
INTERES MAJOR, 
PARTICIPARE SPORITA 

LA NUMEROASE COMPETIȚII

PPOEtTĂllt Om TOATE ȚÂTlILE, UNIȚI-VĂT

ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAT4E FIZICA Șl SPORT

ghe Nenetu (Metalul) la înot, Mir
cea Pașa (Voința) la tenis de ma
să, precum și echipele de volei și 
fotbal ale unităților de Miliție și 
de Pompieri. întrecerile continuă.

O. CARAIJLEANU — coi'esp.

LA CEA DE A VII-3 EDIȚIE
A JOCURILOR MONDIALE 

UNIVERSITARE SE REALIZEAZĂ 

ÎNTRECERI SPECTACULOASE. 

PERFORMANTE DE (NALTĂ 

VALOARE

IERI, ÎN MARILE COMPETIȚII DE LA MOSCOVA

ÎNTRECERI SPORTIVE 
IN CINSTEA LUI 23 AUGUST

Cea de a 29-a aniversare a in
surecției naționale antifasciste ar
mate constituie și pentru sportivii 
județului Mehedinți un bun prilej 
de a-și arăta și pe plan sportiv 
pi’ofundele simțăminte pe care le 
nutresc fată de acest măreț eveni
ment. în afară de demonstrațiile 
sportive de lupte, box, sau judo, 
fericit completate de atractive pro
grame cultural-artistice, ce vor 
avea loc în parcuri sau pe diferite 
estrade montate la locurile de agre
ment, amatorii de sport se vor în
trece, pe stadioane sau în sălile de 
sport, în cadrul unei competiții do
tată țu „Cupa 23 August". Disci
plinele sportive incluse în program 
sînt: handbalul, fotbalul, tenisul de 
masă, voleiul, șahul și ciclismul, 
întreceri Ia care vor participa spor
tivi de la Sănătatea, C.I.L., Voința, 
Atelierele Centrale, Drobeta P.T.T.R. 
din Drobeta Tr. Severin. Recolta din 
Halinga, Cazanele, Dierna și Dună
rea din Orșova ș.a. Atractive ac
țiuni sînt programate și în celelal
te localități din Mehedinți : Stre- 
haia. Orșova, Baia de Aramă, Vîn- 
ju Mare etc.

Gh. MAN'AFU, coresp. județean
BAZE SPORTIVE PLINE.

LA CALAFAT

în aceste zile, terenurile de sport 
ți bazele din orașul Calafat se 
bucură de o afluență deosebită. 
Foarte mulți tineri, reprezentînd 
asociațiile sportive Metalul, I.T.A., 
Voința, sau întreprinderi și institu
ții ca Fabrica de filatură. Miliția 
și Pompierii, se întrec zilnic la 
înot, ciclism, tenis de masă, volei 
și fotbal, cu speranța de a acumu
la un punctaj cît mai mare care 
să le permită să intre în posesia 
„Cupei 23 August". Pînă în pre
zent s-au remarcat tinerii Gheor-

INSTANTANEE GALĂȚENE

• în cinstea zilei de 23 August, 
in vecinătatea sălii Constructorul, 
a fost amenajată o excelentă sală 
de box. Și tot cu acest prilej a fost 
inaugurată și popicăria cu două 
piste a Oficiului P.T.T.R. Galați.

® Profesorul Costache Datcu și 
studentul Ion Vicol au inițiat Ia 1 
iulie cicluri de cursuri de învățare 
a înotului în rîndul copiilor din 
orașul Berești. Pînă în prezent au 
pătruns tainele acestei discipline 
sportive peste 120 de elevi. în cu- 
rînd ei vor participa la un concurs 
dotat cu „Cupa 23 August".

• Asociațiile sportive din Galați 
se întrec la volei, popice, șah, tenis 
de masă, tir și fotbal în cadrul 
„Cupei 23 August. Pînă acum, au 
fost angrenați în întreceri peste 
2 000 de salariați.

® Aproximativ 20 de acțiuni tu
ristice sînt prevăzute a avea loc in 
zilele premergătoare și următoare 
lui 23 August. Ele sînt organizate 
pe cele mai interesante itinerant 
ale patriei.

„TROFEUL FABRICII 
DE RULMENJI BIRLAD XX‘ LA 

FOTBAL
Printre cele mai interesante ac

țiuni sportive de masă dedicate de 
către amatorii de mișcare din Bir- 
lad aniversării lui 23 August figu
rează și „Trofeul Fabricii de rul
menți Birlad XX", ce marchează 
împlinirea a 20 de ani de La pro
ducerea, aici, a primului rulment 
După ce, la startul întrecerilor s-au 
aliniat voleibaliștii, atleții, ciclișr.i 
și handbaliștii, acum este rîndul 
fotbaliștilor să-și dispute întiietatea 
sportivă. Iată primele rezultate în
registrate In întilnirile dintre sec
ții : Rectificare — Scalărie 5—1 
Forjă — Colivii 2—1 ; Strungărie 
— Mecano-energetică 1—1 ; Role— 
Serviciile T.A. 2—1. La întrece.-. 
asistă, ca întotdeauna, un numer-^s 
public alcătuit din tovarăș i da 
muncă ai fotbaliștilor, vrednici: s: 
pricepuții constructori de rulmenți.

Eliade SOLOMON — coresp.

DUMINICA DE AUR A SPORTIVILOR ROMÂNI
El DEDICĂ ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST VICTORIILE 

SI PERFORMANTELE REALIZATE LA UNIVERSIADĂ 
■> J

* Virginia loan, Dan Grecu fi Gheorghe Berceanu - medalii de aur
O Nicu Gingâ, Ion Păun fi Staicu Olteanu — medaliați cu argint

VIRGINIA IOA
MOSCOVA, 1» (prin te<e*©.-\ de ia 

tnmitul nostru).

; So-

jC. SI

c- •.

DAN GRECU
GHEORGHE BERCEANU, la 

categoria 48 kg au devenit cam- 
p.jni mondiali universitari, cuce
rind medaliile de aur !

Laureații noștri eu aur, ceilalți 
medaliați. întreaga noastră delega
ție. :» dedicat victoriile și perfor
manțele lor apropiatei aniversări a 
zilei de 23 August, marea sârbă-

Valeriu CHIOSE

(Continuare fn pag. a 4-a)

„CUPA DAVIS": LA ALAMO, S.U.A.-ROMĂNIA 1-1, DUPĂ PRIMA ZI

INDIFERENT DE IH/UIAII1 EA DUBLU, 
ECHIPA NOASTRĂ VA LUPTA SĂ SE CALIFICE

BILANȚUL SPORTIVILOR ROMÂNI
(după 5 Hle de întreceri)

GHEORGHE BERCEANU

MEDALII DE AUR

Virginia loan — atletism (inălțime)
Gheorghe Berceanu — lupte greco-romane (cat. 4i k
Dan Grecu — gimnastică (inele)

MEDALII RE ARGINT

Argentina Menis — atletism (disc)
Mihai Țiu — scrimă (floretă)
Nicu Gingă — lupte greco-romane (cat, 52 kg)
Ion Păun — lupte greco-romane (cat. 62 kg)
Staicu Olteanu — lupte greco-romane (cat. 82 kg)

MEDALII DE BRONZ

Dan Irimiciuc — scrimă (sobie)
Nicolae Neguț — lupte greco-romane (cat. 90 kg) 
Victor Dolipschi — lupte greco-romane (cat. +100 kg) 
Mihai Borș — gimnastică (inele)
Echipa masculină de gimnastică, alcătuită din : Dan Grecu, Mi

hai Borș, Constantin Petrescu, Nicolae Oprescu.

A TREIA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

• Echipa craioveană, alături de F. C. Constanța și C.S.M. Reșița, performerele etapei,
rămîn neînvinse după 270 de minute • Dinamo și Steaua au repurtat victorii categorice, 

în rest, gazdele au obținut succese la limită

REZULTATE TEHNICE

STEAUA — U.T.A. 3—0 (ț—0)
DINAMO — A.S.A. TO. MUREȘ 5—1 (1—1)
„POLI". TIMIȘOARA — UNIV. CRAIOVA 0—2 (0—1)
JIUL — F.C. CONSTANȚA 0—1 (0—0)
POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. CLUJ 1—O (1—0)
„U" CLUJ — SP. STUDENȚESC 2—1 (1—0)
S.C. BACĂU — PETROLUL 1—0 (1—0)
F.C. ARGEȘ — C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0)
STEAGUL ROȘU — RAPID 1_o (0—0)

sper, edifica-

x-_a

cur»

cu

ETAPĂ IHRIM Dl DIFICILĂ

ETAPA VIITOARE (26 august)
C.F.R. CLUJ — C.S.M. REȘIȚA
RAPID — „U" CLUJ
STEAGUL ROȘU — F.C. ARGEȘ
U.T.A. — DINAMO
SPORTUL STUDENȚESC — S.C. BACAU
UNIV. CRAIOVA — POLITEHNICA IAȘI
„POLI." TIMISOARA — F.C. CONSTANȚA
PETROLUL — JIUL
A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA

CLASAMENTUL
1. Univ. Craiova 3 2 1 0 5—1 5
2. F. C. Constanța 3 2 1 0 4—2 5
3. C. S. M, Reșița 3 1 2 0 6—3 4

4— 5. Rapid 3 2 0 1 5—3 4
„U" Cluj 3 2 0 1 5—3 4

6. Steagul roșu 3 2 0 1 3—2 4
7. Politehnica lași 3 2 0 1 3—3 4
8. Dinamo 3 1 1 1 7—4 3
9. Steaua 3 1 1 1 5—3 3

10. F. C. Argeș 3 1 1 1 3—3 3
11. Sportul studențesc 3 1 0 2 3—3 2
12. Petrolul 3 1 0 2 3—4 2

13—15. C. F. R. Cluj 3 1 0 2 3—5 2
Politehnica Timișoara 3 1 0 2 3—5 2
Sport Club Bacău 3 1 0 2 2—4 2

16—17. A. S. A. Tg. Mureș 3 1 0 2 5—9 2
U. T. Arad 3 1 0 2 1—5 2

18. Jiul 3 0 1 2 2—6 1

Citiți cronicile în pag. a 3-a

IA MOIIICIIOS
tele- 
Du-

19 (prin
a „Cupei 
a reunit echi- 

Cehoslovaciei, 
Uniunii So- 

Iugoslaviei,

SAN FRANCISCO, 1» (pm tetefoo, 
de la trimisul nostru).

Un scor normal .Jucăm toate 
cele trei zile!“ — au exclamat
tenismenii noștri după ce Marty 
Riessen i-a strins mina lui Sistase 
în aplauzele spectatorilor In sfirți: 
resemnați.

Ionel Sântei făcea Ia sflrț-.tul a- 
cestei prime zile o observație rubu
lă : „în fond, meciul e descrus. 
Dacă acest 1—1 ar fi departaja: la 
ghemaveraj. echipa noastră ar fi

SMITH - OV ICI 7-5, 6-1, 6-3 CHIRILA

Așa t-a marcat golul al treilea al lui Dinamo. Dudu Georgescu — 
are nu se vede in fotografie — a țutat plasat și a înscris, după ce 

a primit balonul de la Dinu. Sălceanu, in stingă, și Nagel, urmăresc 
balonul care se îndreaptă spre plasă

Foto : S. BAKCSI

LOTUL REPREZENTATIV 
DE FOTBAL 

PLEACĂ AZI SPRE 
BERLINUL OCCIDENTAL

Lotul național de fotbal, reunit, 
de aseară Ia București, va părăsi în 
această dimineață Capitala, cu di
recția Berlinul Occidental, în vede
rea partidei pe care o va susține 
miercuri, la lumina reflectoarelor, 
cu formația locală Hertha.

Această partidă, împreună cu cea 
pe care echipa noastră reprezenta
tivă o va susține la începutul lunii 
septembrie, probabil, în compania 
unei echipe de club iugoslave, con
stituie ultimele verificări înaintea 
întilnirii, din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, cu echipa 
R.D. Germane.

SAVSKI MAROF, 
fon). Etapa a IlI-a 
nării" la motocros 
pele naționale ale 
Ungariei, Bulgariei,
vietice. României și 
care a participat cu două formații, 
întrecerile s-au desfășurat pe un tra
seu scurt (aproape 1500 m), dar ex
trem de dur, la care s-a adăugat 
praful abundent, din cauza căruia 
s-au produs o serie de busculade. 
Din păcate, în aceste căzături au 
fost angrenați și alergătorii noștri 
iar Adam Crisbai a fost nevoit să 
abandoneze în manșa a doua. Cel 
mai mult au avut de suferit de pe 
urma busculadelor și a defecțiuni
lor mecanice selecționatele Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei II, cate — 
rămînînd doar în unul sau doi 
oameni — n-au mai figurat în cla
samentul etapei : echipe — 1. Ceho
slovacia 14 p. 2. Iugoslavia I 45 p, 
3. Ungaria 62 p, 4. Bulgaria 63 p, 
5. România 91 p ; individual — 
1. Andraș Jiri (Cehoslovacia) 2 p,„. 
12 Ștefan Chițu 27 p,„. 14. Mihai 
Banu 29 p... 19. Francisc 
35 p.

Clasamentul general pe 
după trei etape : 1. C 
45 p, 2. Ungaria 28 p, 9 
28 p, 4. România 28 p. Din 
unor probleme de arbitraj, 
cînd am efectuat convorbirea tele
fonică nu se calculase clasamentul 
individual.

Szinte

rr.țiuni 
levacia 

Bulgaria 
cauza 

la ora

Aș putea 
pas cu pas. 
tuturor punctelor

să vă reproduc jocul 
am notat succesiunea 

dar. pentru

că excesul de precizie eoctrtb-.:e. 
uneori, doer Ia accentuare* confu
ziei. am să mă limitez doar la ci- (Continuare K rag. a 4-a)

SEZONUL RUGBYSTIC S-A DESCHIS 
FEDERAȚIEI"CU JOCURILE

din nou în actualitate, 
parte din cele 14 for

au intrat in 
„Cupa Fede-

Rugby-ul 
De ieri, o 
mâții divizionare A 
întrecerea dotată cu 
rației", competiție tranzitorie intre 
vacanță și campionat, perioadă in 
care echipa reprezentativă se află 
în pregătire, urmînd să susțină în 
continuare 
naționale.

o serie de jocuri inter-

DOUA PARTIDE CU ASPECT 
DIFERIT

inauguralăEtapa
primul cuplaj dinȘi . . .

Vremea frumoasă și 
din Parcul Copilului 
promisiune pentru 
"atractiv, interesant, 
urma să întîlnească 
Birlad, iar Sportul

a programat 
acest sezon, 
terenul bun 

constituiau o 
.un spectacol 
Grivița Roșie 
pe Rulmentul 
studențesc să

DIN „CUPA
primească vizita proaspetei promo
vate, Chimia Năvodari.

Grivița șl Rulmentul s-au angre
nat intr-un joc de uzură, lipsit de 
acele faze care conferă acestui 
sport frumusețe. S-a jucat intr-un 
ritm lent și, ca urmare, punctai 
înscrise de-a lungul celor 80 de mi
nute au fost realizate din lovituri 
de pedeapsă. Mai rutinați, grivițe- 
nii și-au adjudecat, în cele din ur
mă, victoria cu scorul de 6—3 
(3—0). prin punctele obținute de 
Tibuleac și Simion. Pentru oaspeți 
a înscris Mihalcea.

O dată cu începutul celui de rd 
doilea meci s-au „încălzit" și tri
bunele. Jucătorii din Năvodari au 
intrat pe gazon fără... trac, lansîn- 
du-se imediat în atac. Luați prin 
surprindere, studenții au ripostat 
cu întîrziere, abia atunci cînd s-au

văzut conduși. Și astfel, s-a „în
cins" o partidă frumoasă, cu ac
țiuni in viteză, de o parte și de 
alta, cu șarje spectaculoase. Bucu- 

' reștenii au egalat și apoi, profitînd 
de citeva greșeli comise în apăra
rea Chimiei, au reușit să ia pînă 
la pauză un avans substanțial 
(13—6).

