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JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM DE LA ATENA
AL

Virginia loan, ciștigătoare cu 1,90 m, învinge pe recordmana lumii!
. cvpu: mareind al doilea 

Foto : V. BAGEAC

au cucerit 5 puncte • Scorul etapei

continuă seria rezultatelor bune
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puțin în tentativa de record mondial

SUPERBA MONOTONIE...
Dobrin a împlinit 26 de ani I Stau mărturie gladiolele prim te ie-’ z~. 

Stadionul din Brașov. Cifra e aproape neverosimilă. Ai impresia că 
Dobrin joacă fotbal de o viată...

Momentul înmînârii florilor a fost foarte simplu. Dobrir ș: • s= e 
vite sau să comprime, protocolul. Pentru el. fotbalul e o trâi-e pe c -z 
untru. Ieri, pe stadionul din Brașov, Dobrin a părut ocrecu-: i-»c-r 
de cei 26 de ani ai săi, la care trebuie să adăugăm coeRcie-t.. -e: . 
țător al celor zece ani de divizie. Dar o fost suficient ca Dobrin sc -t-e 
de cîteva ori in transa sa de artist al balonului, pentru ca fața jaa»- 
lui să se schimbe într-o zecime de secundo. Golul egclîzctcr c A-țe:. . 
este opera lui incontestabilă. Mingec a plutit e'egar.t. spre Tro — 
perspectiva unei cuplări cosmice, în core Dobrin o calculat pî-c • zz 
ravanul -din fața lui Rusu. A urmat ceea frumoasă „i-.tocrce-e ’ c 
Trai, și golul egalizator ol piteștenilor. In minutele următoare, o - i -
sfîrșit, „proiectul Dobrin* s-a repetat de trei ori. Faze'e cu fort c:: 
asemănătoare, incit am avut la un 
forează unui replay intîrzict Dar 
celui mai fantezist dintre fotbaliștii

cum doi ani, loan Reinhardt _
vrea să fac din C.S.M. o echipă care să semene pvțt cu UL* 
formație de care mâ leagă atiteo și atitec c—z ■

Astăzi, cuvintele lui Reinhardt, care păreau să fie oocr a !z—. z 
comună intr-o convorbire antrenor-reporter, se împlinesc. GSlM. Begfis 
devine un obstacol pentru orice echipă 
nifestind resurse de coeziune superioare 
cut — C.F.R. Cluj. In orice ccz, GS.M. 
ECHIPE în sensul adevărat al cuvintului.

Există, oare, un argument moi bun — 
un jucător de legătură, cum este Nestorcvici, a reus : so cerine duoc 4 
etape golgeterul diviziei naționale ?

ocul din Giulești o avut prea puti-e momente de.spedacoL le 
un moment dat, Râduccnu. exasperat de ooaiifie MtapiMofie 
ale mingii între ghete și de devierile ei surprinzătoare, ca pe w 
de ciment, s-a decis să deviră cl 11-lea jucător ce c’_c âi-e - 
că această „superioritate numerică” ar fi putut coctribte. sore fi

nal. la... deschiderea scorului de către oosper, ca- Rcc-cn*- s-c ” 
vanșat, salvînd un gol gata-făcut.

Tn meciul Rapid — ,.U“, jucătorul cel mc subt c G-acă --c 
rul... Rîșnită. El a etalat calități tehnice cere • - re scoc o petece.» 
(în general) și de modelul Dumitru (in sceoc ' x s* ± peseeze c- . 
șurința lui Dumitru, se angajează cu dirzenia -mericaafifi* Dtefitrv » 
caută să-l imite la toate capitolele. Este evider; că D-~ z —c :- 
Iul lui Rișniță. Juniorul de astăzi merge pino aco-.o -6t -»tc : -e >- 
prototipului său.

Concluzia? Copiii au nevoie de exemple. Rlsr tâ (:c : - z z .
avut unul. Și l-au iubit mai mult decit oe instructo-u cc-e a -zz - z 
Iul și a continuat lecția in spiritul conspectului de antrentrtMM*—

ce 
moment dat impresia că e’e se cc 
nu era decît supe-bc ~ e c
români.

ge*c«

A

J
teren 
țeles

spunea unui cc eg la -

în ocest se~s — decît faptul so

CUPA DE TOAMNA" LA 
A ÎNCEPUT SUB SEMIWL

activitatea compe
te handbal, prin 

disputarea primei etape a „Cupei 
de toamnă”, întrecere 1a care iau 
parte divizionarele A masculine și 
feminine. Dar tetă rezultatele :

Ieri s-a reluat 
tițională oficială

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — TEXTI

LA BUHUȘI 7—12 (3—7). Mult
mai experimentate, jucătoarele din 
Buhuși au cedat rareori inițiativa. 
Principalele realizatoare : Rada Șer- 
ban 6 și Vasilica Pioară 4 de la 
Textila, respectiv Ana Stark-Stă- 
nișel 3 și Vasilica Dobra 2. Au 
arbitrat A. Vasilescu și D. Dobre 
(Ploiești).

UNIVERSITATEA IAȘI — IEFS 
BUCUREȘTI 8—12 (5—8). Proaspă
ta promovată în prima divizie a 
tării, Universitatea, nu a putut face

fa(ă experimentatei formații bucu- 
reștene. Principalele realizatoare : 
Dpina Radu 4 și Rodica Bunea 3 
de la I.E.F.S.. respectiv Maria Ca- 
coveanu 3 și Florica Toacă 2. Au 
arbitrat satisfăcător Al. Popescu 
(Oraș Gh. Gheorghiu-Dej) și Gh. 
Ivanoiu (Galați). (AL.NOUR).

RULMENTUL BRAȘOV — 
STKUCTORUL TIMIȘOARA 
(3—3). Maj omogenă, echipa 
a avut inițiativa, dovedind. în spe
cial în repriza secundă, o mai bună 
eficacitate. Principala realizatoare: 
Kașpar — 3 de la Rulmentul. Au 
arbitrat foarte bine G. Popescu și 
T. Georgescu (ambii din Bucu
rești). (C. GRUIA — coresp. jude
țean).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORHEI 10—7 (7—6). După 
o repriză echilibrată, gazdele s-au

CON-
3—6 

oaspe

efectuată la înălțimea 
șl să ocupe numeroase 
partea superioară a ____
diferitelor probe, pentru ca, spre 
miezul nopții, la încheierea dispute
lor, să se constate că pe primul loc 
se află, la egalitate de puncte, două 
echipe : cea a Greciei și cea a 
României, cu cîte 85 p. Pe locul trei, 
Iugoslavia cu 74 p, pe locul patru, 
Bulgaria cu 61 p și pe locul cinci, 
Turcia cu 4 puncte. Aceasta înseam
nă că sîrr.bătă atleții greci au totali
zat 43 p în timp ce sportivii 
au realizat 60 de puncte !

O situație Identică, sub 
general, a fost constatată șl

Virginia lean. strălucită învingătoare a probei (cu 1,90 m), eșuează de
te u "a ti a Jocurilor Balcanice de atletism, sportivii noștri au realizat 

tu netot D•- -e acestea, cea mai frumoasă este, desigur, cea obținută 
te lânturo in inătțime de Virginia loan, care a înregistrat și un rezultat 
etce4ert : 1 53 m, a doua performanță obținută vreodată de o săritoare român
că Ea c întrecut-o categonc pe recordmana mondială lordar.ka Blagoeva, 
ctese-o o doua cu 1,83 m.

S-.tcesee obținute de Cornel Anton (4,50 m ia săritura cu prăjina) și Ni- 
cetee ?e<o (14-30 te 11? mg), precum si locurile fruntașe a!e majorității atle- 

«•i au fort hetcriica-e in rtaouirea clasamentului general. La capătul 
-oce «rtroerincre- selectioncta masculină a României a cîștigat îr.tre- 
ce 14» p, față de cele 134,5 aîe selecționatei Greciei ; pe locul 3 lugo- 
ce 124 p, pe tecul 4 Buigcria cu 943, iar pe locul 5 Turcia cu 15 p. 

diferență de 3 p — 1C5 la 102 — față

B— S 
*— 4
5— J
5— 3

U : h erterrviri
1 dm 11 =x

*— 5

■.e.'efooi.
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7— 3
5— 5
*— 4
3— 4

tzț 1

ir L~i

-a a doua 3 
atletîi greci

13 puncte asupra echipei Iugosla
viei, 15 puncte asupra formației 
Bulgariei și 17 puncte asupra celei 
a României. In mod normal, ar fl 
trebuit ca această diferență de 
punctaj să se fi menținut, dar iată 
că situația de pe teren a răsturnat, 
dacă nu chiar toate așteptările, în 
orice caz, cele mai multe dintre 
ele, majoritatea calculelor-pronostic 
făcute înaintea zilei a doua, cea de 
simbătă. a concursurilor.

□e această dată a fost rîndul 
atleților români ,să se impună, să 
cîștige patru titluri de campioni bal
canici (Constantin Stan la 20 km 
marș, Carol Raduly la suliță, 
Gheorghe Cefan la 3000 m obsta- 
c le și Vasile Bogdan Ia decatlon)

de 1,95 m. 
alte locuri în 
clasamentelor 

spre

români

aspect 
în în-

(Continuare în pag. a 4-a)

FINALELE CUPEI TINERETULUI DE LA SATE" LA OINĂ Șl VOLEI

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE
PARTICIPANTE LA TURNEELE FINALE
• Deschiderea festivă — un frumos spectacol sportiv găzduit de stadionul 

• \ivel calitativ relativ ridicat al întrecerilor

FARUL SI STEAUA AU REALIZAT 
CELE MAI MARI SCORURI

HANDBAL
ECHILIBRULUI

impus in partea a doua a partidei 
Principalele realizatoare; Maria 
Bartha 3 de la Mureșul. respectiv 
Irina Teglaș 4. Au arbitrat bine A. 
Albu și I. Dobre (ambii din Bra
șov). (A. SZABO — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
C.S.M SIBIU 8—6 (5—3). Studen
tele. au obtinut o victorie merita
tă. Principalele realizatoare : Prun- 
taru 3 de la Universitatea, respec
tiv Roth 3. Au arbitrat Z. Hege- 
duș și P. Sîrbu (ambii din Oradea). 
(P. ARCAN — coresp. județean).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
CONFECȚIA 13—12 (9—6). Victorie 
meritată și muncită, cu toate că

(Continuare în pag. a 2-a)
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REZULTATE TEHNICE : 
seria I C-S.M. Sibiu ~ Știința 
Petroșani 6—10 (0—6).
Timișoara — Agronomia 
16—12 (3—12) : seria a 
Vulcan — Grivița Roșie
14 (3—10). Politehnica Iași — 
Dinamo București 12—8 (6— 
0); seria a III-a Steaua — 
Gloria 26—3 (16—0), Farul — 
Sportul studențesc 52-6 (21-3)..

x'Sx-, -’4

"•J

■'

■ ■<

.41. lonescu (Vulcan), cu balonul, desfășoară și acum — la aproape 40 de 
ani — o activitate competițională prodigioasă. Iată-1. în plină acțiune, 
in apropierea buturilor Griviței Roșii... Foto : Ion MIHAlCA
mente de relaxare. Au înscris: 
Pintea (2 încerc.), R. lonescu, Bu- 
dică și C.orneliu (cite o încerc.) 
Comeliu (2 transf.) și R. lonescu 
(transf ), respectiv Ivan (ldv. ped.)

Excelent, arbitrajul lui Vasile 
Cișmaș.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Ocnă s-au disputat, în continuare, 
meciurile din cadrul seriilor (lo 
la volei băieți și fete și 10 la oină). 
Ceea ce ni s-a părut caracteristic 
pentru această duminică a fost, în 
primul rînd. caracterul decisiv al 
Latflairilor preliminarii. Doar ciș- 
ti*ătcarele fiecărei serii primesc 
dreptul de a se califica în semifi
nale la volei (două serii a cîte 
patru formații) și în finale, la 
o.-.ă (10 formații). Astîel că, raidul 
nostru efectuat la bazele sportive 
ce găzduiesc partidele ne-au ofe
rit posibilitatea de a face o primă 
observație cu caracter general. 
Ne-am convins încă o dată, pe 
lingă buna organizare a competi
ției. de existența unei aprige do
rințe din partea echipelor comba
tante de a avea o comportare cit 
mai bună și de a presta evoluții 
de un nivel calitativ cît mai ridi
cat, mai ales în privința jocului

de oină, care este o specialitate 
a sportivilor din mediul rural.

