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La Casa ziariștilor a avut loc, 
miercuri dimineața, o adunare fes
tivă organizată de Uniunea ziariș
tilor cu prilejul Zilei presei ro
mâne și aniversării a 42 de ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Scînteia11.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., redactori șefi, redactori și

corespondenți ai presei centrale și 
periodice, ai Agenției Române de 
Presă „Agerpres11, radioului și te
leviziunii, activiști de partid.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de Alexandru Ionescu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
ziarului „Scînteia11.

Despre semnificația Zilei presei

române a vorbit Ion Mărgineanu, 
directorul general al Agenției Ro
mâne de Presă „Agerpres11.

In încheierea adunării festive, 
participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune a

PESTE 100 000 DE SPECTATORI PREZENȚI LA LUJNIKI față de partid.

UNIVERSIADA 73 A FOST INAUGURATA
® 0 măreață manifestare a tinereții, a prieteniei © Festivitatea de deschidere, 

un moment emoționant

MOSCOVA, 15 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

impunătorul stadion V.I. Lenin, 
din capitala Uniunii Sovietice, a 
găzduit miercuri seară unul dintre 
cele mai mari evenimente sportive 
ale anului: inaugurarea celei de a 
VII-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară, desfășurate 
sub egida F.I.S.U.

Cu mult timp înaintea orei de 
deschidere, tribunele arenei centra
le din parcul Lujniki erau arhipli
ne. Alături de gazde, aproape 
100.000 de moscoviți, care au reușit 
să-și procure biletul de intrare, se

la

aflau aici numeroși oaspeți de pes
te hotare, turiști veniți din toate 
cele cinci continente, aproape 1000 
de ziariști străini și sovietici care 
oglindesc desfășurarea întrecerilor.

La ora 19, cînd răsunau solemn 
șapte bătăi de ceas în turnul Spas
ski, a început festivitatea. Prin cele 
cinci porți ale stadionului își fac 
apariția, cîntînd, fanfare militare. 
In sunetele marșului intră pe pistă 
800 de tineri, purtînd steaguri cu 
însemnele Universiadei. Aranjîn- 
du-se din mers, ei se aliniază, al
cătuind un adevărat fundal de mă
tase fluturîndă. Apoi, din patru col
țuri ale marii arene, pătrund mo- 
tocicliști, cu steagurile tuturor or
ganizațiilor sportive din U.R.S.S. și' 
cu o imensă lozincă „Salut particî- 
panților Universiadei ’73 !“.

Din nou răsună fanfarele, și dea
supra tribunei a doua se aprinde 
o imensă emblemă a Jocurilor. 
Este semnalul începerii defilării 
participanților. Prin fața tribune
lor, îndelung aplaudate, trec — în

Valeriu CHIOSE

MIHAI ȚIU IN SEMIFINALELE

TURNEULUI DE FLORETA
Concursul de scrimă al Univer

siadei a început miercuri dimineață 
cu întrecerile individuale La floretă 
bărbați. Pe listele de înscrieri au 
figurat 62 de trăgători, printre care 
și reprezentanții noștri Mihai Țiu, 
Tiberiu Ardeleanu și Ștefan Petruș. 
Ei au trecut cu succes primul tur 
(12 serii de cîte 5 sau 6 sportivi), 
iar Țiu și Ardeleanu au evoluat 
bine și în „optimi11. Primul a cîști- 
gat toate asalturile din grupa 
iar cel de al doilea s-a calificat 
locul secund.

Sferturile de finală au adus
nou succes lui Țiu, clasat pe locul 
secund în seria sa după cubanezul 
Gil. în acest fel s-a calificat în 
semifinale. Ardeleanu, în schimb.

învins în asaltul decisiv cu Paul 
(Anglia) a ratat calificarea. Vineri 
după-amiază sînt programate semi
finalele și finala întrecerii.

DIN PROGRAMUL
sa, 

pe

un

(Continuare în pag. a 3-a)

Bara sportivă Dunărea. Pe terenurile bituminizate se întrec zilnic handbaliștii, voleibaliștii și baschetbaliștii 
din școlile, instituțiile și întreprinderile Orșovei

Reporterii noștri pe teren, în mijlocul preocupărilor pentru aplicarea
prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie —2 martie a. c.

ORȘOVA IȘI PĂSTREAZĂ TRADIȚIILE
SPORTIVE DE MASĂ ȘI DE PERFORMANTĂ
Intr-un splendid punct turistic și-au dat întilnire muntele-... cu 
marea • Primul nostru „ghid" ne-a fost multiplul campion de 
lupte Ștefan Stingă @ Omul sfințește locul și un frumos stadion 
apare lingă salba de blocuri ® O nouă flotilă de aur la primii 
pași

Al doilea popas al raidului nos
tru pe meleagurile județului Mehe
dinți l-am făcut la Orșova. De la 
Strehaia am mers cale de 78 km, 
pe drumul de fier, pe unde tre
nul te poartă în sus, pe malul Du
nării, de la Drobeta Tr. Severin, 
prin splendide peisaje, nebănuit de 
frumoase. Am lăsat în urmă Siste
mul hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier11, unde oamenii 
României noi au cutezat să facă lu

cruri de legendă, și ne-am în- 
tîlnit cu Orșova într-o după-amiază 
caldă, cu cer senin. De cum calci 
în noua și moderna gară, alături 
de care își înalță semeață clădirea, 
la fel de frumoasă — gara fluvială, 
ești copleșit de tot ce vezi.

*
Iată, au trecut doar 7 ani de 

cînd s-a pus prima cărămidă, după 
cum avea să ne spună mîndru, cu 
vocea lui calmă, de om bun, Lubișa

LA CICLISM:

ALEXANDRU SOFRONIE, ÎNVINGĂTOR 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI DE FOND

Stoianov, locțiitorul secretarului 
Comitetului orășenesc al P.C.R. și 
președintele Comitetului orășenesc 
pentru educație _fizică și sport, și 
în locul orașului-vechi și al cîtorva 
sătulețe din suburbii, a apărut Or
șova nouă cu splendidele ei blocuri, 
semețe și impunătoare. în peste 
2 600 de apartamente, ce rivali
zează în estetică și confort cu ori
care altele din țară, și în 1 300 de 
case proprietate personală, trăiesc 
astăzi peste 13 000 de oameni. La 
Orșova, oamenii au făurit o geo
grafie nouă. Cititorule, dacă vrei 
(și trebuie !) să-ți cunoști patria, nu 
ocoli Orșova. Aici, între Vîrciorova 
și Valea Cernei, într-un splendid 
peisaj, pe malul golfului, cale de 
peste 8 km, unde se întinde Or
șova nouă, unde seara, cînd lumi
nile orașului se reflectă în apa li
niștită a golfului, ai impresia că 
te afli pe litoral. De pe acum au 
venit aici turiști din țară și de

Al. CONSTANTIN
Fotografii de Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)

ZILEI A H-a
In ziua a 

rilor sportive 
gurate ieri, • 
nâ individuală de floretă) sint 
programate competiții la șapte 
din cele zece discipline înscri
se în program : atletism, bas
chet, gimnastică, lupte greco- 
romane. polo, scrimă ți volei.

Sportivii noștri vor fi pre- 
zenți la concursurile de atle
tism (în majoritate probe de ca
lificări), baschet fete (partida 
cu echipa Libanului), lupte gre- 
co-romane (meciuri în cadrul 
primelor tururi), scrimă (semi
finale și finala Ia floretă băr
bați și primele tururi în întrece
rea sabrerilor), volei fete (meci 
cu Japonia).

doua a întrece
re au fost inau- 

cu proba masculi-

Cu sentimentele înaltei devoțiunî 
participanții la adunarea festivă consacrată Zilei 
presei române și celei de-a 42-a aniversări a ziaru
lui „Scînteia" — redactori, colaboratori, corespon
denți ai presei centrale, Radioteleviziunii, Agenției 
Române de Presă „Agerpres” — dau expresie și cu 
acest prilej hotăririi lor ferme de a nu precupeți 
nici un efort pentru a contribui Ia traducerea în 
viață a politicii interne și externe a Partidului Co
munist Român, a statului nostru socialist, a indica
țiilor prețioase date de dumneavoastră redacțiilor 
presei, radioului și televiziunii.

Țara se află angajată plenar în edificarea celei 
mai cutezătoare opere din istoria sa, operă construc
tivă, ale cărei dimensiuni impresionante au fost ex
primate cu claritate în documentele partidului. Pen
tru noi, cei ce ne desfășurăm activitatea în presă, 
nu poate fi ideal mai înălțător decît slujirea cu ab
negație a acestei opere, demne de trecutul și pre
zentul poporului.

Ziariștii, toți cei care activează în domeniul mij
loacelor de comunicare de' masă își consacră întreaga 
activitate mobilizării forțelor creatoare ale poporului 
pentru realizarea exemplară a sarcinilor și angaja
mentelor pe anul 1973, an hotărîtor în îndeplinirea 
înainte de termen a planului cincinal, în înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale partidului.

Presa și Radioteleviziunea și-au făcut un titlu de 
onoare din oglindirea problemelor actuale ale vieții

economice și sociale, ale vastei munci politico-ideo- 
Iogice menite a amplifica participarea conștientă a 
maselor la opera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Descoperirea și stimularea 
inițiativelor eficiente, tot mai numeroase în cele mai 
diverse domenii, popularizarea experienței înaintate, 
tratarea în spirit militant, de pe pozițiile partidului, 
a diverselor aspecte ale înfăptuirii programului de 
educare comunistă constituie o îndatorire de prim 
ordin a ziariștilor din țara noastră.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că, 
urmind înaltul exemplu pe care îl dați întregii na
țiuni prin activitatea plină de dăruire pe care o des- 
fășurați, în fruntea partidului și statului, pentru 
continua dezvoltare economică și politico-socială a 
patriei, pentru întărirea prestigiului internațional al 
României socialiste, noi, ziariștii, nu ne vom precu
peți eforturile pentru a îmbunătăți continuu munca 
noastră cotidiană de informare și formare a opiniei 
publice în spiritul nobilelor idealuri ale Partidului 
Comunist Român — conducătorul încercat al presei 
din Republica Socialistă România.

însuflețiți de obiectivele mobilizatoare stabilite de 
Partidul Comunist Român, ziariștii din întreaga țară, 
fără deosebire de naționalitate, vor milita și de 
acum înainte, cu toată convingerea și puterea lor de 
muncă, pentru a se dovedi la înălțimea marilor răs
punderi încredințate de partid, ca militanți neobosiți 
in lupta pentru înflorirea României socialiste.

IN INTIMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

LA BUZĂU — „CUPA
CRISTALUL"

în 
al

Acționînd pentru traducerea 
fapte a Hotărîriî Plenarei C.C. 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, asociația sportivă Cristalul, a- 
parținînd întreprinderii de gea
muri din Buzău, a organizat, în 
cinstea aniversării marii sărbători 
de la 23 August, o competiție fot
balistică la care participă 16 echipe, 
reprezentînd tot atîtea secții ale fa
bricii.

în urma atractivelor dispute s-au 
remarcat formațiile secțiilor Com
plex, Transporturi, Atelierul elec
tric, Duplex, precum și o serie de 
jucători, cum ar fi Aurel Moise, 
Florian Dinu, I. Călinescu și V. 
Scînteie. De asemenea, trebuie a-

mințită contribuția instructorilor 
voluntari I. Ignat, M. Mehedințeanu 
și C. Stanciu, care au adus un a- 
port substanțial la reușita întrece
rilor.

D. SOARE — coresp.

SPORTIVII PLOIEȘTENI IN 
ÎNTRECERE

Sportivii ploieșteni participă în 
aceste zile la numeroase acțiuni or
ganizate de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, în 
colaborare cu celelalte organizații 
cu atribuții în domeniul sportului, 
dedicate mărețului eveniment de la 
23 August.

în curs de desfășurare se află 
întrecerile din cadrul competițiilor

dotate cu „Cupa 23 August1*,  în a- 
sociațiile Prahova, Dacia, Unirea, 
Locomotiva, Vagonul, Rafinorul, 
Dorobanțul, Voința, Constructorul 
și altele. De asemenea, în urmă
toarele zile, va avea loc etapa pe 
municipiu a „Cupei 23 August11 la 
popice și tenis de cîmp, care se va 
disputa pe baza sportivă a Rafină
riei Teleajen. Cu interes sînt aștep
tate cursele de ciclocros, pe traseul 
Ploiești — Pădurea Păulești și re
tur, precum și duminicile cultural- 
sportive, care se organizează la fie
care sfîrșit de săptămînă.

Fl. ALBU — coresp.

DUPĂ ETAPA A II-A A DIVIZIEI A LA FOTBALRAPID A RĂMAS SINGURUL LIDER
6 Gazdele învingătoare pe toată linia 

® O medie de 3 goluri in „runda1'

de ieri • Scorul etapei la Reșița, unde
Nestorovici a înscris patru goluri
9 S.C. Bacău — singura echipă (din 18)

fără nici un punct
REZULTATE TEHNICE

„U" CLUJ — „POLI" IAȘI 3—1 (2—0)
F. C. CONSTANȚA — STEAUA 2—1 (1—0)
PETROLUL — DINAMO 2—1 (C—0)
A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. CLUJ 3—1 (3—0)
RAPiD — F. C. ARGEȘ 2—1 (1—0)
UNIV. CRAIOVA — STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0)
C.S.M. REȘIȚA — JIUL 4—1 (2—1)
SPORTUL STUD. — „POLI" TIMIȘOARA 2—0 (0—0)
U.T.A. — S.C. BACĂU 1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (19 august)

STEAUA
DINAMO
„POLI" TIMIȘOARA 
JIUL
„POLI" IAȘI 
„U" CLUJ
SPORT CLUB BACĂU
F. C. ARGEȘ 
STEAGUL ROȘU

— U.T.A.
— A.S.A. TG. MURES
— UNIV. CRAIOVA
— F. C. CONSTANTA
— C.F.R. CLUJ
— SPORTUL STUDENȚESC
— PETROLUL
— C.S.M. REȘIȚA
— RAPID

CLASAMENTUL

3.
4.
5.
6.
7.

8— 9.
8— 9. 

10—11. 
10—11.

12.
13.
14. 

15—16. 
15—16.

1. RAPID
2. C. S. M. REȘIȚA 

UNIV. CRAIOVA 
F. C. CONSTANTA 
„U" CLUJ 
SPORTUL STUDENȚESC 
A. S. ARMATA TG. MURES 
POLITEHNICA TIMISOARA' 
PETROLUL 
STEAGUL ROȘU 
F. C. ARGEȘ 
C.F.R. CLUJ 
POLITEHNICA IAȘI 
U.T.A.
DINAMO 
STEAUA 
JIUL 
SPORT CLUB BACĂU

17.
18.

CLUJ 15 (prin telefon). Miercuri 
dimineață s-a desfășurat pe ruta 
Cluj—Zalău—Cluj (150 km) finala 
campionatului național de fond, la 
startul căreia s-au aliniat 61 de a- 
lergători din principalele centre 
cicliste ale țării. Victoria finală a 
revenit lui Alexandru Sofronie (Di
namo), un nume cunoscut în spor
tul nostru cu pedale, de atîtea ori 
component al echipei reprezentati
ve. „Bătrînul11 Sofronie a repurtat 
la Cluj ițnul dintre cele mai fru
moase succese ale carierei sale, a 
învins de o manieră entuziasmantă, 
a obținut o victorie clară și cate
gorică asupra întregului pluton. 
Cursa agitată de la un capăt la 
celălalt, desfășurată pe un traseu 
dificil care a cuprins urcușurile — 
în ambele sensuri — ale Topei și 
Nezeșuluî a fost de o rară frumu
sețe, plină de faze dinamice — un 
snectacol sportiv de înaltă cali
tate. Toate acestea vin să sublini
eze ' valoarea victoriei ciclistului 
dinamovist, obținută într-una din 
cele două probe olimpice.