Dar, la reluare, se repetă isto
ria primei reprize. Cei care au dat 
tonul ostilităților au fost din nou 
oaspeții care, în nu prea mult timp, 
au „întors" rezultatul: 16—13 ia 
jumătatea reprizei. Jucătorii Spor
tului au preiuat apoi inițiativa reu
șind să realizeze punctele necesare 
victoriei. Scor final 25—16. Au în
scris : Gheorghiu, Călărașu, Ilie și

(Continuare In pag. a 2-a)

CASTELUL DE NISIP AL LIDERULUI■ ■■

' nu ești pre- 
t — dintr-un 

motiv sau altul — 
unde se 

de Di- 
i adevă- 

iei loc 
de ra- 
trans-

Dacă 
zent 
moți 

pe un stadion i 
dispută un meci 
vizia A, este o 
rată îneîntare să 
în fața aparatului 
dio și să urmărești 
misiunile trimișilor pos
tului nostru de radio, mai 
ales în zilele cînd golu
rile nu se lasă prea 
mult așteptate și cind 
crainicii dau buzna u- 
nul peste altul, pentru a 
le anunța. Poate că ieri, 
în repriza I, mai ales, 
n-am fost cuprinși de fe
bra jocurilor, ca în alte 
dăți, dar, oricum, în repri
za a ll-a, din cutia ferme
cată au venit spre noi 
vești mai interesante, 
care ne-au transportat, 
parcă, pe stadioanele în
cărcate cu electricitate

și cu surprize, cum a fost 
înfringerea Jiului, pe te
ren propriu, și egalul 
smuls cu greutate de oa
menii lui Dobrin, în fațo 
fotbaliștilor din Reșița.

După cum se prezintă 
lucrurile, se pare că 
în campionatul actual, 
și în ediția trecută, 
va repeta jocul „uite 
derui, nu e liderul", ieri 
Rapid fiind detronat de 
la șefia clasamentului, în 
urma înfrîngerii suferite 
la Brașov și cedînd lo
cul — pentru cit timp, 
rămîne de văzut — Uni
versității Craiova, care a 
realizat o splendidă vic
torie în deplasare, la Ti
mișoara, în dauna con- 
sorei ei universitare de 
pe malurile Begăi. O al
tă performeră a etapei 
este F.C. Constanța, ca
re confirmă rezultatul 
precedent, din meciul cu

ȘÎ 
ca 
se 
li-

Steaua, dind impresia 
nu se va opri aici, ci 
și-a pus 
transforme surprizele 
rezultate 
măsura forței de joc 
echipei.

Nu poate fi trecut 
vederea nici punctul cu
cerit de reșițeni, io Pi
tești și nici locul pe care 
îl ocupă în clasament, 
după un singur meci 
susținut pe teren pro
priu și după două ega- 
luri aduse din depla
sare.
. N-a trecut 
tată, înaintea 
campionatului, 
in Divizia A a 
chipe studențești, 
de satisfacție, 
pentru lumea 
țească, dar și 
tate palpitații, 
tînd nu numai 
triva celorlalte echipe, ci

in gind

normale,

că 
că 
să 
in 

pe 
a

cu

necomen- 
începerii 
prezența 
cinci e- 

Prilei 
desigur, 
studen- 

de repe- 
ele lup- 

împo-

bineînțeles, și intre ele, 
așa cum s-a întîmplat și 
ieri, în două întilniri, ca 
să le spunem așa... co
legiale : Politehnica Ti
mișoara — Universitatea 
Craiova 
Cluj 
țese, 
nici 
mai 
igitur", respectind triste
țea celorlalți. O singură 
echipă studențească n-c 
avut mustrări de con 
știință : Politehnica lari, 
Dimpotrivă, ea n-a putui 
fi decît bucuroasă, înt e 
cind pe C.F.R. Cluj. Da 
că or fi făcut-o cu două 
ediții in urmă, n-ar fi 
cunoscut purgatoriul de 
un an în Divizia B, D~r 
acest „dacă" este de 
fapt, istoria fiecărei n 
treceri sportive...

și Universilatea 
Sportul studen 

Poate, de aceea, 
învingătorii n-au 

cintat ..Gaudeamus

Jack BERARIU



Pag. a 2-a Sportul

ACT kȚB SPORTIVE DE MASA
DUPĂ PRIMA ZI, IN „CUPA

TROFEUL „SPICUL DE AUR"

Devenită tradițională, competiția 
dotată cu trofeul „Spicul de aur" 
reunește, anul acesta, peste 800 de 
amatori de sport din 17 comune 
«ătmărene. Disciplinele de între
cere slnt : atletismul, fotbalul, 
trînta, luptele, popicele, handbalul și 
voleiul. Pînă In momentul de față 
au reușit să s-î impună Recolta Ur- 
zicenl, la fotbal, comunele Bervenl 
(f) și Rișcolț (m), la handbal, Mof- 
tlnul Mic (f + m), la volei șl Ur- 
ziceni, la popice. Printre cel mai 
bine pregătiți s-au dovedit a fi 
Sidonia Calo, Angela Racolta, Ma
ria Secan, Livia Cliiș, Dinu Pico- 
reanu. Vasile Lang, lean Cozer, 
Ioan Rusu. loan Pereni. Ștefan Ho- 
leiter și alții. în clasamentul gene
ral al competiției, se află pe pri
mul loc, reprezentativa comunei Ur- 
«iccni. urmată, în ordine, de cele 
•le comunelor Moftinu și Cănaș.

liul asociației Textila (președinte 
M. Marinescu) organizează lunar pe 
acest complex duminici sportive 
extrem de atractive. La ultima 
competiție poli-sportivă de acest 
gen au participat numeroși amatori 
de mișcare în aer liber șl foarte 
mulți spectatori.

• La Școala generală nr. 1, prin 
contribuția Comitetului de părinți 
șl munca patriotică a elevilor ți 
cadrelor didactice, s-au dat recent 
in folosință terenuri de volei șl 
de tenis. Aici au avut, deja loc, 
primele concursuri.

• în cocheta sală de sport a o- 
rașului a fost organizat un centru 
de inițiere pentru amatorii tenisu
lui de masă. Cursurile sînt conduse 
de profesorul Gheorghe Marinescu 
de la Casa pionierilor. în progra
mul sălii figurează și ore în care 
tineri și vîrstnici au acces la cele 
patru mese.

Ștefan VIDA — coresp. județean
„CUPA DE VARA- LA 

MINI-FOTBAL

de 
co-

CUPA SPERANȚELOR

Săptămîna trecută, terenul 
Sport al Liceului Agricol din 
muna Nucet (județul Dîmbovița) a
găzduit Jntîlnirile de minifotbal 
contînd pentru etapa județeană a 
Cupei speranțelor, ediția 1973. La 
Start s-au aliniat echipe reprezen
tative de străzi și cartiere (cîștigă- 
t.oare ale fazei pe localități) din 
Tîrgoviște. Găești, Moreni, Pucioasa 
și Titu. Bine organizată de Consi
liul județean al Organizației Pio
nierilor, în colaborare cu Inspec
toratul școlar și cu sprijinul Liceu
lui Agricol din Nucet (director 
Constantin Ene). competiția a con
stituit un real succes, micii fotba
liști etalînd o mare gamă de cu
noștințe sportive.

Iată clasamentul final al Cupei 
speranțelor : 1. Ajax Moreni 8 n, 
2. Vulturii Pucioasa 6 p, 3. Chindia 
Tîrgoviște 4 p. 4. Fulgerul Găești 2 p. 
5. Rapid Titu 0 p. Iată și cîțiva 
d’ntre jucătorii evidential : Adrian 
Georgescu, Viorel Drăgan, 
Drăguș. Marcel Pioaru, Ion 
Rhe și Marin Ștefan.

Gh. ILINCA —

Cea de a VII-a ediție a Cupei 
de vară Ia mini-fotbal pentru copiii 
și elevii din Sînnicolaul Mare a po
larizat, timp de două luni, aten
ția iubitorilor de sport din oraș. 
La competiție au participat și 18 
echipe de tineret, reprezentînd u- 
nele întreprinderi și instituții ale 
localității. Asociațiile sportive 
Steaua și Fuiorul au cîștigat cele 
două serii ale categoriei tineret, în 
timp ce „Șoimii" s-au impus în 
întrecerea copiilor. Un merit deo
sebit la reușita competiției l-au a- 
vut profesorul de educație fizică 
Ioan Simon și Comisia orășenească 
de fotbal.

prof. Ovidiu GLIGOROVICI

TURUL CICLIST AL JUDEȚULUI 
DÎMBOVIȚA...

ViorcI
Gheor-

coresp.

VEȘTI DIN PUCIOASA

e Baza sportivă a Fabricii de 
textile Bucegi, compusă din tere
nuri de fotbal, pistă de atletism, 
suprafețe pentru baschet și volei și 
o arenă de popice, s-a îmbogățit 
în ultima vreme și cu un „drept
unghi" destinat handbalului. Consi-

...deschis posesorilor de biciclete 
de oraș a dat posibilitatea unor nu
meroși amatori ai mersului pe bi
cicletă să participe atît la o etapă 
preliminară, pe localități, cît și la 
faza județeană a competiției. Cara
vana ciclistă a parcurs circa 300 
km, străbătuți în trei zile, în care 
a figurat și o etapă contra-crono- 
metru, cîștigată de frezorul Gh. 
Vlăsceanu (Victoria Moreni). Iată 
clasamentele finale : individual : 
1. Gheorghe Vlăsceanu, 2. Marian 
Moisescu (Victoria Moreni), 3 
Gheorghe Ghenciulescu (Metalul 
Tîrgoviște) ; echipe : 1. Victoria
Moreni, 2. Metalul Mija, 3. Viitorul 
Găești.

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon), 
într-un cadru festiv, terenul Con
structorul din localitate a găzduit, 
duminică după-amiază, primele 
partide din cadrul competiției in
ternaționale de handbal „Turneul 
Prietenia". Cu prilejul festivității 
de deschidere, prin fața numeroși
lor spectatori prezenți în tribune 
au defilat cele 10 formații de ju
niori care iau parte la acest turneu: 
U.R.S.S., R.D.G.. Cehoslovacia. Po
lonia, R.P.D. Coreeană, Bulgaria, 
Ungaria și România (cu trei echipe).

în primul joc al zilei, deosebit 
de spectaculos, echipa România I a 
învins România III cu 25—17 (12— 
8). Cei mai eficace jucători ai for-

mației învingătoare au fost Dumi
tru lenea (8) și Ștefan Deacu (7). 
A doua partidă, U.R.S.S.—R.P.D. 
Coreană, a avut o favorită catego
rică în echipa sovietică. robustă, 
omogenă și cu o concepție de joc 
bine însușită de toți componenții 
ei. în această situație cu toate că 
handbaliștii din R.P.D. Coreeană 
s-au dovedit deosebit de agili și ra
pizi, ei n-au putut decît să țeasă 
cîteva faze frumoase, dar numai 
rareori eficiente. Scor final : 38—15 
(20—6) pentru juniorii din U.R.S.S.

CAMPIOANA

PROGRAMUL DE AZI : 
renul din Jimbolia, de la 
16,30 : România III — Ungaria 
și R.D.G.—Bulgaria : terenul din 
Lugoj, de la ora 16,30: Ceho
slovacia—R.P.D. Coreeană și Ro
mânia II — Polonia.

SENZAȚIA...
Premiul Victoriei, una dintre prin

cipalele probe clasice ale stagiunii, a 
reactualizat, de la Derby, duelul Sen
zația — Gabarit. De data aceasta, pe 
un parcurs de viteză, iapa, și-a luat 
o categorică revanșă, cîștigînd dezin
volt și, mai ales, cu un record de 
prestigiu: 1:23,4. Cu acest succes „mica 
doamnă a hipodromului" și-a confir
mat poziția de campioană a genera
ției sale și a actualei stagiuni. Ex
celent s-au comportat, în ripostă, 
Hruba și Rațiunea. Au fost mai mulți 
trăpași ---- ,2 .
durile. Totuși, ele n-au un caracter 
notabil. In schimb, publicul aflat pe 
hipodrom a luat cunoștință cu sur
prindere de modificările de ultim mo
ment ale montelor. Modificările efec
tuate n-au ținut însă seama de avan
tajele acordate inițial băieților de 
gra.id și pînă la urma asemenea inter
venții mai rău au zăpăcit publicul 
decît să-1 aiute la joc.

REZULTATE TEHNICE: cursa I : 
Melopeia (A. Brailovschi) 43,6, Ra- 
guza, simplu 16, ordinea 106; cursa a 
Il-a : Esopia (1. Moldoveanul 35,5, Si- 
lur, simplu închis, event 339, ordinea 
76; cursa a III-a: Rlgo (I. Oană) 
36,8, Jug, simplu 4, event 38, ordinea 
7; cursa a iV-a : Rotula (Tr. Mari
nescu) 31,7, Suzana, simplu 17, event 
31, ordinea 271, triplu cîștigător 799; 
cursa V-a : Ofls (V. Gheorghe), 30,8, 
Rosita, simplu 13. event 492, ordinea 
94, triplu cîștigător 322; cursa Vl-a : 
Teodora (V. ’ Moise), 30,3 simplu 7, 
event 105, ordinea 21, triplu cîștigă
tor 2 110; cursa VII-a: Senzația (M. 
$t.efănescu) 23,4. Hruba, Rațiunea, 
simplu 3, event 22, ordinea 31, ordinea 
triplă 371 ; cursa VIII-a Filomela (V. 
Gheorghe), 29,6 Caliopa, simplu 3, 
event 11, ordinea 24, triplu cîștigă
tor 257 ; cursa IX-a: Hazaica (G. A- 
vram), 39,4 Strana, simplu 5, event 
19, Ordinea 43. Bariul austriac s-a ju
cat ceva, dar conducerea, din de- 
decență, nu ne-a comunicat suma. 
Bineînțeles că s-a închis. Retrageri: 
Nuvela.

s-au comportat, în ripostă,
care și-au ameliorat recor-

Ultimele două întîlniri ale zilei 
inaugurale au opus formațiile : 
Ungaria-Bulgaria și Cehoslovacia- 
Polonia.

Cu toate că au primit o replică 
extrem de dîrză din partea forma
ției bulgare, handbaliștii maghiari 
au reușit totuși să-și adjudece vic
toria cu 30—23 (15—12). în cealaltă 
partidă, formația Poloniei — în 
mare vervă — s-a dovedit net su
perioară reprezentativei cehoslova
ce, de care a dispus cu 28—19 
(13-9).

întrucît programul competiției 
prevede în fiecare zi doar cite pa
tru întîlniri. astăzi (n.r. ieri) nu au 
evoluat formațiile R.D. Germane și 
României II.

Niddy DUMITRESCU
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INIȚIATIVA
(M. AvanaI

de : 2 Spania 44 p, 3.
Olanda 33,5 p,

6. Cehoslova-

Ceakarov (B) 2:18,3, 5. Ferero 
2:18,3, 6. TOczlk (O 2:21,0 ;

1. ITALIA 3:40 A

euROpei"

ECHIPA R0MĂNIE1 SE AFLA PE LOCUL 111 IN GRUPA B
D. Wetterneck 2

BRATISLAVA, 
Reprezentativele 
Bulgariei, Italiei, 
landei, României 
ceput întrecerea

19 (prin telefon), 
masculine ale 

Cehoslovaciei, O- 
și Spaniei au In- 
din cadrul grupei 

B a „Cupei Europei" In piscina Ma
tador din localitate. Concurlnd ex
celent, sportivii Italieni au dștigat 
5 din cele 8 probe, luînd un avans 
consistent în clasamentul general. 