Dar, nu numai aceasta ni se pare 
a fi cauza care a determinat cali
tatea relativ ridicată a întîlnirilor 
de la Timișoara. Credem că fap
tul se explică, într-o bună măsură, 
prin saltul general al sportului să
tesc înregistrat în această primă
vară, efect al transformărilor din 
acest domeniu, determinat de apa
riția Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului în țara noastră. Am consta
tat. de la o primă vedere, că fi
nalele de la Timișoara constituie 
un seismograf fidel al noilor po
ziții pe care educația fizică și spor-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

II SPORTIVE DE M

, In toată țara s-au încheiat, la sfirșitul săptâminii care a trecut
competițiile sportive de masă dedicate zilei de 23 August. Disputate lâ 
10 discipline, dintre care fotbalul, înotul, atletismul și voleiul s-au bucu
rat de cea mai numeroasă participare, întrecerile au dovedit 0 dată în 
plus marele interes al tineretului (dar nu numai al lui) pentru practi
carea exercițiilor fizice.

In același timp in asociațiile sportive din mari unități industri
ale, din întreprinderi și instituții continuă întrecerile așa numite de 
casă care, practic, cuprind in aria lor întreaga masă a salariaților și a 
altor categorii de oameni ai muncii.

Redactorii și corespondenții noștri au consemnat. asemenea acțiuni 
și la sfirșitul acestei săptămini, cîteva aspecte de la manifestările la care 
au fost prezenți, fiind consemnate în rindurile de față.

URICANI : SPORT IN TABĂRA 
PENTRU COPII

Peste 70 de elevi din localitatea 
Uricani, județul Hunedoara, și-au 
petrecut o parte din frumoasele 
zile ale vacantei acestei veri în ta
băra din munții Retezatului. Aici 
ei au avut prilejul să ia parte la 
numeroase întreceri sportive, pre
cum și la o serie de excursii.

Nicu SBUCHEA — coresp.

O NOUĂ SALĂ DE SPORT

Cetățenii care trec pe strada 
Bella Breiner. din sectorul 4, se 
opresc, pentru un moment, in drep
tul numărului 80. admirînd sala de 
sport, situată vizavi de Întreprin
derea^ de pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie”. Pînă zilele trecute 
aflată în construcție, noua bază 
sportivă (care se întinde pe o su
prafață de 450 metri pătrați), cu
prinde o sală de jocuri, cu o tri
bună de 200 de locuri. încăperi pen
tru antrenamente de judo, lupte și 
concursuri de șah și tenis de masă.

Noua sală de sport, considerată 
ca o bijuterie nu numai de sala- 
riații întreprinderii „Flacăra „roșie", 
proprietarii ei, ci și de trecătorul

ocazional, e fructul efortului colec
tiv al Comitetului muncitorilor al 
fabricii. Consiliului municipal sin
dical și al numeroșilor tinerj și 
vîrstnici care au lucrat, în orele lor 
de răgaz, la diversele instalații. în 
mod deosebit s-au evidențiat in;. 
Mihai Deselnicu, Gh. Nuțescu, Gh- 
Morlova, Anton Consul și Constan- , 
tin Teoader, președintele asociației 
sportive „Flacăra roșie", (tr. I.)

CURTEA DE ARGEȘ :
CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI 
MUNCITORILOR FORESTIERI

Transpunînd în viață indicațiile
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R., 
comitetul sindicatului de la U.F.E.T. 
Curtea de Argeș a inițiat un cam
pionat al asociației sportive Ia 
atletism, ciclism, fotbal, handbal, 
volei, șah și tenis de masă. La 
întreceri au participat tineri de la 
toate unitățile : Vîlsan, Sălătrue, 
Cumpăna etc, disputele fiind viu 
disputate. Recent a avut loc eta
pa pe asociație, cu care prilej au 
fost desemnați și campionii : atle-

(Contlnuare in pag. a 2-a)
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IN „CUPA PRIETENIA» LA GIMNASTICĂ CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SĂRITURI

INCA DOUA MEDALII DE AUR SORANA PRELIPCEANU LOCUL I LA „3 m“

PENTRU NADIA COMANECI
Ș. ieri,

pion ațelor 
de sărita 
duite de 
nereîului 
am avut

• Bilanț remarcabil pentru echipa României
GERA, 26 (prin telefon). — Ziua 

rîe duminică a fost rezervată aici, 
în cadrul • competiției datate cu 
„Cupa Prietenia" la gimnastică, 
desfășurării finalelor pe aparate, 
atît în întrecerea feminină cit și in 
cea masculină. Desigur, delegația 
noastră a urmărit cu precădere 
competiția fetelor, deoarece aici era

NADIA COMANECI

cele mai mari șanse la paralele, 
aparat la care gimnasta româncă 
intră în concurs cu cea mai mare 
notă, 9.60. Și, într-adevăr. Nadia 
Comă peri ți-a impus, din ziou, cla
sa ei înaltă, ciștigînd detașat me
dalia de aur ia paralele, obținir.d 
duminică dimineață cea mai mare 
notă la acest aparat — 9.70. De 
asemenea. această excelentă 
sportivă s-a clasat prima și la să
rituri. probă în care executînd o 
săritură Tsukahara sportiva noastră 
a fast notată cu 9.80 ! în cea de a 
treia finală la care a participat, 
la sol. Nadia Comăneci a evoluat 
de asemenea foarte bine, clasin- 
du-se pe locul 3 și obtir.înd. deci, 
medalia de bronz. în felul acesta, 
ciștigînd trei medalii de aur • (in
dividual compus, sărituri și para
lele) și una de bronz (sol), Nadia 
Comăneci a fost, indiscutabil, cea 
mai bună sportivă din acest con
curs, obținînd aplauze chiar în tim
pul execuțiilor și fiind apreciată 
unarii m de 
la trecerea 
lui valoric 
gimnaști și 
din echipa
medaliei de bronz în următoarea 
alcătuire : Nadia Comăneci. Teodo
ra Ungureanu, Georgeta Gabor, Ma
riana Cojan. Liliana Brăniștcanu 
și Gabriela Sabadiș) o comportare 
deosebit de frumoasă a avut 
odora Ungureanu, cîștigătoare 
medaliei de argint la bîrnă și 
sată pe locul 4 Ia paralele.

în general, concursul a fost de 
o înaltă valoare tehnică, foarte 
multe echipe prezentîndu-se exce-

specialiștii prezenti aici 
în revistă a potențialu- 
al tinerei generații de 
gimnaste. De asemenea. 
României (cîștigătoarea

Te- 
a 

cla-

lent pregătite, cu exerciții cuprin- 
zînd numeroase elemente noi, de 
mare dificultate. Publicul prezent 
în sală a făcut o călduroasă pri
mire tinerelor gimnaste românce.

Iată acum medaliatele din finala 
pe aparate : sărituri : NADIA CO
MANECI (România) 19,35, Lena Ko
lesnikova (U.R.S.S.) 19,15, Nina
Dronova (U.R.S.S.) 18,95 : paralele: 
NADIA COMĂNECI 19.30, 
Kim (U.R.S.S.) 18,95. Sveta 
dova (U.R.S.S.) 18.90 :
GRAZDOVA 19,20, Teodora 
reanu (România) 19.00, So Iun Hi 
(R.P.D. Coreeană) 18.95 ; 
DRONOVA 19.55, Nellia 
Nadia Comăneci 19,25.

Iată acum pe primii 
individual compus : fete 
COMĂNECI (România) 
la sărituri, 
la bîrnă — 
la sol). Nellia Kim (U.R.S.S.) 
Lena Kolesnikova (U.R.S.S.) 
Sveta Gradova (U.R.S.S.) 
Kerstin Gerschau (R.D.G.) 
Luda Savina (U.R.S.S.) 37,05 ; 
— ENSCH BERNDT (R.D.G.) 
Uwe Roneburn (R.D.G.) 55.70. 
sandr Ditiatin (U.R.S.S.) 55,65, Ro
land Bruckner (R.D.G.) 55.55, Ni
kolai Michael (U.R.S.S.) 55,50. Kla
us Kovalik (RD.G.) și Klaus Nach- 
tigal (R.D.G.), ambii cu 55,30.

In felul acesta, tinerele noastre 
gimnaste încheie competiția de la 
Gera cu un bilanț remarcabil: trei 
medalii de aur, una de argint și 
două de bronz.

Nellia 
Graz

in'rnă : 
Ungu-

sol : NINA
Kim 19.35,

clasați la 
— NADIA 
37,85 (9,55 

9,60 la paralele, 9,10 
cu cădere — și 9.60 

37,65, 
37.30,
37.25, 
37,15, 
băieți
56.25, 
Alek-

MARIA RAICU
arbitru

angajată direct în lupta pentru 
medalii și talentata noastră spor
tivă Nadia Comăneci. Așa cum 
transmiteam în corespondența pre
cedentă, concurînd foarte bine, Na
dia s-a calificat pentru finală la 
trei din cele patru probe, și anu
me la sărituri, paralele și sol, cu

(Urmare din pag. 1)

tul le cucerește pe zi ce trece, în 
satele și comunele țării, nu numai 
cantitativ (dacă avem în vedere câ 
inițial s-au aliniat la startul „cu
pei" aproximativ 850.000 de tineri 
și tinere) ci și calitativ. Pe această 
linie se situează și opinia antreno
rului federal de volei, Nicolae 
Sotir, care ne-a semnalat faptul 
că la această oră a putut alcătui 
o listă deștul de edificatoare a e- 
lementelor de perspectivă pe care 
le-a remarcat și care vor fi îndrep
tate spre școlile sportive, intrînd 
în scurt timp în circuitul perfor
manței.

Evenimentul cel mai important 
al zilei l-a constituit festivitatea 
de deschidere care, dacă nu a pre
cedat în timp întrecerile finalelor, 
a constituit. în schimb, un spec
tacol sportiv de toată frumusețea, 
găzduit de stadionul „1 Mai", în 
avanpremiera partidei de fotbal 
de divizia A dintre Politehnica Ti
mișoara și F. C. Constanța. La fes
tivitate au participat tovarășii Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., lovită Popa, șeful 
secției organizare și control a 
C.N.E.F.S., și Cornel Balița, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S., repre
zentanți ai organelor locale. La

ru

iri In 
e Jtr 
i din Capitală, 

prilejul să 
asistăm la întreceri de
osebit de spectaculoase, 
în care coc. rarer, ti i 
și-au etalat întreaga 
gamă de cunoștințe și 
au folosit toată puterea 
de concentrare pe: 
a obține performanțe 
cit 
cinstea lor. ei au izbu
tit acest lucru și, în 
plus, au incinta! pu
blicul, puțin la număr, 
dar entuziast și price
put în materie. Mai 
mult, săritorii au ofe
rit și dispute foarte 
echilibrate, așa cum a 
fost, de pildă, la tram
bulină fete, unde So
rana Prelipceanu și 
Melania Decuseară au 
luptat cu o rară dirze- 
nie, de la primul și 
pînâ la ultimul salt. 
Prima a luat conduce
rea Melania Decuseară, 
dar după a doua să
ritură Sorana Prelip
ceanu a 
punctaj 
care și 
pînă la 
xercițiu. 
I va fi 
cele mai dificile și mai bine punc
tate. Deci, după a noua săritură 
Decuseară conducea cu 366,45 p, 
față de 366.15 p. cît obținuse Pre
lipceanu. In săritura decisivă, 
campioana balcanică Prelipceanu 
(antrenor Aurel Breja) a obținut 
53,20 p pentru 2 1'2 salt răsturnat 
— grupat (excelent executat), în 
vreme ce Decuseară a primit cu 
ceva mai puțin (51,60 p pentru 1 
1/2 salt răsturnat — grupat) pentru

DIVIZIA B
GAZDELE S-AU IMPUS

mai bur.e. spre

Sorana 
înregistrat un 

mai bun, pe 
l-a menținut 

penultimul e- 
Era, insă, clar 

decis în final, de

Sorana Prelipceanu intr-unui din frumoasele 
salturi care i-au adus titlul de campioană la 
„3 m“.

că locul 
salturile

A luat sfirșit „Turneul Prietenia" la handbal

Reprezentativa României pe locul secund
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). — 

Așteptată cu un mare și justificat 
interes, cea de a VIII-a etapă — 
și ultima — din cadrul competiției 
internaționale^ de handbal rezervată 

Prietenia", a 
dimineața, pe

juniorilor, „Turneul 
programat duminică ..
terenul Constructorul din localitate 
partidele finale. Mai precis, jocurile 
ce urmau să desemneze atît pe cîști
gătoarea întrecerii, cît și pe urmă
toarele trei clasate. Și chiar dacă 
în tribunele terenului nu se aflau 
prea mulți spectatori, meciurile 
și-au justificat titulatura de der- 
byuri ale competiției, oferind celor 
prezenți numeroase momente de 
handbal dinamic, cu faze palpitan
te și, în unele momente, cu evo
luții ale scorului pline de nenrevă 
zuț.