Startul s-a dat la ora 8.40 de la 
19 km de Cluj (comuna Nădășel), 
pe o vreme frumoasă. Chiar din 
plecare rutierii ne anunță intenția

lor de a nu se menaja, de a in
firma pronosticurile, de a ataca cu 
curaj atît de rîvnitul titlu de cam
pion al României. După cîțiva ki
lometri de rulaj, Ene și Gonțea se 
desprind de pluton și alcătuiesc un 
tandem de evadați. Ei au la km 
30 un avans de un minut șl 15 
secunde față de un alt grup de fu
gari (Camer, Ferfelea, Voican, Mu- 
rineanu, Ramașcanu și Mircea Vir
gil) și de două minute față de 
pluton. Pe urcușul Mezeșului un 
alt grup se apropie de fugari, dar 
pe coborîrea spre Zalău grosul plu
tonului condus de Vasile Teodor, 
care vine val-vîrtej, anihilează toa
te tentativele. După două ore și 10 
minute ne aflăm la punctul de în
toarcere și înregistrăm detașarea 
solitară a tînărului rutier (19 ani) 
Mircea Ramașcanu. El își susține 
acțiunea cu o forță incredibilă, tre
ce primul prin Zalău și apoi urcă 
splendid serpentinele (7,5 km.) Me
zeșului, sosind în vîrf cu un avans 
de 45 de secunde față de alți trei 
dinamoviști — Sofronie. Murînea-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

0 0 5—2 4
1 0 5—2 3
1 0 3—1 3
1 0 3—2 3
0 1 3—2 2
0 1 2—1 2
0 1 4—4 2
0 1 3—3 2
0 1 3—3 2
0 1 2—2 2
0 1 2—2 2
0 1 3—4 2
0 1 2—3 2
0 1 1—2 2
1 1 2—3 1
1 1 2—3 1
1 1 2—5 1
0 2 1—4 0

Plecat dintr-o dubioasă poziție de ofsaid, Neagu va deschide scorul.
Fază din meciul Rapid — F. C. Argeș

Foto i S. BAKCSY

La recentele C.E. de tenis de masă ale juniori
lor desfășurate la Atena, sportivii români au cu
cerit patru medalii (una de aur, două de argint 
și una de bronz). Iată echipa noastră feminină, 
la festivitatea de premiere: de la stingă: Ildiko

Gyongybsi, Ligia Lupu, antrenorul emerit F. Pa
neth, Lidia Ilie, Liana Mihuț.

Foto: NEWS AGENCY

Citiți alte amănunte în pagina a IlI-a

ȘI A FOST ZIUA A DOUA...
Este o impresie personală sau ea este împărtășită și de alții ? în 

orice caz, nu ne sfiim s-o mărturisim s ediția actuală a Campiona
tului Diviziei A, cu cele 18 echipe care au luat startul cu ambiții 

mai mari sau mai mici, cu cele 9 meciuri programate în etape abia 
despărțite una de alta, ne apare pasionantă, dintru început, deși sur
prizele de proporții n-au apărut încă. Dar primele rezultate au și început 
să împingă înainte sau înapoi echipele angajate în luptă, în acest văl
mășag intrînd și campioana țării, Dinamo, care, cum se spune în limbaj 
hipic, „a pierdut plecarea", nefiind de găsit după etapa de ieri, decît 
undeva departe, la periferia clasamentului;

Comentînd etapa, ne-am opri mai mult asupra meciului de la Craio
va, nu pentru că acesta ar fi fost capul de afiș al acestei miercuri 
fotbalistice, ci pentru că partida din urbea craioveană a readus pe ta
pet istoria campionatului trecut, odată cu bucuria victoriei de-acum a- 
supra Steagului roșu, redeschizîndu-se răni abia cicatrizate, reapărînd a- 
mintirile unei zile apăsătoare de vară, în care același Steagul roșu, 
învins ieri fără drept de apel, îngenunchia echipa craioveană, oprind-o 
la un pas de titlul mult visat. Cu acel meci a început marea dramă 
craioveană, iar „răzbunarea" de ieri a venit prea tîrziu, pentru a bucura 
altfel decît bucură orice victorie...

Avantajul terenului s-a dovedit ieri mai puternic decît oricînd, echipele 
gazdă reușind astfel să adune punctele legate de zona lor de securitate. 
Printre formațiile care au plătit tribut meciurilor în deplasare se află 
Dinamo și Steaua, de obicei favorite sau cel puțin creditate cu șansa 
unui rezultat de egalitate, chiar fără aripile publicului, pe care se bizuie 
atît de mult echipele. Nu se poate vorbi, totuși, de surprize, mai ales 
atunci cînd adversarul este F.C. Constanța, reîntoarsă, se pare, la as
pirațiile din trecut, de care s-au ciocnit de atîtea ori Dinamo, Rapid, 
Steaua etc.

Deocamdată, cîntecul și voia bună le întîlnim printre blocurile Giu- 
leștiului și printre șinele de sub Podul Grant, acolo unde inimile bat 
pentru Rapid, suferă pentru această echipă, suportă glumele și ironiile. 
Acum, Rapidul nu mai este modesta cenușăreasă a campionatului, ci, 
iată, își’ plimbă suporterii în țara viselor aurite, a marilor speranțe, a 
satisfacțiilor. După atîtea încercări, această imbatabilă oaste a simpa- 
tizanților merita aceste clipe de bucurie. Căci, campionatul fiind 
la început, cum se spune, este loc pentru decepții, după legile nescrise 
ale fotbalului.

Jack BERARIU
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NOI ÎNTRECERI județene ale „cupei tineretului
DE LA SATE ‘

Vă prezentăm alte amănunte, trans
mise cje către corespondenții noștri, 
privitoare la desfășurarea fazelor ju
dețene ale „Cupei tineretului de Ia 
sale**  * — ediția de vară.

Jn întreaga țară continuă vînzarea bi
letelor pentru tragerea excepțională Lo
to din 21 august a.c., tragere care oferă 
paiticipanților preniii în autoturisme, 
excursii la Budapesta cu petrecerea Re
velionului și numeroase premii in bani.

• In zilele de iș și 1» august a.c. se 
va desfășura „RALWL ClșriGATQSU- 
LQR OU AUTOTURISME LA LOTO - 
PRONOSPORT". Concurenții care parti
cipă la acest raliu — circa m> de echi
paje — după o primă etapă de concen
trare turistică, se vor reuni la Sibiu dc 
un.de vor porni in etapa a 11-a, pe ruta: 
SIBIU — RM. ViLCEA — PITEȘTI — 
CAEȘTI — TITU — BUCUREȘTI. Sosi- 
rea va avea loc ta după amiaza zilei 
de 19 august a.c,, pc stadionul jj Au
gust.

• Se aduce la cunoștința participan- 
Iilor la concursul Pronosport de dvmi- 
mcâ 19 august 19T3, că meciul XII CFR 
ARAD — CFR TIMIȘOARA se Înlocu
iește cu meciul : CFR ARAD — U.M. 
TIMIȘOARA. tăcindu-se . șl . cuvenitele 
rectificări pe afișele și fluturașil de con- 
c:țus.

Rubrică

nu și Voican — și de două minute 
față de pluto::. Ne întrebăm : să 
fi descoperit sportul nostru cu pe
dale un nou mare talent ? Este po
sibil, dar ceea ce este sigur — din 
păcate — tînărul rutier nu are 
încă experiența întrecerilor grele. 
La km 125, cei trei colegi de e- 
chipă îl prind, dar Ramașcanu și-a 
epuizat forțele și rămîne să fie în
ghițit de grupul următorilor. Cînd 
începe ultimul „examen" al fina
lei, urcușul pe Topa, grupul celor 
trei mai are doar un minut avans. 
Mai întîi Murineanu și, apoi, Voi
can sînt obligati să renunțe la un 
sprint final în compania lui So- 
fronie pentru că, nici ei. nu mai 
au suficiente resurse pentru a men- . 
tine ritmul în care bătrînul vutooi 
rulează pe serpentine. Alexandru 
Sofronie — care își trăiește o a 
doua tinerețe — pare dezlănțuit și, 
sigur pe el, deși urmăritorii încep 
să se zărească, forțează mereu, so
sind primul în vîrful de la Topa 
și cucerind astfel titlul național. 
Intre timp plutonul își încercase 
ultima șansă. Ca niște jerbe de sein- v 
tei grupuri mai mici sau mai mari 
de alergători s-au desprins din vlă
guitul pluton masiv, pornind în ur
mărirea fugarilor. Pe Sofronie. după 
cum se știe, n-au mai reușit să-l 
ajungă, dar pe colegii săi de ac
țiune unii dintre urmăritori au 
reușit să-i întreacă, uneori chiar 
în apropierea liniei de sprint. Iată 
clasamentul final.

1. ALEXANDRU SOFRONIE (Di
namo) 3h.53:57 — campion de fond 
al României, 2. Vasile Selejan (Di
namo) la 51 de secunde, 3. Nicolae 
Voican (Dinamo). 4. Mircea Bădilă 
(CIBO Brașov) — același timp, 3. 
Constantin Tănase (Metalul Plopeni) , 
la 1:28. 6. Ili« Valentin (Dinamo) 
la 1:41, 7. Viorel Murineanu (Dina
mo) la 2:13, 8. Gavrila Marton
(CSM Cluj) la 2:37. 9. Ion Cosma 
(Dinamo) la 2:38, 10. Mircea Ra
mașcanu (Dinamo) la 3:03.

După cum se vede, o cursă al 
cărei final a fost dominat de di- 
namoviști, șapte din primii 10 cla
sați fiind elevi ai antrenorului eme
rit Nicolae Voicu,

Clujul găzduește în continuare: 
joi — finala campionatului de fond 
pentru juniori mari și mici ; vineri 
— campionatul de semifond seni
ori ; duminică — campionatul de 
contratimp pe echipe pentru juniori.

LW ■ * 1 1 » '«-■•w

NUMFBELK EXTRASE LA TRAGEREA 
PKONOEXFRES DIN 13 AUGUST 1973

Fond general de eiștigurl ; i 403 325 lei, 
din eare 309459 iei report, Extragerea I: 
3 13 1 22 18 : Extragerea a U-a : 13
12 42 33 1T

TREI AUTOTURISME TRABANT „&0l“ 
CJȘTIGATE LA TRAGEREA LOTO DIN 

10 AUGUST 1973

Extragerea 1 : Cat. 3 ; i.ao variante a 
44aQ3 lei; a 3-a; 10.7Q a 5407 iei; a 
4-a; 20,23 a 2 837 lei; a 5-a: 74.83 a
TO lei ; a 6-a : 143.20 a 398 lei. Report 
categoria t ; 182 135 iei,

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 va
riante 25";, a 40 243 lei ; B : 1 variantă 
23<> a 9 659 lei și 10 variante ia 0 a 
3 864 lei ; c ; 8,05 a a 999 lei ; d ; 11.S0 
a 4 058 lei ; E: 89.80 a 338 lei; F . 134.M 
a 312 lei ; X : 1 539,10 a 100 iei.

GOGĂLNICEANU MIHAIL. SOTIR M. 
CONSTANTIN și NASTASE ion dm 
București, ciștigă eîte un TRABANT 
„toi- plus diferența ta numerar.
tedaeială de LOIQ I’RQNU șport.

COVASNA. Bucurîndu-se de o par
ticipare sportivă, etapele de masă ale 
competiției au creat posibilitatea ca, 
Ia faza județeană, să se alinieze doar 
cei mai bine pregătiți dintre sporti
vii săteni. Iată pe cîțiva dintre cei 
care s-au remarcat cu acest prilej : 
Maria Bokk (Sînzîieni), Roza Veres 
(Biborțeni), Clara Kanabe (Sînzîieni), 
Bela Huszar (Bățanii Mari), Lazăr De
meter (Sînzîieni), Mihai Bodoli (O- 
zun) la atletism, A. Dinieny (Vîrghis), 
F. Panczel (Vîrghiș), T. Gali (Ozuri), 
K. Tanko (Ilieni), Maria Bartaliș 
(Sînzîieni) și Ana Varză (Dobîrlău) 
— la ciclism. întrecerea de fotbal, la 
care au participat 132 de formații, a 
i'oșt. cîștigată pentru a doua oară 
consecutiv, de către Harghita Aita 
Mare. (Gh. BRIOTA).

CRAIOVA. Pe stadionul tineretu
lui șj pe terenurile Școlii sportive 
s-au desfășurat întrecerile de oină 
și volei. Drum nou Boureni și Jiul

ORȘOVA IȘI PĂSTREAZĂ TRADIȚIILE
(Urmare din pag. 1)

pește hotare, din Iugoslavia, Ceho
slovacia, R. F. Germania, Austria, 
Italia. De necrezut, dar la hotel am 
întîlnit o familie de turiști veniri 
tocmai de pe continentul sud-ame- 
rican, din Argentina și nu regre
tau drumul făcut.

★
Am găsit Orșova în plină activi

tate creatoare. Paralel cu dezvol
tarea economică (Șantierele navale 
dominînd industria orașului), so- 
cial-culturală (adică școli, liceu, 
spital, o modernă Casă de cultură, 
cinematograf) sportul a ținut pe cit 
posibil pasul cu noile transformări. 
N-a fost de loc ușor, pentru că în 
anii de mutare a orașului, tradiția 
sportivă se putea fringe. Dar nu, 
n-a fost așa. în orele libere, fotba
liștii jucau pe terenurile localită
ților învecinate ; luptătorii se pre
găteau prin vestiarele șantierului, 
fără mofturi că nu au la dispozi
ție „condiții optime* *1, dar cu o 
mare dragoste față de sport. Fot
balul din Orșova n-a izbutit pînă 
acum mari performanțe, dar a reu
șit, mai mult ca alte orașe, să-i 
dea pe Pîrvu (fost la Dinamo Bucu
rești și U.T.A., acum întors la Po
litehnica Timișoara), pe talentatul 
Bojin, iar de cîteva zile, acestora 
le calcă pe urme un elev de liceu, 
pe nume Tița, prezent în lotul de 
tineret al echipei studențești din 
.Timișoara. Se speră, ca fotbalul or- 
șovean, reprezentat de o echipă în 
campionatul județean, să promoveze 
la anul . în Divizia C, iar mai tîr- 
ziu, cine știe... Acum, jucătorii dis
pun de condiții excelente. Pe ma
lul lacului, în apropierea blocurilor, 
a apărut un splendid stadion, cu 
aproximativ 7 000 de locuri, cu 
pistă de atletism, cu vestiare. S-a 
săpat în coama unui deal și s-au 
mutat sute de mii de metri cubi 
de pămînt. Cu sprijinul Ministeru
lui Minelor și Geologiei, al orga
nelor locale și județene de partid 
și de stat, și al celor sportive, sta
dionul e gata și pe el au și început 
să se dispute meciuri. Se preconi
zează înființarea unui campionat o- 
rășenesc cu 6 echipe, ne spunea 
Ion Iacob, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S., om entuziast și priceput, 
ale cărui merite în construcția sta
dionului ' ne-au fost relevate de toți 
cu care am stat de vorbă.

★
Luptele au, la Orșova, o tradiție 

recunoscută. De aici a plecat in
ternaționalul Ștefan Stîngu, actual
mente Ia Steaua, de 9 ori cam
pion al țării. L-am găsit în zilele 
de concediu în orașul natal, și el 
ne-a fost ghid. îl cunoaște întreg 
orașul și se mîndrește cu acest or- 
șovean puternic, care a reprezentat 
țara la trei Olimpiade — Tokio, 
Ciudad de Mexico și Miinchen. A- 
cum se așteaptă ca și alți sportivi 
să calce pe urmele lui Stîngu. E- 
chipa de lupte, pregătită de antre-

LA BOTOȘANI...

...a, avut loc o adunare — la care 
au luat parte circa 400 de persoa
ne — în cadrul căreia s-au petre
cut două evenimente ce vor avea, 
cu siguranță, urmări pozitive în ac
tivitatea sportivă a orașului. A fost 
înființat Consiliul Municipal pentru 
Educație Fizică și Sport (președin
te Ioan Contau — secretar al Co
mitetului municipal P. C. R. Boto
șani ; prim vicepreședinte Mircea 
Criță) și Clubul sportiv Botoșani 
(președinte de onoare Vasile Ște
fan — președinte al Consiliului 
municipal al sindicatelor ; președin
te Mircea Colibaba),

Pentru început. în cadrul clubu
lui sînt șase secții: fotbal, handbal, 
oină, lupte, box și ailetism.

Viorel AUXOAIE, cox. p.