Reprezentanții noștri au avut, în 
general, o evoluție mulțumitoare și 
după prima zi ocupă locul III, îna
intea echipei olandeze, marea fa
vorită. Nu este mai puțin adevărat 
însă că înotătorii români se puteau 
situa, după prima zi, chiar pe po
ziția secundă, la o diferență mult 
mai mică de „squadra azzurra". 
Wetterneck a ocupat locul doi la 
200 m mixt cu 2:15,7 (nou record 
republican), iar O. Resler, după ce 
a condus 95 de metri, s-a clasat 
tot al doilea Ia 100 m bras, cu 69,7.
1. Miclăuș cu 60,3 (rec. egalat) la 
100 m delfin și A. Horvat (100 m 
spate) au concurat la posibilitățile 
maxime. In schimb, crauliștii, în 
care ne puneam cele mai mari 
speranțe, au cedat de această dată. 
Oprițescu nu a realizat decît 55,0 
pe „sută", iar Slavic s-a clasat pe 
locul V la 400 m cu 4:20,3.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber : 1. GHEORGHIEV (B) 54,1,
2. Hrouda (C) 54,5, 3. Oprițescu (R)
55,0, 4. Pangaro (I) 55,1, 5. Pujol 
(S) 55,2, 6. Beelerood (O) 56,1 ; 100 m 
spate : 1. RESANG (O) 61,6, 
(S) 61.9, 3. Nistri (I) 63,1, 
(C) 64,2, 5. Kolarov (B)
Horvat (R) 64,4 ;• 100 m 
LALLE (I) 69,6, 2. Resler
3. Elzerman (O) 69.7, 4. Balcels (S) 
70,0, 5. Ceakarov (B) 70,4, 6. Pejsa 
(C) 70.7; 100 m dcll'in: 1. LANG- 
LENTON (S) 58,9, 2. Tozzi (I) 59,9, 
3—4. Dobrev (B) și Pijper (O) 60,2, 
5. Miclăuș (R) 60,3 — rec. egalat,

2. Melo
4. Cejk.a 
64,4, 6.
bras : 1. 
(R) 69.7,

C.E

15,7 - 200 m mixt, nou record national
6. Vokaty (C) 614 ; 400 m liber : 
1. CINQUETTI (D 4:114 — record. 2. 
Bas (S) 4:124, S. Klooster (O) 4:15,5.
4. Encev (B) 4:18,2, 5. Slavic (R)
4:204, 8. Rezlicek (C) 4:20,3 ; 4 X 100 
m mixt : 1. SPANIA 4:04,6, 2. Ita
lia 4:054, 3. Olanda 4:08,3, 4. Româ
nia (Nuțeana 64,0, Resler 70,3, Ai
mer 604. Oprițescu 55,0) 4:09,5,
5. Bulgaria 4:09,6, 6. Cehoslovacia 
4:09,6 ; 200 m mixt : 1. MARUGO 
(I) 2:15,1, 2. Wetterneck (R) 2:15,7 
— record, 3. Elzerman (O) 2:15,9,

4.
(S) . -
4 X 100 m liber
2, România (Oprițescu 55,1, Vițe- 
larlu 56,5, Mlciâuș 55,4, Slavie 54,5) 
3:41,5, 3. Bulgaria 3:41,5, 4. Spania 
3:41,8, 5. Cehoslovacia 3:42,8, 6. O- 
landa 3:46,0.

După prima zi conduce Italia cu 
57 p urmată 
România 35
5. Bulgaria 
cia 18 p.

REZULTATE MODESTE ÎN FINALELE 
ÎNOTĂTORILOR JUNIORI

în cea de a doua reuniune a fi
nalelor campionatelor naționale de 
juniori, ploaia a fost cel mai pu
ternic adversar al înotătorilor. A- 
dăugîndu-1 la oboseala firească a 
majorității competitorilor la titluri 
— mulți dintre ei se află la cel 
de al 6-lea concurs (!) în mai pu
țin de patru săptămîni — vom a- 
vea explicația faptului că, fără ex
cepție, toți care au urcat pe po
diumul de premiere au obținut re
zultate nesemnificative, cu mult 
sub posibilități. Sub aspect specta
cular însă, reuniunea a avut mai 
puțin de suferit, în majoritatea 
curselor învingătorii smulgînd de
cizia pe ultimii metri.

Ploieștenii, prin Camelia Hoțescu 
și Darin Marin, au confirmat școala 
brasului din acest centru. Tudor 
Furtunescu și Minola Vasiliade, re- 
cenți campioni balcanici de juniori, 
și-au îmbogățit salba de medalii 
prețioase, demonstrînd că sînt li
deri de necontestat ai tinerilor ..del
fini" din țara noastră. Și pentru

că la această competiție organiza
torii alcătuiesc și un clasament pe 
echipe, să amintim că probele de 
băieți au fost dominate în primele 
două reuniuni de Șc. sp. Reșița. 
Petrolul și Steaua, iar cele ale fe
telor de Dinamo, Petrolul și Crișul 
Oradea.

DE POLO

DUISBURG, 19 (prin telefon). Echipa 
de Juniori a României continuă să evo
lueze în turneul pentru locurile 7—12 ale 
campionatului european de polo. Intîl- 
nind modesta selecționată a Irlandei, 
cadeții noștri au realizat scorul campio
natului : 16—0 (3—0. 5—0. 5—0. 3—0). prin 
punctele înscrise de Răducanu 4, Teo- 
dorescu 4, Schervan 3, Ion Gheorghe 2, 
Mirea 2 și Preda. In continuare, po- 
loiștii români au avut ca adversari pe 
jucătorii din echipa Angliei. Și de a- 
ceastă dată reprezentanții noștri au fost 
net superiori, cîștigînd cu 9—1 (2—0,
2—0, 3—0, 2—1). Au marcat : Mirea 3. 
Preda 2, Teodorescu 2. Ion Gheorghe și 
Racz. In ultima zi formația României 
va Jntîlnl selecționatele Olandei șl Bel-

Alte rezultate : Olanda — Grecia 6—4; 
Anglia — Belgia 7—3; Grecia — Belgia 
5—2, Olanda — Irlanda 13—0. în clasa
ment conduc România (33—3) și Olanda 
(29—7) cu cite 6 p. urmate de Anglia 
4 p, Grecia 2 p. Irlanda și Belgia o p.

In turneul final s-au înregistrat noi 
surprize : Spania — Iugoslavia 13—3; 
R. F. Germania — Italia 4—4: Ungaria 
U.R.S.S. 4—2; Ungaria — Iugoslavia 
4—2; Italia — U.R.S.S. 4—4; Spania — 
R.F. Germania 6—3. Neînvinsă pînă în 
prezent. Spania conduce cu 6 p urmată 
de : Ungaria 4 p, R.F. Germania șl 
U.R.S.S. cîte 3 p. Italia 2 p și Iugosla
via 0 p. Ultima zi programează cîteva 
partide decisive : Spania — Ungaria, 
R.F. Germania — U.R.S.S. șl U.R.S.S. 
— Spania.

REZULTATE TEHNICE. 200 ni 
liber (b) : 1. NICOLAE BUTOI (Pe
trolul) 2:12,0 — campion național,
2. A. Zahiu (Steaua) 2:12,6, 3. R.
Vrînceanu (Steaua) 2:13,4 ; 200 m 
liber (f) : 1. EUGENIA CRISTESCU 
(Dinamo) 2:25.6 — campioană na
țională, 2. Cătălina Pănulescu (Pe
trolul) 2:27,5, 3. Daniela Georgescu 
(Din.) 2:27,7 ; 200 m delfin (b) :
1. TUDOR FURTUNESCU (Steaua)
2:27,6 — campion național, 2. A. 
Ursu (Șc. sp. 2) 2:31,1, 3. V. Ceia 
(Șc. sp. Reș.) 2:39,4 ; 200 m del
fin (f) : 1. MINOLA VASILIADE
(Rapid) 2:43,6 — campioană națio
nală, 2. Carmen Călin (Petr.) 2:56,2,
3. Katalin Verebely (Crișul) 2:56,3 : 
100 m bras (b) : 1. DORIN MARIN 
(Petrolul) 1:18.4 — campion națio
nal, 2. M. Simion (Rapid) 1:19,9, 
3. Cr. Constantinescu (Petr.) 1:20,7 ; 
100 m bras 
ȚESCU (Șc. 
campioană 
Hidoș (Din) 
sescu (C.S.Ș.) 1:26,6 ; 400 m mixt 
(b) : 1. SANDOR BARANY (Șc. sp. 
Reș.) 5:27,6 — campion național,
2. M. Bîcleșan (Șc. sp. Reș.) 5:29,7,
3. E. Pop (Șc. sp. Tg. Mureș) 5:31,0 :
400 m mixt (f) : 1. DANIELA
GEORGESCU (Dinamo) 5:49,2 — 
campioană națională. 2. Mihaela 
Georgescu (Petr.) 5:49,5, 3. Valeria 
Vlăsceanu (Petr.) 5:58,8 : 4 X 100 m 
liber (b) : 1. ȘC. SP. REȘIȚA 4:09,6, 
— campioană națională, 2. Șc. sp. 2 
4:11,8, 3. Petrolul 4:12,5 ; 4X100 m 
liber (f) : 1. DINAMO 4:39,6 —
campioană națională, 2. Șc. sp. Re
șița 4:49,0, 3. Crișul 4:52,0.

(f) : 1. CAMELIA HO- 
sp. Ploiești) 1:23,5 — 

națională, 2. Adelina 
1:24,1, 3. Ligia Anasta-

I
I
I
I
I
I

SERIA I
CONSTRUCTORUL GALAȚI 

METALUL MIJA 2—0 (1—0). 
victorie meritată. Au marcat : 
nov (min. 25) și Cristescu (min. 58) 
A arbitrat bine A. Pîrvu (Bucu
rești). (T. Siriopol — coresp. jude
țean).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M.
CEA VA 1—2 (0—1). Deși au do
minat mai mult, gălățenii au ce
dat în fața unei echipe care s-a 
apărat foarte bine și a contraata
cat periculos. Au marcat : Tănăses- 
Cu (min. 57 — din 11 m) pentru 
gazde, respectiv, Sellmesi (min. 11 
— din 11 m) și Enache (min. 80). 
A condus slab E. Păunescu 
Vaslui. (Gh. Arsenie — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F.

su-

golurilor; Harapu (min. 17) șl C,' 
Sava (mln. 22 șl T5). A arbitrat bina 
C. Braun — Brașov, 
coresp. județean).

ELECTROPUTERE 
MINERUL MOTRU
Localnicii au evoluat bine, reușind 
să înscrie prin Tacoi (min. 52) și 
Pițurcă (min. 90). Bun arbitrajul 
lui Gh. Dragomir — București.' 
(Șt. Gurgui — coresp. județean).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
FLACĂRA MORENI 2—2 (0—1)1
Replică neașteptat de dîrză a oas
peților. Realizatori: Ionlță (min.’ 
59) și Drăgoi (min. 88) pentru gaz
de. respectiv Dănilă (mln. 10) șl 
Stelian (min. 73). A arbitrat foar
te bine M. Stelian — Sighișoara.’ 
(V. Lazăr —

DROBETA 
TRACTORUL 
Joc frumos, _
ratat multe ocazii. A marcat Tîra 
(min. 16). A arbitrat foarte bine I.' 
Boroș — Timișoara. (Gh. Manafn 
— coresp.).

CLASAMENTUL 
MET. DROBETA TR. SV.

2
2
2
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

CRAIOVA —
2—o (o—o):

coresp.).
TR. SEVERIN — 
BRAȘOV 1—0 (1—0).’ 
în care gazdele au

c. 
GALAȚI 1—0 (0—0). După un joc 
echilibrat, dar de slab nivel tehnic, 
gazdele au obținut o victorie la li
mită. A înscris Bolu (min. 78). A 
arbitrat bine I. Ciolan — Iași (C. 
Nemțeanu — cores, județean).

PROGRESUL BRĂILA — CELU
LOZA CĂLĂRAȘI 1—1 (0-1). E- 
chipa oaspe a cîștigat un punct 
prețios, în fața localnicilor, care 
au evoluat sub așteptări. Au mar
cat : Ologu (min. 87) pentru Pro
gresul, respectiv, Gh. Alexandru 
(min, 29). A condus bine M. Bică 
— București, (Gh. Rizu — coresp).

C.F.R. PAȘCANI — PETROLUL 
MOINEȘTI i—1 (1—1). Joc echili
brat din toate punctele de vedere. 
Au înscris I. Gheorghe (min. 6) 
pentru gazde, respectiv Florea 
(min. 25). A arbitrat satisfăcător C. 
Prusac — Botoșani. (C. Enea — 
coresp.).

DELTA TULCEA 
ROMAN 4—2 (2—0). 
frumos, localnicii au 
torie categorică. Au 
fente (min. 9), Zaiț (min. 34). Răuț 
(min. 56) și Stoicescu (min. 85) 
pentru Delta, respectiv Istudor 
(min. 54), Capota (min. 73). A con
dus bine V. Toma — București. 
(I. Turșic — coresp. județean).

GLORIA BUZĂU — OȚELUL 
GALAȚI 5—2 (2—2). Gazdele s-au 
impus în repriza secundă. Au mar
cat Toma (min. 11, 23, 59, 90) și 
Stan (min. 57) pentru Gloria, res
pectiv Zdrăilă (min. 32) șl Neculce 
(autogol, min. 39). A arbitrat bine 
I. Storoj — Bacău. (I. Teodorescu 
— coresp. județean).

I METALUL PLOPENI — CARAI
MANUL BUȘTENI 5—1 (1—0) — 
disputat sîmbătă.

ȘTONȚA BACĂU — VIITORUL 
VASLUI 6—1 (4—0) — disputat
sîmbătă.

I
l
i 1.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A. VASÎLIU I

9—10.

11—12.

13—14.

In luptă pentru balon. (Fază Foto : Ion MIHĂICA

SEZONUL RUGBYSTIC S-A DESCHIS
din Jocul Grivlța roșie—Rulmentul Bîriad)

Horia ALEXANDRESCU

(Urmare din pag. 1) CONSTANJENII — MAI 
PREGĂTIȚI

BINE

— VICTORIA 
După un meci 
obținut o vic- 
marcat : Par-

CLASAMENTUL
1. METALUL PLOPENI
2. C.S.M. Suceava
3. Știința Bacău
4. Gloria B«'Zău

Delta Tulcea 
Constr. Galați 
Ceahlăul P. N.
C.S.U. Galați 
Celuloza Călărași 
C.F.R. Pașcani
Metalul Mija 
Victoria Roman 
F.C. Galați
Progresul Brăila 
Petrolul Moinești15.

16. oțelul Galați
17. Viitorul Vaslui
18. Caraimanul Bușteni

Hulă (cite o încercare) și Iordă- 
nescu (o Iov. ped. și 3 transf) pen
tru Sportul, respectiv Zamfirescu 
(inc., Iov. ped. și transf.), Agavri- 
loaie (inc.) și Celea (Iov. ped.).

Dumitra NEGREA

Jocul dintre Gloria și Farul 
Constanța a dat cîștig de cauză oas
peților, cu scorul de 17—6 (3—3). 
Tinerii jucători bucureșteni con
duși de antrenorul Gh. Manole nu 
au putut face față atacurilor bine

construite ale constănțenilor, care 
s-au dovedit mai bine pregătiți. Au 
înscris : Ivan (2 Iov. ped.) pentru 
Gloria, Dinu (2 înc.), Olteanu (înc.) 
și Bucos (Iov. ped. și transf.) pen
tru Farul. (Octavian GUȚU).

VICTORIE LA SCOR

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ATLETISM

NUMEROASE NOI RECORDURI IN
PITEȘTI, 19 (prin telefon). Pe 
căldură caniculară au continuat 

republicane de ju-
O 
campionatele 
niori II. în ciuda acestor condiții, 
s-au realizat cîteva noi recorduri 
ale categoriei : P. Lengyel, la cio
can, cu 65,32 m (v.r. 62,22), Lia 
Băjenaru, la 300 mg, cu 44,6 s. (v.r. 
45,6), Elena Nichita, la 2000 m, cu 
6:27,2 (v.r. 6:32,6), echipa L.C.E.A.- 
ului, la 4x400 m băieți cu 3:27,3 
(v.r. 3:28,6) și echipa Șc. sp. 1 Galați 
la 4x400 m fete cu 4:02,9 (v.r. 
4:03,4). De asemenea s-au în
registrat și două noi recorduri de 
juniori III : Mihaela Nicoară, la 
suliță, cu 41,86 m (v.r. 40,00) și Va
sile Geneș, 
(v.r. 2:39,0).