în prima întîlnire, rea care tre
buia să decidă pe ocupantele locu

ora 16, frumos aiiniate, au defi- 
ordî- 
, de 

raz

rilor III 
Tentativele
După cum se știe, tinerii handba
list! polonezi rataseră de puțin in
trarea in finala pentru locurile I-II, 
pierzînd în final, la un singur gol 
diferență, partida cti selecționata 
Uniunii Sovietice. Dornici să evite 
repetarea unei astfel de surprize, ei 
au abordat meciul cu o reținere 
exagerată manrfestînd prea multă 
prudență. Din această cauză replie
rile în apărațe nu au fost așa de 
prompte, iar acțiunile de atac nu 
au avut vigoare. în aceste condiții 
scorul a fost de la început favorabil 
reprezentativei Ungariei, care a con
dus cu 6—4 (min. 13), 8—5 (min. 16> 
și 10—6 (min. 19). La încheierea pri
mei reprize jucătorii maghiari con
duceau cu 3 goluri diferență (13—IO). 
In partea a doua a meciului, efor
turile mai susținut» ale h ar i—
lor polonezi s-au lovit de impetuo
zitatea si dîrzenia formației Unga
riei, care și-a apărat cu hotârîre 
șansa, obținînd in final o meritată 
victorie: 25—20 (13—10). In felul a- 
cesta 
locul__ ____ __ ___  _____
foarte bun ai cuplului V. Cojocari; 
— c.---------- ~

și IV s-au intilnit 
Poloniei și

repre- 
l'ngariei.

selecționata Ungariei a ocupat 
III. Este de notat art

după ce începuse promițător meciul, 
fr.rmația română acuză o cădere de 
ordiu moral. Mecanismul echipei s-a 
dereglat ușor — oarcă prea ușor.., 
— ți acțiunile ofensive nu mai au 
consistență, iar în apărare se comit 
erori, printre care cea mai gravă 
este aceea că replierile se fac lent, 
fără vigoare. La încheierea primei 
reprize tirmația U.R.S.S. conducea 
cu 11—7. Vom preciza că în această 
parte a jocului handbaliștii sovietici 
au beneficiat de 6 aruncări de la 7 
m ! La reluare tot oaspeții sint cei 
care stâpinesc jocul, în timp ce 
echipa noastră își canalizează toate 

care 
nu 

întreaga 
35 'jucătorii 

avans mare (15—9). 
cu un ultim efort, juniorii ro- 
reduc serios

44 scorul era 
a formației 

aparține oaspeților 
3—IS .11—7). Cele

acțiunile ofensive spre Enea, 
rie de mai multe ori. dar 

poate realiza singur cît 
echipă adversă. Tn min. 
s-'-riedei au un 
iasă, 
nuni 
mm.

lat prin fața tribunelor, în 
nea județelor, cei peste 1600 
participanți. Au urmat apoi 
portul concurenților și alocuțiunile 
tovarășilor Septimiu Todea, ad
junct al secției sport-turism al 
C.C. al U.T.C. și Cornelia Nuțu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Timiș, care i-au felici
tat pe sportivii aflați în lupta pen
tru cucerirea tricourilor de cam
pioni naționali sătești pe anul 1973 
pentru performanța de a se fi cali
ficat în faza finală și le-au urat noi 
succese în activitatea viitoare. 
C.N.E.F.S. va premia cele trei a- 
sociații sportive campioane cu cite 
10,000 lei fiecare, sume destinate 
atît pentru procurarea de mate
riale sportive, cit și pentru ame
najarea bazelor și terenurilor d:n 
comunele de origine. în plus. 
F. R. Oină va acorda primelor 4 
clasate seturi complete de echipa
ment specific.

Iată acum echipele participante, 
calificate la turneele finale ce se 
desfășoară luni și marți: volei 
fete: județele Argeș. Ialomița. S - 
biu, Brașov, Cluj, Maramureș, Mu
reș și Alba ; băieți: Alba, Buzău, 
Dolj, Hunedoara, Neamț. Mureș, 
Caraș Severin și Tulcea ; oină: 
Ilfov, Suceava, Teleorman, Dolj. 
Cluj, Alba, Sălaj. Buzău, Neamț și 
Mureș.

Căpăținâ (România).
Și iată-ne, în sfirșit. în fața jo

cului decisiv: România I — U.R.S S. 
Partida a început furtunos printr-un 
gol înscris de echipa noastră (Ene = 
și printr-un „7 m“ apărat cu brio 
de portarul Popa. Oaspeții nu egalat 
în min. 7 (1—1). apoi încă o dată in 
min. 9 (2—2), după care au preluat 
conducerea și — datorită unor erori 
de arbitraj — au reușit chiar să se 
detașeze: 6—3. Condusă cu 3 goluri,

din handicap: în 
de 16—15 în fa- 
U R.S.S. Finalul 
care cîștigă cu 
mai multe goluri 

• înscrise de Semenkov (8) si 
Masievici <6> — U R.S.S. Enea (10) 
; Deacu (S) — România. Slab arbi- 
t-2 ul cuniului M. Hiibner si II. 
King (R.D. Germană).

C'.a- mectul final al ediției a V(-a 
a ..Turneului Prietenia" Ia handbal

■ -i este următorul: 1. Uniunea 
România; 3. Ungaria:Svvietică; 2 _ ,___ _

4, Polonia; 5. R.D. Germană; 6. Ce- 
hoțjovaria; 7.
H; $.
re cană.

Buigaria: 8. România
România III; 10. R.P.D. Co-

Horia ALEXANDRESCU 
Constantin CREȚU — coresp.

„CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

u lăsa să se 
final : 4—0

pentru Universitatea. Can- 
realizat destul de repede 
(mia. 11.6—6). dar forma 

portarului Muller și expe-
mai mare a unor jucătoare, 

adus Universității un avantaj.
Cele mai

începutul partidei : 
întrevadă echilibrul 
(min. 8) 
fecția a 
egalarea 
bună a 
rlența 
au
concretizat in ro'.u 
multe puncte: Mereu (6), Scorțes- 
cu (3) — Universitatea. Adochiței 
(5), Bidiac (3) — Confecția. Bun ar
bitrajul cvplulu M Marin $: Șt 
Șerban (București).

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 15—1" (7—«). După o 
partidă frumoasă. în care scorul a

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

avut o evoluție strînsă, bucureștenii 
au reușit o victorie la limită. Prin
cipalii realizatori : Văduva 6 și Ma
lac 5 de la Dinamo. (T. SIRIOPOL- 
coresp. județean).

INDEPENDENȚA SIBIU — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 19—12 
<18—”). Gazdele au obținut victoria 
datorită formei bune a portarului 
Belu precum și eficienței jocului 
pe contraatac. Principalii realiza
tori : Oană 8. Kannert 4 de la In
dependența, respectiv Oprescu 3. Au 
arbitrat V. Sidea și P. Cîriigeanu 
(ambii din București). (L IONESCU- 
coresp. județean),

MINAUR BAIA MARE — A.S.A. 
TG. MUREȘ 32—20 (16—10). Jucă
torii ambelor formații au furnizat 
o partidă frumoasă, numărul mare 
de goluri înscrise fiind cel mai 
elocvent indiciu. Principalii reali
zatori : Palko 8 de la Minaur. res
pectiv Feher 7. (T. TOHĂTAN — 
coresp. județean).
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
S.C. BACĂU 15—10 (8-6) 
STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
12 — 17 (6 — 8)

(Urmare din pag. 1)

tîsm 100 m M. Gheorghe, 200 m, 
J. Iliescu, 400 m. Gh. Lazăr, 800 m. 
C. Tomescu, lungime J. Iliescu, 
greutate M. Gheorghe, tenis de 
masă C. Ianeulescu, șah F. Crisțes- 
cu și Filofteia Vîleeșcu, ciclism 
Mariana Fețeanu și Gh. Fețeanu, 
fotbal echipa Fabrica II* handbal 
secția tîmplărie. volei tîmplărie.

Hie FETEANU — coresp. jud.

SECTORUL III : ÎNTRECERI 
PENTRU TINERII DE PE PLAT

FORMA INDUSTRIALĂ 
„23 AUGUST"

Comitetul U.T.C. din Sectorul III 
al Capitalei a organizat, recent, 
pentru tinerii. din unitățile ampla
sate în zona industrială „23 Au
gust" întreceri sportive ie masă. 
La competiție au fost prezenți re
prezentanți ai F.R.B., Progresul-în- 
căităminte. Republica, Electroapa- 
ratai F C M.E.. Metalurgica Obor, 
Mecanica etc.

Ultima dintre disciplinele la star
tul cărora au fost prezenți tinerii, 
a fost concursul de orientare tu
ristică desfășurat in pădurea Pust

nicul. Cîștigătoare — echipa Pro- 
gresul-încălțăminte cu 43 de puncte.

Octavian GUȚUI-coresp.

CRAIOVA : O NOUĂ ASOCIA
ȚIE SPORTIVĂ

Cu puțin timp în urmă, în cadrul 
întreprinderii mecanice de materi
al rulant din Craiova a luat fi
ință asociația sportivă „Locomoti
va". Membrii asociației — cîteva 
sute de salariați — au început ac
tivitatea prin a-și amenaja un te
ren de volei care este aproape fi
nisat. în același timp s-a constituit 
o echipă de fotbal care urmează 
să activeze în campionatul județean.

Șt. GURGUI — coresp. jud.
GALAȚI : ÎNTRECERI 

POLISPORTIVE

Pe terenurile și bazele sportive 
din Galați s-au desfășurat intere
sante acțiuni de masă Ia care au 
fost prezenți peste 500 de concu- 
renți. Stadionul Dunărea a găzduit 
finala „Cupei 23 August" la fotbal. 
S-au intilnit divizionarele B. F.C. 
Galati C.S.M. dip localitate. F.C. 
Galați a ciștigat trofeul. învingînd 
cu 2—1.

Concomitent, la bazinul olimpic,

la popicărie și pe terenurile Dacia 
au avut loc întreceri de înot, tenis, 
handbal, volei ș< popice la care 
s-au înscris reprezentanți din 10 
asociații sportive sindicale, iar in 
pădurea Girboavele au avut loc 
două mari serbări eîmpenești din 
programul cărora nu au lipsit în
trecerile sportive.

T. SIRIOPOL — coresp. jud. 
NĂVODARI : TABĂRA 

„TEMERARII"
IȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA
în cadrul Complexului sportiv și 

de odihnă de la Năvodari, distins 
recent cu Diploma de onoare a 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, a fost amenajată tabăra 
cu corturi „Temerarii", unde își pe
trec vacanța peste 590 de pionieri 
și U.T.C.-iști din județele Alba, 
Bistrița — Nâsăud, Cluj, Sălaj, Satu 
Mare. Vîlcea și Teleorman. în pro
gramul deosebit de interesant al 
taberei sint înscrise și numeroase 
întreceri sportive, care se desfășoa
ră sub deviza ..Apă, aer. soare" 
Cîteva dintre întreceri au fost do 
tate cu ..Clina 23 August", cele de 
fotbal, volei, atletism, tenis de 
masă si înot.

prof. Ioan VLAD — coresp.