„NUCUL PRIETENIEI”

în. localitatea Nucet din județul 
Bihor —* într-un pitoresc decor, pe 
fundalul munților Apuseni — un 
număr de 420 pionieri și școlari 
bihoreni petrec zile frumoase în 
tabăra de odihnă căreia i s-a dat 
numele, după specif! ml local, dc 
„Năcul puctca^V1 ?c" zitățile zil

Gînceava, au ocupat, în ordine, pri
mele două locuri la oină, iar la volei, 
Recolta Bulzești a cîștigat întrecerile 
fetelor și Recolta Secu pe cele ale 
băieților. Recolta Gogoșu (f) si Re
colta Sadova (b) s-au clasat pe’ locu
rile secunde. (Șt. GURGUI).

BRAILA. Au fost desemnate și for
mațiile de fotbal, handbal si ciplism, 
campioane ale județului Brăila ale 
„Cupei'*.  Iată-le, în ordine, comuna 
Viziru, comuna Marasu și, respectiv, 
comuna Ianca. La probele de ciclism 
individual, s-au remarcat Ion Miu 
din Ianca și Maria Mocanu din Gră
diștea (Traian ENACHE).

CLUJ. Terenurile sportive ale Uni
versității clujene au găzduit întîlni- 
rile de volei, handbal, atletism, oină 
și fotbal. După întreceri pasionante 
au reușit să se impună următoarele 
formații : Bunești — la volei fete, 
Mintiu — la handbal fete, Recea 
Cristur la volei băieți, Nima la hand
bal băieți și Aghireș, la fotbal (Dumi
tru VATAU).

SLATINA. Duminică sînt progra
mate în localitate, întrecerile fazei 
județene la fotbal și handbal.

in aceste zile de rară, la Orșova, „Vulcana-băi“ stă la dispoziția turiștilor. 
Iată uit grup plecind să Jacă cunoștință cu frumosul peisai de la Cazane. 
Și după „Vulcana-băi“, va pleca la drum „Vaporul vacanței", cu zeci de 

școlari la bord.

norii D. Voican și I. Băcilă se pre
gătește pentru barajul de promo
vare în divizia A.

Jocurile sportive au un loc al 
lor, acolo lingă șoseaua principală. 
O bază frumoasă, acoperită cu bi
tum, stă la dispoziția iubitorilor de 
handbal, volei și baschet. în după- 
amiaza vizitei noastre, se disputa 
un meci de handbal între o e- 
chipă , sindicală de ia Șantierele 
navale și alta de juniori. Ni s-a 
spus că handbalul e reprezentat în 
campionatul județean de două for
mații, că Foresta . Orșova evoluează 
tot în județ la volei. Condițiile de 
acum, din ce în ce mai bune, oferă 
posibilități de pregătire, ceea ce 
creează aspirații în promovarea în 
divizii superioare.

★
La Orșova se încearcă să se pună 

bazele practicării sporturilor nau
tice. E firesc acest lucru. Aici se 
pot forma urmașii lui Vernescu și 
Sciotnic, ai lui Patzaichin și Co- 
valiov, ai lui Tudor și Ceapura. 
Mîine-poimîine, s-ar putea vorbi de 
o nouă flotilă de aur, de aici de 
la Orșova. Condițiile naturale sînt. 
poate, dintre cele mai bune din 
țară. Lacul, acest golf, concurează 
cu Snagovul și le depășește pe cele 
de la Văliug și Tulcea. De fapt, 
există o sarcină a conducerii de 
partid în dezvoltarea și folosirea 
condițiilor pe care golful le oferă 
azi pentru practicarea canotajului, 
a caiacului și canoe!, a canotaju- 
lui popular. Pe lac a și avut loc 
un mare miting nautic, cu o largă 
participare, care s-a bucurat de un 
real succes. De atunci, au luat fi
ință cîteva secții de canotaj, care 
au și început să fie reprezentate în 
concursuri. La campionatele națio
nale de caiac-cano>e pentru juniori, 
de la Snagov, sînt prezenți și 12 
sportivi din Orșova. La Constanța, 
în competiția de yachting, la cate

nice se axează foarte mult pe miș
care și jocuri dinamice în aer liber, 
excursii, drumeții, învățare de cîn- 
tece patriotice, pionierești, de dru
meție, întîlniri cu oameni de seamă 
ș.a. întrecerile sportive sînt cuprin
se în competiția dotată cu „Cupa 
taberei" la: fotbal, volei, handbal, 
tenis de masă, șah, cursă de ob
stacole, probe de atletism, înoit. De 
altfel circa 50—60 copii, din fie
care serie, reușesc să-și ia aiei 
brevetele de înotători.

Un mare preț se pune pe iniție
rea în orientarea turistică (mai 
mult pentru copiii din clasele mici) 
care se face în cadrul excursiilor și 
drumețiilor la peștera Meziad, peș
tera Finale, ghețarul Scărișoara, Iz
vorul Grisului Negru, Porțile Bi
horului. Izvorul Ciobanului ș.a.

prof, David GYORGY

INTERVIU FULGER 
LA PREDEAL

Ne aflăm la Biroul de prestații 
hoteliere și alte prestații din Pre
deal iar interlocutori ne sînt to
varășii Constantin Casapii, șeful 
biroului și Anghel Pirvănescu, 
dispecer principal hoteluri și ca
bane. Pe scurt, iată răspunsurile 
lor la întrebările puse: „Cum a 
fost luna iulie din punet de ve
dere al planului „Foarte bună, 
Predealul, ea și în alți ani a fost 
asaltat de turiști români și străini. 
Sperăm, după cum se întrevede, 
ca și august să fie la fel", „Exis
tă și turiști care nu știu încă ce 
este grija pentru avutul obștesc?**,  
încă foarte mu!ți. Și, din păca 

te, mal ales în rîndul tineretului 
Uneori — la vile sau cabane (Dim- 
bul Morii. Poiana Stinii, Gîrbova) 
după „vizita" cite unui grup, cu 
păreri stranii despre modul în care 
te poți distra, parcă... au trecut 
vandalii”, „Ce părere aveți de apro- 
vijiOIjarea cu băuturi alcoolice â

„CUPA DACIA" — COMPETIȚIE 

DE MASĂ A METALURGIȘTILOR 

ARGEȘENI
Pe stadionul din Ștefănești s-au 

încheiat de curînd întrecerile poli
sportive de masă dotate cu „Cupa 
Dacia**  — competiție rezervată me- 
talurigiștilor argeșeni. Tineri din 
întreprinderile cu profil metalurgic 
din Pitești și Cimpulung s-au în
trecut la fotbal, handbal, volei și 
ciclism, Bucurîndu-se de bune con
diții de organizare din partea a- 
sociației sportive „Dacia" Pitești, 
manifestarea a reunit pe stadion 
cîteva sute de tinerii

Iată și cîteva rezultate : ciclism
1. C. Sima, 2. I. Toroipan, 3. I. Țe- 
posu ; fotbal 1. Dacia Pitești, 2. E- 
lectromotor Pitești, 3. ARO Cîmpu- 
lung ; handbal 1. ARO Cîmpulung,
2. Dacia Pitești, 3. Electromotor Pi
tești ; volei 1. Electromotor Pitești, 
2. Dacia . Pitești, 3. ARO Cîmpu
lung. In urma acestor rezultate, 
trofeul „Dacia* 1 . — 1973 a revenit 
Uzinei de autoturisme Pitești cu 1*3  
P-

Ilie FEȚEANU — coresp, jud.

goria optimiști, au concurat și 
cîțiva copii de pe aceste meleaguri. 
Dar, dotarea cu materialele spor
tive necesare nu s-a făcut încă la 
nivelul cerințelor. Federațiile de 
specialitate și-au prevăzut niște fon
duri, dar le vor vira la începutul 
anului școlar (după noi, destul de 
tîrziu). Am stat de vorbă cu tov. 
Gheorghe Dogarii, secretarul Comi
tetului orășenesc al P.C.R., prima
rul orașului, cel care, pe lingă mul
tiplele probleme ce le are de. re
zolvat în orașul nou, își găsește 
timp și pentru sport. El ne spunea 
că este necesară o nouă discuție, 
la fața locului, cu reprezentanții 
federațiilor de caiac-canoe și ca
notaj, pentru ca cele două baze 
nautice să fie dotate cu tot ce 
trebuie. La liceu va funcționa o 
clasă cu profil sportiv, dar asta 
nu înseamnă totul, deși cu forțe 
locale s-au construit 7 bărci de tipv 
optimist. Așadar, federațiile sînt 
invitate la un dialog imediat și 
concret, după cum se așteaptă și 
sprijinul eficient al sindicatelor în 
realizarea bazei materiale. Cea de 
a doua ediție a „Cupei Porțile de 
Fier11 la caiac-canoe și prima edi
ție la yachting, prin organizarea 
excelentă și rezultatele realizate, 
au arătat eă sporturile nautice au 
la Orșova simpatizanți și practi- 
canți, de la care se pot aștepta 
rezultate valoroase.

Orșova, orașul nou, își păstrează 
și dezvoltă tradițiile sportive, bene
ficiind azi de condiții dintre cele 
mai bune. Eforturile pentru tradu
cerea înviață a Hotărîrii de partid 
privind dezvoltarea sportului au 
găsit un teren prielnic, dar e ne
cesar ca la realizarea obiectivelor 
să-și aducă contribuția toți factorii 
de răspundere : școli, instituții, în
treprinderi, organele locale și ju
dețene sportive și sindicale.

cabanelor ?“, „Băuturile alcoolice 
n-au ce căuta Ia cabane. Oamenii 
urcă muntele pentru aer curat, pen
tru a face mișcare și a gusta din 
frumusețile muntelui nu pentru che
furi. Puțin rom într-un ceai sau o 
cafea, mai ales iarna, este cu totul 
altceva, Atîț însă. Bun, articolul pu
blicat în ziarul România Liberă care 
făcea de fapt aceeași recomandare**,  
„Aveți în permanență evidența e- 
xactă a locurilor din vile și hote
luri Da, perfectă**,  „Dar a locu
rilor de la cabanele îndepărtate 
unde turistul nu poate risca să ple
ce fără să știe dacă cabana este 
sau nu liberă „Avem, în gene
ral. Este mai greu să comunici cu 
ei“, „Bine dar după cite știu jude
țul Sibiu are un sistem de comu
nicare prin radio cu cabanele, o sta
fie de radio recepție, cu ajutorul
căreia ia legături zilnic cu toate
cabanele. Dv. nu aveți Nu, noi
n-avem". (! 11).

♦ M. FR.

SPORT IN JUDE1UL 
IALOMIȚA

• Etapa județeană în Cupa tine
relului de ia sate la handbal șl vo
lei — disputată la Slobozia — a 
dat cîștig de cauză echipelor de 
băieți și fete —- la handbal — din 
comuna Grădiștea, iar la volei ce
lor din comunele Andrășești (fete) 
si Gh. Doja (băieți), • întrecerea 
celor mai buni țintași din județ, 
desfășurată la poligonul din Slobo
zia, a fost cîștigată de sportivii de 
la Dinamo Slobozia : Teodor Sloi- 
chircea, Firică Bordei, Petre Stoi
ca. • La Fetești concursul de na- 
tație dotat eu Cupa Borcea. în
vingători : Mihail Dragnea și Vio
rel Dărăban la juniori, Viorel Irion 
șj Florin Zaharip la seniori. • 
Cupa speranțelor la fotbal a reve
nit echipei Venus din Țăndărși. 
Ianuarie JINGA, prim vicepreședin

te C.J.E.I'.S. Ialomița.

AUREL URZICĂ-
LOCUL I

ÎN TURNEUL
INTERNAȚIONAL 

DE ȘAN
PENTRU JUNIORI

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). In 
sala Palatului Culturii, din locali
tate au luat ‘sfîrșit întrecerile celei 
de a Il-a ediții a turneului inter
național de șah pentru juniori, 
organizat de federația noastră de 
specialitate, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Prahova și comisia ju
dețeană de șah. De menționat că 
prima ediție n acestei interesante 
confruntări șahiste a generației mai 
tinere a avut loc tot la Ploiești. în 
1970.

La capătul unei dispute echili
brate și — în general — valoroase 
(multe din cele 11 runde ale tur
neului oferind partide de un ridi
cat nivel tehnic), unul dintre șa
hiștii români, Aurel Urzică, a în
scris un frumos succes, clasîndu-se 
pe primul loc, la egalitate de 
puncte cu șahistul sovietic Archac 
Petrosian. De menționat că și în 
meciul lor direct Urzică și Petro
sian și-au împărțit punctul vic
toriei în urma unei remize.

Iată, de altfel, clasamentul ge
neral al turneului internațional 
pentru juniori: 1—2. AUREL UR
ZICĂ (România) și ARCHAC PE
TROSIAN (U.R.S.S.) 8,5 p, 3. Jacek 
Bielczyk (Polonia) 7 p, 4. Iordan 
Grigorov (Bulgaria) 6 p 5. Horia 
Astman (România) 5, 6. Zoran
Novoselsky (Iugoslavia) 5 p, 7. Ge
rald Hartman (R.F. Germania) 5 p, 
8. Miklos Gyurkovics (Ungaria) 5 
p 9. Thomas Espig (R.D. Germană) 
4,5 p, 10. Petr Petran (Cehoslova
cia) 4,5 p 11- Marian Miluț (Ro
mânia) 4,5 p, 12. Horia Stoicescu 
(România) 2,5 p. în ultima rundă, 
de marți: Petran — Bielczyk ’-L-1 s, 
Espig — Gyurkcvicș 0—1, Novo- 
selskv — Astman 0—1, Grigorov— 
Stoicescu 1—0, Urzică — Miluț 
1—0, Petrosian — Hartman 1—’0.

Mai trebuie să sublinietn orga
nizarea foarte bună a concursului 
și prezența a numeroși iubitori de 
șah în sala Palatului Culturii, de-a 
lungul întregului turneu.

în meciul amical de rugby

OLIMPIA BUCUREȘTI - SPORTING 

CLUB BERNAY (FRANȚA): 13-0 (13-0)
Marți, pe terenul Olimpia din 

Capitală, a avut loc întîlnirea in
ternațională amicală de rugby din
tre echipele Olimpia București și 
Sporting Club Bernay- (Franța). 
După o dispută spectaculoasă, în 
care au avut majoritatea . timpului 
inițiativa, bucureștenii au obținut 
victoria cu 13—0 (13—0).

Campionatele naționale de caiac-canoe pentru juniori și tineret

C.S. BRĂILA A DOMINAT PROBELE DE FOND
Miercuri după amiază, cu apro

ximativ 30 de minute înaintea pri
mului start din cadrul campionate- 
lor naționale de juniori și tineret 
la caiac-canoe, apele Snagovului au 
fost răscolite de un puternic vînt, 
iar o ploaie deasă a determinat ju
riul competiției să amine plecarea 
în cursă cu o jumătate de oră. 
Dacă în acest interval de timp 
vîntul a încetat aproape complet, 
stropii de ploaie nu au contenit pe 
parcursul celor cinci finale ale pro
belor de fond. Astfel, la ora 17,30, 
antrenorul emerit Nicolae Navasart 
a chemat la start finalișții din pro
ba de caiac dublu, pe distanța de 
5.QOO m. După o plecare perfectă, 
echipajele juniorilor mari au înee-

Vedere la Ștrandul Lelea

COMPLEXUL SPORTIV 
„LETEA" SE EXTINDE

Băcăuanul dornic de mișcare, de 
sport, își îndreaptă pașii spre Fa
brica „Letca" în preajma căreia 
șe afla un stadion, o sală de spor
turi, un poligon de ti". D» puțină 
vreme. însă, „interesul" pentru a- 
rest complex sportiv a devenit ș> 
mai mare.

A fost de ajuns ca un grup de 
entuziaști leteni să adune ca in
tr-un snop mai multă inițiativă, 
operativitate și dragoste de aer. 
soal’e și apă ca să apară, ca de 
sub bagheta unui magician, o mo
dernă piscină. Și acum, mii da bă
căuani. se îndreaptă spre nouț ba
zin. Motivele ? Sînt multe : deose
bita calitate a construcției în sine 
(arhitectonic și funcțional), apa lim

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „PRIETENIA"

FOARTE PUȚINI TINERI AU TRECUT CU „BINE**  
EXAMENUL DE LA GALAȚI

Viitorul boxului românesc trebuie tratat cu mai mult interes
într-unul din numerele noastre 

trecute am subliniat succesul celor 
patru tineri pugiliști români care 
s-au clasat pe primul loc la cate
goriile lor la „Turneul Prietenia**.  
Dar, forul nostru de specialitate a 
aliniat la startul acestor între
ceri un număr de 25 de tineri 
boxeri, adică tot potențialul bo
xului românesc la acest nivel. în 
aceste condiții, competiția de la 
Galați ne-a oferit prilejul trece
rii în revistă a tuturor speranțe
lor pugilismului autohton.