Rezultate 
m : 1. V.

la 1000 m, cu 2:38,9

vișteanu (L.C.E.A. Cîmpulung Mus- 
cei) 9:01,0; 2. C. Trofin (CA. Ro
man) 9:03,8; 3. V. Ruxandra (Olim
pia Craiova) 9:05,0; 5 km marș : 1. 
I. Călineață (Dinamo) 22:57,0 ; 2. 
M. Secătureanu (Muscelul Cîmpu
lung Muscel) 23:37,6; 3. Gh. Uceanu 
(Viitorul) 24:23,0; 1000 m obstacole:
1. O. Cionca (C.S.M. Cluj) 2:43,2;
2. O. Cernat (Lie. 2 Iași) 2:46.2:
3. N. Albu (C.S.S. București) 2:47.4; 
lungime: 1. V. Tudorel (Viitorul)

2. Em. Petrescu (Viitorul) 
3. V. Costache (Ș.S.A. Bucu- 
6,62 ; disc: 1. C Ciuplea 
Brăila) 46,04 : 2. C. Condo- 
(Șc. sp. Arad) 45,22 : 3. O. 
(Șc. sp. Bistrița) 44,66 ; cio- 
1. P. Lengyel (Șc. sp. Bra-

ALE JUNIORILOR II

ZIUA A DOUA

tehnice : masculin, 200
Dumitrescu (Șc. sp. 1

Constanța) 22,2 ; 2. V. Ilie (Șc. sp. 
1 Constanța) 22,4 ; 3. W. Kraus (Șc. 
sp. Brașov) 22,6; 3 000 m: 1. N. Lo-

7,02 ;
6,88 ; 
resti) 
(C.S.
rossy 
Nagy 
can : _
șov) 65,32 — nou record ; 2. N. Bîn- 
dar (Viitorul) 62.86 ; 3. W. Vogel 
(Lie. 35 București) 53,88 ; 4x100
m; 1. Șc. sp. 1. Constanța 43,8 ; 2. 
Șc. sp. A. București 44,3 ; 3—4.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
îl AUGUST 19*73

ATRIBUIE

AUTOTURISME, EXCURSII, BANI
Azi, ultima zi pentru procurarea biletelor

L.C.E.A. șl Șc. sp. Drobeta Tr. Se
verin 45,1 ; 1000 m : 1. O Cionca 
(CB.M. Cluj) 2:29,4 ; 2. N. Loviș- 
teanu (L.C.E.A.) 2:30,4; 3. O. Cer- 
nat (Lie. 2 Iași) 2 ;33,5 ; 4x400 m : 
1. L.C.E.A. 3:27,3 — nou record ; 2. 
Dinamo 3:32,0; 3. Recolta Movila 
Miresei 3:33^2 ; feminin, 200 m : 
1. Maria Musteață (Șc. sp. Caran
sebeș) 25,2 ; 2. Iudith Slavic (Lie. 
I. Slavici Arad) 25,8; 3. Iudith 
Csipkes (C.S.M. Cluj) 26,1 ; 1000 m:
1. Vasilica Bocra (L.C.E.A.) 2:56.4;
2. Georgeta Modoga (Șc. sp. 1 Galați) 
2:56,8 : 3. Elena Nichita (C.A. 
man) 2:59.2; 2000 m: 1. Elena 
chita (C.A. Roman) 6:27,2 — 
record ; 2. Georgeta Macovei 
sp. Arad) 6:31.6; 
(L.C.E.A.) 6:34,2 ;
Ivan (C.C.S. București) 15.8 ; 2. Ro- 
dica Seleș (Șc. sp. Satu Mare) 15,8:
3. A. Pascu (Lie. 2 Iași) 16,0 ; 300 
mg : 
man) 44,6
Pascu (Lie. 2 Iași) 45.0; 3. Roxana 
Slădescu (Steaua) 45,8 ; înălțime: 
1. Cristina Gosler (Sc. sp. A. Bucu
rești) 1,65; 2—5. M. Șerban (C.S. Brăi
la), G. Niță (Lie. B. Hașdeu Buzău), 
N. Ilie (Șc. sp. A. București) și C. 
Farcas (Lie. 2 Iasi) 1,58 
te: 1. Sofia 
București) 13,52 ;
2 Iași) 11.66 ; 
(Steaua) 11,52 ; 4x100 
sp. A. București 50,0 : 
șov 50,2 : 3. C.S.Ș. București 51.4: 
suliță : 1. Mihaela Nicoară (L.C.E.A.) 
41,86 — record juniori III ; 2. E. 
Barbu (Rm. Vîlcea) 39,00 ; 3. M. 
Tudor (L.C.E.A.) 38.46 ; 4x400 m : 
1. Șc, sp. 1 Galați 4:02,9 — nou rec

C.M. MUREȘANU

Dinamoviștii bucureșteni au 
butat cu o victorie la scor între- 
cînd, sîmbătă, pe stadionul Vulcan, 
cu 42—9 (14—3) echipa gazdă. Au 
marcat : Aldea (3 înc.), Coravu 
(înc. și 3 transf.), Tudor, Boroș, 
Roman, Prosi și Dragomirescu (toți 
cîte o încercare) pentru învingători, 
respectiv Pîrvu (inc.) și Popescu 
(drop, și transf.). (C. HAREA).

de-

CAMPIONATELE
DE TIR CU ARCUL

Ro-
Ni- 
nou 
(Șc.

3. Vasilica Bocra 
100 mg: 1. Elena

1. Lia Băjenaru (C.A. Ro- 
nou record ; 2. A.

Mitrică
2. V.

3. L.

2.

; greuta- 
(Șc. sp. A. 
Proca (Lie. 

Georgescu 
m : 1. Șc. 
Lie. 2 Bra-

2 2 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ETAPA VIITOARE (26 august) 
raimanul Bușteni — Ceahlăul P. Neamț; 
Celuloza Călărași — C.S.U. - - • 
F.C. Galați — Progresul Brăila 
ria Roman — Metalul plopeni ; 
Vaslui — Constructorul Galați: 
Galați — Delta Tulcea; Metalul Mija — 
C.F.R. Pașcani, C.S.M. Suceava — Știin
ța Bacău; Petrolul Moinești — Gloria 
Buzăii.

Galați ; 
; Victo- 
Viitorul

Oțelul

CLUJ, 19 (prin telefon). Timp de pa
tru zile s-au desfășurat în localitate, pe 
terenul central de fotbal din Parcul 
sportiv al Universității „Babeș-Bolyai*, 
întrecerile ediției 1973 a campionatelor 
naționale de tir cu arcul — seniori și 
senioare. Competiția a fost marcată de 
o mare surpriză, favoriții, arcașii din 
Tg. Mureș, nereușind să cucerească de
cît două titluri la arcuri speciale bărbați.

Organizarea întrecerilor, asigurată de 
F.R. Tir, A.S.A. Cluj și comisia jude
țeană de specialitate, a fost la înălțime.

REZULTATE TEHNICE î arcuri stan
dard (2 manșe la distanța de 504-30 m): 
BARBATI j i- I. Opris (A.S.A. Cluj) 
943 p, 2. Al. Damian (Olimpia București) 
931 p. 3. V. Tdmaș (Parîngul Petroșani) 
903 p. Pe echipe : 1. Olimpia București ... _

3- 
1. 
P» 
p.

2670 p (Al. Damian, M. Rosioru și 
Stănescu). 2 A.S.A. Cluj 2589 p. 
P.T.T.R. Tg. Mureș 2511 p. Femei : 
Ecaterina Karaki (A.S.A. Cluj) 792
2 Ana Mărginean (A.S.A. Cluj) 753 .
3 Tereza Preda (Sănătatea Tg. Mureș) 
739 p Pe echipe : 1 A.S.A. Cluj 2111 p 
(Ecaterina Karaki, Ana Mărginean și 
Maria Tabără), 2. Voința Satu Mare 
1668 p, 3 Sănătatea Tg. Mureș 1195 p. 
Arcuri speciale (z manșe la distanța de 
904-704-50+30 m): BĂRBAȚI : 1. I. Mathe 
(Sănătatea Tg. Mureș) 1870 p, 2. T. Kă- 
szonvi (PT.T.R. Tg. Mureș) 1632 p. 3. 
E. Siklrtdi (Sănătatea Tg. Mureș) Î784 p. 
Pe echipe : 1. Sănătatea Tg. Mureș 5432 
p (I. Măthe. E. Siklodi si A. Ipo), 2. 
P.T.T.R. Tg. Mures 5309 p. 3. Voința Tg. 
Mureș 5099 p. FEMEI : 1. Ileana Moinar 
(Voința Satu Mare) 1717 p, 2. Rozalia 
Orosz (P.T.T.R Tg. Mureș) 1636 p, 3. 
Sofia Crăciun (Mureșul Tg. Mureș) 1493 
p. Pe echipe : 1. Voința Satu Mare 4561 
P (Ileana Molnar, Ecaterina Pap ș! Ga
briela Szendrei), 2. Mureșul Tg. Mureș 
4233 p, 3. P.T.T.R. Tg. Mureș 4038 p.

Fr. LASZLO

SERIA A Il-a
DUNĂREA GIURGIU—Ș.N. OL

TENIȚA 4—1 (2—1). Joc plăcut, 
victorie meritată. Au marcat: Co- 
jocaru II (min. 4 și 39), Buduru 
(min. 52) și Cojocaru I (min. 55) 
pentru Dunărea, respectiv Rădu- 
canu (min. 21). în min. 84 Fildi- 
roiu (Ș.N.O.) a fost eliminat de pe 
teren pentru expresii necuviincioa
se adresate arbitrului. A condus 
excelent Gh. Micloș — București. 
(Tr. Barbălată — coresp.).

METROM BRAȘOV — C.S.M. 
SIBIU 1—2 (1—0). Oaspeții au fost 
mai eficace în fazele de finalizare. 
Au înscris Gane (min. 16) pentru 
gazde, respectiv Răduță (min 72) 
și Vîrlan (min. 73). Bun arbitrajul 
lui M. Popescu — București. (C 
Gruia — coresp. județean).

METALUL BUCUREȘTI — CAR- 
PAȚI BRAȘOV 3—0 (2—0). Bucu- 
reștenii au început partida cu ac
țiuni bine concepute, reușind să 
deschidă scorul în min. 3, prin 
Sumulanschi, iar după numai 3 mi
nute. același jucător să majoreze 
avantajul echipei sale. în continua
re, partida este la discreția meta- 
lurgiștilor. care înscriu din nou 
în final, prin I. Sandu (min. 88). A 
condus foarte bine Em. Vlaiculescu 
— Ploiești. (V. Iordache).

CHIMIA RM. VÎLCEA — DINA
MO SLATINA 4—1 (0—1). începu
tul jocului a aparținut vîlcenilor, 
dar înaintașii săi ratează din pozi
ții bune. Oaspeții au deschis scorul 
în urma unui contraatac, prin Zam
fir (min. 27). După pauză, gazdele 
joacă mai bine, mareînd de 4 ori, 
prin Iordache (min. 59 și 71), Goj- 
garu (min. 70) și Haidu (min. 84). 
A arbitrat foarte bine Gh. Limona 
— București. (D. Roșianu — coresp. 
județean).

PROGRESUL BUCUREȘTI—GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—1 (1—1). Meci 
dominat, timp de 70 de minute de 
echipa gazdă. însă fără claritate în 
acțiuni. Avînd în fată o apărare 
nesigură, oaspeții au contraatacat 
foarte periculos, reușind chiar să 
deschidă scorul prin Rădoi (min. 
21). ratînd apoi, prin Căpitanu 
(min. 88). cea mai mare ocazie a 
partidei. Pentru bucureșteni a mar
cata Moraru (min. 35). A arbitrat 

— Ploiești.
AUTOBU- 

. ZUL RUCUREȘTI 3—0 (2—0). Gaz- 
• dele au fost net suDerioare. Autorii

l
I
I
I
I
I
I
I
I
■

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I foarte slab V. Neacșu

C.S. TÎRGOVIȘTE —

2—0 « 
4—2 3
2— 1 3
3— 2 3 
6-4 2 
3—1 3
3— 2 3
4— 3 2 
3—2 2 
2—1 2 
1—1 2
2— 3 2
3— 5 2
4— 6 2 
1—2 l 
3—3 t 
0—3 1 
0—3 0

ETAPA VIITOARE (26 august). Mine
rul Motru — Metalul București, Carpați 
Brașov — Nitramonia Făgăraș, Autobu
zul București — Dunărea Giurgiu, Trac
torul Brașov — Progresul București, 
Flacăra MorenI — Eleclroputere Cratova, 
C.S.M. Sibiu — Metalul Drobeta Tr. Se- 
Verin, Chimia Rm. Vîlcea — C.S. Tlrgo- 
viște, Ș.N. Oltenița — Dinamo Slatina, 
Gaz metan Mediaș — Metrom Brașov.

2.
3— 4.

Gaz metan Mediaș 
C.S.M. Sibiu 
Flacăra Moreni

5— 6. Chimia Rm. Vîlcea 
Metalul rucurești

7—10. C.S. Tîrgoviște 
Dunărea Giurgiu 
Electroputere Cv. 
Tractorul Brașov

11. Progresul Buc.
12. Carpați Brașov

13—14. Dinamo Slatina 
Ș.N. Oltenița

15. Metrom Brașov
16. Nitramonia Făgăraș
17. Autobuzul Buc.
18. Minerul Motru

1 O
1 0 
1 O
1 0
0 2
1 O

2
2
2
2
2

SERIA A III-a
C.F.R. TIMIȘOARA — INDUS- 

SÎRMEI C. TURZII 0—0.TRIA
Joc de slabă factură tehnică. Deși 
gazdele au deținut mai mult timp 
inițiativa, ele nu au reușit să fruc
tifice ocaziile de la poarta excelen
tului Totoianu. A arbitrat bine. Al. 
Szike — Oradea. (I. Stan — co
resp.).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
CAVNIC 3—1 (2—1). Partidă dispu
tată într-un ritm vioi, localnicii au 
dominat mai mult, cîștigînd pe me
rit. Au marcat: Gocan (min; 3. din 
11 m șl mln. 20) și Ciocan (min. 
34) pentru Gloria, respectiv Lang 
(mln. 14). A condus foarte bine I. 
Țifrea — Cluj. (I. Toma — coresp.).

METALURGISTUL
TEXTILA ODORHEI 0—1 (0—OR 
Gazdele au jucat sub . _
Oaspeții s-au apărat bine și au 
atacat periculos. A marcat Laszlb 
(min. 50). A arbitrat bine V. Vîlcu
— Timișoara. (M. Vîîceanu — co
resp.).

OLIMPIA SATU MARE—ARIE- 
ȘUL TURDA 2—0 (0-0). Meci de 
bună factură tehnică, în care gaz
dele au dominat, reușind o victorie 
clară. Au înscris Both (min 88, 
din 11 m) și Borota (min. 89). A 
arbitrat foarte bine M. Bădulescu
— Oradea. (St. Vida — coresp.),

OLMIPIA ORADEA—MUREȘUL 
DEVA 3—0 (2-0). Partidă de cali
tate, în care elanul și hotărîrea 
gazdelor au fost decisive în obține
rea succesului categoric. Orădenii 
au acționat pe un front larg, sur- 
prinzînd adesea ofensiva oaspeți
lor. Au marcat: Steiner (min. 41 si 
44) și Ulici (min. 71). A arbitrat 
bine I. Oprita — Arad. (I. Ghișa — 
coresp. județean).

CORVINUL HUNEDOARA — 
VICTORIA CĂREI 0—1 (0—0). în 
prima partidă pe teren propriu din 
actualul campionat, jucătorii hune- 
doreni și-au deziluzionat spectato
rii. A înscris Naghi în min. 56. 
A arbitrat N. Stoiculescu — Rm. 
Vîlcea. (I. Jura — coresp.).

C.F.R. ARAD — U.M. TIMIȘOA
RA 2—3 (1—2). Arădenii au atacat 
tot timpul, dar contraatacurile timi
șorenilor au fost extrem de peri
culoase și s-au soldat cu mai mul
te goluri. Au marcat: Bermoser 
(min. 36) și Kukla (min. 90) pentru 
gazde, respectiv. Regep (min. 8. din 
ll .m), Roșu (min. 44) și Taugner 
(min. 82) pentru oaspeți. A arbi
trat bine O. Anderco — Satu Mare.’ 
(Gh. Nicolăiță — coresp.).

MINERUL ANINA—F.C. BIHOR 
2—1 (1—1). Joc mediocru, ciștigat 
cu greu de gazde. Au marcat: Da
mian (min. 4) și Makal (min. 75) 
pentru Minerul, Matei (min. 28) 
pentru F.C. Bihor. A arbitrat foarte 
bine, T. Ștefăniță — Hunedoara. (P. 
Lungu — coresp.).

MINERUL BAIA MARE — VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 4-0 
(2—0). După o repriză oarecum sla
bă, gazdele se dezlănțuie Supunîn- 
du-și adversarii la o apărare supra
aglomerată. Au înscris: Necula 
(min. 25, din 11 m) și Moldovan 
(min. 44. 46 și 64). A condus bine

CUGIR

așteptări.