ALERGĂRI
HIP ISM

Reuniunea de duminică, fără să 
aibă în program vedetele hipice, 
a reușit sâ asigure numeroasei asis
tențe un spectacol pasionant de ur
mărit. ca urmare a unor alergări 
viu disputate. Pe prim plan s-a 
situat desigur sosirea extrem de 
strînsă oferită de Tesalia și Hege- 
mona, care au fost declarate cîști
gătoarea în deat-heat. De altfel, 
antrenorii respectivi au fost „eroii 
zilei", fiindcă au mai ciștigat — 
respectiv — cu Topaz și Hultan. 
Astfel, Niculae Gheorghe și Traian 
Marinescu s-au impus în actualul 
sezon ca antrenori de prim rang. 
Un triplu succes l-a mai realizat 
antrenorul Mihăilescu, ceea ce l-a 
scos din poziția penibilă a ulti
mului loc în clasament. Cu toate 
că unele victorii au părut „fixuri", 
consemnăm că reuniunea, ca spec
tacol, ne-a plăcut.

REZULTATE TEHNICE: cursa l 
Hultan (I. Moldoveanu) 36,2, Ha- 
chița, siipplu 2, ordinea 15; cursa

im exercițiu de asemenea aplaudat, 
dar cu coeficient de dificultate mai 
mic decît al principalei sale adver
sare care a cucerit, astfel, titlul 
de campioană a României. In afa
ra celor două protagoniste, am mai 
notat remarcabilele evoluții ale 
lui Mihaela Atanasiu și Sorana 
Iacob, care s-au evidențiat și la 
celelalte probe (platformă și„lm“).

La platformă băieți, Ion Ganea 
(antrenor Norbert Hatzak) s-a im
pus cu destulă autoritate, demon
strând că este încă imbatabil — în 
țară — la această probă. Foarte 
îmbucurătoare a fost comportarea 
orădeanului Alexandru Bagiu, cîș- 
tigător al medaliei de argint prin- 
tr-o evoluție care ne-a demonstrat 
încă o dată, că acest tînăr sportiv 
are certe perspective, a căror îm
plinire depinde de sîrguința și se
riozitatea lui în pregătire.

în sfirșit, cîteva cuvinte despre 
arbitraje. Ieri au fost ceva mai de
cente deeît în zilele precedente, 
dar, totuși, s-au observat deseori 
diferențe de două-trei puncte, șt 
aceasta nu din. cauza nepriceperii, 
ci a lipsei de obiectivitate. Ceea ee 
se va petrece și de acum înainte, 
dacă antrenorii vor continua să-și 
arbitreze propriii elevi.

Rezultate. Seniori, platformă: I. 
ION GANEA (C.S.M. Sibiu) 469,20 
p — campion al României, 2. Al. 
Bagiu (Crișul Oradea) 438,15 
I. Ilieș (Progresul București) 
p, 4. T. Laszlo (C.S.M. Cluj) 
p, 5. FI. Firulescu (Progresul) 
p, 6. M. Kais (Șc. sp. Sibiu) 
p; combinata de 3 probe: 1. ION 
GANEA 1392 p — campion al Ro
mâniei; senioare, trambulină: 1. 
SORANA PRELIPCEANU (Crișul 
Oradea) 419,35 p — campioană a 
României, 2. Melania Decuseară 
(Progresul) 418,05 p. 3. Mihaela 
Atanasiu (CI. sp. Școlarul Bucu
rești) 329,65 p. 4. Sorana Iacob 
(C.S.M. Cluj) 320,80 p. 5. Magda
lena Toth (Crișul) 295,15 p. 6. Vio
rica Goman (Crișul) 294,80 p; 
combinata de 3 probe: 1. MELA
NIA DECUSEARA 1167 p — cam
pioană a României.

p. 3.
372,25
345,55
302,20
262,75

D. STĂNCULESCU

CUPA F.R. RUGBY
(Urmare din pag I)

• La Sibiu, C.S.M. a ratat multe 
ocazii și în final victoria în fața 
studenților din Petroșani, care au 
înscris două încercări (Burghelea 
și Martin) dintre care una transfor
mată. Gazdele au punctat prin 
Gom boș (2 Iov. ped.). A condus 
Aurel Găgeatu (l. Boțocan, coresp).

• La Timișoara, un rezultat 
nesperat la pauza meciului dintre 
„U“ și Agronomia Cluj: 3—12 ! 
Abia după pauză echipa gazdă și-a 
făcut jocul ei obișnuit și a întors 
rezultatul, prin Rășcanu (4), Peter 
(4), Chiciu (5) și Că nd ea (3). Pen
tru Agronomia — Balinf (8) și Moi- 
șan (4). (Petru Arcan, coresp. ju
dețean).

• La Iași, Politehnica, care a 
avut partida la discreție, a ciști- 
gat pe merit în fața unei echipe 
fără 5 titulari. Au marcat: Topa 
(2 drop.), Cihodaru (încerc.) și 
Gheorghiu (transf.), respectiv Prosi 
și Joniță (cîte o încerc.) (D. Diaco- 
neseu, coresp. jud.)

• La Constanța, Farul a stabilit 
scorul etapei în dauna Sportului 
studențesc. De notat că echipa gaz
dă a jucat în 14 oameni. Ea a rea
lizat majoritatea punctelor din în
cercări. Foarte bun arbitrajul Ini 
C. Udrea.

Cornel POPA-coresp. județean

ATRACTIVE
a ll-a Castelana (D. Stan) 34, 
Flașneta, simplu 15, event 62, or
dinea 297; cursa a IlI-a Hiena (N. 
Ion) 33.6, Karlinga, simplu 3, event 
40, ordinea 10; cursa a IV-a Rus- 
cuța (D. Stan) 32,3, Cumulus, sim
plu 7, event 69, ordinea 67, triplu 
cîștigător 1973; cursa a V-a Rap
sod (G. Avram) 27,6, Inimos, sim
plu 4, event 142, ordinea 33, tri
plu cîștigător 201; cursa a Vl-a To
paz (FI. Pașcă) 28, Papion, Joviala, 
cîștigător 6, event 12, ordinea 63, 
ordinea triplă 653; cursa a Vll-a 
Tesalia (Tr. Marinescu) și Hege- 
mona (N. Gheorghe) deat-heat, re
cord 28.3, respectiv 27,2, simplu 6, 
14, ordinea 12, 19. triplu cîștigător 
48, 61: cursa a VIH-a Iza (S. Mi
hăilescu) 37.6, Cadîna. simplu 3, 
event 22, 17, ordinea 46. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de lei 
22 805 și a fost ciștigat de două 
buletine cu 7 cai a 5 700 fiecare 
și o serie de buletine cu 6 cai la 
care ciștigurile au variat intre 
473 și 202 lei.

Niddv DUMITRESCU

SERIA I
OȚELUL GALAȚI — DELTA 

TULCEA 6—1 (»—l). Partida a
avut loc s:~bă‘.ă după-amiază. Jo- 
cui a fost de sisb nivel tehnic, ciș^ 
tigat meritat de oaspeți. A în
scris: Răul (mm. 43). A condus 
satisfăcător C. Dinulescu — Bucu
rești. (Gh. Arsenic, coresp.).

F. C. GALAȚI — PROGRESUL 
BRĂILA 1—0 (0—0)- Gazdele au 
dominat mai mult. Jocul a lăsat 
de dorit deoarece au abundat ges
turile nesportive. în min. 50 Țri- 
fina (Progresul) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului. în 
min. 87 Grozea (F. C. Galati) a 
ratat un penalty. Unicul gol a fost 
realizat de I. Ionică (min. 50). Sa
tisfăcător arbitrajul Iui A. Ghigea
— Bacău. (T. Siriopol, coresp. ju
dețean).
METALUL MIJA — C.F.R. PAȘ- 
CAAT 1—1 (0—0). Joc frumos. Au 
marcat: Asaftei (min. 82) pentru 
Metalul, Otic (min. 75) pentru 
C.F.R. A arbitrat corect A. Paras- 
chiv — București. (C. Cosni3, 
coresp.).

VIITORUL VASLUI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 2—1 
(1—0). Localnicii au dominat mai 
mult timp. Gălățenii au jucat dur. 
Autorii golurilor : BruckntahI
(min. 37 din 11 m), Constantin 
(min. 65), respectiv Olteanu (min. 
78). Foarte bun arbitrajul lui V. 
Pîrvescu — Buzău. (M. Florea, 
coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 (0—0). Joc de slabă 
factură’ tehnică. Oaspeții au con
traatacat periculos. A înscris: 
Costea (min. 85 și 88). A condus 
A. Pilosian — Constanța. (S. Mariu, 
coresp.).

VICTORIA ROMAN — META
LUL PLOPENI 0—0. Atacanții Vic
toriei n-au reușit să treacă de ma
siva apărare a oaspeților. A ar
bitrat foarte bine P. Căpriță —■ 
Brăila. (G. Groapă, coresp.).

CARAIMANUL BUȘTENI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (0-0) 
Jucătorii de la Caraimanul au ra
tat multe ocazii în prima repriză, 
apoi, în cea secundă și-au impus 
superioritatea. Au marcat: Wi- 
sowski (min. 65 și 74), respectiv, 
Gherghina (min. 55). A condus 
bine I. Drăghici — București. (V. 
Sbarcea, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 0—0. Joc frumos. 
Localnicii au ratat multe ocazii, 
iar oaspeții au făcut risipă de ener
gie pentru a obține un scor egal. 
Excelent arbitrajul lui P. Brătă- 
nescu — Suceava. (P. Harabagiu, 
coresp.).

C .S.M. . SUCEAVA — ȘTIINȚA 
BACĂU 4—1 (1—0). Peste 15.000 dc 
spectatori au asistat la un joc fru
mos, la care ambele echipe și-au 
adus contribuția. Autorii golurilor > 
Crăciunescu (min. 44), Suciu (min. 
46), Gălățcanu (min. 55), ■ Gherini 
(min, 84). respectiv Stroie (min. 
65). A condus excelent N. Rai nea
— Bîrlad. (M. Andrici. coresp.).

Meciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiază. Unicul gol a fost realizat 
ce Gherghe (min. 55). Satisfăcă
tor arbitrajul Iui N. Barna — Tîr- 
nâveni. (C. Gruia, coresp. județean)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
DUNĂREA GIURGIU 1—1 (0—0).
în prima parte, jocul a fost echi
librau în repriza secundă, după 
deschiderea scorului de către oas
peți (Cojocaru II, mm. 47), bucu
reștenii au dominat și în min. 50, 
prin Ierga, au restabilit egalitatea. 
Oaspeții au contestat valabilitatea 
golului, motivlnd că balonul n-a 
trecut linia porții, dar arbitrul a 
validat punctul. Jocul a fost în
trerupt două minute, iar jucătorii 
Grfidinaru si Buduru (ambii de la 
Dunărea) au fost eliminați pentru 
injurii aduse arbitrului Tr. Moar- 
căș — Brașov, care a condus bine. 
(A. Păpădie).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TRO!» BRAȘOV 2—0 (1—0). Lo
calnicii au făcut risipă de energie 
ca să se impună în fața unei echi
pe ce a opus o rezisiență destul 
de energică pe tot parcursul me
ciului. A marcat : Moraru (min. 3 
și 88). A arbitrat foarte bine M. 
Moraru — Ploiești. (R. Zamfir, 
coresp.)

CLASAMENTUL
1. GAZ METAN MED.
2. Flacăra Moreni
3. C.S.M. Sibiu
4. Chimia Rm. Vîlcea
5. Carpați Brașov
6. Tractorul Brașov

7— 8. Met. Dr. Tr. Severin
Ș. N. Oltenița

9. Dunărea Giurgiu
10. Metalul București

11—12. Electroputere Cv.
C. S. Tîrgoviște

13. Progresul Buc.
14. Minerul Motru
15. Autobuzul Buc.
16. Dinamo Slatina
17. Metrom Brașov
18. Nitramonia Făgăraș

3 2 1 0 6-2 5 
32105-25 
32103-15 
3 2 0 1H4 
32016-34 
32013-14 
32012-14 
3 2 0 1 7-b 4 
31115-43 
31024-34 
31023-42 
31023-42 
3 0 2 1 1-2 2 
31022-42 
30211-12 
31023-82 
30121-41 
30123-91

ETAPA VIITOARE (2 septembrie): 
Nitramonia Făgăraș — Autobuzul 
București, Gaz metan Mediaș — Mi
nerul Motru, Metrom Brașov — 
Flacăra Moreni, Dunărea Giurgiu — 
Carpați Brașov, Dinamo Slatina — 
Tractorul Brașov, Electroputere Cra
iova — Chimia Rm. Vîlcea. Progre
sul București — S.N. Oltenița, C.S. 
Tîrgoviște — C.S.M. Sibiu, Metalul 
București — Metalul Drobeta Tr.
Severin.

