centru, 
Emil PÂL .etcj, cure, in afara unor 

ig awrirr iț. faulturi
lor. a greșit flagrant nesancționin- 
du-1 r-ri măcar cu cartonaș galben 
pe portarul Iordache. vinovat de 
a-1 fi Gn min. 49) intenționat
pe FI

DOMINARE EVIDENTA,
SlffiCB MERITAI

aflați în poziție foarte bună, au 
trecut de puțin pe lîngă poartă. 
Rămîne ca repriza secundă să adu
că și acel plus de decizie și în
credere, din fazele de poartă, ca 
echilibrul mediocrității să fie. o 
dată, frînt...

După pauză, jocul a căpătat ten
siune și spectaculozitate. La în
ceput ,,tocuri de artificii" în am
bele careuri apoi și golul, primul 
în min. 68. Munteanu a executat 
o lovitură de colț, mingea a reve
nit apoi Ia el, rămas lîngă linia 
ele fund. în poziție de ofsaid ue-

semnalizată de tușîerul Iliescu. A 
urmat centrarea Ia Băluță și lovi
tura de cap a aceștuia s-a oprit in 
plasă. Zadarnice protestele giuleș- 
tenllor. dar’riu Și rei'ânsarea lor o- 
fensivă. pentru că peste patru mi
nute Dumitrii! II filtrează o min
ge în marginea careului băcăuan, 
apărătorii locali nu sînt atenfi. șl, 
eu un șut de la 15 ni, este semna
tă egalarea. Dar giuleștenii știu 
să reziste iureșului superficial al 
gazdelor, gîndesc mai mult, luptă 
mai mult și obțin pe contraatac o 
victorie meritată. în min. 83, Ve- 
licu nu îl poate opri pe Neagu și 
acesta înscrie cu un șut sec de la 
11 m, pentru ca în ultimul minut 
tot cl să profite de oprirea lui Vol- 
tner, care credea că e ofsaid, și să 
sprlnleze singur îu careu, driblin- 
du-1 și pe GI»iță : 1—3.

Mircaa M, JONESCU

PETROȘANI, 12 (prin telefon).
A devenit un lucru clar că Uni

versitatea Craiova s-a închegat 
într-o echipă matură, cu personali
tate, cu calități suficiente ca sâ-i 
poată acoperi pretenții de victorie, 
chiar în meciurile din deplasare. 
Nu credem să ne pripim dacă afir
măm că, întocmai ca și în sezonul 
trecut, ea va juca și în întrecerea 
actuală un rol de primă mînâ prin
tre divizionarele noastre A. Stu
denții au condus ostilitățile o bună 
bucată de vreme, au condus 10 mi
nute și pe tabela de marcaj, supe
rioritatea lor provenind dintr-o a- 
șezare solidă în teren („libero" 
temporar, Deselnicu, dispecerat pe 
rază mare Niță, Oblemenco ruiînd 
cu Bălan calitatea de „spărgător 
de front“)_ Am mai văzut la cra- 
ioveni o dispoziție fizică, o tendin
ță de simplificare a fazelor, pe 
fondul unui dinamism salutar. 
Golul lor a fost marcat de Oble
menco, printr-un șut specific, de la 
16 m, cu piciorul sting, adică din 
poziția cea mai convenabilă cu pu
tință acestuia.

Jiul a acuzat, acum. L debut, 
o rigiditate poate explicabilă, cu 
doi jucători noi în formație și sub 
o altă baghetă, de care ansamblul 

* învață să asculte total, desigur, o-

G. N1COLAE5CU

ite. Ion CUFEN

roșii

Si», StUBfNTtSt 0(0)

PREA MULTĂ
TIMiȘOARA, 12 (prin telefon).

Timișorenii au pregătit debutul lor. 
sau mai bine zis revenirea in pr.rra di
vizie a țării, ca pe o frumoasă sărbă
toare sportivă. 25 000 de spectatori, un 
stadion splendid, baloane cu fanioanele 
clubului trimise spre înălțimi. fanfară și 
flori, au creat acest frumos cadru de la 
începutul jocului. Am găsit aici un pu
blic entuziast, sportiv, dar ceea ce avea 
să se întîmple pe gazon a fost în con
tradicție supărătoare cu ceea ce se aș
tepta. Iată, din start, cînd campionatul 
abia a inceput cele două formații (și mai 
ales A.S.A.) au fost foarte nervoase și 
de aici, pînă la scenele penibile ia care

stadion 1 Mai; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
25 000. Au marcat : ML'KEȘAN (min- 
30). BUNGAU (min. 62 din 11 m),
PÎRVU (min. 84) și LAȚ A (min. 87). 
Raport de cornere : 6—0. Raportul șu
turilor la poarta 16—5 (pe spațiul 
porții : 12—2).

POLITEHNICA : Catona 
Mehedintu, Arnâut. MA1ER 
DAN (min. 63 Lața), Bungău — Dima 
(min. 46 Șchiopu), DAȘCU, Bojin, 
Covalcic.

A.S.A. : NAGEL — Szolosi. Kiss. Is- 
pir. CZAKO — Varodi. GRIGORE — 
CANIARO. Boloni, Mureșan, Hajnal 
(min. 46 Naghi).

A arbitrat GH. POPOVICI *■***. 
ajutat la linie de M. Popescu și I. 
Daiicu (toți din București).

Cartonașe galbene : Caniaro, Grigo- 
re, Maier.

Cartonașe roșii : Bojin, BolSni, Pîr- 
vu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Politehnica — 

A.S.A. 3—2 (1—1).

Pireu
SUR-

Bojin,

am asistat nu a fost decît un pas 1 pro
testele la acordarea golurilor din repriza 
a doua. Intrările dure, lipsa de stăpînire, 
lovirile reciproce (Boloni și Bojin), au 
dus la ploaia de cartonașe galbene și 
roșii, care, credem, va constitui un ne
dorit record al campionatului în această 
direcție.

Politehnica a avut ..din plecare" iniția
tiva. dar părea timorată și nu putea con
cretiza. A.S.A. se arăta decisă să se ape
re. lăsîndu-i în față doar pe caniaro și 
Mureșan. Din min. 13, cînd Bojin a tri
mis cu capul și Nagel a deviat balonul 
în bară, gazdele și-au accentuat ofensiva, 
în minutul următor, Czako a salvat de 
pe linia porții, iar în min. 24 Bojin și 
Dimn au ratat din nou. tn min. 30 sco
rul a fost deschis împotriva cursului jo
cului. Caniaro a driblat 3—4 jucători, și 
Mureșan, venit din urmă, a șutat cu efect 
si a Înscris lingă bară, un gol spectacu
los. Apoi, jocul șl-a recăpătat fiziono
mia, Politehnica domina, însă Bungău 
(min. 40) și Dașcu (min. 41) au ratat 
goluri ca și făcute.

După pauză, localnicii (profittnd la rîn
dul lor de un avantaj creat de vîntul 
ușor) s-au instalat în terenul mureșeni
lor. iar Bojin a reluat seria ocaziilor 
ratate. Min. 62 : Covalcic șutează de la 
20 m, în careu, balonul se lovește de mi
na unui apărător, care ti oprește din 
tărie țl-i schimbă direcția. Deci 11 in I

nere : t—1
JIL L : K 

C Coîormai 
Sui ian.