I. Gaboș. (Ludovic Chîra — coresp.) 
CLASAMENTUL

VICTORIA CĂREI
Textila Odorhei
U.M. Timișoara 
Ind. Sirmei 
Olimpia Oradea 
Olimpia S.M. 
Minerul B. fvî. 
Gloria Bistr. 
Minerul Cavnic 
F.C. Bihor 
Arieșul Turda 
Minerul Anina 
C.F.R. Timiș 
-------7-* r? . a 
Vulturii Textila 
C.F.R. Arad 
Corvînul Hunedoara 

18. Metalurgistul Cugir

1.
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3.
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16.
17.
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ETAPA VIITOARE (26 august) : Cor- 
vmul Hunedoara — Gloria Bistrița. U.M. 
Timișoara — Arieșul Turda, Victoria 
Cărei — Olimpia Oradea, F.C. Bihor — 
C.F.R. Timișoara, Vulturii Textila Lugoj
— Industria sirmei C. Turzii, Minerul 
Cavnic — C.F.R. Arad, Minerul Baia 
Mare — Minerul Anina, Mureșuj Deva
— Metalurgistu' Cugir, Textila Odorhei
— Olimpia Satu Mare.
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OASPEȚII AU REUȘIT SA CUCEREASCĂ
CINCI PUNCTE IN ETAPA DE IERI
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J«Kiăd foarte btne orientat tae- 

cra^?veaii au reușit să obțină 
victorie de necontestat intr-un 
n in care superioritatea teritn- 
1 a anarținut circa 70 de mi- 
e gazdelor. V nteie principale 

ia toț-nerra acestu; succes se îm
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enerpe, și atacul condus 
de Teefian^k care prin acțiuni 
s TȚrie. raji-âe ți derutante a creat 
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timișorenii au atacat 
insă atacul lor, handi-

aproximării 
GEOBGESCL »îEje 
<41 MSTiUl-La 
poartA : 11—» «pe

IMN .VMO : C«r 
DINT’. N —
DUDC GECXGESC’ . FU

A-S-A- : l
BADI. PtSLABV — C

A arMraa XTC 
de M. XUnanj B M.

Se va repeta istoria iif.c»- 
meeiuri pe care Dmanw Le-a avat 
în ultima vreme cu echipa da Tg 
Mureș pe teren propr.u ' Iată în
trebarea pe care ne-o puneam mer- 
gînd ieri spre stadionul <fcn Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Și prunele 45 de 
minute ne îndreptățeau să aaattm 
că, intr-adevăr, istoria acestrr ln- 
tîlniri se va repeta. Per.trj că. in 
prima parte a jocul u r 
s-au grupat foarte bine in jurul 
fundașilor centrali și nu prea a a 
lăsat căi de acces atacant, or șt 
mijlocașilor dinamoviști spre p- • 
pria poartă. Poate că la const—ai- 
rea aceste fizionomii a jocului, care 
îi favoriza, a contribuit și lipsa de 
forță de pătrundere a oamenLor 
conduși de Dinu, insuficient de v.- 
guroși, fără coeziune în linia de 
înaintare, unde Dudu Georgescu ră- 
mînea izolat, mereu în așteptarea 
acelor centrări care să-i fructi
fice detenta și promptitudinea re
luărilor cu capuL în plus, așa cum 
o mai făcuseră pe stadionul Dinamo 
în trecutele campionate, oaspeții or
ganizau foarte clare și simple ac
țiuni de contraatac, avertirfndu-1 pe 
dinamoviști că nu se vor arăta in- 
duigenți la prima situație favora
bilă. Și a venit acest moment : era 
minutul 32, cind Naghi a centrat 
cu multă inteligență și precizie. iar 
Pîslaru — ieri cel mai bun om 
de Ia A.S.A. — a apărut pe postul 
de centru atacant, a preluat cu si
guranță balonul și a înscris cu 
calm pe lingă Constantinescu : 0—1. 
Derută în tabăra campionilor, care 
procedează la o schimbare cu bine-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU_______ _ ______ ____ 1J
REZULTATE ’ EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 19

GUST 1973 »
- A.S.A. Tg. 1 

Univ. Cv.
Constanța 
C.F R. Cluj

Sportul stud.
- Petrolul

C.S.M. Reșița 
Rapid

- oțelul Galați
N. Oltenița
— F. C. Bihor 

Arad — U.M. Timișoara 
Hd. — Victoria Cărei

AU-

M. 1
2
2
1
1
1
X
1
1
1
1
2
2

1. Dinamo Buc.
2. „Poli“ Tim. -
3. Jiul — F. C.
4. „PoU“ Iași -
5. „U“ Cluj —
6. S. C. Bacău
7. F C. Argeș
8. Steagul roșu
9. Gloria Buzău

10. Dunărea — S.
11. Minerul Anina
12. C.F.R.
13. Corvinul

Fond de premii : 344 477 lei.
Plata premiilor va începe in Capita

lă de la 27 august pînă la 19 octom
brie. în tară de la 30 august pînă ’ 
IS octombrie 1973 inclusiv.

la

Rubrieă redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Stadion W1 Mal": teren bun; tlrap c&lduro»; «pectatorl circa 20.0M. 
Au marcat : BALAN (min. 40) ,1 ȚARALUNGA (min. 51). Raport de cornere i 
7—J. Raportul șuturilor la poartă : 20—12 (pe spațiul porții : 11—5).

POLITEHNICA : Catona — PIrvu, MEHEDINȚU, Arnăutu, Maler — 
Ft'LOP, Bungău — Floareș (min. 55 Lața), Dașcu, BOJIN, Covalclc (min. 46 
Șchiopii).

UNIVERSITATEA : Oprea — Niculescu, BADIN, DESELNICU, VELEA 
— STRIMBEANU, Boc, Niță — ȚARALUNGA (min. 84 Balacl), ----------
BALAN.

A arbitrat V. PĂDUREANU *★★**, a)utat la linie de C.
și S. Stăneseu (toți din București).

Cartonașe galbene : Niculescu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Politehnica

Oblemenco,

Manușaride

Timișoara — Univ. Craiova 2—0 (1—0).

CA JOC ȘI REZULTAT

cu
cu 
de 

in- 
40,

capat ca bagaj tehnic și capaci
tate combinativă față de rutinata 
defensivă adversă, nu și-a putut 
crea în întreaga primă repriză nici 
o situație reală de gol. Avîntului 
gazdelor, elevii lui Cernăianu i-au 
ripostat printr-un joc economic, 
multe pase în zona de mijloc și 
lansări ingenioase ale vîrfurilor 
atac. La o asemenea acțiune, 
treprinsă de Țarălungă în min.
acesta i-a pasat lui Oblemenco la 
marginea careului, șutul golgeteru- 
lui craiovean a fost respins în față 
și Bălan, lăsat complet ncmarcat, 
a făcut din deschiderea scorului o 
simplă formalitate.

Nici după pauză aspectul jocului 
nu s-a schimbat structural : aceeași 
dominare teritorială autoritară a 
gazdelor dar și aceleași acțiuni ste- 
reotipe fără sorți de izbind în fața 
unei apărări masive. La numai 6

DOMINARE NETA, VICTORIE LA LIMITĂ

—ii ’»

EX iCHC*
tâ 1

—

Whmăctpai : teren excelent; timp foarte frumos; spectatori 
A- «Mrra: : MLBEȘAN (min. 15). ION CONSTANTIN (min. 26) șl 

UîA\l - f Raport de cornere ; 16—4. Raportul șuturilor
----- •»—i! tpe spânul porții : 16—3).
f CUJ : LAzarran-j — PORATCHI, PEXA, MATEI, Cîmpeanu — 

O At-ca* — UIFALEÂNU, Soo (min. 78 Mihăilă), Mureșan,

Kraus, Sandu Mlr- 
46 Oot. ionescu),

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — TANASESCU,
Ur.e» — OocirtA-. RADI LESCU — Lucaci (ttitn. 

CKBAIA. ION constantin. Tulea (min. 71 Leșeanu).
A arkitnt TKAIAN MOARCAȘ (Brașov) »*♦*, 

. și s. Draaulici (Drobeta Tr. Severin).
Can»«așe galbrae : Oct. Ionescu.
TrWrșșl Znwlwvwbi : ș.
La ttaeret-rvaerve : _u- Cluj — Sportul studențesc 3—1 (1—0).

ajutat la linie de

după reluare, din nou cra- 
înscriu pe contraatac : Bă- 
lansează într-o lungă cursă

minute 
iovenii 
lan se 
pe aripa dreaptă, de unde trimite 
în fața porții și Țarălungă finali
zează printr-un șut sigur. Din a- 
cest moment soarta jocului apare 
ca pecetluită. Politehnica Timișoara 
face, în continuare, eforturi însă 
atacurile sale nu au consistență. 
Localnicii reușesc, totuși, să tragă 
ceva mai mult la portă și ar fi 
putut fructifica în min. 60 (cap al 
lui Bungău pe lîngă bară), 70 (cînd 
Dașcu a reluat imprecis o centrare 
a lui Bojin) și 84 (cînd, la o gre
șeală a lui Oprea, Bojin și Dașcu 
nu au putut fructifica). în această 
a doua repriză nu a fost scutit de 
emoții nici portarul timișorean mai 
ales la acțiunile lui Țarălungă și la 
aceea din min. 88 cînd au respins 
cu mare dificultate o lovitură cu 
capul a lui Oblemenco. Cu un mi
nut înainte de sfîrșit, fundașul cen
tral Mehedințu vine în atac, dar 
nici el nu are mai multă inspira
ție decît colegii săi din comparti
mentul ofensiv, trimițînd cu capul 
pe lîngă poartă. Nu a fost un joc 
la nivel prea ridicat, dar el ne-a 
permis să apreciem largile disponibi
lități tactice ale craiovenilor, jocul 
lor solid, organizat, punctat ade
sea de acțiuni ingenioase.

Radu URZICEANU

PETROȘANI, 19 (prin telefon).
Din nou suporterii Jiului au ple

cat dezamăgiți de la stadion. Echi
pa lor favorită n-a evoluat la ni
velul așteptat, al posibilităților 
componenților, și astfel, a părăsit 
învinsă terenul. în întîlnirea de 
duminică, localnicii au acționat 
doar în puține perioade cu ambiție 
și clarviziune și, de aceea, înainta
șii, n-au putut străpunge decisiv 
sistemul defensiv al echipei de pe 
litoral. Și apărătorii au manifestat 
multe slăbiciuni, încercînd de mul
te ori, fără succes, să stăvilească 
atacurile adverse printr-un joc la 
osfaid. Constănțenii au abordat 
jocul cu mult calm, atît în apărare 
cît și în acțiunile ofensive. Un a- 
port deosebit în organizarea atacu
rilor l-a adus linia mediană, ai că
rei componenți au participat prin 
rotație chiar la finalizarea acțiuni
lor.

în prima repriză, jocul a fost 
echilibrat, ambele echipe au avut 
posibilitatea să deschidă scorul. 
Gazdele au pornit tare și, în min. 
4, Roznai, la cîțiva metri de poar
tă, 
nut 
că 
din 
arbitrul a anulat golul. Ritmul jo
cului s-a menținut alert în această 
perioadă, constănțenii au ripostat 
prin combinații subtile și în minu
tele 34 și 40, Tănase și respectiv 
Vigu au expediat balonul în bară!

După pauză. Jiul a avut o pe
rioadă de dominare, însă, Mulțeșcu 
și Roznai ori au fost deposedați de 
apărătorii oaspeți, ori au șutat im
precis. în schimb, acțiunile ofensi
ve ale înaintașilor constănțeni au

devenit mai periculoase și oprite cu 
greutate de fundașii Jiului. In min. 
76, Tănase a luat de la centrul 
terenului o acțiune pe cont propriu, 
pe partea stingă, a trecut cu abili- , 
tate de Cotormani și de colegii a- 
cestuia, a intrat în careu, și, de la 
10 m, a șutat puternic, înscriind 
unicul gol al partidei. După mar-al partidei. După mar-

Jiul : teren 
spectatori 

marcat : C.’

bun ; timp 
aproximativ 

TANASE (min.

a luftat, ca apoi după un mi- 
același jucător să irosească în- 

o ocazie. în min. 9, Selimesi, 
poziție de ofsaid, a înscris, dar

Stadion 
frumos ; 
3 000. A _____
76). Raport de cornere : 12—2. Ra
portul șuturilor Ia poartă : 12—13
(pe spațiul porții : 5—9).

JIUL : I. Gabriel — NIȚU, CO
TORMANI, Stocker, Dodu (min. 
55, G. Stan) — Naghl, LIBARDI 
— Selimesi. Mulțeșcu. Roznai, Sto- 
ian (min. 66, Grama).

F. C. CONSTANȚA : ȘTEFA-
NESCU — GHIRCA, ANTONESCU, 
BălOSU, NISTOR — VIGU, OPREA 
(min. 64, Mlhu), LICA — TANA
SE, Mărculescu (min. 55. Tureu). 
Caraman.

A arbitrat GHEORGHE
POVICI ajutat la
de I. Urdea șl V. Roșu (toți 
București).

Cartonașe galbene s Tănase, 
limesi.

Trofeul Petschovsehi : 8.
La tineret-rezerve : Jiul — 

Constanța 0—1 (0—1).

PO- 
llnie 

din

se-

F.C.

i

încercat 
situația 
minute, 
poartă,

carea golului, gazdele au 
să restabilească egalitatea, 
ivindu-se după numai trei 
însă Mulțeșcu. la 6 m de 
a expediat balonul pe lîngă bară!
Cu trei minute înainte de fluierul 
final, Tănase s-a infiltrat printre 
apărătorii adverși, dar, de data a- 
ceasta, a trimis mingea alături de 
poartă.

Pompiliu VINTILĂ

Tot Manea (nun. 14), stre
ps extrema stingă, dă o pasă 

ideală înapoi in careu lui Lucaei 
cire din poziție excelentă reia mult 
peste poartă Clujenii deschid sco
rni m min. 19: balonul plecat de la 
Uu'ăteann circulă pe traseul Barbu 
—Mureșan in diagonală și ultimul, 
ca un țat plasat, il învinge pe Suciu. 
Bucuria golului a fost destul de scurtă 
deoarece iu min. 2« studenții clu
jeni egalează : Krans execută de la 
’> tn o lovitură liberă, Lăzăreanu 
plon ează „artistic-, reține dar apoi 
teapă balonul in față și Ion Con
stantin H impinge în poarta goală.

DECISIVUL SFERT DE ORA

im Mx- 
r darigd

mina de pe linia porții î ți >n min. 
M. cind Dinu a speculat greșeala 
lui Ispir ți a trimis un balon pe 
care scria 99 la sută gol și centrul 
atacant al formației sale l-a ma
terializai). Acest start așa de nefe- 
.".cit pentru ei. îi descumpănește

Eb.I pe mureșeni, mai cu seamă 
că Dinamo apasă pe accelerator. 
Dnpă ce FL Dumitrescu înscrie, 
prinir-tin șut, cu efect, in care ma- 
rete păcălit a fost portarul Nagel 
(mia. M). scorul putea să ajungă 
ușor la g— 1, fără intervenții ex
cept: oaaie, de ultimă instanță, ale 
fundașului Cxako. Nu-i mai puțin 
adevărat că fundașii gazdelor, 
foarte Bguri pe victorie, au avan
sat tMfte mău ți, la rindul 

puteau să reducă 
mai cu teamă la 

acțiune din min. 70, 
ha Varodi a fost 

de un voleu spectaculos al 
nai care nu a găsit insă 
porți;. Scorni final avea 

min. 
pla-

Din acest moment a început cursa 
contra cronometru a studenților 
clujeni, dornici de victorie. în min. 
23 Uifăleanu execută un corner, 
Fanea reia cu capul la Mureșan, 
șut pe jos, Suciu scapă și apoi re- 
prinde. în min. 38 Barbu înscrie, 
dar din poziție de ofsaid. Clujenii 
atacă tot mai insistent chiar și cu 
fundașii. La reluare, în min. 47, 
Cîmpeanu — devenit extremă stin
gă — șutează de două ori consecu
tiv, punîndu-1 probleme dificile lui 
Suciu. Golul victoriei este înscris 
în min. 66: Cîmpeanu execută o 
lovitură de colț, Barbu reia cu 
capul șl Tănăsescu, de pe linia 
porții, respinge cu mîinile. Lovitu
ra de la 11 m e transformată de 
VJifăleanu. După gol studenții bucu- 
reșteni îl trimit în față pe Sandu 
Mircea, insistă pentru egalare, dar 
apărarea clujenilor este de nepă
truns. Dimpotrivă în min. 87 și 90 
Muresan și respectiv. Uifăleanu, li
beri în careu cu poarta goală au 
ratat.