SERIA a lll-a

CLASAMENTUL
1. C.S.M. SUCEAVA 33007-2
Z. Metalul Plapeni 32107-1
l.Belta Tulcea 32106-3
4. Gloria Buzău 31207-4
5. Celuloza Călărași 31205-3
(>'. Știin(a Bacău 31117-5

F. C. Galați 31111-1
8. C.FJB. Pașcani 3030 2-2

-10. Metalul Mija 31112-3
Victoria Roman 31113-4

11. Viitorul V’aslui 3 J 1 1 4-8
12. Constructorul Galati 3102 3-3
13. Ceahlăul P. Neamț 31022-3
14. C.S.U. Galați 31022-4
15. Petrolul Motnești 30211-3
16. Caraimanul Bușteni 31023-7
17. Progresul Brăila 3012 1-3
18. Oțelul Galați 3012 2-6
ETAPA VIITOARE (2 septembrie): 

Gloria Buzău — Metalul Mija, Ceah
lăul P. Neamț — Petrolul Moiaești, 
Delta Tulcea — C.S.M. Suceava, 
Știința Bacău — F.C. Galați, C.S.U. 
Galați — Victoria Roman, Metalul 
Ploper.i — Celuloza Călărași, Pro
gresul Brăila — Oțelul Galați, 
C.F.R. Pașcani — Viitorul Vaslui. 
Constructorul Galați — Caraimanul 
Buțieni.

SERIA a ll-a
FLACĂRA MOBENI — ELEC- 

TROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(0—0). Joc de bun nivel tehnic, în 
care echipa gazdă a ccnfirmat 
forma bună. Golurile au fost mar
cate de Petrescu (min. 60 și 62). 
Foarte bun arbitrajul lui St. La
zăr — București. (Gh. Ilinca, 
coresp.).

C. S. M. SIBIU — METALUL 
DROBETA TK. SEVERIN 1—0 
(0—0). Dominare categorică a gaz
delor (raport de cornere: 10—1 în 
favoarea lor), însă lipsită de efica
citate. Unicul gol a fost realizat de 
Serfozd (min. 51). A arbitrat sa
tisfăcător A. Pop — Cluj. (I. Io- 
nescu, coresp.).

MINERUL MOTRU — META
LUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Am
bele echipe au desfășurat un 
joc frumos. Golurile au fost 
marcate de Manea (min. 40), Gu
tuie (min. 75 din 11 m). respectiv 
Georgescu (min. 67). A condus 
bine N. Mogoroașe — Craiova. 
(G. Jugânaru. coresp.).

S. N. OLTENIȚA — DINAMO 
SLATINA 3—0 (1—0). Joc viu dis
putat, în care gazdele au avut mai 
mult timp inițiativa. Autorii golu
rilor : Enculescu (min. 43 și 65) și 
Rateu (min. 70). Foarte bun arbi
trajul lui I. Hristea — Alexandria. 
(Gh. Emil, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — C. S. 
TÎKGOVIȘTE 2—0 (0—0). După o 
repriză echilibrată, în cea de a 
doua gazdele au creat cîteva faze 
frumoase și au înscris de două ori 
(Orovitz — min. 57 și Casai — 
min. 89). în min. 40 Șutru (Chi
mia) a ratat un penalty. I. Dancu 
— București a arbitrat foarte bine. 
(P. Giornoiu. cpresp ).

CARPATI BRAȘOV — NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ 4—0 (1—0) 
Brașovenii au dominat net. Au 
marcat : Bălan (min. 22), Ciupa 
(min. 52), Isăilă (min. 61) și Iacob 
(min. 67). A condus bine I. Călă- 
rașu — Aiud. (E. Bogdan, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1-0 (0-0).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
IND. SÎRMII C. TURZII 2-0 
(1—0). Deși au ciștigat, gazdele au 
evoluat sub nivelul obișnuit. Au 
marcat: Dumitru (min. 40 din 11 
m) și Vraja (min. 73). Bun arbi
trajul Iui A. Ene — Craiova. (C. 
Olaru, coresp.)

U. M. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA 2—0 (0—0). Timișorenii 
au depus mari eforturi pentru a 
cîștiga. Au înscris: Regcp (min. 
50) și Metia (min. 81). A cohdus 
foarte bine I. Erdoș — Orâdea. 
(St. Marton, coresp.)

MINERUL CAVNIC — C. F. R. 
ARAD 3—3 (3—1). Joc echilibrat. 
Golurile au fost realizate de Trifu 
(min. 32 și 34), Negrea (min. 45) 
pentru Minerul, Kukla (min. 21, 
75 și 78) pentru C.F.R. A arbitrat 
foarte bine G. Vereș — Cluj (T. 
Teodor, coresp.)

MUREȘUL DEVA — METALUR
GISTUL CUGIR 5—0 (3—0). Joc 
frumos. Gazdele au fost net supe
rioare. Autorii golurilor: M. Ma
rian (min. 7), Silaghi (min. 9), 
Stark (min. 27) și Șchiopu (min. 
75 și 81).T. Andrei — Sibiu a con
dus bine. (I. Jura, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (1—0). 
înaintașii hunedoreni au ratat mul
te ocazii. Unicul gol a fost reali
zat de Goia (min. 20). A arbitrat 
bine G'n. Iliescu — Brașov. (I. 
Vlad, coresp.)

F. C. BIHOR — C. F. R. TIMI
ȘOARA 5—1 (2—0). Orădenii au 
desfășurat un joc bun, au domi
nat cu autoritate, iar timișorenii, 
pină în min. 35, cînd au primit 
un avertisment colectiv, au pro
testat deseori la deciziile arbitru
lui. Au marcat : Sărac (min. 30), 
Dârăban (min. 35), Colnic (min. 
48, 60 și 89), respectiv Giulvăzan 
(min. 84). Foarte bun arbitrajul 
lui V. Trifu — Baia Mare. (I. 
Ghișa, coresp. județean)

VICTORIA CĂREI — OLIMPIA 
ORADEA 3—1 (1—0). Joc de bun 
nivel tehnic. Au înscris: Budai 
(min. 36 și 62), Vancea (min. 55 
din 11 m), respectiv Bakos (min. 
67). A condus corect Șt. Birăescu 
— Timișoara. (Em. Herman, 
coresp.)

MINERUL BAIA MARE — MI
NERUL ANINA 3—0 (1—0). Băi- 
mârenii au evoluat la bun nivel 
în această partidă, desfășurată 
sîmbătă după-amiază. Autorii golu
rilor: Sepi (min. 28 și 52) și 
Coman (min. 77). A arbitrat foar
te bine Z. Szeczei — Tg. Mureș. 
(T. Tohătan, coresp. județean)

TEXTILA ODORHEI — OLIM
PIA SATU MARE 0—1 (0—1).
Meci de mare luptă. în care oas
peții și-au valorificat experiența. 
A marcat: Libra (min. 44). în min. 
23, Laszlo (Textila) a ratat un 
penalty. A condus corect V. Roșu 

București. (A. Pialoga, coresp.)
CLASAMENTUL

1. victoria CĂREI 33006-16
2. U. M. Timișoara 33006-26
3. Olimpia Satu Marc 32103-05
4. Minerul Baia Mare 32017-24
5. F. C. Bihor 32017-34
6. Textila Odorhei 32013-24
7. Mureșul Deva 31115-33

8—9. Ind. sîrmei C.T. 31113-23
Olimpia Oradea 31115-43

10. Minerul Cavnic 31116-63
11. Vulturii Tex. Lugoj 31113-53
12. Gloria Bistrița 3 1 0 2 4.-4 2
13. Corvinul Hunedoara 31023-32
14. Aricșul Turda 31022-52
15. Minerul Anina 3 1 0 2 2-7 2
16. C.F.R. Arad 30125-71
17. C.F.R. Timișoara 30121-71
18. Metalurgistul Cugir 30030-70

„ VIITOARE (2 septembrie):
L.b.K. Timișoara — Minerul Baia 
Mare, Olimpia Oradea — Corvinul 
Hunedoara, Metalurgistul Cugir — 
Minerul Cavnic, Vulturii Textila 
Lugoj — U.M. Timișoara. C.F.R. 
Arad Textila Odorhei, Olimpia 
Satu. Mare — F.C. Bihor. Gloria 
Elstrița — Victoria Cărei. Ind. sîr» 
mii C. Turzii — Mureșul Deva, Ari*» 
sul Turda — Minerul' Anin».
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SimilMAllMJTPiVUWA.87!
UNIV. CRAIOVA 1(0) 
JOII" UȘI 0(0)
CRAIOVA, 26 (prin telefon), —
Ilie Oană i-a dovedit fostului 

său coleg, cu care a lucrat atita 
timp la Petrolul (antrenorul C. 
Cernăianu), că rămîne un maestru 
al organizării jocului în apărare. 
Greu, foarte greu a ciștigat liderul 
această partidă! Mai greu decit

Stadionul Central : timp : ploaie : 
teren îmbibat cu apA. alunecos ; 
spectatori, aproximativ 2® A
marcat OBLEMEXCO ( min. 17). Ra
port de cornrre : 18—0. Raportul șu
turilor Ia poartâ : 2fi—fi (pe spațiul 
porții : 8—4).

UNIVERSITATEA : Oprea — MCU- 
LESCU, BOC. DESELNICL, Velea — 
Strîmbeanu. N’iță — Țarălungă. Bă
lan (mm. 68 Bălăci). OBLEMENCO,

POLITEHNICA : COSTAȘ — Anton. 
STOICESCU. ROMILA I. Hanceriuc 
— Romii* II. IANUL, Simionaș — 
Lupulescu. Manca. Dănilă.

A arbitrat GHEORGHE LETONA 
ajutat Ia tușă de Gh. Va- 

silescu II și Ilie Urdea (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Lupulescu, o- 
blemenco. Stoieescu.

Cartonașe roșii : NIȚA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—O (O—0).

și-ar fi închipuit, poate, și cei mai 
temători suporteri ai formației 
craiovene.

Se bănuia că noua promovată nu 
va face altceva la Craiova decit 
să se apere, cu gîndul la un punct 
mare, pe care puțini il obțin pe 
acest stadion. Și. n-a lipsit mult 
ca minunea să se petreacă ! Mai 
erau doar trei minute de joc și

tabela de marcaj încremenise la 
O—0. Atunci, in min. 87, lanul a 
acordat cel de-al 18-lea corner, 
crezind că nimic nu se va mai în- 
tîmpla. așa, ca Ia celelalte 17 avu
te de gazde. Dar, în min. 87 Țară- 
Iunga a executat cornerul înalt, 
neste buchetul de jucători aflat!

fața porții, peste Costaș, și din 
colțul opus al careului mic, Obie
cte r,-o s-a înălțat și cu o splendi
dă lovitură de cap a marcat și a 
scos din nou echipa din... necaz. 
Adversarii erau învinși. Pentru 
Politehnica, visul frumos se nă- 
ruise. Dar. trebuie s-o spunem des
chis. maniera în care formația ie
șeană a jucat nu putea să-i aducă 
un alt rezultat. Ar fi fost, poate, 
nedrept, pentru că jocul ei a fost 
o adevărată mostră de antifotbal. 
88 de minute din... 93 (pentru că 
meciul s-a prelungit). Politehnica 
n-a făcut altceva decit să se apere. 
A atacat de 6—7 ori în tot jocul, 
dar șuturile sale au fo6t executa
te de la distanță. Așa, ca să tpeacă 
timpul și... poate o ieși ceva !

Echipa oaspe n-a mai primit și 
alte goluri, pentru că portarul 
Costaș a avut cîteva intervenții 
salvatoare, pentru că trio-ul Stoi- 
cescu — Romilă I — lanul s-a 
comportat excelent. Dar. mai este 
și reversul medaliei: deși au ju
cat la o poartă, atacanții echipei 
gazdă s-au complicat în acțiuni 
sau au fost impreciși în șuturi. 
Suita ocaziilor e lungă. Au ratat 
Marcu, Țarălungă, Obîemenco, De- 
selnicu, Strîmbeanu, Boc. Aproape 
toți. în min. 65. oltenii înscrisese
ră, dar Bălan era în ofsaid și arbi
trul, normal, a anulat golul.