< NIVIJZSJTATI A :
Strta:t>earva. r 
CO. Bălan (c

A xrtMtrax 
R. Sifnrao (ți

Cartonașe 
Cartonașe 
Trofeul Petse
La tineret-rezerve

GH. LIVOX 4

dată cu timpul. Ne-a surprins 
clasarea componenților săi 
promptitudinea intercepții!' 
balon, ca și confuzia în stil 
a juca. Acumulările fizice s 
țiale au ajutat însă echipa 
mine ușor în repriza 
care putea fi dete 
Roznai (min. 56) nu 
tie clară, dună o su 
guri străl 
s-a datorat lui Stocker: iov 
liberă executată moaie de Mu:: 
si reluare fulgerătoare a ac 
fundaș inimos, neresemnai eu han
dicapul impus dc OMemencd.

Ca ți altădată studenții eraio- 
veni au beneficiat de suflul ealo

lor masive.
Petroșani cu gînduri 

precedes

deplasată 
mai bune 

ie. Fair- 
surprins plăcut, șo- 

Naghi, 
Strim- 

1-a pe-

IAȘI, 12 (prin telefon).
O proaspătă promovată și o supra

viețuitoare în „A" s-au intîlnit aici 
într-o primă confruntare a formațiilor 
studențești. Confruntare care a dat 
cîștig de cauză Politehnicii, benefi
ciară a unui plus de vivacitate La 
începutul renrizei recunde cînd a și 
obținut golul victoriei și a avut po
sibilitatea (anulată de arbitru) de a-și 
mări avantajul.

Debutul reprizei secunde aparține, 
evident, ca de altfel și cel al meciu- 
d. i irxnației gazdă. Numai;'H, spre' 

d- -se- :ire de începutul partidei, cînd 
acțiunile de atac ale ieșenilor nu 
s-a j s >ldat, în pofida șuturilor pu- 
d-.-.-.i.e expediate de Marica și Simio- 

cu goluri, după pauză zeița For- 
.. i-a suris debutantului Ailoaie. 
si atied in min. 46 o lovitură liberă 

de !a 18 m, specialistul ieșenilor, Ro- 
riilă II. trimite balonul foarte puter
nic la semiînulțime spre colțul din 
dreapta lui Suciu și portarul studen- 
ții .r„bucure' teni este obligat să res- 
p;nță‘ în față, ccajo unde Ailoaie se 
afla Kcmarcat la 6 ni. O lovitură cu capul 
stingaci executată, dar care tocmai 
din acest motiv îl păcălește pc Suciu, 
talonul sărind din pămînt peste ul
timul apărător bucureștean : 1—0 pen
tru Politehnica. Evident că în acest 
- atacurile echipei antrenate de
IBe Oana capătă mai multă consis- 

apl mo, un minut mai tîrziu 
ea fiind pe punctul să majoreze sco- 
ruL Dănilâ este lansat în suprafața 

pc-acnpsâ de către Maricâ și ajuns 
ta — ;r. -ea careului mic este deze-

Stadion ,.23 August" teren denive
lat: timp bun ; spectatori aproximativ 
10 064. A marcat AILOAIE (min. 46). 
Raport de cornere : S—7, raportul șu
turilor pe poartă : 12—;) (pe spațiul 
porții 6—3).

POLITEHNICA : COSTAȘ — Anton. 
STO3CESCU, lanul., Mlcloș (min. 79 
Ciubotaru) — RomJlă II, simionaș — 
Incze. Marica. Dftnilă, Ailoaie.

SPORTUL STUDENȚESC: SUCIU — 
Tăafcseseu, Kraus. M. Sandu. Manea 
— CBIHAIA, Măndoiu (din mln. 7S 
O. Ionescu), RADULESCU — Leșeanu 
(min. S3 Moldovcanu), I. Constantin, 
Tulea.

A arbitrat IOAN RUS (Tg. Mureș) 
★ ajutat la linie de Z. Szecsej
(Tg. Mureș) și C. Prusac (Botoșani).

Cartonașe galbene : Tfinăseseu, M. 
Sandu ți Romilă II.

Trofeul PetaeliovKclU ; .9
La tineret-rezerve : politehnica — 

Sportul studențesc 1—9 (0—0).

M. Sandu, venit dinchilibrat de 
urmă. Penalty după părerea noașără, 
neacordat însă 
care acordă — 
un corner imaginar.

Formația bucureșteană, deși a be
neficiat azi de un jucător recunoscut 
prin simțul golului. Ion Constantin, 
s-a descurcat mai bine' în jocul de 
cîmp, chiar șl noul vîrf de atac fiind 
vizibil mai mult în aceste faze. Este 
demn de relevat in acest sens că 
primul șut pe poartă al echipei din 
București a survenit de-abia în min. 
63, opera unui fundaș. De altfel, și 
cele mai periculoase acțiuni ofensive 
ale Sportului studențesc — interve
nite în finalul meciului — au avut 
ca protagonist pe fundașul lateral Tă- 
năsescu.

de arbitrul loan Rus, 
slabă compensare ! —

Paul SLĂVESCU

CAMPIONII NU ȘI-AU GĂSIT CADEHȚA
v

7

NERVOZITATE
iPOLT TIMIȘOARA KO]
A.S.A. re. muriș
£

acee

tru ca in mm M un f 
soarta Pirva vizse
încheie acțiunea eu ud șui ix 
Acesta avea si fie £in^»rul 
tat de mureșeni, eAci in esin. 
mărit avantajul «cdipei sale, 
diu care a retuai centrarea 
s-a părut a fi fost de afsaid. 
Dancu nu a semnalizat Bisnc. 
teste, iar irttreruper 
Pîrvu să-l imbri-cci 
pentru care, arbiu. 
l-a eHminat pe cm 
că mureșanul a foa 
minat acest meci, p 
care Politehnica a 
oaspeții au mizat 
contraatacuri. alte 
timp.

*uc

te-
rt Lata a

Har pOglțAl 
îui JțjLtrr ni 

L.

■4»

it

Constantin ALEXE

e vor 
sfctgea

e*

F-

FL Du- 
puter-

Deci. 1
Mărite m

Duoă

■- iar arbitrul Rainea, după 
o scurtă privire la tușîerul 
indică centrul terenului, 
pentru Dinamo, dar coc- 

jtfiîeSl-â !
ei minute, Lieă (adevărat 
I are o incursiune pînă în

Acsvs’.'; «ren bun f

: Aa marcat : FI. DUMITKES- 
CTT (sun. » MÂBCULESCU (m.n. 
>. . K2ț.Mrt de cornere : 3—4. Ea poc- 

șaturJor u poartâ : 11—12 (pe
spa^-1 perjii : S—5).

DBCAMO : CONSTANTINESCU — 
DeZeanx Dobrău. Dinu, Lucuță — 
SAtmâreanu n (min. 46 — Sâlceanu). 
R. N-r.v.c;-ler — DUDU GEORGESCU, 
MnMnw. DUMITRACHE. Fi. Dumi- 
zj- i - < n. M — P. Radu).

F.C. CO?. ' ' ' 1 —
AN : :.‘2b CV. BALOSU, Nistor 

- VIGU Oprea — TANASE, Mărcu- 
78 — Turcu).

Oprca - 
Caraman (: lin.

RAIN'EA (Bir- 
linie de v. 

S. Drăgulici

A azbiuat NICOLAE 
sd) ♦***. ajutat la 

Nvacțu (Ploiești) șl 
(Drebeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : Tănase, Moldo
van. Lucuța.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rexerve : Dinamo — F.C. 