Fără îndoială, calificarea în fi
nala turneului internațional a u- 
nui număr de șapte pugiliști ro
mâni, dintre care patru au ieșit 
învingători, este o performanță 
care se cuvine subliniată. Conside
răm însă necesar să amintim si 
despre ceilalți reprezentanți ai ță
rii noastre, să facem aprecieri a- 
supra felului cum s-au prezentat 
la aceste întreceri cei mai buni 
juniori români.

Debutul selecționaților în cele 
două echipe reprezentative a fost 
neașteptat de slab. în prima zi de 
concurs s-a întîmplat un fapt, 
credem, fără precedent în istoria 
boxului românesc. Dintre cei nouă 
boxeri români programați în cele 
două reuniuni, șase au coborît în
vinși treptele ringului, părăsind 
competiția 1» primele meciuri sus
ținute : Alexandru Barbu (cocos). 
Eugen Chiricuță (cocoș) Viorel 
Bobe (muscă), Mihai Teodorescu 
(nană), Nicolae Nicolaev (ușoară) și 
Dorin Buba (miiloeie). în zilele ur
mătoare, eliminările au continuat, 
astfel că, în semifinale, la unele 
categorii de greutate (pană și mij
locie), .dintre cei doi (chiar și trei, 
cum este cazul categorie’ pană) 
tineri reprezentanți ai boxului ro
mânesc nu reușise nici unul să se 
califice în rîndul primilor patru 
clasați într-o competiție cu 11 țări 
participante. Dacă mai amintim și 
faptul că Gheorghe Bîclea, singu
rul dintre cei trei „cocoși" ai țării 
noastre care a ajuns în semifinală, 
s-a calificat pînă la acest nivel al 
competiției ca urmare a unei deci
zii ce-1 avantaja, avem o imagine 
mai clară asupra comportării ge
nerale a tinerilor noștri boxeri. 
Este drept — și nu poate fi mini
malizat — succesul celor patru pu
giliști care au terminat concursul 
neînvinși, clasîndu-.'e Pe primul loc: 
Paul Dragu, Niță Robu, Pavel Is- 
trate și Costică Dafinoiu, Dar nu 
trebuie uitat nici faptul că acest 
rezultat a fost obținut cu prețul 
multoi*  înfrîngeri, unele destul de 
categorice, care nu le folosesc ce
lor ce le-au suferit, ci dimpotrivă. 
Antrenorii noștri au prezentat, așa 
oum aminteam mai sus, un număr 
de 25 de eoncurenți. Destul de 
multi... Dar, din păcate, puțini a- 
leși. Foarte multi dintre reprezen
tanții boxului românesc s-au pre
zentat pe ringul Arenei Dunărea 
din Galați necorespunzător pregă
tiți pentru o competiție de acest 
nivel. Chiar și din rîndul celor ca

put disputa pentru cucerirea titlului 
de campion național. Dozîndu-și 
foarte bine eforturile, cuplul spor
tivilor de la Steaua format din E. 
Ițu și Gr. Pamacai a trecut primul 
linia de sosire cu un avantaj sub
stanțial, cucerind locul I și titlul 
de campioni. REZULTATE: 
K. 3—5,000 ni : 1. E. Itu — Gr.
Pamacai (Steaua) campioni națio
nali — 18:18,1, 2. M. Apostol — FI. 
Vasiliu (Pescarul Tulcea) 18:55,0,
3. N. Simion — I. Bohaciu (C. S. 
Brăila) 19:13,0.

Finala caiacelor de simplu a avut 
o desfășurare dramatică. Cu 50 de 
metri înaintea sosirii se aflau la 
egalitate trei sportivi : I. Schold, I. 
Gaidoș și Gr. Constantinov. Efortu- 

pede ca de izvor (filtrată, dezinfec
tată și încălzită) atît la cele două 
bazine, cit și la dușurile din preaj
mă.

Noul ștrand îi incintă, pe drept, 
pe cei mari ca și pe cei mici, spre 
cinstea vrednicilor oameni de la 
Fabrica Letea (peste 130 090 ore 
de muncă voluntară) care au creat 
acest frumos ștrand.

Text și foto : V BQGDĂNEȚ

• La Sf. Gheorghe, a avut loc 
faza județeană a întrecerii de 
mînifotbal dotată cu Cupa spe
ranțelor — dedicată pionierilor 
și școlarilor — în care au fost 
angrenate 43 echipe si 516 spor- 
♦ :vi Primul loc a fost ocunat de 
A. S Gheorghe Doje. (Școala ge
nerală nr. 4 Sf. Gheorghe)

Gh. BRIOTA, coresp,

Niță Robu (stingă), dezlănțuit in atac, in partida finală cu cubanezul Mar
celino Gusman, pe care l-a învins prin abandon în ultima repriză. 

Foto: C. SATMARI
lificați in finala întrecerilor am 
remarcat slaba formă sportivă a 
semigreului Mircea Șimon și, de 
asemenea, sărăcia bagajului de cu
noștințe tehnice a unuia dintre în
vingători, Pavel Istrate. Lotul an
trenat de colectivul condus de A- 
lexandru Vladar, compus din 
Gheorghe Bobinam, Constantin 
Ciucă. Mihai Goanță și Dumitru 
Gheorghiu, deși a beneficiat de 
condiții bune de pregătire, nu s-a 
prezentat la nivelul întregului po
tențial de luptă. Mulțî dintre teh
nicienii noștri prezenți la Galați a- 
preciau că evoluțiile tinerilor bo
xeri sînt mult inferioare celor re
alizate, nu cu mult timp în urmă, 
la Brăila, cu ocazia campionatelor 
naționale de juniori. Edificatoare, 
în acest sens, mi se pare conclu
zia antrenorului emerit Petre Mi
hai, care a fost prezent atît la 
campionatele de la Brăila, cit și la 
„Turneul Prietenia". „Revăzîndu-i 
pe aceȘti tineri a«um, după ce i-am 
urmărit în campionatele de juniori, 
de la Brăila, aproape nu-i mai re
cunosc. Este adevărat, acum se în
trec cu adversari mai tari, dar a- 
cest fapt nu justifică lipsa lor de 
orientare în ring și incapacitatea 
de a executa corect unele proce
dee tehnice pe care le cunosc, in
suficienta capacitate de luptă. Nu 
știu cum s-au pregătit, dar sînt 
convins că nu sînt bine antrenați. 
Acești tineri sînt capabili de mult 
mai mult. Cred că s-au strecurat 
unele greșeli în planul de pregă
tire sau în modul cum a fost în
deplinit".

Analizînd comportarea juniorilor 
români la aceste întreceri și încer- 
cînd, prin această prismă, să fa
cem aprecieri asupra posibilităților 
lor de a obține, în viitor, perfor
manțe pe plan international, ajun
gem la concluzii nu prea îmbucu
rătoare. Paul Dragu este singurul 
concurent român de la Galați care 
a evoluat excelent, a dovedit ta
lent și mari perspective de a urca

rile depuse pe ultimii cîțiva metri 
au făcut din I. Schold campionul 
țării, ceilalți situîndu-se la diferența 
foarte mici. REZULTATE; K 
1—5,000 m: 1. I. Schold (Voința 
Arad) campion național — 19:21,5, 
2. I. Gaidoș (Olimpia Satu Mare) 
19:22,5, 3. Gr. Constantinov (Răsă
ritul Sulina) 19:23,4.

Canoea de dublu a revenit sporti
vilor de la Pescarul Tulcea I. Ha- 
ralambie și I. Cucutencu, care au 
forțat pe ultima parte a cursei și 
s-au desprins de principalii lor 
adversari, canoiștii de la C.S. Brăila, 
Dunărea Galați și Rapid București, 
REZULTATE : C 2—5000 m : 1. I. 
Haralambie — I. Cucutencu (Pes
carul Tulcea) campioni naționali — 
19:28,0, 2. E. Leu — Tr. Tunase 
(C. S. Brăila) 20:05,0, 3. A. Năstase 
— I. Scotnotis (Dunărea Galați) 
20:23,0. ■

întrecerea canoiștilor la simplu 
a fost deosebit de strînsă și a re
venit după o cursă foarte disputată 
brăileanului S. Ivan, care l-a de
vansat pe următorul clasat, colegul 
său de club, S, Pavel cu doar două 
secunde. REZULTATE: C 1—5000 
m : 1. S. Ivan (C. S. Brăila) cam
pion național — 21:01,0, 2. S. Pavel 
(C. S. Brăila) 21:03,0, 3. I. Moroșac 
(Ancora Galați) 21:16,8.

Ultima probă de fond a fost cea 
a caiacelor de patru care s-a înche
iat cu următoarele rezultate : 1. C. 
Sarnache — Gh. Sighinaș — C. Gi- 
rip — D. Decu (C. S. Brăila) cam
pioni naționali — 16:02,0,

Azi, de la ora 9 se dispută fina
lele în probele de viteză.

Paul IOVAN 

LOTO-PRONOSPORT
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 21 AUGUST 1973
• RALIUL CIȘTIGATORUOR DE AUTOTURISME LA LOTO — PRONOSPORT
• IN ATENȚIA PARTiCIPANȚILOR LA CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMI- 
NiCA

pe treptele performanței sportive, 
învinsul său din finală, Turan Ku- 
șit, s-a prezentat, de asemenea, 
foarte bine. Calități fizice și de 
voință au mai dovedit Ni(ă Robu, 
Pavel Istrate și Cosiică Dafinoiu, 
boxeri care mai au încă multe de 
învățat pentru a putea aspira la 
performantă. Dintre cei învinși îna
inte de finală, o impresie frumoa
să a lăsat Carol Hajnai (semiușoa- 
ră), învins, la limită, de bulgarul 
Tvetan Țvetkov, apreciat de mai 
mulți specialiști drept cel mai com
plet boxer al competiției. Despre 
evoluțiile celorlalți 19 reprezentanți 
ai țării noastre nu putem, din pă
cate; spune prea multe lucruri fa
vorabile. Apreciem că instruirii ju
niorilor trebuie să i se acorde o 
mai mare atenție din partea foru
lui nostrți de specialitate. Viitorul 
boxului românesc trebuie tratat cu 
mult mai mult interes.

Mihai TRANCA

Al. SOFRONIE 

ÎNVINGĂTOR
(Urmare din pag. 1)
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La C.E. de tenis de masă ale juniorilor

SUB SOARELE TORID AL
Opiniile antrenorului emerit F. Paneth — MECIULUI DE CUPA DAVIS

CALIFORNIEI IN AȘTEPTAREA 
CU REPREZENTATIVA S. U. A

Pag; 'a 3-a

în turneul de handbal masculin de la Martin

ROMÂNIA-U R S S. 21-21

Una dintre cele mai disputate și interesante ediții (a 16-a) a campionatelor 
europene de tenis de masă ale juniorilor a luat sfîrșlt zilele trecute la Atena. 
Extrem de populat (26 de țări și-au trimis reprezentanții), startul intreoerilor a 
reunit șl opt sportivi români : patru fete : Lidia Iile, Ligia Lupu, Ildiko Gyongydsi, 
Liana Mihuț șl tot atîția băieți : Marin Firănescu, Alexandru Buzescu, Cornel 
Popovici și Cristinel Romanescu, însoțiți de antrenorii F. Paueth, E. Băcioiu șl 
I. Pop.

Competiția s-a încheiat cu un bilanț fructuos pentru reprezentanții României, 
ei cucerind patru medalii t una de aur. la dublu fete prin Lidia Ilie și Ligia Lupu. 
două de argint : echipe fete (Lidia Ilie, Ligia Lupu. Ildiko Gyongyosi. Liana Mi
huț), simplu fete (Lidia Ilie) și tiua de bronz (la dublu băieți prin Firănescu — 
Buzescu). De asemenea,' s-a mai obținut un loc 5 la simplu fete (Ligia Lupu). iar 
Gyongyosi —• Firănescu, Ilie — Popovici. Firănescu și Popovici s-au clasat intre 
primii opt la dublu mixt și simplu băieți. Medaliile de aur la cele șapte probe 
au revenit astfel : Suediei 3, României, U.R.S.S., Cehoslovaciei și Angliei, cite una- 

La înapoierea în dtpitală, am so
licitat antrenorului ^merit Farkaș 
Paneth să ne împărtășească cîteva 
dintre opiniile sale. Cu multă a- 
mabilitate el ne-a spus :

„A fost ediția cu cea mai nume
roasă participare. Au concurat 24 
de echipe masculine și 21 femi
nine. Chiar din turul doi am asistat 
Ia meciuri de un deosebit echili
bru valoric. încă de la această vir
ată, toată lumea a învățat să joa
ce rapid, in plină mișcare, ofensiv, 
cu atacuri din ambele părți. Ac
țiunile combinative au precădere, 
ele terminîndu-se prin încheieri de. 
cisive, iar majoritatea atacurilor 
pornesc din servicii variate, cu e- 
fecte extrem de incomode. în a- 
ceste condiții, nu a constituit o sur
priză- că juniorii, cei mai buni bi
neînțeles, evoluează la nivelul seni
orilor. Mai ales finalele au de
monstrat-o cu prisosință. în sfîrșit, 
s-au produs și multe răsturnări de 
scor, ceea ce a adus un 
atractivitate întîlnirilor".

— Se pare că pe lingă 
tori, cel psihologic are 
importanță în întrecerile 
lor. Lucru, de altfel, firesc. Aveți 
de adăugat ceva în acest sens ?

— într-adevăr, 
logică capătă o 
Însemnată ca și 
nică. Din acest

plus de

alți fac- 
o mare 
junior,-

psiho- 
fel de 

și teh- 
vedere, 

.> sportivii noștri s-au prezentat des
tul de bine, deși ei au acționat u- 
neori cu prea multă timiditate. Le 
este necesară o încredere mai mare 
și o doză de curaj mai substanția
lă. Participările mai numeroase în 
concursuri vor umple însă și acest 
gol.

— Desigur, sportivii noștri au a- 
vut o comportare frumoasă, în ge
neral. Ne-ar interesa poate și cite- 
va evidențieri.

— Da. In primul rind Lidia Ilie, nu 
numai pentru că ea a Teușit cele 
mai bune rezultate. Ea dovedește o

pregătirea 
pondere la 
cea fizică 
punct de

remarcabilă putere de luptă, o dir- 
zenie rar intilnită pină la ultima 
minge, indiferent de evoluția sco
rului. Semnificativ este și rezulta
tul cu care a pierdut finala de 
simplu fete, în fața cehoslovacei 
Kiedlova: 21—23, 20—22. Deși este 
o apărătoare prin excelență, ea a 
ciștigat toate meciurile ajunse la 
regula activizării, atacind cu curaj, 
din forhand. Fără îndoială, jocul 
ej este susceptibil in continuare de 
o serie de perfecționări. Și Ligia 
Lupu a înscris un progres evident, 
dar pregătirea fizică, mișcarea la 
masă trebuie încă îmbunătățite. Co
legele lor mai tinere, Gyongyosi și 
Mihuț au perspective. Pentru mo
ment. sint încă prea statice. Și la 
una și la alta, se simte nevoia, cel 
puțin, a unei lovituri perfecționate.

— La băieți am prezentat o for
mație omogenă ca valoare. Totuși, 
au existat unele fluctuații. De ce ?

— Doi jucători buni ea Buzes- 
cu și Firănescu nu evoluează la a- 
ceeași cotă în străinătate. Sini prea 
emotivi, mai cu seamă cind adver
sarii reușesc să mențină un echi
libru în scor. Cel mai constant s-a 
arătat Cornel Popovici, iar Criăti 
ne! Romanescu. deși in ascendentă 
pe toate planurile, trebuie să-și ex
tindă aria cunoștințelor. Toți insă 
sint jucători talentați. cu calități 
reale. Sint convins că. atit la fete

apr*-  
de se
diu tre

cit și la băieți. în viitorul 
piat, reprezentativele noastre 
niori vor cuprinde și pe unii 
juniorii de azi.