Victor MOREA

RAPIDUL DIN
LA BRASOV

lor, 
din 

acea 
cind 

în-

BRAȘOV, 19 (prin telefon).
Partida dintre Steagul roșu și Ra

pid și-a meritat pe deplin denumirea 
de derby al etapei. Și asta, din două 
motive: în primul rînd pentru faptul 
că Rapid venea la Brașov aureolată 
cu două victorii și poziția de lider, 
iar In al doilea rind datorită... ante
cedentelor acestui meci. încă din pri
mele minute jocul este foarte fier
binte. galben-negrii doresc neapărat 
victoria și forțează, forțează neîntre
rupt. Multe acțiuni ale brașovenilor 
însă sint oprite prin fault. Cum spu
neam. meciul a fost fierbinte, cu deo
sebire primele 10—15 minute cînd am 
notat 12 faulturi, cele mai multe co
mise de bucureșteni. Cu toate aces-

APLAUZE MERITATE PENTRU OASPEȚI

PTTEȘn, 19 (prin telefon).
C5.M. Reșița a făcut o parted 

excelentă la Pitești. Cred că turner 
dintre localnici nu s-ar fi astepca 
La o asemenea replică din parte 
echipei antrenată de Ion Reinhard 
Formația oaspete a evoluat per 
așteptări, la un moment dat a ■ 
condus, la sfîrșitul jocului fur. 
aplaudată, în mod sportiv, de că
tre spectatori. Reși tenii au dat o 
lecție adversarilor lor de felul cur
se dispută un joc. cum se apără 
șansele. într-un meci in care intil- 
nești echipa lui Dobrin pe teren 
propriu. 90 de minute, oaspeții eu 
au stat locului, au alergat cit pen
tru două jocuri, de la fundașul 
dreapta pînă la extrema stingă 
Apoi, a avut în acest Hies un por
tar în zi excelentă, care a rezol
vat situații extrem de dificile. F.C 
Argeș s-a prezentat sub potențiale’ 
demonstrat cu cîteva zile în urmă 
in partida cu Rapid. Atacanții au 
fost incomodați de marcajul strict 
al apărătorilor adverși, la mijlocul

fă 9

ft
■X

F.C. ARGEȘ 1(0)
C.S.M. REȘIȚA 1(0)

CXM

Wfc-r. «. ca ~Tar» ef ocriznle br 
rțrepcrpei. artrax, > aa as —« coc- 
<tr*» ia tâmp, w apărătorau

»-=?=’. efert^r: ae AtmErese-. Fo- 
rea. Mesaocvnc si eeriait.

Pnmeăe zece =seate as a- ados 
Mate deoeemt la teret. Am vtau: 
ăoar că Ttr hit -a. cere a o
partidă excescmă. l-a hoax in pri
mire pe Dobra ț. ac avea sâ-I la
se toc zjee.ul de wt
Apoi, gara» au început să domi
ne; dar oaspeți erau să inserie 
tmin. 19». ciad Ariciu a scăpat 
mingea din mină și Nestarovici, 
din unghi, a nimis mingre pe un
gă pîarta goală. A urmat .bomba* 
lui Prepurgel tmin. Z2). dar Uieș. 
cu un reflex, a deviat balonel în 
comer. De prin minutul 30. Florea 
ti Atodriesei încep periculoasele loc 
incursiuni și jocul se mută in te
renul argeșenilor, tn min. 43. la o 
lovitură liberă executată de Bei- 
deana. aceste trimite printre apără
tori lui Voinea, dar care, singur cu

32

portarul trimite îr.cet în brațele 
• w Ariciu, rărind incredibil.

După pauză, după cîteva minute 
de joc echilibrat, argeșenii încearcă 
p arta, dar șuturile lui Dobrin și 
Roțu nu isi ating ținta. Minutul 
#•: cursă excelentă a lui Atodire- 
se._ pas în adinc-.me la Xestorovici. 
intrare njetioesă in careu și actua
lul lider al goleeterilor înscrie cu 
un șut fulgerător, dintr un unghi 
destul de greu: 1—0 pentru oas
peți. Stadionul a amuțiL Echipa 
gaadă e total descumpănită. Abia 
cupă zece minute, pitesteniî revin 
ia atac dar țutui peuculos il reali
zează Eeiaesnu (min. 73) la poarta 
cealaltă unde Arian trimite cu di
ficultate in corner. Ape:, in nun. 
77. Dobrin șutează pe lingă poartă, 
ca după un nuntit el să aducă ega
litatea pe tabela de marcaj. Mingea 
circulă pe direcția Prepurgel — Ro
șu — Dobrin si ultimul reia dintr-o 
bocetă. pe jos. pe lîngă ITieț. ieșit 
in Latirepinare ți— 1—1. Finalul e 
dramatic. Gazdvle supun Ia o pre
siune puternică echipa oaspete, dar 
aceasta rezistă cu brio și pleacă cu 
un punct de ia Pitești, pe care a- 
preciem că-1 merită cu prisosință.

Constantin ALEXE

Stadion „23 August": timp excelent; teren foarte bun; spectatori circa 
8 000. A înscris DANILA (min. 27). Raport de cornere : 3—6. Raportul șuturilor 
la poartă : 19—13 (pe spațiul porții ; 12—4).

politehnica : COSTAȘ — Anton, STOICESCU, Romilă I, Hanceriuc 
(min. 63 Micloș) — ROMILĂ II, Slmtonaș — MARICA, Lupulescu, DANILA, 
Alloalel.

C.F.R. : GADJA LUPU, Dragomlr, SzOke, Catona — M. Bretan (min. 
61 Bucur), Cojocaru — S. Bretan (min. 46 Vișan), Adam, Țegean, PETRESCU.

A arbitrat : C. NICULESCU ajutat la linie de A. Mflnich și
M. Halmovlcl (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve i

C.F.R. CLUJ

Politehnica Ia?l — C.F.R. Cluj «-0 (1—0).

pus stu- 
în acest

IAȘI, 19 (prin telefon).
Greu, foarte greu, s-au 

denții ieșeni pe picioare 
meci. Poate și pentru faptul că
mulți dintre ei se mai gindeau la 
primăvara anului trecut, cînd fero
viarii de pe Someș învinseseră la 
Iași cu 4—2, într-un moment de 
cumpănă ce a trimis, atunci, Poli-

NOU ÎNVINS
STEAGUL ROȘU 1(0)

tea, cei care se află mai aproape de 
gol sînt elevii lui Macri: in min. 11, 
Dumitriu II, execută o lovitură liberă 
indirectă la Neagu, Olteanu respinge, 
dar tot la Neagu, urmează un „cap" 
al atacantului giuleștean și din nou 
Olteanu respinge, lămurind o situație 
foarte dificilă la poarta lui Adamache. 
Notăm în continuare prodigioasa acti-

tehnica lași în Divizia a doua. Dar, 
mai ales, pentru că promovata ie
șeană nu este încă o formație echi
librată. ea prezentînd vizibile fi
suri, în special, în apărare, acolo 
de unde pleacă toată neîncrederea 
și obsesia. Ieșenii au fost conștienți 
de toate aceste lucruri și tocmai 
de aceea au încercat din start să 
depășească, să forțeze o victorie 
importantă pentru moralul echipei 
acum, pe care au obținut-o în mod 
meritat. Zbucium și intenții au fost 

•destule, au fost și cîteva ocazii bu
ne (Dănilă min. 4 și min 10; Ai- 
loaiei min. 20), dar și oaspeții, de
parte de forma lor din campiona
tul trecut, au scos de două-trei ori 
arma contraatacului, și minusculul 
Petrescu a relevat astfel carențele 
de fond din linia de fund a gaz
delor. In contextul acesta de căuta
re a Încrederii, ieșenii reușesc în 
min. 27 un șut-bombă prin Marica 
de Ia ’ 20 m, pe care inspiratul și 
norocosul Gadja de abia l-a putut 
respinge în față, acolo unde insis-

tontul Dănilă a plasat abil o lovi
tură de cap și a inserts unicul (și 
marele) gol al partidei. Minutul a- 
cesta n-a adus însă liniștea mult 
așteptată de spectatorii ieșeni pen
tru că oaspeții, deși par foarte obo
siți față de ediția anterioară, au o 
extremă foarte incisivă (Petrescu) 
care creează contraatacuri atît de 
tăioase. Și, la ratarea lui Dănilă din 
min. 43, oaspeții găsesc drept re
plică pentru egalare, gafa copilă
rească a lui Anton, rezolvată însă 
in extremis de inspirația lui Cos- 
taș.

După pauză a fost un joc slab.' 
Un joc fără orizont, de luptă acerbă 
cu foarte rare sclipiri. Gazdele cău
tau o centrare fericită și au găsit 
două-trei (Marica min. 55, Ailoaiei 
min. 86), dar nu s-a găsit atacan
tul lucid în stare să fructifice, 
pentru că Lupulescu nu-i încă 

tocmai bine pregătit, pentru că 
Marica și Simionaș cedează fizic 
spre final, iar Romilă II mizează 
totul pe forța suturilor sale spre 
poarta lui Gadja. Iar oaspeții reu
șesc doar două-trei sclipiri tot prin 
Petrescu, se află și în ultimele se
cunde în atac, dar echipa aceasta 
care ne îneîntase în stagiunea tre
cută pare surmenată și cu moralul 
general vizibil afectat.

Mircea M. 1ONESCU

SINĂUCEANU A ÎNSCRIS
Stadionul Tineretului ; teren ex

celent ; spectatori aproximativ 
15 000. A marcat ȘERBÂNOIU (min. 
66) Raport de cornere : 11—2. Ra- 

** - . . poartă : 17—6
6-4).
Adamache — 
Olteanu, Rusu 

Cadar — ANGHEL 
. Ma- 

(mln. 28 ȘERBANOIU),

portul șuturilor la 
(pe spațiul porții :

STEAGUL ROȘU î 
ANGHELINI, Jenei,
— GHERGHELI, ~ ' 
(min. 82 Zotincă), PESCARU, 
teescu ' ‘ 
Gyorfi.

RAPID : RADUCANU — POP, 
Grlgoraș, FI. Marin, Codrea (mih. 
82 Nlță) — BIȘNIȚA, M. STELIAN
— Năsturescu, Dumitriu II, Nea
gu, Angelescu (min. 72 Voicllă).

A arbitrat ; I. RUS (Tg. Mureș) 
★ ajutat la linie de T.
Andrei (Sibiu) și V. Cioc (Me
diaș).

Cartonașe galbene : Rîșniță.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — 

Rapid 1—0 (0—0).

vitate a fundașului Anghelini. care 
se Infiltrează In repetate rinduri tn 
linia sa de atac.

Cea mai mare ocazie Ce gol 
gului roșu — a cărui linie 
este permanent șl neîntrerupt 
tată de mijlocașul Ghergbeii 
cial) si Cadar — este In mir..

a Stea- 
de atac 
alimen- 
(în spe- 
47. cind

AngheL primind balonul de ia Gyorfi, 
șutează peste poartă de la numai 2 m. 
In minutul următor, este rir.dui lui 
Pescaru sâ se afle in bună poziție de 
sat, dar M- Stelian. venit in ajutorul 
; --arii, resrir.ee. Steagul roșu do
mină fără încetare, ocaziile se suc
ced (ia min. 63 — e centrare a lui 
Anghel este reluată prin plonjon de 
Pescar», pe lingă bară) și. in min. 66, 
Șerbănoiu șutează puternic și trimite 
mingea pe sub Răducanu. care ii ie
șise in intimpinare, finaăzind o acți
une începută de Ghergheli și conti
nuată de Cadar : 1—« pentru brașo
veni. Dar în minutul următor ei au 
fost foarte aproape de egalitate: L:t- 
mitriu II, cu tehnica-i recunoscută, 
reușește un foarte frumos contraatac, 
trece de Jenei, dar fi iese tn intim- 
pir.are Adamache, care 11 deposedea
ză prin— alunecare, in afara careului. 
Jocul este la fel de disputat și, in 
continuare, tot brașovenii se află la 
aiac, dar ultimele două mi uțe ale 
partidei ii aduc pe rhpidiști din nou 
în ofensivă.

Mircea TUDORAN

LA SUGESTIA TRIBUNEI!
S. C. BACĂU 2b)
PETROLUL 0(0)

BACAU, 19 (prin telefon).
S. C. Bacău a atacat această par

tidă de pe o poziție alarmantă In 
clasament și cu o îngrijorare per
petuă de a nu avea încă în echipă 
pe titularii Hrițcu, Margasoiu, Flo- 
rea, Pană și Comănescu. E drept, 
a reintrat Dembrovschi și acest e- 
veniment a avut nu 
nificație formală, 
băcăuan (fără să-și 
randamentul 
să aducă în 
port ofensiv 
de busolare.

Desigur, gazdele au dominat acest 
meci, prezența lor în terenul ad
vers fiind netă (cu precădere în 
prima repriză). Fazele însă s-au 
subțiat în preajma careului lui Ră- 
mureanu, pentru că băcăuanii nu 
au avut un om de mare penetra
ție sau cu calități fizice deosebite, 
capabil să se desprindă de marca
jul adversarului, să decidă, cumva, 
în favoarea sa duelul cu o apărare, 
în general robustă. Hărțuiala surdă 
se producea undeva într-o zonă re
lativ neutră și faptul acesta l-au 
sesizat jucătorii din defensivă 
(Sinăuceanu, Volmer) care și-au în
cercat tirul de la distanțe aprecia
bile. Intr-o astfel de împrejurare, 
cind mingea s-a găsit Ia Sinău
ceanu și cind fundașii ploieșteni 
își marcaseră cu strășnicie adver
sarii direcți, tribuna, intuind șansa 
golului, a exclamat, in corpore, 
,,trage“ ! : Sinăuceanu se afla Ia 
22 m. singur, aproape stingher și 
intr-adevăr a tras Ia poartă peste 
pădurea de jucători care populau 
careul Petrolului. Șutul a fost nă-

numai o sem- 
internaționalul 
egaleze, totuși, 
mari) reușind 
un concret a-

de zile 
echipă 
și sentimentul prețios

Stadionul „23 August"; teren bun; 
timp frumos ; spectatori aproxima
tiv 8 000. A marcat SINĂUCEANU 
(min. 33). Raport de cornere : 8—6. 
Raportul șuturilor la poartă : 19—7 
(pe spațiul porții : 8—2).

S. C. BACAU î Ghiță 
NAUCEANU, Catargiu. VELICU, 
Volmer — VATAFU, Duțan — Mun- 
teanu (min. 75 Pruteanu). DEM
BROVSCHI, Enescu, Bâluță.

PETROLUL : BÂMUREANU —
GRUBER, Tudorie, Crîngașu. Ciu- 
pitu — Dincuță, Eparu, Cozarec -r- 
Cuperman, Pîrvu. Dobre (min 62 
Pisău).

A arbitrat • 
ajutat la linie de M. Buzea 
Dapcu (toți din București).

Cartonașe galbene : Pîrvu, 
Trofeul Petschovschi 

tineret-rezerve :
■ Petrolul 0—3

La 
cău

Si

R. STINCAN **★*, 
* - - și I.

Ghiță.
: 9.
s. c 

(0-1).
Ba-

dus ca un o-praznic, 
buz sub 
în care 
teau fi ameliorate, dar Petrolul n-a 
mizat decît pe forța de șut a lui 
Dincuță și Eparu, a devenit clar că 
tabela de marcaj va rămîne împie
trită pînă la fluierul final.

Ce a urmat după 
a mîngîiat orgoliul 
ieștenii au avansat 
în terenul băcăuan, 
împrumutată din vigoarea noului 
introdus, Pisau. Acțiuni sporadice 
însă, fără procent clar de pericu
lozitate. La rîndu-le, debarasați de 
marcajul sever, băcăuanii au avut 
un oarecare aplomb ofensiv, nema
terializat însă (notăm, totuși, 
„bara“ lui Enescu, din min. 76). 
Cu alte cuvinte, un joc mediocru 
fragmentat de numărul exasperant 
de „ofsaiduri", efectul unor tactici 
similare, ce trădează, în ultima 
instanță, slăbiciuni colective.

mingea s-a
bară : 1—0 ! în condițiile 

carențele gazdelor nu pu-

acest gol, care 
tribunei ? Plo- 
mai frecvent 

cu o hotărîre

Jon CUPEN

V

resrir.ee


r

întrecerile universiadei de la
toare națională a poporului român.