Constantin ALEXE

REZULTAT STABILIT DIN START
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). -
Am regăsit după mulți ani Timi

șoara la un meci de primă divizie. 
Impresia cea mai puternică rămîne 
acel colț de la tribuna a doua unde 
o campioană a fair-play-ului (ga
leria studenților), creează o am
bianță admirabilă, despre care, din 
păcate, noi am vorbit prea puțin. 
Dar timpul nu este pierdut. Să tre
cem însă la partida dintre elevii lui 
Ion lonescu și cei ai lui Emanoil 
Hașoti. Victoria a revenit pe merit 
gazdelor, dar la capătul unui joc 
furtunos și, din nefericire, presărat 
cu multe momente de nervozitate 
și tensiune. Politehnica a jucat, in
discutabil, mai clar, a avut un fi
nal de meci care-i putea asigura o 
diferență mai mare pe tabela de 
marcaj, însă pînă Ia acel ultim 
sfert de oră, rezultatul a stat foarte 
mult în cumpănă, dași constănțenii 
au jucat 28 de minute în 10 oameni. 
Dacă încerci o sinteză a întîlnirii, 
trebuie să spui că elementele carac
teristice celor două formații rămîn, 
de o parte, elanul și o mare însu
flețire — sînt armele studenților —, 
iar de cealaltă o experiență și o 
anume superioritate tehnică.

Partida a avut, așa cum spuneam, 
o serie ds perioade nedorite, în care 
„contribuția" a adus-o și arbitrajul 
neinspirat al lui C. Petrea, dar și 
lipsa de stăpînire a nervilor a uno
ra dintre oaspeți. Faulturile violen
te sau protestele la deciziile con
ducătorului jocului au și dus, ele 
altfel, la apariția cartonașelor : de 
patru ori a celui galben, o dată a 
celui roșu.

Meciul debutează cu un moment 
„tare", care avea să decidă scorul 
final. Min. 1 : „Poli" beneficiază de 
o lovitură liberă de la aproximativ 
22 de m., lovitură acordată cu des-

..POLrTlMIȘOARArt(-l)
F.C. CONST»NȚă q(o)

tuia ușurință de arbitru ; Bungău 
execută plasat, sus, în colțul din 
stînga al porții lui Ștefănescu și... 
1—0. Continuă presiunea localnici
lor, care vor acționa vreo 15 minu
te destul de inspirat spre careul 
advers. Pînă atunci timizi în atac, 
constănțenii vor avea o mare oca
zie de egalare în min. 20, cînd

Stadionul „1 Mai" : timp vint pu
ternic : teren denivelat ; spectatori, 
aproximativ 14 000. A marcat : BUN- 
GAU (min. I). Raport de cornere : 
8—1. Raportul șuturilor la poartă : 
16—9 (pe spațiul porții : 8—4).

POLITEHNICA : Catona — POPA, 
Mehedințu. ARNAUTU, Maier — CHI- 
MIUC, ȘCHIOPU — Dima (min. 64 : 
Boi in), LATA, Dașcu. Bungău.

F. C. CONSTANȚA : ștefănescu — 
Ghircă (min. 57 : Stoica). Bălosu. 
Antonescu. Nistor — MIHU, VIGU — 
Tănase (min. 57 : Turcu), Caraman, 
MĂRCULESCU, LICA.

A arbitrat CONSTANTIN PETREA 
(București) ■***, ajutat la linie de 
V. Grigorescu (Cfaiova) și V. Mur- 
gășanu (București).

Cartonașe galbene : Caraman, An
tonescu. Nistor, Bungău.

Cartonașe roșii : BĂLOSU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—1 (1—0).

puternic cu capul 
balonul revine la 
acesta, de la nu- 
afară.

UN ATACANT ÎȘI REGĂSEȘTE VOCAȚIA!
SP. STUDENȚESC <(lj 
S C. BACill °io|

Paradoxul etapei : un meci echi
librat sub raportul dominării teri
toriale revine gazdelor cu scorul 
record al zilei !

Evident, există — pentru această 
semisurpriză — niște explicații lo
gice. Prima : excelenta „minuire" 
de către studenții bucureșteni a ar
me) contraatacului, care le-a per
mis ca atunci cînd forțau poarta, lui 
Ghiță să acționeze pe spații largi, 
să combine simplu, rapid, ,,aerisit" 
și derutant Cea de-a doua : reveni
rea în post de atacant central a 
Ini M. Sandu care, in ciuda randa
mentului pe care l-a dat ca fundaș 
central, rămîne (după părerea noas
tră) atacant, jucător de gol. în fine, 
figura slabă pe care a făcut-o ieri 
apărarea imediată a oaspeților, gre
oaie in replieri, neînspirată in in
tervențiile de deposedare. Așa in
cit. chiar dacă ieri mingea s-a plim
bat în egală măsură prin cele două 
jumătăți de teren (după pauză, 
chiar mai mult prin cea a Sportu
lui studențesc I). n-a intrat decit 
într-una din cele două porți. a lui 
Ghiță, de fiecare dată după acțiu
ni spectaculoase, sigure, care au 
duș la go|urj fără drept de apel. 
Sportul studențesc a repurtat ast
fel o victorie meritată, chiar la a- 
cest scor greu de pronosticat, pri
mind o aplaudată răsplată a jocu
lui său lucid, energic, adaptat con
dițiilor.

Nu trecuseră nici trei minute de 
joc și Leșeanu. lansat lung pe a- 
ripa dreaptă, a centrat în careul 
mic ; Sandu a reluat cu capul, s-a 
produs o scurtă confuzie în fața 
porții lui Ghiță și Radulescu a pro
fitat șutind sec, de Ia cițiva metri, 
în plasă. Jocul este echilibrat în 
cimp. dar bucureștenii se arată 
mai periculoși la poartă ; ei puteau 
urca scorul în min. 7, la o greșea
lă a lui Ghiță. dar Leșeanu n-a gă
sit soluția optimă. Atacul oaspeți
lor încearcă să se impună prin 
combinații prelungite dar coechipie
rii lui Dembrovschi din acest com
partiment nu par apți de a con-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport din 26 
august :

1. Rapid — „U“ Cluj x
2. U. T. Arad — Dinamo București 2
3. Politehnica Tini — F.C. Constanța 1
4 Steagul roșu — F. C. Argeș x
3 A.S.A. Tg Mureș — Steaua
6 Petrolul — Jiul Petroșani
7 Sportul studențesc — S. C. Bacău 1
8 Univ Craiova — Politehnica Iași 1
9. C.F.R. Clui - C.S.M. Reșița x

101 C.S.M. Suceava — Știința Bacău 1
11. Gaz metan Mediaș — Metrom Bv. 1
12. Mureșul Deva — Metalurgistul Cugir 1
13. Textila Odorhel — Olimpia S. Mare 2

Fond de premii : 367 730 lei.
Plata premiilor va începe de la 31 

august piuă la 26 octombrie in capitală ; 
în țară de la 4 septembrie pină la 26 oc
tombrie 1973 inclusiv.
REZULTATELE TRAGERII „LOTERIA I-N 

OBIECTE * DIN 3.' AUGUST 1973 :
Extragerea I t Cite un autoturism „Da

cia 1300- toate biletele cu numărul 
549 622 :

Extragerea a n-a : Obiecte în valoare 
de 30 000 lei, toate biletele cu numărul 
329 542 ’

Extragerea a Iii-a : Obiecte în valoa
re de 10 090 iei toate biletele cu termi
nația 68 614 ; .

Extragerile a IV-a și a V-a : Obiecte 
în valoare de 5 000 lei. toate biletele cu 
terminațiile : 31 028. 67 205 :

Extragerile a Vl-a și a VU-a : Obiec
te în valoare de 2 000 lei, toate biletele 
cu terminațiile : 09 370, 79-727 ;

Extragerile a VUI-a și a IX-a : O- 
biecte în valoare de 1 000 Iei. toate bi
letele cu terminațiile : 60 963, 44 962 ;

Extragerile a X-a a Xl-a, a XH-a, a 
XlII-a, a XlV-a și a XV-a : Obiecte în 
valoare de 300 de lei. toate biletele cu 
terminațiile : 6 497, 4 218, 9 967, 5 938, 1 340, 
9 507 :

Extragerile a XVI-a. a XVII-a. a 
XVIII-a, a XlX-a și a XX-a: Obiecte 
in valoare de 150 lei, toate biletele cu 
terminațiile : 691. 208. 546. 259. 672 ;

Extragerea a XXl-a : Obiecte în va
loare de 100 lei, toate biletele cu termi
nația : 60.

PRIORITATEA IHRHILO/ITAȚII
LA POARTA ADVERSA

Stadionul Tineretului ; teren ușor alunecos ; timp răcoros ; spectatori, 
aproximativ 7 000. Au marcat : CADAR (min. 46) și TROI (min. 56). Raport 
de cornere : 8—5. Raportul șuturilor la poartă : 15—10 (pe spațiul porții : 8—5).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — A.VGHEIJNI. Jenei. M. OLTEANU, 
Rusu (min. 61 : Hirlab) — CADAR, ȘERBĂNOIU — ANGHEL, Ghergheli 
(min. 87 : Zotincă), Pesearu, Gyorfi.

F. C. ARGEȘ : stan — Pigulea, Barbu, VLAD, IVA-N — C. OLTEANU, 
Mustățea, Prepurșșel — TROI, DOBRIN, JERCAN.

A arbitrat MIRCEA BICA ■*★*★, ajutat la linie de C. Niculescu și 
R. Stîncan (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

I

i1

STEAGUL R0$0 1(0)

Stadionul Republicii ; teren bun : timp ploios, vint ; spectatori, circa 
3 000. Au marcat: RADULESCU (min. 3), M. SANDU (min. 54 sl 84). LE
ȘEANU (min. 66). Raport de cornere : I—4. Raportul șuturilor la poarta : 
13—7 (pe spațiul por(ii : 9—l).

SFORTUL STUDENȚESC : Staciu — TANASESCU, Cazan. Grigorie MA
NEA — Clocirlan, RADULESCU — LEȘEANU, O. lonescu, ii. SANDU, Țolca 
(min. 52 : Lucaci).

S. C. BAC AU t Ghiță — Comănescu (min. SO : Pruteanu), Catargiu, 
Vclicu, Voimer — Vătafu, Duțan — Sinăuceanu, Dembrovschi, Munteanu 
(min. S3 : Eneseu). Băluță.

A arbitrat MIRCEA ROTARU la linie (cu scăpări) I. Ciolan
și V. Buimistriuc (toți din Iași).

Cartonașe galbene : Leșeanu. Eneseu. Tănăsescu.
Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : a—9.

lucra cu el în această tonalitate- 
Totuși, internaționalul băeăoan are 
o ocazie în min. 35. petitru ca la 
o altă fază el să fie oprit pentru 
un ofsaid inexistent, în ultimul 
minut al primei părți, Manea se 
lansează într-un contraatac impe
tuos. încheiat eu o combinație 
scurtă, ratată de puțin.

După pauză, un nou contraatac al 
lui Manea (ieri, în deosebită ver
vă ofensivă, ca și celălalt fundaș 
lateral, Tănăsescu) este stopat prin 
fault în marginea careului. Execută 
Lucaci, Sandu (ișnește abil și de- 
liazâ balonul, cu capul, in colțul 
de jos al porții. Cel de-al treilea 
gol avea să vină tot dintr-un con 
traatac pe partea stingă, încheiat 
cu o centrare la Sandu. Acesta a 
pasat derutant, cu căleiiul. Iui Le
șeanu care venea lansat pe dreapta 
și... majorarea avansului a fost o

simplă formalitate pentru extremul 
dreapta bucurcștean. Urmează încă 
o ocazie a gazdelor (Rădulescu, 
min. 70). apoi inițiativa trece vizi
bil de partea-., echipei conduse cu 
3—0 ! Vătafu alunecă în careu (min. 
73) și nu poate reduce handicapul, 
ceea ce îi enervează pe apărătorii 
băcăoani care avansează imprudent, 
jucînd aproape numai pe linia de 
centru. Cu 6 minute înainte de flu
ierul final, M. Sandu speculează a- 
cest plasament hazardat, culege o 
minge venită lung din spate și face 
o cursă solitară, viguroasă, de a- 
proape 50 de metri, marcind după 
ce-1 lasă Pe drum pe Velicu și-1 
driblează pe Ghiță.