Felicitînd pe sportivii și 
norii care i-au pregătit pentru per
formanței*  realizate la campionaiele 
europene de juniori, anticipăm că. 
datorită pregătirilor pe care le voc- 
urma, alte rezultate de prest g.u 
vor fi înscrise, pe parcurs, pe car
tea de vizită a tenisului de masa 
românesc.

antre-

C. COMARNiSCril

UNIVERSIADA 73 A FOST
(Urmare din peg. I)

ECHIPA ROMÂNIEI SE ANTRENEAZĂ
PE CIMENT. LA 39 C LA UMBRA1

echipa îtomâniei conducea cu 3—2. 
Pină la pauză meciul este întru- 
cîtva echilibrat, dar toată lumea 
înțelege că formația antrenată de 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase diri
jează lejer „ostilitățile". Lucrul a- 
cesta se va vedea pregnant după 
pauză, cind scorul începe să ia 
proporții (min. 32 : 11—4, min. 38 : 
14_6. min. 44 : 16—7 și min 50 1 
18—10). Penu, care apărase foarte 
bine pină atunci, este schimbat cu 
tinărul Munteanu și acesta, la rîn
dul său, a dat satisfacție. Este de 
notat, de asemenea, faptul că Ro
land Gunesch — cel mai în formă 
jucător al nostru pină acum — s-a 
accidentat în min. 10 fiind nevoii 
să părăsească terenul, dar .și el a fost 
suplinit cu brio de Birtalan.

La închiderea ediției : România 
— U.R.S.S. 21—21 (11—9).

Călin ANTONESCU

MARTIN, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

întrucît ora tîrzie la care arri 
transmis cronica întîlnirii handba- 
liștilor români cu prima echipă a 
Cehoslovaciei (în cadrul puternicu
lui turneu organizat în localitate) 
nu ne-a permis să oferim cititori
lor mai multe amănunte despre fe
lul în care a fost obținută această 
victorie frumoasă (19—12 — n.r.) o 
facem acum.

Echipa țării gazdă a abordat în- 
tîlnirea cu o ambiție extrem de 
mare și se părea că a descoperit 
arme tehnice și tactice care să-i 
aducă victoria (în min. 3 conducea 
cu 2—0), dar jucătorii români și-au 
revenit repede și. grație conducăto
rului nostru de joc (Radu Voina), 
au închegat acțiuni foarte bune, fi
nalizate inspirat. în min. 6 scorul 
devenise egal (2—2) iar în .min. 3solicita• Smith și Van Dillen încurajările publicului american
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• Vineri: tragerea la
presă în care cei doi 
ja. Stan Smith și Ilie 
. in centrul atenției

sorți
de e-șefi

Năstase au 
reporterilor 

presei scrise și ai televiziunii.
Tom Gorman, vrînd să facă sin- 
za acestei întllniri a spus că me
ii: S.U.A. — România este tot ce-și 
ale dori tenisul mondial pentru 

mulul fapt că pune față în față pe 
i mai buni doi jucători din lume. 
Sâ revenim pe teren. Cimentul este 
u-.d. avantaj net pentru jucătorii 
i serviciu, smeci și voie. Ovici și 

Sântei fac eforturi pentru a-și li- 
i'.a ia maximum posibilitățile tehni- 

Prin simplă impresie, putem spu- 
e â Ovici a făcut o destul de ra- 
idâ acomodare eu... viteza cimentu- 

reușind in cursul antrenamentu- 
ăe marți, un spectaculos 6—2 în 
iui Năstase.
r.ipa noastră așteaptă cu emu- 

Uda cu S.U.A. din semifinala 
Davis". Este hotărîtă să joace 
frumos și își concentrează în- 
atenție asupra tuturor amă- 

Semnificativ este faptul că 
după jocul de simplu, Ilie a 

>!ul cu Ovici pentru a su 
un efort maxim viteza de 
flexele lui Sântei.
ibăra americană se lucrează 

Smith a învins căldura tori- 
id peste trei ore cu Solomon, 

ere nul alăturat, Tom Gorman și 
Marty Riessen sint angajați intr-o 

irte aprigă dispută pentru ocuparea 
al doilea loc în meciurile de

adrul conferinței de presă de 
t am pomenit, Smith si Van Dil- tea a “ -. .

a

optimism

gazdelor, 
a uitat 

terenului

meciurilor

PORTISCH A TRECUT IN FRUNTEA

fi condusă de canadianul Fred Bol ■ 
ton, în lipsa lui Pierre Darmon, in
disponibil.

Echipa României își continuă pre
gătirile la ora presupusă a începerii 
jocurilor. Se vor face două antre
namente pe zl ca și pină acum. In 
cele din urmă, marile dificultăți ate 
acestei temperaturi surprinzătoare 
vor trebui să fie învinse prin solici
tări în același sens.

. Marți seara, clubul de tenis Round 
Hill Golf and Country a oferit un 
cocktail în cinstea echipei României. 
Au luat parte peste 200 de invitați. 
Prezentarea românilor a fost intim 
pinată cu aplauze. In final, Dennis 
Ralston, căpitanul echipei americane 
și-a prezentat la rîndul său echipa. 
El a început spunînd : „Jucătorii mei 
nu sint atit de veseli ca cei români. 
Cu toate acestea, aștept cu 
meciul".

Ilie Năstase a mulțumit 
lăudînd complexul, dar nu 
să adauge că dimensiunile 
sint la limita minimă a regulamentu
lui. Stan Smith a zîmbit cu subînțeles 
înregistrînd dificultățile pe care 
foarte mobilul nostru campion le va 
putea avea.

In rindurile echipei române crește 
buna dispoziție. Ilie Năstase pentru 
care San Francisco este poate sin
gurul mare oraș american în care 
n-a jucat, va încerca, aici, pe coasta 
Pacificului, un event pe care și-l do
rește din toată inima.

Un ultima amănunt: vineri va a- 
vea loc tragerea la sorți.

loan CHIRILAfăcut apel la publicul ameri- 
ntru a fi susținuți în dificilul 
u. România. Ei s-au referit la 
că scorurile strînse din par

es» Chile se datorează și placi- 
i publicului, ceea ce nu se poate 

coceepe în Spania, în România și în 
■i-. :e alte țări europene.

Semifinala, care începe slmbătâ, se 
cj pași repezi. La Round 

șantierul este in plină activitate, 
.‘zr ’-nprejur. dealurile pirjolite de 

.privesc*  eforturile monterilor 
ssăresc rapacitatea tribunei. Un 

' a-re es«e tesă ciudat : acest splen- 
za! i: It k i sportiv are reflectoare 
ae Kate cele 15 terenuri de tenis 
JMiNrii aagsri se întreabă de ce se- 
ar este programată la o oră
âK aaarere Cai, lor mei face din te 

reMl 4» la Boond Hill un drept- 
aa*g  Wtanaal pe care ei, jucătorii, 
=cc tetre doar : j două perechi de 

ree’.ofl eu talpă groa-

CLASAMENTULUI INTERZONAL DE ȘAH
RIO DE JANEIRO, 15 (Agerpres). 

Turneul interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (Brazilia) a 
disputarea ț

Extrem
gestiva fotografie 
alăturată repre

zintă încordarea maximă a alergă
torilor la startul probei de 100 m 
din cadrul semifinalei Cupei Euro
pei, disputată pe stadionul Bislelt 

din Oslo
Gheller și Poiugaevski (ambii din 
U.R.S.S.) 9 p. (1), Liubojevici (Iugo
slavia) 8 p. (2) etc. Șahistul român 
Florin Gheorghiu ocupă locul 13 cu 
6 puncte.

  _______ continuat, cu 
" ' i partidelor întrerupte, în

care s-au înregistrat următoarele re
zultate : Portisch—Tan 1—0 ; Bron
stein—Ivkov remiză ; Poiugaevski — 
Kagan 1—0 : Panno—Poiugaevski 
1—0 ; Hug—Reshevski remiză ;, Sa
von—Tan 1—0 ; Smlslov—Kagan 1—0; 
Reshevski—Panno 1—Q ; Ghelier — 
Liubojevici 1—0.

îtiaintea ultimelor două 
clasament conduce marele 
maghiar Lajos Portisch cu 
mat de Costa Mecking

Telefoto i A. P. agerpres

MECIURIPRIMELE>prț cupa instalată in dreptul tri
bunei nordice a arenei și aprinde 

' flacăra Universiadei, o părticică <fin 
simbolica flacără olimpică și nes
tinsa căldură a inimilor tinere ale 
lumii, la care cresc și înfloresc ase
menea sentimente minunate 
sint dragostea și prietenia— 

Si. potrivit aceluiași rit
Olimpiadelor vechi sau noi. carr 
pionul olimpic de sărituri 
Vladimir Vasin, rostești 
solemne ale jurămintul 
panților la Universiadă, 
ei toți se leagă să se

ac- 
un

■ tflhaieâ a echipei noas- 
-par. pe arbitrul Mike 
re r t— r» lntîînirea t a
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ROD LAVER IN ECHIPA
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MAREA PROBLEMA...

intilni- 
Menis 
rivală 
Arun- 

I este

Pala
din

Nin-rt
uâ 44 de

ARUNCARtA DISCULL 
AMBELE MIINI !

Din ace 
Yamashiv

gind că — după opinia sa — „portarul 
viitorului- va avea, in hochei, cel puțin... 
S metri înălțime, puțind astfel să se 
opună cu mai mult succes șuturilor ex
pediate pe sus !

Un singur lucru a uitat Dryden — 
comentează, in J.umă. ziariștii praghezi; 
cite dioptrii v» trebui să poarte „porta
rul viitorului-, socotind că el însuși 
Intră pe gheață Înarmat cu ochelari de 
vedere avind— șase dioptrii !

uriașului baschetbalist
Beckwith —- „creditat44

„PORTARUL VIITORULUI" LA 
HOCHEI

DE CUPA DAVIS ‘A AUSTRALIEI?
UtLBOUnSE U (Agerprex. — Cele

brul tems-Tian Rod Laver a
aecepia: «A .oace in echipa Australiei 
care va intîîw ia eurvu; lunii noiembrie 
.-^lecțioca-.a CehosX ■ ae:ei in semifinalele 
interzonale ale „Capei Davis". Alături 
de Laver au «ost seâeeționați John New
combs și Ken Rosea all. Laver va parti
cipa și ia tradibonaiul turneu de la Fo
rest Hills (SLA)

NVUiGATtt LA KIEV
MOSCOVA U lACVFtM* — In Uiu

mul mees al rarawQg? pe care l-a in- 
-a URSS. ecx.pa <Se rugby CSM 

SsIhm a jiKM te ICx • r- iormaua locală 
TkAar-.x Par&ea s-a cu scorul
de !♦—1 (M—W *• favoerea rugbvțtilor 
româm. Cai Ml Mi jocAtor al formației 

a fam M MaaManu. care a rea- 
«uat A puccte.

ordinea alfabetului slav — delega
țiile țărilor participante la 
tuala ediție. Cifra constituie 
record ! în fruntea delegației noas
tre — alcătuită din 80 de sportivi, 
conducători și oficiali — tinărul 
luptător Staicu Olteanu poartă dra
pelul de stat al Republicii Socialiste 
România. Sportivii se string în cen
trul terenului. Un grup numeros de 
copii se îndreaptă spre ei. le oferă 
flori și le aduce salutul pionierilor 
sovietici.

în cinstea participanților la Uni
versiadă, colectivele de artiști ama
tori din Moscova susțin un atrăgă
tor program. în sunetul cunoscute, 
melodii „Serile de lingă Mosco^-a*  
a luj Soloviov Seco: sau al dnte- 
cului popular rus —Era pe cimp un 

i mesteacăn", sint prezentate tablou 
muzical-coregrafice, executate cu 
deosebită măiestrie.

Vladimir Bogatikov, secretar 
Uniunii Centrale a Sindicatelor So
vietice, în numele comitetului 
ganizare, rostește o scana 
țiune de salut.

De microfon se apropie 
Killanin, președintele CJ.O 
transmite participanților U 
versiadă salutul Comitetului 
național Olimpic și al întregii m_ș- 
cări olimpice mondiale.

Ia apoi cuvîntul dr. Primo Ke- 
biolo. în cuvintarea sa. preșetunte 
F.I.S.U. a evocat însemnătatea 
trecerii care începe pe stad-oar.e 
Moscovei, apreciate drept una cir 
tre cele mai ample și mai impo: 
fante competiții ale calendar-?... 
sportiv internațional. El a urat suc
ces deplin tuturor pârtiei pan. ți lor.

Zece sportivi sovietici de frum< 
reprerenHnd cele zece disciplin 
prezente în program, aduc pe sta 
dion steagul Universiadei. în 
tele străvechiului imn stud, 
„Gaudearr.us Igitur", atit de 
in semnificații, reluat in cor d 
tregul stadion, steagul se înalț 
cet pe catarg. Atleta sovietică 
mila Maslakova pătrunde pe 
dion cu o torță aprinsă. Ea

de or

Cunoscutul discobol ameneaa 
mer a declarai nu de muli 
c*  aetuaia maniera de clas! 
aruncătorilor cu discul este., 
rală. ea notind numaj rwu.-.aie-e ot .- 
nute cu o singură mină I P«Btni a sta
bili care este cel mal btm djacobol al 
unui concurs — a adăugat VoUmer 
arbitrii ar trebui să aibă la ftispeel 
un regulament care să-i oblige pe sp 
tivi să efectueze jumătate din arunc 
cu o mină și jumătate eu cealaltă.

Lansind această originală propunere 
— menită să stabilească o ierarhie a 
„discobolilor compleți" — Vollmer a În
ceput să se specializeze !n aruncări c.i 
ambele miini, ultimele saie performanțe 
fiind SO-81 cu mina dreaptă șl 34.24 cu 
cea Stingă.

Gurile rele zic că Vollmer s-a gmd.t 
la această modificare cu sperar.ia că 
doar așa va putea deveni -.reucaia... 
campion al țării și — de ce r.u T — re
cordman mondial !

„SITA" GIMNASTICII 
JAPONEZE

Conducîndu-șe după ideea câ un ti:?: 
olimpic este mai greu de păstrat decit 
de cucerit, gimnaștii japonezi — dețină-

CU CARNETUL

SPORTIVII ROMANI

CaapwaM țării 
■wsrre la aruncarea 
dBcahu. Argentina 
Meais. a sosit la Mos
cova ia cursul zilei de 
miercuri. însoțită de 
aolrcaorul Ion Benga. 
I a deosebit interes se 
manifestă ia jurul a- 
cotei valaroase spor
tive rvmăace. Pe a- 
geudele multor iubi
tori ai sportului a (ost 
iuscrisă data f ~ 
rii Argentinei 
tu marea sa 
faina Melnik, 
earea discului 
pregramală vineri, la 
ara 17.3P (ora Mo*o>-  
sei). „Aurul" și „ar- 
-aîul- de la Mlin- 
cttea vor eteri, desi
gur. un spectacol cu 
totul deosebit.

runde, în 
maestru 

11 p., ur- 
(Brazilia) 

p UX Hort (Cehoslovacia) 9i s p. ;
IN C.E. DE

SCHRANZ - TENISMAN ?
Cunoscutul schior austriac Karl 

Schranz (descalificat la Jocurile O- 
Hmpice de iarnă de la Sapporo) a 

■ecu: fățiș în rindurile profesioniș- 
ti’.or. Deși fotografia alăturată îl 
prezintă cu racheta de tenis în 
mină, el nu a trădat clanul schi
orilor ! Schranz participă, în loca- 
l.tatea americană Rotonda (statul 
F.orida), la o competiție publicitară 
polisportivă rezervată profesioniști
lor, care-l obligă 
La popice, haltere, 
gări, ciclism etc.

să se întreacă 
înot, tenis, aler-

Telefoto: A. P.'AGERPRES

DUISBURG, 15 (prin telefon). 
Primul act al campionatului euro
pean de juniori la polo — tragerea 
la sorți — a fost complet nefavo
rabil reprezentativei române. Ca- 
deții noștri au căzut intr-o grupă 
cu echipa Ungariei, 
continentală și redutabila selecțio
nată a R.F. Germania, iar în tur
neul final se califică doar primele 
două clasate. Tot din grupa A mai 
fac parte echipele Greciei și Sue
diei. Componența celorlalte grupe: 
B — Spania. Italia. Anglia, Tur
cia, Irlanda ; C — U.R.S.S., Iugosla
via, Belgia, Irlanda. Și programul 
jocurilor echipei noastre nu este 
de loc convenabil. Tinerii poloiști 
români au fost nevoiți să întîlneas- 
că chiar din primul meci pe cam
pionii Europei, iar apoi la cîteva 
ore, în cursul serii, și pe cealaltă

FIȘIER

campioană

POLO (juniori)
candidată la turneul final, selec
ționata vest-germană.