Constanța 1—0 (1—0).

diaemovist, centrează scurt, dar 
Mărculeseu reia in bară. în min. 44 
va fi rîndul fundașului Nistor să șu- 
teze de la 30 m și să obțină... o altă 
bară.

DiNAMO i

i confirmă 
formă a

Eforturile
D.

lipsa 
echi- 

lui 
Geor-

3RAȘOV, 12 (prin telefon).
Steagul roșu a pășit deci, în noua 

•ediție a campionatului cu o vic
torie. Un succes pe deplin meri
tat în fața unui adversar. U.T.A., 
care nu și-a găsit azi deloc ca
dența, comportarea sa de ansam
blu situîndu-se mult sub nivelul 
cu care ne-a obișnuit. Aceasta însă 
nu minimalizează cu nimic vic
toria stegarilor, care au controlat

Stadion Tineretului : teren -foarte 
bun; timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 10 000. Au marcat : PESCARI.' 
(min. 20) șl CADAK (min. 73). Ra
port de cornere : 4—5. Raportul șu
turilor la poartă : 20—9 (pe spațiul 
porții : 10—3).

STEAGUL ROȘU : Adamache — AN- 
GHELINI. JENEI, OLTEANU. Rusu — 
Gbergheli, CADAK — ANGHEL, pes
caru, Maleescu (min. 60 șerbănolu). 
GYORFI.

U.T.A. : IORGULESCU — Birâll, 
Schepp. POJONI (min. 75 Ptirima). 
Popovici — Dornide, GUTȚA, Broșov- 
schi — Axente (min. 63 Munteanul1. 
KUN, Trandafilon.

A arbitrat I. Cl.MPEANU ★ ****, 
aiutat la linie de E. Călbăjos și I. 
Țifrca (toți Bin Cluj).

Cartonașe galbene : Popovici.
Trofeul' Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — 

U.T.A. 0—0.

PITEȘTEN1I
AU CONDUS MEREU JOCUL

PITEȘTI, 12 (prin feieten).
Partida dintre F.C. Argeș și ,.L" 

Cluj a debutat foarte promițător, 
într-un ritm viu, cu acțiuni de o 
remarcabilă cursivitate. Echilibrat in 
primul sfert de oră, jocul este afO’ 
din ce în ce mai evident stăpinit de 
către echipa gazdă, care domină, în 
anumite momente cu insistență, fără 
a reuși, să obțină — multă vreme - 
decît o suită de cornere (9—0 la 
pauză!) Consecință firească a cursu
lui jocului, scorul va fi deschid 
de-abia în min. 38. Cîmpeanu il 
obstrucționează pe Troi, Pigulea e- 
xecută (din lateral dreapta) lb”!

liberă acordată de arbitru 
venit inspirat în 

se înalță peste apărătorii clu- 
înscriind cu capul. La acest 
a produs de fapt șl prima 
greșeală a fundașilor centrali

turg 
Vlad, 
vers, 
jeni, 
gol ’ 
mare

lovi-
Și 

careu! ad-

ai oaspeților, care -au ezitat să sară 
ia mtr.ge. Pîr.ă la faza respectivă 
clujenii reușiseră să se apere foarte 
bine grupat, supranumeric în si
tuațiile ce reclamau acest lucru, im- 
pîedicind pe gazde să ia avantajul 
dorit. Mai mult chiar, Ia unul din 
rarele lor contraatacuri (min. 15) 
oaspeții se aflaseră destul de aproa
pe de gol, pe care insă Uifăleanu 
(cel mai percutant 
î-a ratat, șutind pe 
poziție favorabilă.

După deschiderea 
•nele minute (min. 
de pauză 
iouă mari 
Roșu și respectiv Dobrin au trimis 
mingea imprecis pe lîngă bara ver
ticală din stînga lui Lăzăreanu.

Repriza secundă a decurs; de ase
menea In nota de superioritate teri-

atacant clujean) 
lingă poartă din

scorului în ulti- 
44 și 45) înainte 

piteștenli au mai avut 
ocazii de a înscrie, însă

Repriza secundă 
momentană de i 
pei dinamoviste. 
Dumitrache (mai ales), 
gescu și, mt.i rar, ale lui Dinu 
sir.t remarcabile, dar susținerea pe 
care le-o acordă coechipierii e pali
dă. Dominarea — teritorială — bucu- 
reșteană continuă, și Dumitrache 
(min. 56 — cap din plonjon — bară I) 
și D. Georgescu (min. 80 — șut vio
lent, deviat cu piciorul de Ștefănes- 
cu). pot acuza și o oarecare lipsă de 
șansă. F. C. Constanța, contraatacă 
mereu periculos, Vigu expediază un 
șut foarte puternic, apărat greu de 
Constantinescu (min. 55), Caraman 
trage peste bară din poziție bună 
(min. 80), dar In primul rînd trebuie 
să reținem reușita din min. 56, cînd 
s-a produs egalarea. Tănase a cen
trat violent de pe dreapta. Licfi a re
luat din colțul opus al careului mic, 
Constantinescu a respins greu, eu un 
reflex, dar numai pînă lă Mărculescu. 
care n-a mai greșit de această dată ; 
1—i1

Și astfel, F. C. Constanța a plecat 
cu un punct meritat, smuls echipei 
laureate a sezonului trecut.

o mare parte din timp jocul, ac- 
țîonînd sobru în apărare, laborios 
la mijlocul terenului și manifes- 
tînd un grad ridicat de periculo
zitate in atac, acolo unde aripile 
Anghel și Gyorfi au dat mult de 
furcă lui Popovici și Birău.

Chiar de la începutul partidei 
gazdele se arată hotărîte să des
chidă cît mai repede scorul. în min. 
5 asistăm la o combinație de mare 
finețe, inițiată de Gyorfi pe aripa 
stingă și finalizată de Cadar cu 
un șut fulgerător de la marginea 
careului,mingea trecînd milime
tric pe lîngă stîlpul din dreapta

porții apărată do lorgulescu. Peste 
trei minute, stegarii ratează o nouă 
ocazie de gol, concepută de ace
lași' Gyorfi care centrează puter
nic pe jos, Pescaru reia, dar Ior- 
guleseu blochează.

în continuare, aspectul jocului 
este ceva mai echilibrat dar ară
denii nu au forța necesară să de
vină periculoși în ofensivă, pali
dele lor atacuri fiind destrămate 
cu ușurință de masivii fundași 
centrali Jenei si Olteanu. Stegarii 
so regăsesc și in min. 29 deschid 
scorul : dupî un reușit „un-doi" 
purtat între Anghel si Mateescu, 
ultimul centrează puternic .,1a fi
rul ierbii" și Pescaru țișnește din
tre adversari și reia sec de Ia 8 
m, mingea poposind în plasă, 
în replică, oaspeții par acum ceva 
mai hotărîți. în min. 40, o acțiune 
personală a debutantului Tranda
filon (care se putea încheia cu gol) 
este stopată de Jenei care, cu un 
suprem efort acordă corner. Pînă 
la pauză, mai notăm șutul din 
voleu al lui Anghel respins cu di
ficultate de lorgulescu.