La activul fundașului central de 
pînă ieri, deci: două goluri și par
ticiparea creatoare, decisivă, la alte 
două...

Radu URZICEANU

Caraman trimite 
mingea în bară, 
Mărculescu, dar 
mai 8 m, trimite

După pauză, jocul, în general de
un nivel tehnic destul de scăzut, 
pare mai vioi prin înmulțirea acțiu
nilor la cele două porți. Dar după 
un început de repriză plăcut, inter
vine acea perioadă mai sus aminti
tă cînd spiritele se încing, perioadă 
ce culminează cu eliminarea lui 
Bălosu. pentru un fault violent a- 
supra lui Da.șcu, după ce fundașul 
central constănțean fusese atacat 
neregulamentar de Șchiopu. Trep
tat, atmosfera redevine calmă și 
asistăm la o perioadă de dominare 
timișoreană, cuplul Bojin — Dașcu 
forțînd mult un nou gol. Dar și din
colo, Lică arată o puternică reve
nire de final și amenință de multe 
ori buturile lui Catona. Cum remar
cam însă, față de ansamblul parti
dei, față de ocaziile de gol avute, 
victoria in această întîlnire, în care 
nu am' văzut prea des un fotbal de 
calitate, revine în mod meritat 
gazdelor. rrr

-Eftimie IONESCU

BRAȘOV, 26 (fărin telefon). -
A fost totuși interesantă această 

partidă care a debutat sub semne
le anonimatului, în primele 45 de 
minute de joc 
neclarități și 
determinat pe 
Steagului roșu 
rea... Firește că gazdele voiau să 
cîștige, de altfel dominau destul de 
insistent, dar periculozitatea la 
poarta lui Stan era minoră, mai cu 
seamă din cauza lui Pesearu care, 
deși cu nr. 5 pe spate, acționa ca 
centru înaintaș, dar un vîrf de 
atac bizar. Pentru că Pesearu și-a 
asumat un rol de „factotum”, de de
plasări inutile (în special părăsi
rea zonei), gata să execute totul, 
de la aut la corner. Această lipsă 
de orizont a atacului brașovean, 
provocată în principal de veteranul 
echipei, a contribuit ca prima par
te a jocului să se termine cu scor 
alb deoarece F.C. Argeș, în ideea 
obținerii unui punct, se rezuma la 
apărare. De altfel, o apărare orga
nizată și calmă, cu un atac ce s-a 
mulțumit doar cu schimburi de 
mingi între Dobrin și Troi, destul 
de subțiri, pradă ușoară pentru de
fensiva brașoveană. Dintr-o ast
fel de desfășurare de forțe, foarte 
puțin valoroasă, au mai rezultat 
și ciocniri între jucători, din păca
te neavertizați cu cartonașe galbe
ne.

In timpul pauzei gazdele se în
trebau cu îngrijorare ce va fi în 
partea a doua a meciului, poate 
mai puțin pentru rezultat și mai 
mult în dorința ca cei ce privesc 
la T.V. să nu fie decepționați.

Din fericire pentru spectatori și 
telespectatori, la reluarea partidei, 
după cîteva combinații, un schimb 
de mingi între Cadar și Anghel 
face ca primul să deschidă scorul 
într-un mod admirabil. Din aceșt 
moment fața jocului se schimbă 
total. Urmează o perioadă de zece

mediocru, eu multe 
ciocniri, ceea ce a 
mulți din anturajul 
să. regrete televiza-

minute în care Steagul roșu are 
de două ori ocazia să majoreze 
scorțil, însă Pesearu greșește, la 
cea de a doua pur și simplu îro- 
piedieîndu-se.

Și a venit minutul 56, cînd acele 
schimburi dintre Dobrin 
s-au încheiat 
ultimul după 
imediată și a 
•fundaș, Rusu.
mari ocazii argeșene ratate de Pre- 
purgel în min. 57 și Troi în min. 
59, pentru ca, apoi, F.C. Argeș să 
arate că îi convine egalitatea de la 
început dorită și începe să paseze 
lateral și înapoi. Din acest fel de 
joc au rezultat noi atitudini ne-

și Troi 
cu un gol înscris de 
ce a păcălit apărarea 
driblat și pe ultimul 
Au urmat încă două

1

l

SUPERIORITATE EVIDENTĂ
A.S.A. TG. MUREȘ a(l)

STEAUA . 1(O)
TG. MUREȘ. 26 (prin telefon). -
Meciul de la Tg. Mureș a început 

avind In spate o atmosferă de ten
siune. Pe de o parte. AS-A., care 
susține în trei etape trei meciuri 
foarte grele (cu Dinamo și F. C. Ar
geș în deplasare ; cu Șteaua pe te-

Stadronu' .23 Aug--1-* 7 teren txm ; 
timp frumos : spectatori aproximativ 
9 000. Au marcat : NAGHI (mia. •>. 
NASTASE (mm. 54'. CANIARO “in. 
57). Raport de cornere : 12—3. Rapor
tul șuturilor Ia poarta : lr—U (pe 
spațiul porții : 9—2).

A.S.A. : Nagel — Gr gore. Kiss, Is- 
pir. Czako — VARODL Pisiaru — 
CANIARO, NAGHI, Mureșan, HAJ- 
NÂL.

STEAUA : IORDACHE — Ss“ărea- 
nu (min. 30 : Stoica). SMARANDA- 
CHE. Sameș. N. lonescu — lovi- 
nescu. Dumitru — Pantea. Răducanu. 
NASTASE, Tâtaru (min. 7» : lorda- 
nescu). .

A arbitrat I. CtMPEANU ♦ ****. 
la linie (cu scăpări) N. Țilrea ți 
T. Gabos (toți din Cluj).

Cartonașe galbene : Mureșan. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (9—0).

ren propriu), iar în partea opusă, 
echipa militară bucureșteană, obli
gată, se părea — pentru a prind» 
„trenul" locurilor în față ale cla
samentului — să lupte deschis 
pentru victorie.

Dar, în teren, lucrurile au stat 
cu totul altfel. Steaua a pășit pe 
cimpul de joc decisă la un marcaj 
foarte strips și la contraatacuri. Iată 
însă că primul gol a căzut foarte 
repede (Naghi. în min. 8), și că 
bucureștenii nu mai știu ce să faeă, 
aflîndu-se, ca să zicem așa, intre 
două scaune. Tactica hotârită la 
cabine trebuia aruncată la coș după 
numai opt minute !

De deruta și nesiguranța oaspeți
lor profită mureșenii, care iau jo
cul pe cont propriu. Ocaziile (am 
numărat pe tot cursul jocului cinci, 
așa-zise „goluri gata făcute" !) încep 
să vină una după alta, în careul 
Stelei bătînd un vint de panică ți 
de derută aproape completă. După 
un un-doi Naghi — Mureșan, pri
mul reprimește mingea, intră In 
careu singur, plasează pe lingă Ior- 
dache, în bară, mingea fi revine, 
i eluare, și Sameș respinge de pe 
linia porții; apoi un ,.cap“ violent 
al lui Hajnal este deviat in corner. 
Acțiunile conduse de Naghi sînt 
mereu foarte periculoase, mureșa- 
nul aflîndu-se într-un continuu duel...

A GAZDELOR
cu portarul Iordache. singurul care 
se mai opunea golurilor : min. 2\ 
Naghi singur din nou ey goal- 
keeper-ui oaspeților trage afară ;
min. 35. centrare Naghi. reluare 
Hajnal foarte puternic, cu capul,
dar din r.ou corner : min. 53. de
viere Nagăi, reflex Ioreache. cor
ner ; mir. 74, centrare Mureșan, 
Naghi — liber in careu — „cap", 
mingea lovește din nou bara late
rală

Steaua s jucat la Tg. Mureș ca 
o echipă oarecare. fără veleități, 
fiind Ic-grc dominată net aproape 
trei sferturi din maci. Este adevă
rat. In mia. 54. duca trei cornere 
consecutive La poarta sa. echipa 
bucureșteană contraatacă prin Pan
tea si Năstase. ultimul profită de 
căderea lui Kiss și înscrie pe sub 
Nagel : l—L în loc de d—3! Dar, 
trei minute mai tirzia. Caaiaro reia 
din valeu de la 14 m, puternic, la 
colt si readuce meritat avantajul de 
partea echipei locale.

Dum.tru GRAUR

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon). -
Cine a crezut câ Jiul a venit la 

Ploiești să se apere, s-a Înșelat I 
Evoluind cu aplomb in prima repri
ză, cind a echilibrat joeul in pofida 
dominării echipei gazdă. In repriza 
secundă, atunci cind Petrolul a fast 
departe de comportarea din prima 
repriză. Jiul a atacat mai mult și 
mai des, lăslnd impresia că ea te 
află pe teren propriu ! Victoria a re
venit, insă, echipei antrenorului Du
mitrescu pentru că (ironia soartei O 
la momentul oportun a apărut Tu- 
dorie, cel mai slab jucător din apă
rarea ploieștenilor, și a înscris cu 
capul Ia un corner executat, tot de 
un fundaș, Ciupitu (min. 82). Se poa
te spune, deci, că acest gol a venit 
împotriva cursului jocului, în repriza 
secundă, cînd formația oaspete s-a 
aflat mal mult timp In atac. Să no
tăm că după un sfert de oră de joc 
anost din această repriză. Georgescu, 
fundașul din Petroșani, a fost obligat 
să scoată balonul de pe lțnia porții, 
unde fusese trimis cu boită, de 
Dobre, peste portarul I. Gabriel. In 
prima parte a meciului, atunci cind 
s-au și înscris două goluri, cea mai

17000 DE SPECTATORI
PENTRU UN JOC SLAB

Stadionul Giulești : teren bun; timp 
frumos, vint : spectatori, aproxima
tiv 17 000. Raport de cornere : 8—2.
Raportul șuturilor la poartă : 14—8
(pe spațiul porții : 4—2).

RAPED : Răducanu — POP, FI. Ma
rin, GRIGORAȘ, Codrea — M. Ste- 
lian. RIȘNIȚA — Nâsturescu. Dumi
tri u II (min. 73 : Angelescu), Neagu, 
Straț (min. 46 : Petreanu).

: LAZAREANU — PORAȚCHI, 
Pexa, MATEI, Cimpeanu — SOO, 
Anca, FANEA — Uifăleanu, Mureșan 
(min. 20 : Naghi), Barbu.

A arbitrat EMIL VLAICULESCU 
(P.oiești) ajutat de Mafian
Stelian (Sighișoara) și neajutat de 
N. Moroianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : Porațchi, Uifă
leanu. Codrea.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—1 (0—1).

Așadar. cea de-a 
consecutivă în care 
șește să întreacă formația 
ților din Cluj ! Ieri însă 
putea să învingă și asta din două 
motive: în primul rînd pentru că 
Universitatea a ales pentru această 
confruntare o tactică (ultra) defen
sivă: in al doilea rind pentru că 
Rapid, ieri, nu a avut înaintare. 
Atit ca formă a celor care s-au pe
rindat de-a lungul meciului în 
compartimentul ofensiv, cit și din 
cauza unei tactici pe care nu am 
înțeles-o. Este vorba de sarcina de 
mijlocaș oarecum ofensiv pe care 
a avut-o Neaga 1 Tocmai Neagu, 
omul chemat — ca și în alte rîn- 
duri — să spargă apărările din 
față. De-a lungul celor 90 de mi
nute a fost clar câ el nu s-a aco
modat noului post și, de altfel, nu 
a expediat decit un singur șut la 
și pe poartă, tocmai în min. 50:

patra 
Rapid

partidă 
nu reu- 
studen- 
nici nu

□
„U" ClUl O

un „cap" deviind spre poarta lui 
Lăzăreanu mingea venită din cor
ner. în rest, Rapid a dominat, dar 
în echipă a lipsit o minte clară, 
un jucător care să aibă clarviziune. 
Rîșniță, cu tot talentul său, este 
mult prea tinăr pentru a-și asuma 
un asemenea rol.