Meciul de debut al românilor s-a 
încheiat cu un rezultat nefavorabil. 
Desigur, echipa țării noastre avea 
șanse minime de a cîștiga în fața 
poloiștilor maghiari. Juniorii ro
mâni au jucat însă slab și au pier
dut cu 1 --4 (0—2, 1—-1, 0—1, 0—0). 
Singurul punct al echipei a fost 
realizat de Răducanu din superio
ritate numerică. Tot el a ratat un 
penalty în ultima repriză.

Alte rezultate : Olanda — Belgia 
10—3 ; R.F. Germania — Suedia 
5—2 ; Irlanda — Turcia 4—3 ; Spa
nia — Italia 3—1.

BURGLINDE POLLAK (R.D. Germană)

UNIRII INOIĂIOUI
ROMÂNI St AIIRMĂ
Ieri au început în Capitală, pe o 

-ploaie torențială. întrecerile întîl
nirii internaționale de înot dintre 
echipele de copii ale României și 
Bulgariei. Sportivii noștri au cîști- 
gat 13 probe și au stabilit 6 noi 
recorduri naționale. Citiți în numă
rul de mîine rezultatele tehnice.

De la Sofia ne-a sosit vestea că 
atleta Burglinde Pollak a pulverizat 
vechiul 
deținut 
Peters 
cordul 
Pollak 
puncte ___ ____ _ __ ........ ..
performanță mondială anterioară.

Iată, așadar» că atleta din R. D- 
Germană se apropie de limita mult

record mondial la pentatlon, 
de sportiva engleză Mary 

cu 4 801 puncte. Acum, re- 
lurnii aparține Burglindei 

cu 4 931 puncte, CU 130 de 
mai mult deck cea mai buna

mondială cu 5 4Wi puncte realizate in 
concursul de ia Erfurt. In 1973, punc
tajul de pe tabela internațională s-a 
modificat,, dar și după noul regula
ment ea intră în posesia recordului 
lumii cu rezultatul de 4 759 p. Apoi, 
atleta engleză Mary Peters îi depă
șește recordul obținînd la Jocurile 
Olimpiee de la MOnctien. 4aoi puncte, 
pentru ca. recent. Pollak să ajungă 
din nou In posesia recordului.

i p.t-s-'esc aiMuu in 
llor OiiniMee de la Mor. 

iute» tabere naționale gâzi 
ii sportiv din orașul K 
r.pion olimpic dm I9M >1 
lumii dm IM*.  Harun.ro 

nashita. actualul antrenor 
lotului nipon de gimnastică, 

poziție •• de sportivi, din care 
1W4 — va opri numai 38. 
v» fi Încercat apoi in câ

ți exigent turneu euro- 
căruia — în septembrie 

se vor opri la numai

ii 19 «supraviețuitori', 
nojy.makza pe cei... 7, 

cu care Japonia se va prezenta la Jocu
rile Olimpice din 1>K ! Nu s-ar zice» 
că selecția japoneză nu este severă...

RECOMPENSA GAZONULUI

Administratorii bazelor sportive sint 
de acord în a spune că ce) mai bun ga
zon se găsește chiar tn patria sg de 
origine — AngH» — iar englezii fnrifi 
declara că cel mal bun gazon brltanâo 
se găsește pe couits-urile de la Wimble- 
don. Cit de bine întreținut este acest 
gazon se va vedea în rindurile ce ur
mează. Pregătirile tehnice pentru marele 
turneu de tenis desfășurat aici in vara 
fiecărui an încep încă de la sfîrșitul 
iernii. Recepția gazonului, efectuată

MMM de începerea sezonului, se des
fășoară cu un ceremonial devenit tradi- 

na Cormsui de pruxure este alcătuită 
din patru membri specialiști in materie. 
Pitma și cea mai de seamă grijă este 
aceea ca in respectivul gazon, tuns ca 
peria, sa nu se afle buruieni sau vreun 
gunoi oarecare. Conform unui veehi 
•jbiceu pentru fiecare gunoi sau buruia
nă găsite, administrația este obligată să 
plătească membrului din comisie cite 
ui șiling ! Acest șiling este însoțit de 
ur. document care consemnează perfor
manța realizată de specialist de a fi 
găsit un gunoi In cuprinsul pajiștii 
verzi de la Wimbledon. Moneda se 
transformă astfel in raritate numisma
tică. al cărei preț depășește cu mult 
valoarea ei nominală.

Cel mal cunoscut portar canadian de 
hochei. Ken Dryden, nr. f în toate cla
samentele portarilor din North Hochey 
League in sezonul trecut, supranumit 
„imposibilul", la capătul meciurilor pe 
care reprezentativa profesionistă a Ca
nadei le-a susținut. în 1972. contra se
lecționatelor U.R.S.S., Cehoslovaciei, Fin
landei și Suediei, se află in vacanță în 
Europa.

Aiuns la Fraga, în drum spre Mosco
va. Dryden a fost „surprins" de ziariști 
la unul din antrenamentele hocheiștilor 
lotului național al Cehoslovaciei, urmă
rind cu yn deosebit interes pregătirea 
portarilor. înalt de un metru șl S3 de 
centimetri și cîntăripd peste 100 de kg, 

.celebrul goal-keeper canadian a decla
rat ziariștilor că talia sa il ajută foarte 
mult in a-i intimida pe atacanți, adău-

Achiziționarea 
american, Mark 
cu 2»U m și 103 k^ — ridică mari pro
bleme Xn țața conducerii clubului vest- 
german Hamburg TB 62. a cărei echipă 
de baschet este una din animatoarele 
campionatului intern.

Jucător apreciat ca o mare speranță 
a baschetului de dincolo de Ocean, Bec
kwith s-a transferat de la Montana State 
University la Universitatea din Hamburg, 
unde intenționează să-și termine studi
ile de drept.

Pină în ajunul sosirii tînărului bas
chetbalist (22 de ani), se părea că prin
cipala problemă căreia aveau să-i facă 
față, cu greu, conducătorii echipei era 
legată de faptul că Beckwith nu știa 
nici un cuvint în» limba germană, ceea 
ce făcea imposibilă comunicarea dintre 
el și ceilalți coechipieri. în momentul 
cind Beckwith, a ajuns la Hamburg, s-a 
văzut că alarma fusese falsă, căci ai»e*  
ricanul „rupea“ destul de bine new 
țește»M Marea problemă era cu adevărat 
alta : găsirea unui... pat pe măsura lui 
Beckwith, care n-a încăput în nici unul 
din cele aflate in hotelurile din oraș I

profesie 
a clubu- 
Sub in-

Cine este actuala recordmana a 
lumii în această probă complexă a 
atletismului feminin ?

Burglinde Pollak — de 
statisticians — este membra 
lui Vorwărts din Potsdam,

TELEX
In proba tie simplu femei a turneului 
internațional de tenis de Ia Budapesta. 
Indith Pibar-Gohn (România)) a în
vins-o eu 7—i, s—4 pe RozsavPlgyi (Un
garia). Alte rezultate : Fodor — Taroezi 
7—6, 2—s. 6—0; Giscaire — Ditday 6—3, 
6—2; Szell — solyom 6—1. 0—1. Rezul
tate din proba de simplu bârfeați ; Gis
bert — Meszaros 7—ș, 6—2; Varga — 
LsszlO 6—2, 6—3.

In turneul internațional de fotbal de la 
Bilbao, echipa vest-germaiiă Bayern 
Miinchen a surclasat cu scorul de 3—1 
(2—1) formația Beai Madrid. Au marcat 
Muller (3). Hofmann (2), Hoeness, res
pectiv — Plrri. In finala turneului. Ba
yern va întîlni pe Atletico Bilbao.
■
Campionul mondial de box la categoria 
„mijlocie mică", japonezul Koichi Wajl- 
ma, și-a apărat cu succes centura. în 
reuniunea desfășurată la Sapporo, el l-a 
învins prin abandon în repriza a 13-a 
pe șalangerul său, italianul Silvano Ber
tini. Aceasta a fost cea de-a 23-a victo
rie obținută Înainte de Urnită de pugt- 
listul japonez, din cele 28 de partide 
susținute -—“ —------ - ‘
nul).

(două lnfrîngeri și un meci

internațională de fotbal (FIFA) 
cele două meciuri dintre echi- 

conlînd pentru

visata a celor 5 Ou» de puncte.
care și-a propus-o ca țel. Mai lipsesc 
doar 70 de puncte pentru a trece de 
cele 5 ooo p, performanță accesibilă, 
dacă avem în vedere calitățile acestei 
excepționale atlete. întreaga evolu
ție a performanțelor ei pledează in 
această direcție. Iată, de altfel, 
tabel al progresului realizat de

Federația 
a stabilit 
pele URSS și chile _______ ..... .
preliminariile CampiQi'.atulul mondial să 
aibă Joc după ounț urmează : turul la 
as septembrie la Moscova, iar returul 
la 21 noiembrie la Santiago. în cazul 
unui al treilea joc, acesta se va desfă
șura la 24 sau 25 noiembrie într-o țară 
din America de ~ 'sud.

un 
eu :

după vechea tabelă

1966 (15 ani) i: 3994 puncte
1967 (16 ani) ; 4260 P
1968 (17 ani) : 4717 P
1969 (18 ani) : 4834 P
197Q <19 ani) ;: 54U6 P
1971 (20 ani) : 3371 P

după nou., tabelă

ani) ; 4759 p1972 (21
1973 (22 ani) : 4931 p

Prin urmare îp 1970. la 19
BurgUncte Pollak a fost recordmană

am.

drumarea antrenorului Heinz Rieger, 
ea practică atletismul de » ani, adică 
de la virsta de 14 ani. s-a născut la 
u> iunie 1951 in localitatea Altplbtzin, 
de lingă Potsdam. Are 7a de kilo
grame și o înălțime de 1.79 ni, Re
cordmana mondială manifestă cali
tăți deosebite în probele de alergări, 
in special la 100 mg (13,SI) și 200 ni 
(23.70). Datorită vitezei pe care o are 
și rezultatul la lungime este foarte 
bun — «,43 m Dacă își va îmbună
tăți rezultatul la aruncarea greutății 
(15.40) și la înălțime (l."< m), trece
rea „Urnitei*  celor 8 ooo de puncte nu 
va ma> constitui o problemă. Este, 
de altfel, visul acestei sportive emi
nente din R.D. Germană.

selecționata de 
susținut un joc 
in compania 
încheiat eu 
1—1 (0—1).

fotbal a Argentinei a 
internațional la Madrid 

echipei Atletico, 
un rezultat de

Meciul s-a 
egalitate :

au luat sfirșit întrecerile 
hochei pe 
Europei a

I.« Iserlohn ___ ____ ,
campionatului european de 
rotile. Titlul de campioană a 
revenit din nou selecționatei portugaliei 
oare a terminat competiția neînvinsă. în 
ultimul joc, hoeheiștii portughezi au învins cu scorul de 3—9 (1—0) echipa B-F, Germania.
■
Iu turneul internațional de hochei pe 
gheață de hi Bad Nauheim, selecționata 
Poloniei a învins oii scorul de T—2 (3—1, 
(—o. i-i) ecjjjpa vșst-germană va. 
Nauheim.

Harun.ro


$UNA EFICACITATE K ETAPA DE IERI:
27 DE GOLURI ÎN NOUĂ PARTIDE

CRAIOVENII NU UITA MECI ATRACTIV, CONDIȚII DIFICILE
ȘI SE... REVANȘEAZĂ

CRAIOVA, 15 (prin telefon). —
Festivitatea care a premers pri

ma apariție oficială a vicecampioni- 
lor în fața înflăcăraților lor supor
teri — 
loc de 
numai 
medalii 
trecută 
confirmarea încrederii în 
echipă tînără, angajată viguros pe 
d> 'mul afirmării.

Și primul minut a însemnat un 
răspuns semnat Oblemenco : ..bom
bă” dintr-o lovitură liberă de la 
18 m, respinsă în corner cu dificul
tate de Adamache. Steagul roșu se 
apără în acest început de partidă 
cu 10 jucători, doar Gyorfi rămînînd

IIBMHMMalBI
CHIAR DACA A PLOUAT CU GALEATA!

30 000 de spectatori la mij- 
săptămînă ! — n-a prilejuit 

înmînarea unor cupe și 
binemeritate pentru ediția 
a campionatului, ci și re- 

această

STEASUL ROȘUElț^ll

Stadionul Central teren bun : timp 
Irumos ; spectatori aproximativ 
30 000. A marcat : BĂLAN (min. 25 
șl 59). Raport de cornere 12—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 17—10 
(pe spațiul porții 0—3).

UNIVERSITATEA : Oprea — Nlcu- 
lescu, BĂDIN (min. 73 Boc). De- 
selnicu, Velea — BĂLĂCI (min. 63. 
Stelănescu), STRIMBEANU — Ța- 
rălungă, NIȚĂ, OBLEMENCO. Bă- 
lan.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghellni. .TENE1, NAGY. Rusu — 
Pescaru (min. 46 Mateescu), Șerbă- 
noiu — Anghel, Cadar, GHERGHELI. 
Gyorfi.

A arbitrat AL. PÎRVU **♦**.  
ajutat la tușă de C. Iolciu șl Max 
Popescu — toți din București

Trofeul Petschovschi 1 10
La tineret-rezerve > Universitate» — 

Steagul roșu 2—1 (1—1).

4

în min. 56, Mateescu își ia Inima 
în dinți și șutează spre poarta lui 
Oprea tare, dar imprecis.

Și în min. 59 din nou Oblemenco 
(vîrf, retras, creator !) îl deschide 
pe Niță în adîncime, cursă vijelioa
să, șut perte Adamache venit la 
intercepție și Bălan doar împinge 
mingea în poarta goală : 2—0 !

De la centru mingea ajunge la 
poarta lui Oprea și Anghel șutează 
în bara laterală. Fază aprinsă de 
poartă în min. 70 : Oprea scapă 
mingea din mînă și Șerbănoiu trage 
peste poartă de la 11 m.

Și ca publicul să fie 
mulțumit, este introdus 
achiziția de ultimă oră 
lor craioveni, Boc, mai 
ultima parte a partidei
scăzuse evident, formația gazdă era 
mulțumită de scor.

pe deplin 
în teren și 
a studenți- 
ales că în 

dinamismul

Paul SLAVESCU

A venit tot Giuleștiul la acest 
meci. Și tribunele s-au dovedit a fi 
neîncăpătoare, pentru că un joc 
între Rapid șl F. C. Argeș este 
întotdeauna atractiv, mai ales cînd 
echipa feroviară vine și după is
prava de la Bacău. Păcat că toți 
acești 18 000 de spectatori au tre
buit să suporte aproape 90 de mi
nute ploaia torențială.

Și în pofida eeestor condiții im
proprii, meciul t> plăcut, căci a 
fost antrenant.

S-a jucat Intr-un ritm susținut. 
Fazele au alternat de la o poartă 
la alta, jucătorii s-au angajat în
tr-o luptă aspră pînă la fluierul 
final. Uneori intrările au fost cam 
dure și cartonașele galbene arătate 
celor trei sînt justificate, după cum 
Neagu și Ariciu. care i-au îmbrîn- 
cit pe Barbu și, respectiv, Codrea 
meritau și ei măcar atîta lucru. 
Arbitrul Moarcăș s-a dovedit, însă, 
în acele cazuri șovăitor, așa cum 
avea s-o facă și în alte perioade, 
cînd a fost depășit de joc.

Rapid nu s-a impus din piecare, 
așa cum bănuiau cei mai mulți 
dintre suporterii săi. Dimpotrivă, 
au luat și măsuri de precauție: 
Savu, care avea să fie cei mai 
bun jucător de pe teren, s-a ailat

li

DE JOC, DAU DESTULA BUNAVDINȚĂ
Stadion Glulești ; teren îmbibat cu apă, alunecos : timp : a plouat to

rențial : spectatori : aproximativ 18 000. Au marcat : NEAGU (min. 11), SAVU 
(min. 61) și TROI (min. 70). Raport de cornere : 4—4. Raportul șuturilor 1» 
poartă : 6—8 (pe spațiul porții! 3—3).

RAPID : RADUCANU — Pop, Angelescu. FU. MARIN, Codrea — Biș
niță, M. STELIAN - Năsturescu, DUMITRIU II, Neagu, SAVU.