în partea a doua a întîlnirii, 
jocul își mai pierde ceva din vi
goare. Cu toate acestea Anghel 
(min. 62) și Cadar (min. 72) au 
bune ocazii de a majora scorul. 
Al doilea gol ese înscris in mia. 
73 în urma unei lovituri libere 
executată foarte bine de Anghe- 
îîni, Cadar reluînd cu capul, din 
plonjon, în poartă. Pînă la sfîr- 
șitul partidei, nimic deosebit de 
semnalat, în afara unei acțiuni 
personale a arădeanului Kun, în
cheiată cu un șut fulgerător, ra
zant cu bara transversală, care i-a 
dat emoții lui Adamache și spec
tatorilor brașoveni. /

Gheorghe NERTEA

ÎN ULTIMELE SECUNDE!
D. GRAUR

Stadion _1 Mai"; teren foarte bun ; timp frumos și călduros; spectatori 
aproximativ 9 000. A marcat: VLAD (min. 38). Raport de cornere: ÎS—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 16—s (pe spațiul porții : 6—2).

F.C. ARGLȘ : ARtCIU — Pigulea. BARBU. VLAD. Ivan — Mustățea, M. 
Popescu — TROI, Dobrin, Roșu (min. 73 Radu), Jercan.

,u“ cluj : lăzăreanu — porațchi. pexa. matei. 
soo (min. 60 Mureșan), Fanea. HURLOI — Uifăleanu, Anca.

A arbitrat: AUREL BENTU **»*>, ajutat la linie de 
șl G. Dragomir (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — „U“ Cluj 2—0 (1—0).

Cîmpeanu — 
Barbu.
C. Dlnulcscu

torială a gazdelor, care și-au creat 
ocazii de gol -numeroase, neputîndu-le 
in-ă fructifica, fie din pricina tînă- 
rului și extrem de talentatului por- 
tar clujean Lăzăreanu (ale cărui in
tervenții au fost uneori de-a drep
tul extraordinare), fie din cauza 
propriei lor pripeli sau imprecizii.

In aoeastă. parte a doua a meciu
lui, clujenii au avut sporadice acțiuni 
ofensive, în care insă s-au dovedit 
destul de periculoși, fiind uneori 
aproape de egalare. Situația cea mai 
favorabilă de a obține punctul visat 
s-a produs în min. 88 cînd noul in
trodus In teren, Mureșean, vrînd să 
iribleze și pe portarul Ariciu a pier

dut copilărește mingea, ratînd una 
din marile ocazii ale meciului.

Scorul final a rămas deci cel sta. 
billț în prima repriză aducînd gaz-

delor o primă și meritată victorie 
în această nouă ediție 
tulul.

a . campiona-

★
înainte de începerea 

Ia Pitești, a avut loo 
Trofeului Petschovschi

meciului de 
decernarea 

acordat de 
ziarul „Sportul" publicului din ora
șul cu echipă de Divizia A care a 
avut cea mai frumoasă comportare 
în campionatul trecut, Trofeul a fost 
tnmînat tovarășului Valeriu Nicolescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Pitești, după care 
un grup de suporteri ai echipei 
teștene au făcut cu el un tur 
stadionului In aclamațiile miilor 
s iertători prezenți în tribune.

pl
ai 

de

Constantin F1RANESCU

CLUJ, 12 (prin telefon).
Debutul echipei feroviare din Cluj 

pe propriul său teren a coincis cu o 
victorie — ce e drept, obțină greu, 
de-abia în ultimul minut — dar o 
victorie care, după cum ne spunea 
antrenorul echipei învingătoare, dr. 
C. Rădulescu, s-a realizat dificil doar 
din cauza insuficientei acomodări cu 
terenul propriu.

In primele minute, și în mare'parte 
din repriza întâi, cei care au inițiati
va sînt fotbaliștii din Ploiești. Șutu
rile lor la poartă au o frecvență rar 
întîlnită s în cinci minute, șapte șu
turi, dintre care șase pe spațiul por
ții lui Gadjea. De-abia în min. 9, 
notăm un „lob" al lui Lupu, prima 
lovitură pe poartă a feroviarilor. Ac
țiunile ceferiștilor nu au consistență 
în această parte a jocului, totul se 
fringe la mijloc. In schimb, Petrolul 
se vede mai mult. De-abia de prin 
minutul 25, fotbaliștii din Cluj, ac
ționează ceva mai legat, sînt mai in
cisivi și în min. 27, Adam deschide 
scorul : el trimite mai întii balonul 
cu capul în bara din stingă lui Ră
mureanu, mingea îi revine și înscrie 
in poarta goală. Șase minute mai 
tîrziu, o fază splendidă, aplaudată de 
numerosul public : Adam contraatacă 
pe dreapta centrează și Petrescu tri
mite balonul cu capul, tot In bară.

Din aceste momente, C.F.R., devine 
stăpînă pe situație, dar primul minut 
de după pauză aduce o neașteptată 
egalitate pe tabela de marcaj : clu
jenii nici nu se așezaseră bine pe te
ren, nici nu se încheiase minutul 46 
și mingea era în poarta lui Gadjea, 
un gol aproximativ asemănător cu a- 
cela marcat de Adam : Ciiperman 
înaintează pe extrema dreaptă, pas-a- 
ză paralel cu poarta și Dobre, din a-

Stadion C.F.R.; teren bun; timp 
foarte frumos ; spectatori aproxima
tiv 12 009. An marcat : ADAM (min. 
27 și 90), DOBRE (min. 4G). Raport 
de cornere : 7—4, Raportul șuturilor 
la poartă : 17—14 (pe spațiul porții : 
7—71.

C.F.R. : Gadjea — LUPU, Dragomir, 
Vișan, Catona (min. 62, Penzeș) — M. 
BRETAN, Cojoearu' — Bucur (min. 
62. S. Brelan), ADAM, Țegean, PE
TRESCU.

PETROLUL : Rămureanu — Gruber. 
Tudorie. Crîngașu. Ciupitu — coza- 
rec. DINCUTA — Cuperman (min. 81, 
Pisâu), DOBRE, PÎRVU (min. 46, Ta- 
porea), Zamfir.

A arbitrat MIRCEA BICA ★•***. 
la linie (cu greșeli) Fr. Coloși și Șt. 
Lazăr (toți din București).

Cartonașe galbene : Zamfi
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. — Petro

lul 3—1 (3—0).

celași loc din care marcase Adnm, 
trimite în poarta goală : 1—1. Scorul 
convine foarte mult fotbaliștilor din 
Ploiești, care, încearcă totul pentru; 
menținerea rezultatului, inclusiv, re
petata trimitere a mingii în aut. Dar, 
de ce le-a fost frică nu au scăpat și, 
in ultimele secunde ale jocului, Adam, 
..vulpoiul bătrin", își dă seama că o 
minge expediată dc S. Bretan va tre
ce de Ciupitu, îl lasă pe fundașul 
ploieștean țintuit, trece pe lingă el, 
îi driblează apoi pe Taporea și Crîn
gașu și înscrie golul victoriei, pe sub 
Rămureanu.

O victorie dificilă, dar meritată, o 
victorie care putea fi mai „rotundă", - 
dacă feroviarii aveau o pregătire fi
zică mai bună.