Ne-a fost teribil de greu să ne 
«legem locurile de concurs unde 
să putem urmări mal îndelungat 
evoluțiile sportivilor români. Să 
fim sinceri, după o apreciere după 
...calculul hîrtiei, din lipsă de timp 
am sacrificat atletismul de pe are
na centrală a Parcului Lujniki, 
concentrîndu-ne atenția spre gim
nastică și lupte. Ei bine, calculele 
noastre (și nu numai ale noastre) 
ne-au fost pur și simplu răstur
nate.

, Aș-teptam „aur“ de la Berceanu 
și Dan Grecu, dar nu îndrăzneam 
s-o credităm cu același metal pre- 

, ți os și pe țînăra noastră atletă Vir
ginia Bonci-Ioan. Aveam în vedere 
lista adversarelor sale, din care se 
detașa ca principală favorită atleta 

;din R.D. Germană Rita Schmidt-
■ Kirst, autoarea unor rezultate de 
1,90' metri.

Dînd dovadă de o ambiție, exem
plară și de o deosebită putere, de 

1 corteentrare și de luptă, Virginia 
, Ioan a infirmat toate pronosticu
rile, suind pe cea mai înaltă treap
tă podiumului Universiadei,.cu o 
performanță meritorie.. Ea a trecut 
din, prima încercare înălțimea de 
jl.âî m, pentru care Ritei Kirst 
tî-aîi fost necesare două sărituri. In-
■ di^utabil. și elementul psihologic 
tstfrpriză în fața siguranței cu care 

’roĂtânca a trecut peste ștachetă) a 
rtăiăț aripile acestei valoroase și 
■măi experimentate concurente din 
R>. Germană.

I fată clasamentul săriturii în înăl- 
. țiiiăe, în cadrul căruia o găsim pe 
uri loc onorabil și pe o altă atletă 
româncă : 1. VIRGINIA IOAN (Ro
mânia) 1,84 m, 2. Rita Kirst (R.D. 
Germană) 1,84 m, 3—4. Sara Si- 
tneoni (Italia) și Galina Silatova 
(UÎR.S.S.) 1,81 m, 5—7. Erica Teo- 
dobescu (România), Elcke Kaliwoda 
■(R;D. Germană) și Renate Pietsch- 
man (R.D. Germană) 1,78 m.

O mare surpriză a fost înregis
trată și în proba de triplusa.lt la 
cafe recordmanul mondial și cam
pion olimpic Victor Saneev (17,00 
-m) a fost întrecut de compatriotul 
său Mihail Bariban (17,20 m).

Finalele pe aparate la gimnastică 
§i ultima reuniune a luptătorilor 
de ■ greco-romane, de care se legau 
'speranțele noastre, au fost progra
mate la aceeași oră, în două săli 
așezate în cartiere diametral opu- 
se.'.ale Moscovei. Nici cu un elicop
ter nu am fi putut să le urmărim 
pe amîndouă, și aci a trebuit să 
alegem. într-un anumit fel. Am 
preferat luptele dar, din cinci în 
' cin.ci minute, telefonam la Pala- 
Itul Sporturilor pentru a afla nou
tățile din disputa gimnaștilor. Si 
pată vestea cea mare : Dan Grecu 
ța executat magistral exercițiul său 
la inele și virtuoasa sa execuție 
a fost răsplătită cu una dintre cele 
mai ridicate note acordate la acest 
aparat : 9.65 p. Dan Grecu, acu- 
mpla, astfel, suma de 19,25 p. fă- 
cîhd inutile eforturile lui Vladimir 
Sukin, care a concurat imediat du
pă- el, fiind astfel puțin dezavan
tajat de impresia formidabilă pe 
care o produsese gimnastul român. 
Așadar, Dan Grecu — medalie de 
aur !

Deși accidentat, Mihai Borș nu a 
abandonat și a urcat Ia inele, reu
șind un exercițiu de mare acura
tețe tehnică, răsplătit cu 9.40 p, 
care i-au adus medalia de bronz.

★
Dramatic a fost finalul întrecerii 

Ia categoria semimuscă din turneul 
de greco-romane al Universiadei. 
Dimineață, marele favorit, Gheor- 
gke Berceanu, care avusese pînă 
atunci un marș triumfal de victo
rii obținute numai prin tuș, l-a în- 
tîtnit pe principalul său rival la 
medalia de aur, sportivul sovietic 
Alexei Șmakov, mal înalt decît 
reprezentantul nostru, puternic și

(Urmare din pag. 1)

MOSCOVA

TELEXJOCURILE SPORTIVILOR DIN AFRICA

Akii-Bua și Jipcho printre învingători (Franță), a sosit după

ciclistă .Cupa Mării Bal
etape conduce Diksar 

~ (Polo-

Șl ȚĂRILE LATINO-AMERICANE
Marele premiu ciclist de Ia Quillan â 
fost cîștigat la această ediție de olan
dezul Zoetemelk, care a acoperit 100 km 
în 2 h 30:00. După 25 sec. a sosit spa
niolul Torres, urmat de francezul Mar- 
telozzo. Grosul plutonului, în care se 
aflau Ocana (Spania), Thevenet (Fran
ța) și Ovion 
30 sec.
V
în competiția 
tic.e“, după 4 
(U.R.S.S.), urmat de Brzszeny 
nia), la 51 sec. Etapa a 4-a. Sczitno — 
Ostrolenka (144 km) a revenit polone
zului Trzebuly, în 3 h 21:05.
■
Boxerul amexican, Romeo Anaya, 
păstrat titlul de campion mondial 
categoria cocoș, * —*-
repriza a 3-a, 
nama), Meciul 
geles.

NICU GINGÂ ION PĂUN STAICV OLTEANU
foarte dîrz. Disputa a decurs la în
ceput sub semnul echilibrului, apoi 
Berceanu s-a desprins încet, încet, 
prin acțiunile sale mai tehnice și 
mai rapide. Cu 15 secunde înainte 
de sfîrșit, el conducea cu 4—2, 
punctele lui Șmakov nefiind reali
zate prin acțiuni, ci din două a- 
vertismente date lui Berceanu (unul 
absolut gratuit după părerea noas
tră). Totuși, rămîne absolut de ne
înțeles cum un sportiv cu expe
riența campionului european, mon
dial și olimpic a putut comite, cu 
puțin înaintea sirenei finale, o ase
menea imprudență cum a făcut-o 
Berceanu. El a pornit într-un șu
rub, a fost contrat, ridicat, culcat 
la saltea, și Șmakov a obținut 
două nesperate puncte, cu care 
restabilea egalitatea. în clipa urmă
toare meciul s-a terminat!

Acum survenea următoarea si
tuație : Berceanu era liber după- 
amiază, iar Șmakov urma să-1 în- 
tîlnească pe bugarul Kiril Stacikov. 
în cazul unei victorii prin tuș, el 
cucerea medalia de aur, pentru că 
susținuse în turneu un meci mai 
mult decît Berceanu.

Partida aceasta a deschis pro
gramul finalelor. Pentru prima 
dată, în glorioasa sa carieră spor
tivă soarta lui Berceanu, nu mai 
depindea de brațele sale puternice, 
ci de ale altuia... Spre cinstea lui, 
Stacikov a luptat în acest meci cu 
maximum de energie și hotărîre. El 
l-a condus cu 3—1 pe Șmakov 
care, printr-un nou zîmbet al For
tunei a egalat în ultimele secunde, 
obținînd medalia de argint, cea de 
bronz revenindu-i sportivului 
bulgar.

în general, bilanțul luptătorilor 
români este cu totul remarcabil în 
această competiție. Nicu Gingă (52 
kg), Ion Păun (62 kg) și Staicu Ol- 
teanu (82 kg) au obținut medalii 
de argint, iar Nicolae Neguț (90 kg) 
și Victor Dolipschi (+100 kg) pa 
cele de bronz. Tiberiu Horvat (63 
kg) și Adrian Sablovschi (100 kg) 
au ocupat locul patru iar Mihai 
Boțilă locul cinci.

Interesant de remarcat că, ex- 
ceptînd categoria lui Berceanu, la 
toate, celelalte nouă victoria a re
venit reprezentanților țării gazdă : 
52 kg : Valentin Kliucinikov, cat. 
57 kg: Eduard Fainstein, cat 62 
kg : Djemal Megrelișvili, cat. 68 
kg : Samil Hisamutinov, cat. 74 kg : 
Ghenadi Korban, cat. 82 kg : Leo
nid Liberman, cat. 90 kg : Estate 
Goglicidze, cat. 100 kg : Mihail Sa- 
ladze, cat. +100 kg : Sota Morci- 
ladze. O atare situație, într-o com
petiție de mare amploare, n-a mai 
fost întîlnită de la campionatele 
mondiale de greco-romane din 1963, 
de la Tampere, unde Ion Cernea a 
fost singurul luptător care a izbu
tit să se includă printre laureați. 
toți ceilalți fiind reprezentanți ai 
Uniunii Sovietice.

★

Duminică dimineața, în semifina
lele competiției feminine de bas-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SĂRITURI ÎN APĂ

FAVORIȚII AU ÎNVINS DETAȘAT
Ca și în prima zi, reuniunea de 

închidere a campionatelor republi
cane de sărituri pentru juniori nu 
a produs nici o surpriză. Intr-ade
văr, în bazinul de la ștrandul Ti
neretului favoriții au cîștigat deta
șat, cu diferente apreciabile

p, 2. D. Nedelcu (Școlarul) 386,15 
p, 3. Al. Bagîu (Crișul) 358,25 p; 
platformă: 1. AL. BAGIU 442,90 
p, 2. I. Bodrea (C.S.M. Cluj> 215,50 
p ; combinată : 1. AL. BAGIU
1102,05 p; junioare I. trambulină: 
1. FLORENTINA SOCOL (Școlarul)

fi 
a

Deși victoria nu-i putea 
balcanic Gerhard Fabich 
pionatelor republicane de 
contra trambulinei.

amenințată de nici un adversar, campionul 
avut o evoluție foarte atentă in cadrul cam- 

juniori. In imagine, il vedem executînd un salt 
Foto : Vasile BAGEAC

echilibra-puncte. Singura dispută 
fă a avut loc la trambulină junioa
re cat. I, unde Florentina Socol a 
trebuit să lupte din răsputeri cu 
următoarele clasate, și mai cu sea
mă cu colega ei de club. Mihaela 
Atanasiu, pentru a cuceri al doilea 
titlu (primul îi. revenise vineri, la 
,;1 m“). în mod surprinzător (și
plăcut), la „3 m“ am avut prilejul 
să urmărim evoluția unei junioare 
dare a învățat să sară de abia cu 
ddi ani în urmă, de cînd a fost 
inaugurat bazinul „23 August11. Este 
vorba de Elena Cîrstici (antrenor 
Pantelimon Decuseară), clasată pe 
locul al treilea, după o serie de 
salturi care ne-au demonstrat din 
plin perspectivele acestei talentate 
sportive.

Rezultate. Juniori I, trambulină: 
1. G. FABICH (Șc. sp. Sibiu) 422.15

329.10 p, 2. Mihaela Atanasiu (Șco
larul) 313,70 p, 3. Elena 
(Progresul) 308,60 p, 
pescu (Șc. sp. Sibiu) 
formă : 1. ANGELA 
sp. Sibiu) 274,35 p, 
tanasiu 209.65 p, 3.
col 195,60 p : combinată : 1. ANGE
LA POPESCU 884,45 p ; junioare 
II, trambulină : 1. SORANA PRE- 
LIPICEANU (Crișul) 385,10 p, 2. 
Magdalena Toth (Crișul) 321,45 p, 
3. Georgiana Săcăleanu (Școlarul)
275.10 p ; combinată : 1. SORANA 
PRELIPICEANU 857,80 p ; juniori 
II, platformă : 1. V.
(Școlarul) 280,70 p. 2. 
(Școlarul) 194,20 p,
(Șc. sp. Sibiu) 189,60 p ; combina
tă : 1. V. NEDELCU 1090,65 p.

Cîrstici
4. Liliana Po- 

308,50 p ; plat- 
POPESCU (Șc. 
2. Mihaela A- 
Florentina So-

NEDELCU
V. Bastar

3. M. Kais

chet, echipa noastră a susținut o 
partidă extrem de dificilă în com
pania formației S.U.A. Jucătoarele 
americance, mult mai înalte și mai 
robuste, au avut în plus avanta
jul de a juca în compania unei 
echipe care susținuse, o zi înainte, 
un meci extrem de greu, în fața 
Bulgariei. Baschetbalistele românce 
au rezistat bine in prima repriză 
cînd au și condus cu 28—24. în 
partea a doua a jocului, epuizarea 
fizică și-a spus cuvîntul și ameri
cancele au dominat net cele 20 de 
minute, obținînd victoria cu sco
rul de 54—47. Hotărîtoare pentru 
desemnarea celei de a doua echipe

care promovează în turneul final 
va fi întîlnirea de marți Bulgaria — 
S.U.A.

GUADALAJARA, 18 (Agerpres). 
— La Guadalajara (Mexic) au con
tinuat întrecerile de atletism din 
cadrul Jocurilor sportive la care 
participă sportivi din țările Africii 
și din țările latino-americane. Iată 
învingătorii cîtorva dintre probele 
disputate în cea de-a 6-a zi a com
petiției : masculin : 100 m : Meite 
(Coasta de Fildeș) 10,2 ; 400 m gar-

duri : John Akii-Bua (Uganda) 49,5 ; 
3 000 m obstacole : Jipcho (Kenya) 
8:48,8 ; aruncarea greutății : Asad 
(Republica Arabă Egipt) 19,27 m ; 
400 m plat : Musochi (Kenia) 46,7 ; 
feminin : 100 m plat : Assiedua
(Ghana) 11,6 ; 400 m : Penton
(Cuba) 52,7 : săritura în lungime : 
Oshikoya (Nigeria) 6,32 m.

și-a 
la 

>, învingind prin K.O.. în 
pe Enrique Pinder (Pa
s-a disputat la Los An-

99

★

Competiția de scrimă a continuat 
cu proba de spadă pe echipe. For
mația română a evoluat în preli
minarii, alături de Brazilia și Po
lonia. Ea 
cu 14—2, 
doilea cu 
liminările 
pus în față pe principala favorită 
a competiției, reprezentativa Uniu
nii Sovietice. Spadasinii sovietici au 
cîștigat întîlnirea cu 9—5.

a cîștigat primul meci 
l-a pierdut pe cel de al 
9—4, calificindu-se în e- 
directe. Aici, sorții i-au

NOU RECORD MONDIAL FEMININ LA 100 m SPATE
AMSTERDAM, 19 (Agerpres). — 

în prima zi a întrecerilor pentru 
„Cupa Europei11 la înot (feminin), 
care se desfășoară la Utrecht, Ul
rike Richter (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 
de 1:05,39. 
de Karen 
1:05,6. La 
gel (R. D. Germană) a corectat re-

european la 100 m bras cu 
de 1:13,79 (vechiul

La Vlchy 
culină de 
a Franței

scorul

disputat întîlnirea mas-

100 m spate cu timpul 
Vechiul record, deținut 
Muir (R.S.A.), era de 
rîndul său, Renate Vo-

CUPA DAVIS”: S.U.A. BOMANIA
(Urmare din pag. 1)

ușor, subliniind încă o dată că a- 
ceastă frumoasă rezistență gene
rală în fa(a lui Smith s-a realizat 
doar cu mijloacele elementare ale 
jocului pe zgură, adică backhand- 
ul — în primul rînd și forhand-ul.

... Așadar, la debutul său în 
S.U.A., în fața jucătorului clasat pe 
locul unu în lume (1972), Toma 
Ovici culege aplauze. El se confir
mă ca un bun jucător de Cupa 
Davis. Ovici are un anume rafina
ment în executarea loviturilor cla
sice, cărora le conferă o geometrie 
modernă și deseori surprinzătoare 
chiar pentru un jucător cu an
vergura lui Smith.

Ce-1 rezervă viitorul ? Probabil, 
o nouă creștere valorică dacă a- 

I

ceasta foarte recentă înscriere în 
circuitul internațional al tenisului 
va fi dublată de perfecționarea lo-

RIESSEN - NĂSTASE 2-6,
Fără îndoială că rațiunea selec

ționării lui Riessen în echipa ame
ricană a avut drept scop, în primul 
rînd, victoria jucătorului nr. 2 asu
pra lui Ilie Năstase. S-a avut în 
vedere faptul că Gorman are un 
complex Năstase și că. pe- de altă 
parte. Riessen e un vulpoi trecut 
prin furcile marelui club al jucă
torilor profesioniști.