F. C. ARGEȘ : Ariciu — Pigulea, Barbu, VLAD, IVAN — Mustățea, 
M. Popescu — TROI, Roșu (min. 65 Prepurgel), Dobrin, JERCAN.

A arbitrat: TR. MOARCĂȘ (Brașov) ***,  ajutat la linie de A. Pop 
Si T. Gaboș (ambii din Cluj).

Cartonașe galbene : Mustățea, FI. Marin, Dumitriu II. 
f Trofeul Petschovschi : 9.

La tineret-rezerve î Rapid —- F.

tot timpul în preajma lui 
și internaționalul piteștean 
eclipsat. Dar, și așa, Rapid 
chis neașteptat de repede 
fn niin. 11, Dumitriu II a recu
perat o minge și a pasat, în adîn- 
cime, lui Neagu, aflat într-o dubi
oasă poziție de ofsaid. Tușierul 
Gaboș n-a semnalizat nimic, Neagu 
și-a văzut de treabă, I-a driblat 
pe Ariciu și a marcat în poarta 
goală : J—0

După aceea, Rapid se putea de
tașa de parteneră, dar Savu (min. 
18) a ratat o intercepție la 3 m 
de poartă, iar Neagu, singur cu 
portarul (min. 26), a șutat slab șl 
Ariciu a respins cu piciorul în 
corner. In min. 43 s-a petrecut c

Dobriii 
a fost 
a des- 
scorul..

A DECIS VERVA ATACULUI CONSTANȚEAN
F.C. CONSTANȚA
STEAUA

C. Argeș 2—3 (0—2).

avansat (Ghergheli trimite acasă o 
minge chiar de la 35 m). Craiovenii 
se descurcă anevoios în fața unei 
asemenea apărări aglomerate m ii 
ales că extremele sînt rareori bine 
lansate. Dar cînd au făcut-o, spec
tacolul a venit, a venit și golul 
meritat. In min. 24 Oblemenco îl 
deschide prin surprindere, din că
dere, pe Țarălungă lansat. O cursă 
clasică, 
șutează 
4 metri 
nou la 
corner.
Bădin (schema obișnuită !) și Bălan, 
deplasat pe centru. îi răscumpără 
neinspirația de pînă atunci șutind 
în gol pe lîngă Adamache, mascat: 
1—0 pentru Universitatea (min. 25).

Studenții craioveni își dau dru
mul la joc, în min. 33 Niță expe
diază un șut violent, portarul bra
șovean respinge cu pumnii și Bălan 
reia pe spate, la colț/ Adamache 
apare, însă, unde era nevoie. Abia 
în ultimul minut al primei reprize 
Oprea este nevoit să intervină la 
prima fază pernicioasă -in . careul, 
său. plonjînd Ia picioarele lui 
Pescaru. Oaspeții n.-au șutat nic'iti- 
dată în această repriză pe poarta 
lui Oprea.

Presiunea continuă și după pauză 
spre buturile brașovene, acolo unde 
se deplasaseră înainte de încheierea 
reprizei mulți suporieri craioveni 
avizi de gol. Se ajunge, curînd, la 
9—0 la cornere pentru gazde...

o centrare la fel și Niță 
în Adamache de la numai 
! Același jucător trage din 
numai cîteva secunde și 
Execută Țarălungă. „cap”

jlO)
CONSTANȚA, 15 (prin telefon). —
Un joc de bună factură tehnică 

privit în ansamblu aici la Constan
ța —• cu cîteva interesante schim
bări de conducere a partidei, cu 
evoluții mai mult decît semnifica
tive ale unora dintre jucători. F.C. 
Constanța, recomandată de exce
lentul său meci din debutul cam
pionatului, era preocupată să-l re
pete, acesta era gîndul jucătorilor 
de pe litoral înaintea începerii în
tîlnirii cu Steaua. La rîndul lor 
bucureștenîi. care rataseră cît pen
tru cinci întîlniri în fața lui C.S.M. 
Reșița, doreau să puncteze mult 
mai eficient decît o făcuseră în 
startul campionatului. Prima re
priză a avut mai mult , caracter de 
studiu decît avea să fie a doua. E 
drept că bucureștenîi. aplicînd un 
presing foarte strict au incomodat 
manevrele gazdelor și mai cu sea
mă ale mijlocașilor. Așa se explică 
de ce, deși au dominai teritorial ■' ■ 
mod categoric, elevii Iui țHasoti au 
realizat puține” faze de mare ‘en- 
siune la poarta lui Iordache. Er. 
evident, însă, că Vigu manevra . 
multă abilitate și că Lică <iet ‘ 
o vervă pe care ne-o arătase. : 
altfel, în partida cu Dinamo. Ace- 
doi oameni, cei mai buni de ia în
vingători au dat semnalul unei for
țări a rezultatului în finalul repri
zei și din acțiunea lor con-uza- .

Stadionul 1 Mai ; teren bun ; timp excelent ; spectatori 20 000. Au 
marcat : VIGU (min. 30), NASTASE (min. 57), BALOSU (min. 65). Raport de 
c ornere : 8—3 ; raportul șuturilor la poartă : 16—10 (pe spațiul porții : 9—4).

F. c. CONSTANȚĂ : Ștefănescu — Jurcă (min. 53 Turcu). ANTONES- 
< U, Bălosu. Nistor — VIGU, Oprea (min. 68 Mihu) — TĂNASE, MĂRCULES- 
CU, CARAMAN, LICA.

STEAUA : IORDACHE — Sătmăreanu, SAMEȘ, Smarandache, N. 10- 
nescu — DUMITRU, ION ION — Pantea, Agud. Răducanu (min. 79 Dumi- 
triu IV), Szabados (min. 46. Nâstase).

A arbitrat: EM. VLAICULESCU ★***■,  ajutat .'a linie de N, Moro
ii ni» șj V. Gligorescu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Constanta — Steaua» 3—6 (1—2).

fază aparte. Jercan a centrat în ca
reu, Neagu, venit în sprijinul apă
rării, a încercat să stopeze balo
nul, spre marginea careului de 16 
m, dar a luftat și apoi mingea 
i-a atins mîna, comițînd un henț cu 
care și-a creat avantaj în a degaja 
bajonul. Arbitrul a apreciat henț 
involuntar și a lăsat jocul să con
tinue, probabil și în ideea că, ori
cum, mingea nu mai putea să intre 
în posesia argeșenilor.

După pauză, piteștenii au atacat 
cîteva minute mai hotărît, dar șutu
rile lui Troi (min. 46) și Dobrin (min. 
48) au fost rezolvate in extremis 
de Răducanu. Apoi, după o perioa
dă de echilibru, Rapid și-a mărit 
avantajul. Golul a avut Ia origine 
o combinație excelentă. Neagu a 
centrat de pe partea stingă, în dia
gonală, la Dumitrii! II, care a tri
mis, din nou, în fața porții și Savu 
a reluat excelent cu capul. Mingea 
a atins muchea barei de sus și a 
poposit în plasă : 2—0. F. C. Ar
geș nu cedează ușor, insistă și 
micșorează diferența în min. 70 
cînd, în urma combinației cu Do 
brin și a bîlbîielii apărării bucu- 
reștene, Troi a marcat pe jos, la 
colț, in poarta părăsită de Rădu- 
canu. Pînă în final nu s-a mai în
tîmplat nimic deosebit, fiindcă în 
ciuda terenului alunecos, jucătorii 
n-au încercat șutul de la distanță.

Constantin ALEXE

Programarea neinspiratâ a aces- 
lui meci (la care s-a adăugat, ca 
o „circumstanță agravantă" nepre
văzută, ploaia măruntă și rece care 
a căzut începînd cu cîteva ore 
înainte) a făcut ca tribunele să fie 
dezolant de goale, meciul desfă- 
șurîndu-se într-o atmosferă de a- 
calmie, apăsătoare chiar, departe 
de așteptările față de o întîlnire 
între două echipe studențești.

Terenul îmbibat de apă, eu ade
vărate bălți pe părțile laterale, a 
impietat în plus asupra calității 
jocului, reducîndu-1 — în cea mai 
mare parte — la o luptă oarbă 
pentru balon, iar orientările tac
tice redueîndu-se la scheme mini
male, variante minore ale ideii de 
bază „mingea înainte, spre careu, 
și acolo... ce-o ieși !”.

In .aceste condiții, singurul ele
ment pozitiv de reținut a fost 
bunăvoința ambelor echipe, efor
tul făcut de jucători, dorința lor 
de victorie. Cu o linie de mijloc 
mai sudată și mai .inspirată, cu un 
plus de variație în atac, studenții 
bucureștenj au obținut pînă la urmă 
o victorie meritată, în ciuda debu
tului de partidă care nu le-a fost 
favorabili

Intr-adevăr, în primul sfert de 
oră „Poli" a atacat mai mult și 
Suciu a trebuit să-și încordeze la 
maximum atenția la fazele din 
min. 8 și 10 cînd a respins șuturi 
puternice ale lui Pîrvu și Eunuău. 
Cu 4 cornere nefructificate în a- 
cest interval, Poli și-a cam limitat 
resursele ofensive și inițiativa a 
trecut de partea Sportului Studen-' 
țese, rămas la cîrma jocului, cu 
rare întreruperi, pînă la încheierea 
partidei. în finalul primei părți, 
minutele 42—43, cea mai animată 
secvență a serii: de la 5—6 metri, 
Dașcu reia peste bară (mare oca
zie de gol!), pentru ca la acțiunea

a bucureștenilor I. Con- 
nu poată ajunge mingea 
Lucaci prin fața porții

de ripostă 
stantin să 
șutată de 
goale !

După pauză, fundașul central 
M. Sandu găsește răsplata repeta
telor sale incursiuni în 
venind cu capul la un 
de pe stingă, îl pune

atac. Inter- 
balon venit 
în dificul-

Stadionul s,23 August"; teren alu
necos ; timp ploios, nooturnă ; spec
tatori circa 300. Au marcat : M. 
SANDU (min. 55), LUCACI (min. 57). 
Raport de cornere : 6—4. Raportul 
șuturilor ia poartă : 16—9 (pe spațiul 
porții 7—4).

SPORTUL STUD. î SUCIU — Tă- 
năsescu, Kraus, M. SANDU. Manea 
— CHIHAIA, CIOCIRLAN, Rădulescu 
(min. 72, O. lonescu) — ‘
Constantin, TOLEA.

tucaci, I.

— PÎRVU, 
Maier —

POLITEHNICA ; Catona 
MEHEDINȚU, Arnăutu, 
Fiilop (min. 62, Chimiuc). Șchiopu — 
Cavalcic, Lața, DAȘCU, Bungâu (min. 
76, Dima).

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu 
Mare) *★★★*,  ajutat la linie de 
V. Trifu și I. Catană.

Trofeul Petschovschi î 10.
La tineret-rezerve j Sportul studen

țesc — Politehnica Tini. 2—0 (1—0).

tate pe Catena și-l obligă să bo- 
xeze, pe spate. în plasă, sus la 
colț. Derută la oaspeți. După două 
minute, Lucaci șutează de la 20 
de metri, cu efect, mingea „șterge" 
iarba udă și Catona este învins a 
doua oară. Timișorenii leagă cu di
ficultate jocul. Deși fac eforturi, 

, lăudabile, ei nu obțin decît un oare
care echilibru 
poartă cu cel 
periculozitate 
bucureștenj (T.
73, de exemplu).

I

teritorial. Fazele de 
mai mare grad de 
sînt create tot de 
Constantin, în min.

Radu URZ1CEANU

ex- 
ex- 

dintr-o 
pentru

periculoasă în 
prin efort'j’-’-e

start de elect

(min. 30), soidată cu un corner, 
clujeanul execută cu efect și 
bucureșteanul marchează 
reluare spectaculoasă : 1—o 
^.C. Constanța.

Pînă la sfîrșit. gazdele continua 
dominarea dar Steaua începe să 
devină ceva mai 
■ac mai cu seamă 
nie^de mijloc.

Oaspeții au un
repriza, secundă cînd Xăstase. intro
dus în locul lui Szabados. inexis
tent în primele 45 de minute, parc 
dispus să-și recîștige locul în for 
matie. La C2patul a m
sfert de oră de superiorii3b'jcu- 
reștenii obțin egalarea: combina- 
’:e Sătmâreanu — Partea - Nista- 
>e tîșneste marcând, cu dreptul: 
1—1. Steaua continua 

posesia balonul 
m3nțen*e  de e 

dar va veni un

activi în atac, lordacha intervenind 
in mai multe rînduri în mod cu 
totul salvator așa cum a făcut-o în 
min. 67 cînd a intervenit de două 
orj în aceeași fază foarte fierbinte, 
reată de Turcu și Caraman. No

tăm. însă, că tentativele de contra
atac a’e bucureștenilor găsesc cîmp 

faptul că apă- 
se avintă mult 

tici unul dintre înain- 
ma: găseste clina de 
care a avut-o Năstase. 

I F.C Constanta to
cătoare o partidă în car<*  
> buns -dscit adversara

ie exprimare, prin 
' âtorii constânțeni 
în atac, dar 1 
•asii lor nu 
inspirație pe 
în acest moc 
cheie 
a fot;

Eh m-e IONESCU

constăr- 
re în a-

narare, 
ooarta 
t-:că- □;

Bălosn. 
tia din 
st pma 2 pa.'

DUPĂ CE OASPEJH DESCHID SCORUL
I

NESTOROVICI SE DEZLĂNȚUIE. C.S.M. REȘIȚAig(g)]
JIUL

FINAL SPECTACULOS AL PLOIEȘTENILOR
PETROLUL 2[Oj
DINAMO ’lioi
PLOIEȘTI, iȘ (prin telefon). —
Doar cîteva minute au trecut de la 

Luieru] de încheiere al partidei de 
tradiție dintre Petrolul șj Dinamo 
și miile de spectatori se scurg spre 
centrul orașului. Un grup numeros 
de simpatizant! a: echipei nloieștene

DECIȘI Șl MOBILI

MUREȘENII S-AU IMPUS
A.S.A. TG.MUREȘ 3

REȘIȚA, 15 (prin telefon). —
Partidă atractivă în Valea Do- 

tnanului, cu goluri multe și apariții 
spectaculoase (Voinea. Doru Popes
cu) salutate cu aplauze în formula 
de echipă a gazdelor. Din contră. 
Ji.il a fost handicapată de absența 
lui Libardi. Tenca (accidentați) și 
Naghj (suspendat). Poate că lipsa 
mijlocașilor „de profesie” din for
mația oaspeților să fi determinat 
surclasarea lor netă în zona cen
trală a terenului unde Pușcaș. Bel- 
deanu si mai cu seamă Voinea au 
ținut mîna ferm pe irînele jocului.

Totuși, începutul partidei îi des
cumpănește pe reșițeni, complexați 
ușor în fata apărării aglomerate și 
masive a Jiului. Ei caută, pe un 
front larg, dar fără succes, fisuri 
în zidul defensiv advers, se năpus
tesc înainte în bloc compact și pe 
spațiile nepăzite, un jucător abil 
ca Stoian găsește (în min. 26), 
ușor, poteca spre gol. Reșițenii 
cumpănesc o clipă lucrurile 
strunesc „furia", păstrînd 
intactă. linia de fundași. 
32, Nestorovici fructifică 
creată de Voinea și acest 
să-i declanșeze o poftă de

Și-Și 
în spate. 
In min. 
o fază 

gol avea 
a marca.

Stsdionui Valea Domanuiui : men excelent ; —-ț frumos t spectatori 
aproximativ 10 000. Au marcat: STOIAN ... NESTOROVICI
45. 49 și 67 — ultimul din ii metri). Raport de cornere : i»—S. Raportul șutu
rilor la poartă : 20—13 (pe spațiul por-.: ?—« .

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — Rednic. Ge-orgev>ei (min. 41. Ologeanui. Kiss. 
KAFKA — Pușkaș (min. 66. Doru Pop-- r — ATODIRESEI. NIS-
TOROVTCI, VOINEA, Florea.

JIUL : Ion Gabriel — Nițu, Stocker. Gra-na. Dodu (min. 44. Gruben — 
Georgescu. Cotormani — G. Stan. Mulțes. . ROZN AI. S :

Cartonașe galbene : Stocker.
A arbitrat Z. SZECSEY (Tg. Mureș)

CTg. Mureș), și T. Andrei (Sibiul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. Reșița —

greșit — 
de către 
deposeda- 

Atodiresei.

pe care nu i-o mal bănuiam. El 
avea însă să înscrie încă trei goluri 
(min. 45, 49 și 67), ultimul dintr-un 
penalty acordat în mod 
după părerea noastră— 
arbitrul Szecsey, întrucît 
rea în careu a lui
fusese efectuată de Gruber printr-o 
alunecare corectă.