Mircea TUDORAN



Un frumos succes al junioarelor noastre la tenis de masă

i TI

• Sportivii români au mai
ATENA, 12 (prin telefon). Cam

pionatele europene de juniori, desfă- 
șurate_ timp de șase zile la Atena, 
s-au încheiat duminică seara cu un 
frumos succes al tinerilor noștri ju
cători de tenis de masă. Ei au cu
cerit titlul european la dublu fete 
prin LIDIA ILIE și LIGIA LUPU, 
precum și medalii de argint la e- 
chipe fete și Ia simplu fete — prin 
Lidia Ilie. De asemenea, tinerii 
sportivi români au maj obținut și o 
medalie de bronz in proba de dublu 
băieți prin Marin Firănescu și Ale
xandru Buz.escu. Rezultatele reali
zate de juniorii noștri la C.E. ne 
îndreptățesc să sperăm că tenisul de 
masă din țara noastră va avea un 
schimb de ștafetă valoros.

Iată rezultatele : dublu băieți
(semifinale): Thorsell, Hafn (Suedia)
— Firănescu, Buzescu (România) 
2—0 ; Burnazian, Baranov U.R.S.S.)
— Constant Birancheau
ța) 2—0, Finala : Thorsell, 
(Suedia) — Burnazian,
nov (U.R.S.S.), 2—1 ; dublu 
(semifinala) LIDIA ILIE, 
LUPU (ROMANIA) — Ivasko, ____
ski (Ungaria) 2—0 (10—11); Antonian, 
Herdman (U.R.S.S.)— Ridlova, Smi- 
dova (Cehoslovacia) 2—0; FINALA : 
LIDIA ILIE, LIGIA LUPU (ROMA-

Antonian, Herdman 
2—1 (21—19, 20—22,
remarcat că sovieticele 

în primul set cu 18—13, 
au egalat Și au cîștigat 

19. In setul doi român-

cucerit două medalii de argint și una de bronz

(Fran- 
Hafn 

Bara- 
fete : 

LIGIA 
Rujin-

LIDIA ILIE LIGIA LUPU

^gKwjn lume
în turneul internațional de la Martin (Cehoslovacia)

HANDBALIȘTII ROMÂNI AH ÎNVINS
ECHIPA

(prin telefon, de laMARTIN, 12 
trimisul nostru).

După ce, în 
toate delegațiile participante 
marele turneu de handbal mascu
lin organizat în localitate au de-

cursul dimineții, 
la

In ziua a treia a Balcaniadei de înot de la Dubrovnik

UNGARIEI: 19 -13

NIA . — 
(U.R.S.S.) 
21-17). De 
au condus 
româncele 
în final la . _ __ _____
cele au avut 12—8, apoi au fost con
duse cu 20—15. Au egalat reprezen
tantele noastre Ia 20, dar au pierdut 
eu 20—22. în setul trei, foarte dispu
tat, sovieticele ait rondus cu 14—10, 
româncele au egalat la 16 și au cîș
tigat la final cu 21—16. Simplu fete 
(semifinale): ILIE (ROMANIA) —
Herdman (U.R.S.S.) 2—1 și Ridlova 
(Cehoslovacia) — Antonian (U.R.S.S.) 
2—1. Finala : Ridlova — Ilie 2—0
(23—21, 22—20). Reprezentanta noas
tră a avut două setbal-uri în pri
mul joc și unul în jocul doi. Finala 
(băieți); Thorsell (Suedia) — Dou
glas (Anglia) 2—1.

SPORTIVII ROMÂNII —4 TITLURI
DIN NOU IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Marian Slavic 4:16,1 — locul I la 409 m liber și 53,3 in 
ultimul schimb al ștafetei de 4X100 m liber ® Camelia 
Hoțescu, învingătoare la 200 m bras, o

© Anca Groza
mare revelație

la al 3-lea succes
DUBROVNIK 

înotătorii români 
bună comportare 
zi a Balcaniadei,

12 (prin telefon), 
au avut o foarte 
în cea de a treia 
cucerind 4 titluri

BALCANIADA DE SĂRITURI

MELANIA DECUSEARA (Ia platformă], 
A TREIA VICTORIE ROMÂNEASCĂ

(prin telefon).
reprezentanților

ZAGREB, 12 
Seria succeselor 
României, la Balcaniada de sărituri 
rezervate seniorilor, a fost 
nuată prin victoria maestrei 
tulul Melania Decuseară la 
formă (10 m). Manifestînd o 
deosebită, executînd salturile 
manieră care a smuls ropote 
plauze din partea publicului, mul
tipla campioană a României și-a 
învins detașat adversarele. Ea a 
condus încă de la prima săritură 
și, treptat, s-a distanțat, în special 
la ultimele execuții, mai dificile,

conti- 
spor- 
plat- 

formă 
într-o 
de a-

ECHIPA FEMININĂ
A ROMÂNIEI

La Deva 
c’neiat ieri 
celei de a VIII-a ediții a 
Prietenia1*, turneu internațional 
handbal la care s-au aliniat repre
zentativele de tineret (fete și bă
ieți) ale Ungariei, Iugoslaviei. Bul
gariei și României, în întrecerile 
fetelor, ultima zi a adus o mare 
surpriză — înfrîngerea formației 
Ungariei de către cea a Bulgariei. 
Tinerele handbaliste bulgare au ob
ținut victoria cu 13—12 (10—7). în 
cel de-al doilea meci, reprezentan
tele țării noastre au pierdut întîl- 
hirea cu echipa Iugoslaviei la sco
rul de 9—11 (4—7). în pofida a- 
cestui eșec, echipa României s-a 
clasat Pe primul joc în clasamentul 
final, fiind urmată, în ordine, de 
formațiile Iugoslaviei, Ungariei și 
Bulgariei.

în întrecerile băieților, desfășu
rate la Deva, ultima rundă a adus 
următoarele rezultate: Ungaria — 
Bulgaria 23—Î8 (11—13) și Româ
nia — Iugoslavia 9—9 (3—5)! Cla
samentul final: 1. Iugoslavia, 2. 
Ungaria, 3. România, 4. Bulgaria.

Golgeterii turneelor au fost 
Dragița Palaversa (Iugoslavia) cu 
23 de goluri — la feminin și Ory 
Peter (Ungaria) cu același număr 
de goluri la masculin. Trofeele 
fair-play au revenit echipelor Bul
gariei la fete și României la băieți.

se
In

mai spectaculoase, pentru care 
acordă cel mai mare punctaj, 
felul acesta, Melania Decuseară re
editează performanța obținută anul 
trecut, la Sofia,.și îmbogățește pa
noplia cu medalii balcanice cuceri
te la ediția „Zagreb" a competiției 
(anterior, Sorana Prelipceanu 
Gerhard Fabich învinseseră 
trambulină). Medalia de argint

și 
la 

__ a 
revenit unei alte reprezentante a 
României, tînăra Angela Popescu, 
care s-a luptat de la egal cu An
tonia Mitkova (Bulgaria) și pe care 
a întrecut-o datorită 
siguranță la salturile 
dificultate ridicat.

Clasamentul probei : 
NIA DECUSEARĂ 
260,10 p — campioană 
2. Angela Popescu (România) 245,96 
p, 3. Antonia Mitkova (Bulgaria) 
236,58 p.

de campioni (în cele 6 finale dis
putate) și stabilind noi recorduri 
ale țării. în urma acestor rezultate 
— pînă în prezent 8 titluri și 12 
recorduri 
niei a trecut din nou în 
clasamentului, avînd înaintea 
•.relor 7 probe un avans de 
puncte înaintea Iugoslaviei.