Rezultatul ? Năstase și-a surcla
sat „portărelul" cu o ușurință a- 
proape neverosimilă, care a făcut 
ca Centralul de la Round Hill să 
zimbească resemnat în finalul me
ciului și să aplaude un Năstase 
calm și imperturbabil care, poate,

gADEVĂRATUL NĂSTASE
he zimbește mulțumrt. Duce brațul pe după umemi iui Morty 

părăsesc terenul împreună. Sirrt ccnduși spre corn* conferinței .

r se cocnesc in fața celor
C°re atumot eztrocrd nam ‘^"ctoT^Nlăstcsl^a

n*<’b'snu'tâ*- Ape-’, comentator
Nastase. Ordinea întrebărilor se ste-'-er- cu >-.-e 
caută răspunsurile. Por. stnjenit de ce
de invmsul său. -Sini muhumrt că • 1-1 cd m
tinuore. De «ici, din Amenca ^ke echne 
oceanul c »-5 ie «sfa.' 
det> câ o fort procedee tdtoic bato V» in oee -erec r -e—r Ke 
d.n nou stinjefrit Deoctecză c-tee. -ec - --.-s. Se -e- -

Fac do< pași șp e et e ...... ..........
omencane, pore «ngmdumt =--.= c » j '
jocm „necunoscutului Oriei' s ne i i j - C_ '
se apropie de sfirșiL Cei doi jucâM M ebo^ TricoeriU fer 2L 
și un «nt subțire odie prin corbd pmse ț esse- se___- -
Ziariștii nu renunță, iși poorts nsicoSc--e ca -tZ" ~

CU bnutn . Ncsîose ruspvr-oe : s S——* s
Ne r r de iesi-e .

să pr-.ecK; cesex sere deiÂmăe ingâL 
». debil». Năstase

: ^4a ie

I
reporteri jur-imprejur. Microfoanele reporterilor se 
doi jucători. Riessen e necojit Răspunde onew>

' ți 
de

viturilor 
va putea 
cute.

de șoc. Atunci Ovici ne 
oferi destule surprize plă-

2-6
ceas la mină, s-ar 
coctailul de la Che-

4-6,
dacă ar fi avut 
fi grăbit pentru 
raton.

Victoria asupra lui Riessen nu a- 
re istorie palpitantă. Să vorbim 
despre cei cinci ași ai lui Năstase, 
față de nici unul realizat de Ries
sen ? Să vorbim despre cele 20 de 
puncte cîștigate din serviciu de 
Năstase ? Ar fi nesemnificativ, llie 
Năstase a oferit publicului, ca la 
un vernisaj cam tot ceea ce are 
nou tenisul de astăzi.

Evoluția scorului e sugestivă. în 
primul set, un break la 1—1 și încă 
unul la 5—2. In al doilea set, 
break dezinvolt încă din start, 
menținut în liniște pînă în final, 
în al treilea set, din nou break la 
1—1 și la 4—2, sugerind parcă, 
prin repetiție evoluția predestina
tă a jocului. în sfîrșit, un ghem 
final. Ia zero. Aș mai adăuga amă
nuntul că pe parcursul sprintului 
final, la ultimele 12 mingi, life a 
pierdut una singură.

Năstase a făcut unul din jocurile 
sale clare, în care totul pare să 
curgă “ - - -
acest 
verde 
avut 
joacă . _. ____ ,__ ____
leu mult prea scund. Bravo. Ilie! 
Sâ fie ca forma primei zile de la 
Alamo să se păstreze în ziua mare
lui derby cu Stan Smith.

Astăzi se dispută ultimele două 
«ectitri de Umplu : Riessen — Oriei 

Smith — Năstase.

firesc, de la sine. Privind 
teren de ciment vopsit în 
si marcat cu linii albe, am 

deseori impresia că Năstase 
ping-pong, deasupra unui fi-

cordul 
timpul 
1.14,7).

record

în telefoto : Ulrike Richter pe 
podium.

în cadrul aceluiași concurs, tînă- 
ra înotătoare de 15 ani Angelika 
P ranke (R.D.G.) a stabilit, cu 
5:01,10, un nou record mondial în 
Proba de 400 m mixt (v.r. Gail 
Neal 5:02,97). Compatrioata ei, Ha- 
nelore Anke a realizat un nou re
cord european la 200 m bras cu 
2:40,28,
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s-a disputat tntîlnirea mas- 
natație dintre echipa secundă 

_ ____ ... și reprezentativa similară a
Spaniei.' Gazdele au obținut victoria cu 
_____ ; de 108—72 puncte. Paralel cu 
acest meci a avut loc și întîlnirea fe
minină dintre echipa secundă a Franței 
și reprezentativa Cehoslovaciei. Au ctș- 
tigat sportivele cehoslovace, — ’
de 98—bo .------- *
spate, cehoslovaca 
un nou record al

cu 
puncte. în proba de 

Jurankova a 
tării sale, cu

scorul 
100 m 
stabilit 

1:09,4.

a Turului ciclist alPenultima etapă
Portugaliei, Alcobaca — Lourinha (171 
km), a revenit spaniolului Tamamaes în 
5 h 21:06. Lider al clasamentului general 
se menține portughezul J. Agostinho, 
urmat la 17:47 de Manzaneque (Spania). 
H
„Marele premiul ai orașului Dortmund** 
la ciclism a revenit la" această ediție 
alergătorului belgian Tony Houbrechts, 
care a acoperit 155 km în 3 h 49:18. El 
a dispus la sprintul final de compatrioții 
săi Willy Tierlinck și Eddy Merckx.

Pe circuitul de Ia Pergusa, din apropiere 
de Enna. a avut loc „Marele premiu 
automobilistic de Ia Enna“, contînd pen
tru Campionatul european (mașini pînă 
la 2 1). A cîștigat italianul Vittorio 
Brambilla, pe „Abath Osella“, care a 
realizat o viteză medie orară de 195,501 
km.

La Barcelona s-â disputat meciul de 
polo pe apă dintre echipa secundă a 
Spaniei și reprezentativa Franței. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 5—2.

Selecționatele de hochei pe
Spaniei și Pakistanului s-au ____ _____
Barcelona într-un meci amical, oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 4—1.

larbă ale intîlnit la

Turneul internațional școlar de hochei 
pe gheață, desfășurat în localitatea vest- 
germană Landshut, s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Finlandei. In finala 
competiției, tinerii hocheiștl finlandezi 
au învins cu scorul de 10—5 (3—1. 2—3. 
5—1) formația Suediei. Pe locul trei s-a 
clasat echipa R.F. Germania, urmată de 
formația Norvegiei.

SÂPTÂMÎNII
Turnee pentru Marele Premiu — F.I.L.T., 
la Toronto (Canada) și Orange (New 
Jersey).
Ungaria — Anglia, Ia Budapesta.
Campionatele internaționale ale S.U.A., 
la Louiseville.
Olanda — Islanda, In preliminariile C.M. 
(gr. a m-a europeană), ia Amsterdam. 
Concurs internațional, la Rotterdam.
Campionatele mondiale de velodrom, Ia 
San Sebastian (Spania).
Jocurile Mediteraneene, la Alger.
Iran — Australia, meci retur In prelimi
nariile C.M. (finala grupei B a zonei 
Asia — Oceania), la Teheran.
Jocurile balcanice pentru seniori, la 
Atena.
Campionatele europene de juniori, la 
Duisburg.
„Cupa mondială" (masculin), la Amster
dam.
Campionatele europene feminine, la 
Moscova.
Cehoslovacia — Franța, la Praga. 
Japonia — R.F. Germania, la Tokio. 
Anglia — Ungaria, la Londra.
Campionatele mondiale pentru clasa 
„Tampest", la Napoli.

a avut loc dom: 
de deschidere a 

pentru .Cupa Da

z'-s-eesse
* Msrty

VAN DILLEN — IUE NĂSTASE

fi:«

In preliminariile C. \1

a întrecut cu 6—2. 7—5. 6—2 
I-e Năstase — ion Santes, 
două z.-e. S.UA conduce cu

cu Smith I*. Ncstase mspsgsoe : 
o chestiune de sa”»" 
căreia Denis Ralston coct.-jc j 
benite de aartd. „Ce ne pute- scun. despre sc-oo de c 
•he, m loc so idspundâ in -Tnifn-L w adwsea» ka ■----
^en,î» do-mi-l mrîn« p« Marty t-esea a >4.a».-, at I* nuL 
câ n bot pe Stan ți Von DiBen*. *

Marty Riessen, core c»e-seczc so-e ioffee pas cu l‘e 
pentrn pnma ocnă. Mcstose dace c - n* a-rt. pe u«ic-

Ziariștii îl opiaudc pe

19 a
$

L CH.

echipa s.u.a. a luat conducerea
STAN SMITH
Pe Round Hill 

nică festivitatea 
partidei de tenis _ _ _______
vis”. dintre S.U_Ă. și Român-a. A 
urmat partida de dublu. încheia: 
după miezul nopții, meciul a dat 
ciștig de cauză perechii americane 
Stan Smith — Erik van Dillen care

ION SÂNTEI 3-0
CU

După

BILLIE JEAN KING

ACCIDENTATA!
NEW YORK. (Agerpres). — Cu

noscuta tenismană americană Billie 
Jean King s-a accidentat Ia antre
nament, suferind o întindere de li
gamente la genunchi. Ea nu va mai 
putea participa în continuare la 
turneul internațional de la Wall 
Townschip pentru care se califi
case în sferturile de finală. Billie 
Jean King, câștigătoarea turneului 
de la Wimbledon, speră totuși să 
participe la turneul de la Forest 
Hills.

MOARTEA FOSTULUI CAMPION

OLIMPIC DE SCHI

FRANCOIS BONLIEU
(Agerpres). FostulPARIS

campion olimpic de schi, francezul 
Franțjois Bonlieu (36 de ani),

parc 
Cannes, a încetat din viață la 
spital din Nisa. Cauzele morții 
au fost complet elucidate. Poliția 
franceză nu exclude posibilitatea 
unui accident.

sit rănit grav într-un
O-a- 

din 
un 
nu

CAMPIONATE
RD. GERMANA In prima etapă a 

campionatului, juclnd in deplasare, 
formația Carl Zeiss Jena a învins cu 
3—0 pe Rotweiss Erfurt Alte rezul
tate: Motor Zwickau — Hansa Rostok 
2—0; Dynamo Berlin — Chemie Leip
zig 3—O: Energie Cottbus — Karl 
Marxstadt 1—1; Lokomotiv Leipzig — 
Stahl Riesa 2—2: F.C. Magdeburg — 
Wismut Aue 2—1; Dynamo Dresda — 
Vorwarts Frankfurt pe Oder 1—1.

FRANȚA. Rezultatele înregistrate 
In etapa a 4-a : Nice — Lyon 
4—1; St. Etienne — F. C. Paris 4—0; 
Nantes — Anvers 1—0; Bastia — Ren
nes 2—1; Nancy — Reims 2—2; Tro
yes — Lens 4—1: Nimes — Marseille 
4—1; Sedan — Sochaux 1—1; Stras
bourg — Monaco 3—1; Bordeaux — 
Metz 3—1. In clasament conduce St. 
Etienne, urmată de Nantes și Lyon.

IN EUROPA
GERMANIA (etapa a doua): 
04 — V.F-I_ Bochum 3—1 ; 
Bremen — VJ B. Stuttgart 

■ Bayern Mun- 
Kiekers Offen-
— S.V. Han.- 

:una Dusseldorf — F.C. 
clasament, pe primul 

ic henglad bach.

R. F.
Schalke 
Werder
1—1; 
chen 
bach 
burg 
Koln 
îoc se află Borussia Mi _______ _
cu 4 puncte, urmată de Bayern Mun- 
chen — tot 4 p, și V.F.B. Stuttgart — 
3 P-

Fortuna Kola - 
0—3; Hertha —
2— 2; W uppertai 

3—0: F<
3— 0. Ii

AUSTRALIA
ȘYDBTEY, 15 (Agerpres). In ,________

rule campionatului mondial. La Sydney, 
echipa Australiei a învins cu scorul de 
3—O (1—1), reprezentativa Iranului. Re
turul se va desfășura îa 24 august. la 
Teheran Echipa învingătoare a acestei 
duble partide va lntflni. In finala Zonei 
Asia — Oceania, selecționata Coreei de 
Sud. pentru desemnarea formației care 
va participa la turneul final din R.F. 
Germania.

IRAN 3-0
prelimina-

inaugural al campio- 
austriac a 
Viena, de 
W AC și 
Innsbruck

fost furni- 
formațiile 

Svarovski- 
s-a în- 

vienezilor

Meciul 
natului 
zat, la 
Austria 
Wacker
cheiat cu victoria 
cu 2—1 (1—1). Imaginea re
prezintă repetarea ținui pe
nalty executat de Fiala.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

O IVOVAȚIE CARE A PROVOCAT DISCUȚII VEHEMENTE

CEHOSLOVACIA. Au fost nrogra- 
mate cîteva intilniri din etapa a 
doua, încheiate cu următoarele rezul
tate:
Inter
4—2;
1—1:
1—2.

ZVL Zilina — Skoda Plsen 2—I; 
Bratislava — Lokomotiv Kosice 
A.C. Nitra — Bohemians Praga 
Banik Ostrava — Sparta Praga

MECIURI INTERNAȚIONALE AMICALE
• Spartak Moscova a cîștigat turneul 

internațional de la Palma de Mallorca, 
învingind in finală, cu scorul de 3—2 
(3—1). pe Ț.S.K.A. Cerveno Zname So
fia. In meciul pentru locul 3, F.C. Bar
celona a învins
Mallorca.

cu 6—1 (3—0) tormatia

Jocul s-a Încheiat la

NOU SISTEM DE PUNCTAJ
IN PRIMA DIVIZIE A FRANȚEI

• Peste 35 000 
rit la Bruxelles 
S.C. Anderlecht

de spectatori au urmă- 
meciul dintre echipa 

și formația engleză

F. C. Liverpool, 
egalitate : o—0.

• tn turneul 
Huelva (Spania), 
namo Tbilisi a învins cu scorul de 
(în urma loviturilor de la 11 m) 
Atletico Madrid. La stîrșitul timpului 
reglementar de joc. scorul era de o—o. 
în finală. Dinamo Tbilisi va întîlni pe 
Benfica Lisabona, care a întrecut cu 
2—1 (1—0) pe Derby County (Anglia).

internațional de 
echipa sovietică

la 
Di- 

4—2 
pe

Campionatul francez de fotbal s-a 
inauguiat recent. „Miliardara- Marseille, 
pentru întărirea căreia s-a cheltuit și 
în anul acesta o avere, a suferit în 
prima etapă o înfrîngere acasă. în pre
zența a 40 000 de spectatori, din partea 
acelei Saint Etienne, de la care a trans
ferat în ultimul timp 3 internaționali. 
Au suferit întrîngeri și Nice și Nancy, 
echipe clasate pe primele locuri.

Desigur că rezultatele unei singure 
etape nu pot determina concluzii hotă
rîtoare, dar regula nouă introdusă re
cent a provocat deja discuții mari. Ast
fel. s-a introdus sistemul ca echipa oare 
marchează cel puțin 3 goluri — indife
rent de faptul că a învins, ori a făcut 
joc nul sau a pierdut — primește un 
punct suplimentar care 
reprezintă o valoare certă, 
una din măsurile cu care 
stimularea jocului ofensiv.

noul sistem de acordare a pune-După ______ _
telor. dacă ge exemplu, un joc se ter
mină cu rezultatul de 4—3, Învingătorul 
primește 3 puncte, dar un punct pri
mește și echipa învinsă (ca 

egal cu goluri

promovată Monaco, jucind acasă 
să sufere o meritată înfrîngere 
de la Reims. Aceasta însă, in 
șl-a marcat un gol în propria 

in urma unei grave... greșeli de

și echipa 
mai

primește
In clasament 
Această este 
se urmărește

care a obținut un 
puține) !

Noua 
trebuia 
cu 3—? 
min. 89 
pcartă, 
aoărare. Astfel, că la rezultatul de 3—3 
și Monaco a obținut 2 puncte, ca si $t. 
Etienne, de exemplu, care a întrecut pe 
Marseille cu 2—0 !

Noul sistem de acordare a punctelor 
a fost experimentat în liga a Il-a în cam
pionatul 1968—1969 Deși unele echipe au 
marcat chiar 128 (respectiv 126 goluri) 
sistemul nu a mai fost menținut. Intro
ducerea lui acum în prima divizie a 
declanșat mari discuții caie-1 contestă.

triplusa.lt
S.UA