Cum a fost posibil un scor atît 
de sever în pasivul Jiului, o echi
pă venită cu intenția vădită de a 
obține un „nul" ? La 1—2, Jiul nu 
a mai fost consecvent crezului siju 
tactic. Nemenținîndu-și apărarea 
intr-un dispozitiv strîns. masat, din 
care să ricoșeze atacurile adverse

ici (i 
‘dps’

Ut>l linie cte L

în propriile lor 
torii Jiului, cu 
au desfăcut defensiva. Au făcut-o. 
însă, la o intensitate de compro
mis (neindrăznind un joc de la 
egal la egal, in largul cimp.l: . 
creind spații suficiente pentru ca 
un Atodiresei. Voinea sau Nesioro- 
vici să se infiltreze ca niște schior, 
printre bețele de slalom.

în
voie) 
lîngă 
temă

contraatacuri, jucâ- 
gîndul îa egaiare.

final, doar șutul superb (din 
al lui Georgescu, puțin pe 
bară, din min. 90. a fost o 
de meditație pentru învinși.

Ion CUPEN

W „DUELUL" DINTRE ARĂDENI ȘI BĂCĂUANI
ARAD, 15 (prin telefon). —
Este evident că acest început de 

campionat nu este de bun augur 
pentru U.T.A, Și în meciul cu 
S. C. Bacău deși au întîlnit un ad
versar care a alcătuit o formație 
improvizată, arădenii nu au reu
șit să ciștige partida decît cu pre
țul unor mari eforturi, manifestînd 
multiple carențe de ordin tehnicoj 
tactic. Echipa pare debusolată, 
acțiunile sînt construite greoi, iar 
in atac nu există aoel nerv nece
sar, mai ales în situațiile de fi
nalizare. Așa se explică faptul 
că textiliștii au șutat numai de 
două ori Pe spațiul porții, apărată

de Ghiță, o dată înregistrîndu-se 
unicul gol al partidei care s-a da
torat unei sclipiri de moment a 
lui Kun (singurul atacant periculos) 
care a preluat o minge pe piept și 
a șutat imparabil de la 16 m. In 
rest, faze anoste. îndelung pregăti
te, — fără sorți de izbîndă în fața 
apărării băcăuane, sobră și bine 
susținută de Sinăuceanu (libero 
în fața fundașilor centrali) și de 
neobosițij mijlocași Vătafu și Du- 
țan.

Intîlnirea a început în nota unei, 
ușoare superiorități teritoriale a 
gazdelor, care beneficiază de prima 
mare ocazie în min. 6, cînd Tran-

dafilon luftează de la 12 m. Oaspeți: 
se detașează prin știința regrupării 
colective și rapide, prin păstrarea 
mingii cît mai mult cu putință, 
în min. 14. Munteanu șutează din 
voie dar nu nimerește ținta. Abia 
în min. 23 U.T.A. beneficiază de o 
ocazie clară de gol, atunci cînd 
Popovici nu poate să trimită în 
poartă mingea expediată de Bro- 
șovschi de La marginea careului. 
A căzut golul înscris de Kun în 
min. 36 și ne așteptam ca gazdele 
să profite de moment, să forțeze 
majorarea scorului dar nu au reușit

TG. MUREȘ, 15 (pnn telefon). —
Cu ușurință s-a putut observa, 

încă de la început că ambele for
mații au optat pentru varianta 
1—1—3—3. Dar. după cum se știe, 
varianta adoptată de orice formație 
din lume nu spune nimic, totul este 
dinamica imprimată de jucători.

Ce s-a intimplat. insă, la meciul 
de la Tg. Mureș ? Superioritatea 
in jocul de mijloc s-a dovedit 
de partea inspiratului trio Varodi 
— Naghi — Pixlaru. care, de 
remarcat era ajutat in fazele de 
construcție, citeodată, si ce Hajnai. 
In momentele de finalizare, insă, 
alătur. de Mureșan și Caniar i. 
apăreau, mereu, $1 Hajnal. Varodi 
si. mai «ies. NaghL In aceste con- 
di' .. a fost foarte logic ca după 
bara accidentală a lui Adam (min. 
2; șut de la distantă peste 30 m, 
cu boltă, pes’e Nagel, mingea că- 
zind pe _ bară), jocul să aparțină a- 
proape in întregime, echipei ga^d.i 
care a reușit (într-o primă repriză 
excelentă), să înscrie trei goluri 
Mureșan si Naghi execută în min. 
10 un frumos un-doi. și ultimul 
însene printr-un șut din lateral, 
in coltul iung al porții clnjene. In 
min. 25. o fază extrem de simplă, 
dar eficace : Varodi pasează pe 
extremă la Caniaro. centrare în 
careul mic, unde Mureșan. complet 
nemarcat înscrie, cu capul, peste 
Gadja

Madjouu: ,2- August**  , teren ex
celent ; timp bun : spectatori circa 
1« M0. Au marcat : NAGHI (min. 
10 și 33), MUREȘAN (min. 25), CO
JOC ARU (miri. 9<j). Raport de cor
nere 7—3. Raportul șuturilor la poar 
tâ : 22—11 (pe spațiul porții : 7—3).

A.S.A. : Nagel — Szclbsi. Kiss, Ts- 
pir CZAKO — Varadi. NAGHI. Pîs- 
iaru — Caniaro. MUREȘAN, HAJ
NAL (min. 73. Grigore).

C.F.R. : Gadja — Lupu. Dragomir, 
Vișan. Katona — M. Bretan. COJO
CARU, Țegean (min. 46. Penzeș) — 
Bucur (min, 63, G. Mureșan), Adam. 
PETRESCU

A arbitrat : CONSTANTIN GHIȚA 
(Brașov) ajutat la linie de
V. Tom a și V. Murgășan (ambii din 
București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; A.S.A. — C.F.R. 

Cluj 1—2 (0—1).

Clujenii încearcă să iasă la ofen
sivă (nu înregistrasem pînă în acel 
moment decît două șuturi la poarta 
lui Nagel !). dar tot echipa gazdă 
se dovedește mai periculoasă, 
în min. 33 A.S.A. înscrie al treilea 
gol: Mureșan preia, pe piept, cen
trarea Iul Hajnal. Gadja plonjează 
Ia picioare, nu reține, însă, și Na- 
«hi trimite în poarta goală : 3—0.

Jocul se mai echilibrează, după 
pauză dar e rizibil că C.F.R. nu se 
află într-una din zilele sale bune. 
Localnicii par mulțumiți, nu mai 
insistă decît sporadic, slăbind mult 
alura partidei. în ultimul minut de 
joc C.F.R. reușește golul de onoare, 
Cojocaru înscriind la o bîlbîială 
între Szolosi și Nagel.

Dumitru GRAUR

U.T.A. ; teren tare : timp frumos : spectatori aproximativ 
: KUN (min. 36). Raport de cornere : 7—0. Raportul șutu- 
12—6 (pe spațiul porții : 2—2).

U.T.A. t IORGULESCU — Blrău. SCHEPP. PURIMA. Popovici — Ghițâ. 
Broșovscbi (min. 79. Munteanu) — Axente. Domide, KUN, Trandafilon.

S. C. BACAU : Ghiță — Lunca. CATARGIU, VELICU, Volmer — VA- 
TAFU, Sinăuceanu, DUȚAN — Pruteanu (min. 46. ENESCU), Munteanu, Bă- 
luțâ.

A arbitrat î N. PETRICEANU
și A. Paraschiv (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.

Stadionul
12 OM. A marcat 
rilor la poartă :

La tineret-rezerve : U.T.A.

s-o facă și jocul a continuat la fel 
de lent, lipsit de spectaculozitate 
și bineînțeles, sărac în faze de 
poartă.

La reluare, în primele 10 mi
nute s-a văzut un oarecare revi
riment al arădenilor, perioadă 
timp în care au și beneficiat 
două bune ocazii ratate încă 
Axente (min. 50 — reluare de 
6 m afară) și Kun (min. 55).

de 
de 
de 
la 

De

***★*.  ajutat la linie de A. Mfinich

S. C. Bacău 4—1 (3—0).

partea cealaltă, 
pauză, a adus 
litate atacului 
lipsit mult ca,
cu capul, din centrarea 
jucător să 
la sfîrșitul 
mai notăm 
72 respins

Enescu. introdus la 
un plus de vita- 

băcăuan și nu a 
în min. 69. Băluță 

tînărului
aducă egalarea. Pînă 

acestei anoste partide, 
șutul lu Kun din min. 
uimitor de Ghiță.

Gheorghe NERTEA

se alia, Insă, chiar sub fereastra 
biroului din care transmitem cronica 
și așteaptă pe Eparu, acest necu
noscut al cărui nume a făcut astăzi 
ocolul Ploieștiului. Introdus în min. 
56 în locul lui Țaporea, Eparu a 
schimbat aspectul jocului și chiar 
a contribuit efectiv la victoria e- 
ehipei sale. Poate că este doar o 
apropiere întîmplătoare între mo
mentul intrării sale pe gazonul udat 
de ploaie și căderea fizică a lui ’Di
namo- Intr-adevăr, după ce începu
seră jocul destul de bine și dădu
seră o replică mai mult decît valo
roasă formației locale, Dinamo a în
ceput să „cadâ“ (și asta datorită pre
gătirii fizice precare) după ce De- 
leanu a adus echipa sa în avantaj 
(min. 62). Iată că tocmai acest Epa
ru reușește egalarea cu șase minute 
mai tîrziu, reluind cu un șut senza
țional mingea primită de la Gruber 
în plasa lui Constantineseu. Din a- 
cest moment. Petrolul parcă e altă 
echipă, iar acest Eparu, venit de la 
Chimia Brazi, dar provenit de la ju
niorii Petrolului, se remarcă din 
nou prin 
și șuturi 
momente 
După ce 
(min. 72)
los in min. 75, zece minute mai tîr
ziu semnează golul victoriei: Ciu- 
pitu șutează de la 40 m înspre poar
tă. Pîrvu stopează balonul și. nemar
cat, trage năpraznic la poartă de la 
20 m 2—1.

Dar ce s-a întîmplat în restul

Stadionul Petrolul : teren alune
cos ; timp rece și ploios ; spectatori 
aproximativ 134)00. Au marcat : DE- 
LEANU (min. 72), EPARU (min. 63) 
și PÎRVU (min. 85). Raport de cor
nere : 5—3. Raportul șuturilor la
poartă : 19—10 (pe spațiul porții : 
11-2).

F. C. PETROLUL : RAMUREANU — 
Gruber, Tudorie, • CRÎNG^CȘU, Ciu- 
pitu — Cozarec, DINCUȚA, Țaporea 
(min. 56, EPARU) — * CUPERMAN
(min. 72, Pisău). PÎRVU, Dobre.

DINAMO : Constantineseu — DE- 
LEANU, Dobrău. DINU, Lucuță — ~ „ --------- NUN-

(min. 88. 
(min. 84.

SATMĂREANU n. P. RADU. 
WEILLER VI — SĂLCEANU 
Dascălu), Dudu Georgescu 
CustoO. Fl. Dumitrescu.

A arbitrat : M. ROTARU 
****★. ajutat Ia linie de .. _ _
(Iași) și v. Paladescti (Galați)

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Petrolul 

— Dinan-o 1—i C)—01

(Iași)
V. Pops

citevg combinații reușite 
aplaudate. Tot din aceste 
începe să se vadă și Pîrvu. 
trimite mingea în bară 
și prinde un „cap” pericu-

partidei ? Ambele echipe au intrat 
pe teren mai întîi cu gîndul la o 
apărare cît mai ermetică. Dudu 
Georgescu este păzit de doi trei ju
cători : Fl. Dumitrescu are tot tim
pul de partea sa un adevărat baraj ; 
de partea cealaltă. înaintașii petro
liști sint zceva mai liberi, iar cu 
timpul lipsa de marcaj din partea

inamoviștilor es i vizibilă. V
Datorită terenului greoi și a ploii 

care nu a contenit decît în repriza 
secundă, îngreunînd terenul și min
gea, echipele s-au orientat bine și au 
șutat în special de la distantă.

Mircea TUDORAN

GAZDELE SUPERIOARE
ÎN PRIMA

CLUJ, 15 (prin
Simpatizanții 

care n-au asistat la acest meci au 
ce regreta. Prima apariție oficială 
a lui „U“ Cluj, în actuala ediție a 
campionatului în fața 
suporteri, a coincis cu 
realizată, în urma unei 
special în repriza întîi, 
ziasmat asistența. Clujenii au luat 
un start puternic, au deschis scorul 
în primul minut, au imprimat jocu
lui un ritm vioi și au construit o 
suită de acțiuni — mai ales în re
priza întîi — ce au făcut „mat"

telefon). — 
studenților clujeni

propriilor 
o victorie, 
evoluții. în 
ce a entu-

REPRIZĂ

diană a Politehnicii a declanșat 
multe acțiuni ofensive, însă Marica 
și Dănilă nu au finalizat nici una 
dintre ele. De asemenea și compar
timentul defensiv a acționat cu mai 
multă vigoare, destrămînd multe 
acțiuni ale clujenilor.

Tată cîteva secvențe ale întîlnirii:

Stadionul Municipal : teren excelent timp frumos ; spectatori apro
ximativ 4 000. Au marcat : ȘOO (min. 1), UIFĂLEANU (min. 21), BARBU 
(min. 61), ROMILA n (min. 74). Raport de cornere : 8—6. Raportul șuturilor 
la poartă : 19—7 (pe spațiul porții : 12—3).

„U“ CLUJ : LÂzâreanu — Porațchi, PEXA, Matei, C1MPEANU — 
Fanea. ȘOO (min. 70. Naghi), HURLOI (min. 76, Anca) — UIFĂLEANU, MU
REȘAN. BARBU.

POLI l'L UNICA LAȘI : Costaș — HANCERIUC, Stoicescu, lanul 
77. Toacă). M’Clos — ROMILA H, SIMIONAȘ, Lupulescu — Incze IV 
60. Ailoaie). Dănilă. Atarica.

A arbitrat C. PETREA ★*★*♦.  ajutat la linie de Gh. Micloș 
Ghețu (toți din București).

Cartonașe galbene : Hurloi, Dănilă.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : »U“ Cluj

apărarea adversă. Uifăleanu, Barba 
și Mureșan, susținuți în permanență 
de mijlocași, au combinat frumos 
și eficace, au șutat de nenumărate 
ori pe spațiul porții, iar 
au expediat balonul în 
minutele 30 și 31.

Politehnica a resimțit 
primul minut, replica sa fiind 
midă pe parcursul primei reprize, 
înaintarea n-a reușit decît rareori 
să înjghebeze atacuri mai pericu
loase la poarta gazdelor, șutind doar 
odată pe spațiul porții. Dar, caren
țele cele mai pregnante s-au mani
festat în sistemul defensiv și în 
special în zona fundașilor centrali 
care nu și-au sincronizat acțiunile.

După pauză, oaspeții au schimbat 
aspectul jocului, echllibrîndu-1. în 
această parte a în‘" linia me-

primii 
bară,

șocul

— Politehnica Iași 3—0 (2—0).

doi
în

din 
ti-

(mln. 
(min

șl D.

în min. 1, Soo a luat o acțiune pe 
cont propriu, a intrat în careul 
advers și a șutat năpraznic, în
scriind. In min. 20, primul șut pe 
spațiul porții expediat de înaintaș!) 
Politehnicii (autor Lupulescu). 
După un minut a căzut al doilea 
gol: Cîmpeanu a executat bine o 
lovitură de colț, Mureșan a luftat, 
iar Uifăleanu, pe fază, a aruncat 
mingea în plasă. în min. 61, Fanea 
a trimis balonul peste apărătorii 
Politehnicii, Barbu a sprintat și, de 
la 10 m, a trimis mingea în poartă, 
făcînd inutilă intervenția portarului 
Costaș. Golul oaspeților poartă sem
nătura lui Romil'ă II care, în min. 
74, a transformat excelent o lovitu
ră liberă de la aproximativ 25 m.

Pompiliu VINTILA
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