Din nou, Marian Slavic și-a 
firmat titlul de cel mai bun 
tător din Balcani (pînă în prezen 
23 de titluri în 5 ediții). El a cîș- 
tigat mai întîi cursa de 400 m liber 
în 4:16,1 (nou rec. balcanic) și apoi 
a înotat excelent (53,3) in ultimul 
schimb al ștafetei de 4x100 m li
ber, purtînd-o spre victorie și un 
nou record al țării (3:39,0) de foar
te bună valoare europeană. Marea 
surpriză a zilei a furnizat-o tînăra 
elevă (14 ani) din Ploiești. Camelia 
Hoțescu, care a sosit prima la 200 
m bras în 2:53,8 (record personal), 
în sfîrșit. Anca Groza a cîștigat 
fără dificultate și cel de al treilea 
titlu la actuala ediție în cursa de 
200 m delfin (2:27.6). Eugen Aimer 
(a pierdut la fotografie locul II 
în proba de 400 m liber). Zeno O- 
prițescu, Ion Mielăus. Aurel Vițe- 
lariu și Minola Vasiliade au adus 
alte puncte prețioase reprezentati
vei române.

reprezentativa Româ- 
fruntea 

uiti- 
12

con- 
îno- 

it

nos. (G) 4:24,1, 6. Stoev (B) 4:25,7,
7. Linhart (I) 4:26,6, 8. Pedisici (I)
4:28,1: 400 m liber (f): 1.
AVLONITOU (G) 4:48,5 — campioană 
balcanică, 2. Svetlana Pavletici (I) 
4:54,0, 3. Savina Ganeva (B) 4:57.3, 
4. H. Peiceva (B) 4:57,3. 5. J Efen- 
dici (I) 5:02,4, 6. E. Cristescu (R) 
5:95,0, 7. C. Pănulescu fR) 5:08,4,
8. Lazaridou (G) 5:08,8 : 200 m bras 
(f)J 1. CAMELIA HOȚESCU (R) 

2:53,8 (r.p.) — campioană balcanică,
2. Visnja Petkovici (—. “
Maria Vlar.tousis (G) 2:55,6. 
Georgescu (R) 2:58,3. E. 1______
3:00,4. 6. Demer'djieva (B) 3:02.0, 
Piese (B) 3:03.7, 8. Nikolova (B)
3:07,2 : 200 m bras rb) : 1. 
CEAKAROV (B) 2:33.6 
balcanic, 2. Z Divjak

3. ProkOpatfs (G> -2:36.7,
per"(R) 2:36,8. ~ '
2:37,3, 6. P.
Hitrec (I) 2:42.0, 8.
2:42.0 : 200 m delfin
GROZA (R) 2:27,6

balcanică, 
2:29,7. 3.
(G) 2:37,1, 
2:44,0, 5

pus coroane de flori la cimitirul 
eroilor din oraș, întrecerile au de
butat după amiază, programînd în 
deschidere un meci de mare atrac
ție, așteptat cu deosebit interes de 
toată lumea. Este vorba de întîl
nirea dintre primele reprezenta
tive ale României și Ungariei.

Jocul a început în nota de do
minare a echipei noastre, care 

conducea în min. 9 cu 3—1, dar 
cîteva pripeli în ata: au făcut ca 
în min. 15 scorul să devină egal: 
3—3. încet, încet, însă, handbaliștii 
români și-au revenit, 
du-și mai bine atacurile 
rîndu-se excelent (acesta 
de altfel, principalul atu 
pei noastre), așa îneît 
scorul a ajuns în min. 
în favoarea formației 
această a doua parte 
tinerii noștri jucători

organizîn-
Și 
a 

al 
la 

de

apă- 
fost, 

echi- 
6—5, 
10—5

în trombă, cu combinații rapide 
și cu contraatacuri dese, în mare 
viteză, așa îneît eforturile vizi
bile depuse de handbaliștii ma
ghiari n-au putut decît să atenu
eze întrucîtva proporțiile scorului 
final. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat net favorabil echipei 
române: 19—13. Cele mai multe 
goluri pentru formația noastră au 
înscris : Kicsid (5), Birtalan (4) și 
Tudosie (3).

Intrucît, în momentul transmi
siei începuse abia a doua partidă, 
urmează să prezentăm cititorilor 
noștri rezultatele în ziarul de 
mîine. Programul zilei a doua cu
prinde următoarele meciuri : Ceho
slovacia Cehoslovacia tineret,
Bulgaria România și Ungaria
U.R.S.S.

RUGBYSTII CONSTĂNTENI’ 5

învingători in partida
CU RHO MILANO

Pe stadionul de rugty din Con
stanța. s-a disputat, ieri după- 
amiază. întîlnirea internațională 
dintre formațiile Farul și Rho Mi
lano. Superiori în toate comparti
mentele sportivii constănțeni au 
reușit să se impună, în special da
torită jocului mai bun pe linia 
de treisferturi, marcînd numeroase 
și spectaculoase încercări.

Echipa italiană, mai puțin expe
rimentată. alcătuită din jucători 
tineri, a încercat — și a reușit de 
multe ori — să se ridice la va
loarea gazdelor, dar nu a putut 
stăvili acțiunile penetrante ale ju
cătorilor de la Farul din cauza ba
gajului redus de cunoștințe teh- 
nico-tactice.

Pentru Farul punctele au fost 
realizate de Bucos (2 încercări, 4 
transformări, o lovitură de picior 
căzută). Dinu (2 încercări) și Mu- 
șat, Motrescu, Crăciun. Dumitru, 
Dărăban (cîte o încercare). în timp 
ce pentru formația italiană au 
marcat Pasquini (o încercare) și 
Carnovalli (2 lovituri de pedeapsă, 
o transformare), scorul final fiind, 
astfel, de 47—12 (26—3) în favoarea 
rugbyștilor constănțeni.

A arbitrat foarte bine M. Naca,'

C, POPA-ooresp. județean

1. HELEN

♦1) 2:54.2, 3.
2.11,:. 4. A.

5. Lanaras (G) a.n*> n ț

ANGEL 
campion 

(I) 2:35,2,
A E. He"- 

5. O. ReMtr (R) 
Staikov (B) 2:37,3, 7, 

Morkal (T) 
(f) : 1. ANCA 
— campioană 
Majnarici (I) 
Konstantirjdou 

Vasiliade (R) 
~' 2:45,2, 6.

Eva2.
Natasa
4. Minola

------- J. Slavceva (B) 2:45,2, oi 
Karpouzi (G) 2:47.1. 7. Stoiceva (B) 
2:48,7, 8. Bjelici (I) 2:52.3; 4x100 m 
liber (b):1. ROMANIA (OPRITESUU 
54,7--------------------
54,7, 
nic.

VIȚELARIU 56.3. MICLALȘ 
SLAV IC 53.3 T) (record balca- 

record national) — campioană 
balcanică, _ 2. Bulgaria (Gh’orgliicv 
53,7 in primul schimb, rec. ba’canic, 
rec. na(ional) 3:39,5 (re?.). 3. Iugosla
via 3:41.7. 4. Grecia 3:51,4 (rec.), 5. 
Turcia 4:06,0.

de
35 
române. In 
a întîlmrii, 

au atacat Călin ANTONESCU

FINIȘ LA INTERZONALUL
DE ȘAH DE LA PETROPOLIS
RIO DE JANEIRO, 12 (Agerpres). 

— Turneul interzonal de șah de 
la Petropolis (Brazilia) se apropie 
de finiș, iar lupta pentru ocupa
rea primelor trei locuri care dau 
dreptul la calificarea în turneul 
candidaților devine tot mai dîr- 
ză. Runda a 13-a a adus în frun
tea clasamentului pe tînărul mare 
maestru brazilian Costa Mecking 
care. împarte acum primul loc cu 
Lajos Portisch (Ungaria), ambii cu 
81/» puncte și o partidă întreruptă, 
în timp ce fostul lider, iugoslavul 
Liubomir Liubojevici ocupă locu
rile 3—4. împreună cu Efim Ghel- 
ler (U.R.S.S.), fiecare cu 8 puncte — 
și o partidă întreruptă. Urmează 
cehoslovacul Vlastimil Hort — 8 
puncte și Lev Polugaevski (U.R.S.S.) 
7’A puncte și două partide între
rupte. Se pare că dintre acești șase 
concurenți se vor alege cei trei 
jucători calificați pentru meciurile 
turneului candidaților la titlul 
mondial. în runda a 13-a, Mecking. 
cu piesele albe, l-a învins în 38 
de mutări 
care se 
puncte.
Portisch 
Hug.

pe Florin Gheorghiu, 
află pe locul 15 cu 4’A 

Au mai obținut victorii 
la Byasas și Gheller la

LSCULIN : 
Bulgaria 
4. Grecia

FEMININ : 
Grecia

4. Bulgaria 
GENERAL: 

Iugoslavia 
p. 4. Grecia 204

1.
122
89
1. 

115

plusului de 
cu grad de

la handbal (tinerel)

1. MELA- 
(ROMÂNIA) 

balcanică,

C L AS A MEN £E- 
ROMANIA

și Hunedoara s-au în- 
întrecerile din cadrul 

„Cupei 
de

în „Cupa Prietenia11

PE LOCUL I

BALCANIADA OE BASCHET

ROMANIA - TURCIA 51-62
>r.

cunoscut spectatoriMike Hess
al echipei de box a S.U.Â. — a

> 1

„Cocoșul" american 
din recentul turneu 
prima repriză pe vest-germanul Hans Mertens (dreapta,, in cadrul 

meci disputat zilele trecute la New York.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

mire c
Niscase șt s

Rominia 
l prin kjo. fn 

unu:

REZULTATE 
liber (b) : 1. MARIAN 
4:16,1 (rec. balcanic) 
balcanic, 2. K. Encev (B) 
3. E. Aimer (R) 4:16.5, 
poulos (G) 4:18.0 (rec.)’.

TEHNICE : 4ri> 
SLAVIC 
— campion 
4:16.5 (rec.
4. Teodore
5. Berîstia

La sosirea pe aeroportul 
Francisco, lotul de tenis al Româ
niei a fost salutat de cel mai tinăr 
membru al echipei S.U.A. Erik van 
Dillen. In jurul său. în telefotogra- 
fie (de la stingă): Toma Ovici, că
pitanul nejucător Cristea Caralulis 
și Ionel Sântei.
Telefoto: A.P. — AGERPRES

N AST ASE -ORANTES

IN FINALA LA CINCINNATI

m

Orantes. In semifinale, Ilie 
'■ase l-a învins cu 7—5. 6—3 
;.g.ri3vul Nikola Pilici. iar 
nuel Orantes l-a întrecut cu 
6—1 pe americanul Jimmy 

y£*S.
Coccursul feminin s-a încheiat 
i victoria jucătoarei australiene 
r:-nne Gro’.agong, care a cîștigat 

6—2, 7—5 finala susținută cu 
anier.car.a Chris Evert.

HALTEROFILII FRANCEZI 
LA C M. DIN CUBA

PARIS. 1$ (Agcrpes). — 
ca—ptenatai* — de haltere
Ln Cuba (12—il aaptambrie), 

r rar.va • repretestată de doi 
rrr*—Vor faee declasarea la 
Havana Serge arrester (categoria 
~ zsd j: Chrrtgnv (eate-
®=ria ușoară.

Ion VLAD-coresp.
ION SIMION-coresp.

ECHIPA OLANDEI PENTRU CM. DE ÎNOT
(Agerpres). — La 
campionatelor mon-

HAGA, 12 
prima ediție a 
diale de natație, programată în lu- 

septembrie la Belgrad, Olanda 
fi reprezentată de 11 înotătoare 
un înotător. Lotul feminin are 
frunte pe multipla recordmană

na
va 
și 
în
Enith Birgitha, care va lua startul 
în probele de 100 m liber. 100 m

și 200 m spate și ștafe*_a de 4x190 
m liber. Mai fac parte din iot 
Hansje Bunschoten. Josien Elzer- 
man, Jose Damen, Yolanda Ag_en- 
bach, Veronica Stei. Lur.da F 
Aliette Riet și Anerte Segaa. 
întrecerile concursului n 
va participa Karim Ressang 
spate).

LA ÎNĂLȚIMEA REPUTAȚIEI LOR!
(Urmare din pag. 1)

cese prestigioase. Ne referim, în 
primul rînd, la Gheorghe Berce.a- 
nu — campionul olimpic al cate
goriei sale, campion mondial în 
1969 și 1970, posesor al titlurilor 
continentale la ultimele trei ediții. 
Cu alte cuvinte, din „vitrina" sa 
de aur lipsește doar o medalie a 
Universiadei ! Față de evoluția de 
la C.E. ne putem exprima păre
rea că Berceanu are prima șansă 
de a obține medalia de campion 
mondial universitar. El a dispus 
în capitala Finlandei de luptătorul 
sovietic Vladimir Netvetaev într-o 
manieră categorică. Dar, de data 
aceasta, principalul adversar al lui 
Berceanu — Netvetaev, sau un alt 
redutabil luptător sovietic — va 
concura în fața suporterilor săi...

Dintre ceilalți luptători din echi
pa de greco-romane, au șanse — 
după părerea noastră — să cuce
rească medalii și Nicu Gingii — 
noul campion mondial de juniori 
la categoria 52 kg — Victor Dolip- 
schi — medaliat cu bronz la J.O. 
de la Miinchen și la C.E. de anul 
trecut — cît și Ion Păun — clasat 
pe locul 6 la Olimpiada munche- 
neză, și aflat în evidentă ascen
siune de formă, care stăpînește o 
suită de procedee tehnice cu mare 
eficiență — dublu-salturile, tururile 
de cap fulgerătoare ș.a. între pri
mii 6 la categoriile lor, pot ajunge 
și Nicolae Neguț, Adrian Popa și 
Mihai Boțită, cît și ceilalți luptă
tori selecționați.

Neîndoios, confruntările de lupte 
libere se anunță mult mai grele 
pentru sportivii români, ceea ce 
a făcut ca federația de speciali
tate să înscrie concurenți numai la

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
U.R.S.S. : Ararat Erevan 

în frunte

Rezultate înregistrate în campio
natul unional : Zaria Voroșilovgrad 
— Spartak Moscova 2—0 ; ȚSKA 
Moscova — SKA Rostov pe Don 
3—1 ; Dinamo Kiev — Dinamo 
Minsk 4—0; Dinamo Moscova — 
Pahtakor Tașkcnt >1—1 (în urma e- 
xecutării loviturilor de la 11 mt 
6—5) ; Dnepropetrovsk — Dinamo 
Tbilisi 0—0 (în urma executării lo
viturilor de la 11 m : 4—2) ; în 
clasament conduce formația Ara-

mes — Sochaux 1—1 ; Troyes — 
Lyon 1—2 ; St. Etienne — Metz 
2—0 ; Reims — FC Paris 4—0; Se
dan — Rennes 1—1 ; Nantes — 
Monaco 2—1 : Strasbourg — An
gers 2—2 ; Nancy — Bastla 2—0 ; 
Bordeaux — Marseille 0—0 ; Nice 
— Lens 2—4. în clasament Lens și 
St. Etienne cu 4 puncte.
R. F. GERMANIA : Start victorios 

pentru campioni
în prima etapă a campionatului, 

campioana Bayern Miinchen, 
dispus de Fortuna Diisseldorf

4 categorii de greutate. Dificultatea 
competiției constă în faptul că pe 
lingă valoroșii sportivi sovietici, 
pe saltelele din sala de atletism 
a Institutului de cultură fizică (din 
parcul Sokolniki) se vor afla, în 
cursă pentru primele locuri, con
curenți din numeroase țări care 
dispun de luptători reputați în a- 
rena mondială, spre deosebire de 
greco-romane, dominate net de 
europeni.

Luptătorul nostru Vasile Iorga. 
medaliat cu bronz la J.O., C.M. și 
C.E. din ultimii ani, poate — și, 
după cum ne-a declarat zilele tre
cute — dorește nespus de mult să 
se înapoieze de la Moscova cu o 
prețioasă medalie a Universiadei. 
Noi îi dorim atît lui Iorga cît și 
tuturor celorlalți luptători români 
mult succes la apropiatele confrun
tări din capitala Uniunii Sovietice.

Năs- 
pe 

Ma-
6—3, 
Con-

rmată de 
.i Dinamo

V^laso u< 
i Kleff.

^amp.onatul Franței a continuat 
desfășurarea jocurilor etapei a 

a. Rezultatele înregistrate : Ni-

saptamimi s-a desfășurat la Mdnchengladbach meciul amical 
ussia, din localitate, și Real Madrid, Încheiat cu victoria echi- 
rniane (4—1). Cu acest prilej, Netzer (pînă acum la Borussia) 

'.n noua sa ■ rmație. Real Madrid. In imagine, Bonfoff, Danner 
autorul singurului gol al oaspeților) și portarul 

Telefoto : A.P. — AGERPRES
Erevan, cu 24 p, 

Dinamo Kiev — -1 P 
Jcscova — 20 p.

FRANȚA : Lens și St Etienne — 
4 puncte după două etape

3—1. iar Borussia Monchenglad- 
bach (fără Netzer — acum la Real 
Madrid) de Fortuna Koln cu 3—1. 
Alte rezultate i M.S.V. Duisburg — 
— Hanovra 1—1, Kickers Offen
bach — Rotweiss Essen 1—1, F-C. 
Kaiserslautern — Werder Bremen
2— 2, V.f.B. Stuttgart - Schalke
3— 0, V.f.L. Bochum S.V. — Wup
pertal 2—1.

TELEX e TELEX O 1ELEX • TELEX
In prima zi a campionatelor de atletism 
ale Poloniei, care se desiAșcarâ la Var
șovia. cunoscuta sprintera țrer.a-»w rs- 
ka a cîștigat proba de ioa m plat, cu 
timpul de 11.1. In proba similară mas
culină. victoria a revenit lui Nowosz, 
cronometrat In 10.2. Joachimowski a ter
minat Învingător in proba de triplu-salt, 
cu 16.83 m, iar Wodszinski s-a clasat pe 
primul loc în cursa de 110 m garduri, 
cu rezultatul de 13.8. Alte rezultate : 400 
m feminin : Kacperczik — 52.9: arunca
rea greutății feminin : Hewinska — 1R.27 
m: 1 500 m feminin: Dobjinska — 4:22.5.
B
Desfășurat la Namur, „Marele Premiu al 
Belgiei- ia motocros (clasa 500 cmc) a 
fost cîștigat de sportivul vest-german 
Willy Bauer, care a totalizat în două 
manșe 2 puncte. L-au urmat în clasament 
belgienii Roger de Coster — 5 p, Jaak 
van Velthoven — 7 p si olandezul Gerrit 
Wolsing — 8 o.

Tvmeol masculin de bas<Jteet de ia Var
șovia s-a ineiseâat ca
tei studențești a CMboef — f p. armată 
de reprezectativa Poloniei — 4 p șa se
lecționatele studențești ale Polonie: — 2 
p și Franței — • p. în ultima zi a com
petiție: s-au înregistrat următoarele re
zultate : Canada — Selecționata studen
țească a Poloniei 74—72 (54—42) ; Poleia
— Franța 103—73 (45—27).
B
In semifinalele turneului feminin de te
nis de ia Nashville (Tennessee). BilLe 
Jean King a intrecut-o cu 6—L 4—6. 4—4 
pe jucătoarea franceză Frar.țoise Durr. 
Acesta a fost primul set pierdut de către 
cunoscuta campioană americană in cele 
șase turr.ee disputate după cîștigarea 
concursului de la Wimbledon. Cea de-a 
doua semifinală : Rosemary Casals (SUA)
— Margaret Court (Australia) s-a între
rupt in primul set din cauza timpului 
nefavorabil.

DațA dirpofiria a s etape, in Turul ci- 
dxsx al Portugaliei continuă să conducă 
rutierul portughez Joaqunn Agostinho, 
urmai la 13:09 de compatriotul său Fer- 
oo-O. Mendes și la 13:22 de spaniolul 
Jesos Manzaneque. Etapa a 6-a s-a des- 
făș-rat în două semietape. Prima (Fi- 
gusira da Foz-Pcrto — 144 km) a revenit 
spanie, ului Jose Viei o Gomez, iar cea 
de-a doua (contracronometru individual) 
a fost ciștigată de Juan Zurano (Spania), 
cronometrat pe distanța de 6 km in 
• :35.

Federația vest-germană de specialitate a 
comunicat lotul de sportivi care va face 
deplasarea la campionatele mondiale de 
haltere, programate în luna septembrie 
la Havana. Din lot fac parte trei spor
tivi : Rudolf Mane (categoria supergrea), 
Dieter Westfal (categoria grea) și Rolf 
Misler (categoria semigrea).

ȘTIRI REZULTATE
9 Echipa Slask Varșovia, a jucat la 

Berlin cu formația locală Dynamo pe 
care a învins-o eu 3—2 (0—1) prin golu
rile marcate de Kwiatkowski — 2 și 
Wczarek. Punctele gazdelor au . fost rea
lizate de Carow și Stobernack.

• In cadrul unei ședințe care a avut 
loc vineri seara, la Zurich. Federația in
ternațională de fotbal (FIFA) a confir
mat că meciul dintre selecționatele Eu
ropei și Americii de Sud va avea loc la 
31 octombrie, la Barcelona. Confederația 
sud-americană de fotbal a trimis o tele
gramă prin care acceptă data jocului.
• La San Francisco s-a disputat me

ciul demonstrativ dintre echipa reprezen
tativă a Poloniei și o selecționată a SUA. 
Fotbaliștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (1—0).

• Echipa CF Barcelona, aflată în tur
neu în Olanda, a susținut un meci cu 
formația PSV Eindhoven. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 1—0 
(0—0). prin golul marcat în minutul 57 
de Rene van Kerkhof.
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