Cum am spus, ,,U“ s-a cantonat 
într-un joc defensiv din care ra
reori a ieșit; a încercat să iasă mai 
mult la atac în repriza a doua și 
cu deosebire în ultimele minute, 
cînd Barbu a fost cit pe-aci nu 
numai .să deschidă scorul (min. 89) 
cînd a șutat de puțin pe lingă 
stîlpul din dreapta porții, dar să-l 
și majoreze (min. 90), cînd, din po
ziție foarte bună, a șutat exact în 
Răducanu, fructificînd o pasă a Iui 
Soo.

In rest, un joc nervos care a dat 
mult de lucru arbitrului Emil Vlai- 
culescu, obligat să intervină foarte 
des, să împartă admonestări in 
stînga și-n dreapta și trei cartona
șe galbene. La sfirșit, sportiv, pu
blicul giuleștean i-a aplaudat pe 
oaspeți pentru punctul cucerit, 
pentru jocul lor realist, dar croni
carul nu poate fi de acord cu 
această tactică ce sugrumă talentul 
și personalitatea unor jucători ti
neri, valoroși, așa cum sînt mulți 
din actuala echipă antrenată de 
Silviu Avram.

Mircea TUDORAN

A trebuit să vină un apărător in atac...
Stadionul Petrolul ; teren bun ; timp înnourat (partida s-a terminat 

pe Întuneric) ; spectatori, aproximativ îim. Au marcat: CRINGAȘU (min. 
» din H m). TUDORIE (min. 42); MULȚESCU (min. 22). Raport de cornere ; 
7—L Raportul șuturilor la poartă : 15—6 (pe spapui porții : 5—3).

PETROLUL : Rătr.ureanu — Gruber. T-jdorie, CRÎNGAȘU, Ciupitu — 
Dir.cuță (min. «l : Cuida), Epara (min. 63 : Istrătescu) — PISAU, cozarec, 
Dobre. Cuperman.

JIUL : I. Gabnel — Xițu. GEORGESCU, Stoker. Dodu — NAGHI, Li- 
bardi — Stan. ROZN.AI. MULȚESCU. Stoian (n\.n. M : Stoiehiță).

. A arbitrat A. BENTU *#***, ajutat la linie de M. Ctțu ți AL Pirvu 
(toți din București).

Cartonașe zalbene : Libardl, Dodu.
Trofeul Petscbovsehi
La tineret-rezerve

ia. î-a a-a).

mare ocazie de a marca 
tată, insă, de Jiul prin 
chiar la debutul partidei.

Tn min. 22 Roznai, profitind de una 
din nenumăratele poziții defectuoase 
In teren ale fundaților adverți, se 
deplasează cu ușurință pe dreapta, 
face o cursă pe extremă ți centrea
ză înapoi Ia Mulțescu, care nemareat, 

printr-un șut sec — 
careului de 16 m — 
începutul meciului. 
1^-8.
dezarmează, Ișl con- 

........... care

a fost ra- 
Mulțescu,

își răscumpără 
din interiorul 
greșeala de la 
Jiul conduce cu

Petrolul nu 
tinuă țesătura de combinații,

place publicului, și In min. 30, Cuper- 
man. lansat într-un dribling prelun
git în suprafața de pedeapsă a oas
peților, este faultat de Dodu. 
Fără echivoc, arbitrul indică penalty. 
Execută, cu fentă, Cringașu, în stingă 
Iui Gabriel, și egalitatea este resta
bilită i 1—1.

Ce s-a întîmplat Ia cabine în pau
ză, nu știm, cert este însă că Petro
lul „se chinuie" după reluare și, trep
tat, Jiul ia frînele jocului. Dar evo
luția din această parte a meciului 
am relatat-o mai înainte.

Paul 5LAVESCU

sportive reciproce cai/e l-au pus 
în pericol pe Troi, pentru ca în 
cele din urmă cea nfai mare oca
zie de victorie să fie de partea 
oaspeților, opera atoeluiași cupbi 
penetrant Dobrin—J roi. Troi a pri
mit mingea de 1#. Dobrin, a în
ceput să slalomezr: și iată că nici An- 
ghelini, trecut în, locul lui Rusu, 
nu i-a putut rezista. Troi ajunge 
față în față c/a Adamache, duel 
eîștigat de por/arul brașovean mai 
calm, mai rutfnat, care a știut să 
închidă .perfec/t unghiul de șut al 
lui Troi și ast/fel să-.și salveze echi
pa de la înfnîițgerc.

Iată cum. Aleși în ansamblu do
minarea și djatele partidei din che
narul croniaii sînt de partea Stea
gului roșii, mai periculoasă a fost 
echipa pîteșteană în special prin 
Dobrin și, Troi. care nu întimplător 
figurează în lotul național. Un 
meci de. meditație pentru Steagul 
roșu și ‘Pesearu, jucător pe care, 
în ciuda criticilor, îl apreciem ca 
pe unul din fotbaliștii dotați ai 
primei divizii, capabil să se dez
bare de defectele semnalate, de 
altfel proprii majorității jucătorilor 
valorași.

Aurel NEAGU

DUPĂ PAUZA...
Stadionul U.T.A. ; teren bun : timp însorit, dar cu vînt ; spectatori, 

aproximativ 13 000. Au marcat • KUN (min. 45), DUDU GEORGESCU (min. 
69 și 86). Raport de cornere : 8—1. Raportul șuturilor ia poartă î 11—17 (pe 
spațiul porții : 6—10).

~ ‘ Iorgulescu — Blrău, Schepp. Pojoni, POPOVICI — Axente, 
BROȘOVSCHI, Domide (min. 80 : Muntean) — Trandafilon (min. 54 ; Puri- 
ma), KUN, Sima.

DINAMO : Constantinescu —
— DINU, R. Nunweiller. P. RADU — 
GEORGESCU, FL. DUMITRESCU.

A arbitrat : OTTO ANDERCO 
și (cu greșeli) Gh. Pop (ambii din

Cartonașe galbene : Birău.
Trofeu! Petschovsehî : 8.
La tineret-rezerve : 0—1 (0—0).

U.T.A.

Delcanu, G. Sandu. Dobrău. I.UCUȚA 
Sălceanu (min. 58 : MOLDOVAN), DUDU

(Satir Mare) * * * 4); la linie N. Catană 
Cărei).

ARAD, 26 (prin telefon). - Forma
ția locală a atacat susținut încă 
din startul partidei. în ofensiva 
lor spre poarta lui Constan tinescu, 
textiliștii au avut aliat, în prima 
repriză, un vint destul de puternic.

Scăpînd cu fața curată la gafa 
lui Constantinescu din min. 1 — 
luft la o degajare din fața lui Do- 
rnide, lansat pe un culoar frontal 
— și după cel de al treilea corner 
consemnat în min. 5, dinamoviștii 
au devenit mai precauți în efectu
area marcajului (îndeosebi asupra 
vîrfurilor), ieșind și ei, la riadul 
lo<r, din ce în ce mai curajos la 
atac în momentele de posesie a 
mingii.

Astfel conceput de ambele ta
bere, jocul este antrenant, animă 
„tribunele", dar faza cu adevărat 
palpitantă de poartă întîrzie pînă 
în min. 39! Ea este opera forma
ției oaspete care, în acel minut, 
ratează prin Sălceanu (singur cu 
portarul, frontal, la 7—8 m) pri
ma ocazie clară. Dar două minute 
mai tîrziu este rîndul arădenilor 
să... amine deschiderea scorului: 
Sima a șutat din zona sa, Constan
tinescu a respins în picioarele 
Kun care, de la numai 2—3 
s-a pripit și a reluat puternic 
portarul dinamovist. Și, totuși,
ultimul minut al reprizei, „tribu 
nele", înțesate de lume ale sta
dionului U.T.A.. exultă: Pojoni îl 
deposedează pe R. Nunweiller la 
mijlocul terenului, trimite apoi ba
lonul lui Kun, demarcat lateral 
stingă, în suprafața de pedeapsă; 
vîrful de atac arădean reia eu stîn- 
gul, peste Constantinescu, trimlțind

In)
m,
In
în

mingea în plasă, în colțul lung: 
1—0, un avantaj fragil pentru for
mația gazdă Care, în repriza se
cundă, firește, va fi handicapată 
de vint.

Intr-adevăr, după pauză, echipa 
Dinamo abordează jocul, hotărîtă 
să întoarcă rezultatul în favoarea 
ei. Acțiunile ei ofensive au și un 
plus de claritate, elevii lui Ion 
Nunweiller, spre deosebire de fot
baliștii arădeni în prima parte a 
jocului, orientînd mai judicios ac
țiunile ofensive, alternînd contra
atacul cu atacul și „culcind" ma! 
mult balonul la firul ierbii, așa 
cum este de altfel indicat tn ase
menea condițiuni atmosferice. Con
secința? Formația din București 
controlează jocul tehnic și tactic, 
și crează situații de gol la poaria 
lui Iorgulescu; egalarea se va pro
duce în min. 69: Dinu trimite min
gea, în adîncime lui D. Georgescu 
și acesta o plasează, de la 7—8 m„ 
pe lingă Iorgulescu, în plasă. Este 
1—1 și replica formației arădene 
e lipsită, în continuare, de nerv 
și de claritate. U.T.A. pare mulțu
mită cu acest egal de pe tabela 
de marcaj, dar, cu patru minute 
înainte de sfirșit, modestul ei vis 
se spulberă. Dinu declanșează un 
contraatac trei contra doi, D. Geor
gescu execută în 
cu Moldovan și, 
balonul, în poziție 
de erau Schepp și 
de la aproximativ 
gă portar, 2—1, în 
bl icul spectator părăsește cu mîh- 
nire tribunele...

G. NICOLAESCU

viteză un 1—2 
cînd reprimește 
favorabilă (un- 

Pojoni?) înscrie, 
6—7 m, pe lîn- 
min. 86 și pu-

ATUUL OASPEȚILOR? 
LINIA MEDIANĂ!

C.F.R. CLUJ 3(e)
C.S.M. REȘIȚA 3(0)
CLUJ, 26 (prin ielefen). -
Cine ar fi putut să creadă că 

după ce Adam marcase dezinvolt 
la debutul meciului (miii. 3), pen
tru ca Boca să adauge încă un gol 
(min. 23, cursă solitară, șut plă- 
pind dar înșelător) în contul echi
pei sale, C.F.R. Cluj va lupta din 
răsputeri, în final, pentru a men
ține un scor egal, Iritant, în con
textul celorlalte rezultate obținute 
în acest început de campionat ?

Meciul în sine a fost interesant 
prin evoluția acestui scor consis
tent, și uneori atractiv. Perioadele 
sale frumoase s-au datorat predi
lecției comune a combatantelor 
pentru jocul combinativ, priceperii 
egale de a pasa precis și spornic. 
Pe fondul acestor elemente genera
lizatoare, reșițenii au etalat 
plus de coerență, de vigoare teh
nică și de moral, cursa lor pen
tru sfărîmarea unuj handicap, mai 
mereu, impresionant, fiind lăuda
bilă.

Credem că atuul oaspeților I-a 
constituit linia mediană, mobilă, 
harnică și clarvăzătoare. Beldeanu 

au „prelucrat" fiecare

Stadionul C.F.R. ; teren bun ; timp 
ploios : spectatori, aproximativ 9 00.0. 
Au) marcat : ADAM (min. 3 și 48), 
boca (min. 23), VOINEA (min. 47), 
NESTOROVICI (min. 52) și ATODI- 
RESEI (min. 85). Raport de cornere: 
4—2. Raportul șuturilor la poartă : 
22—17 (pe spațiul porții : 11—10).

C.F.R. : gadja — Lupu, Drago- 
mir, szoke (min, 63 : Penzeș), ca
tona — Țegean, Cojocaru — Bucur 
(min 63 : Vișan), ADAM, BOCA, 
Petrescu.

C.S.M. : Uieș — Rednic. OLOGEA- 
NU, KISS, Kafka — PUȘCAȘ, BEL- 
DEANU — Atodiresei, Nestorovlci, 
VOINEA, Florea (min. 77 : Căprioru).

A arbitrat C. MANUȘARIDE 
ajutat la linie de Gh. Vasl- 

Jescu I și D. Ghețu (toți din Bucu
rești).

Trofeul Petschovschi: 7. 
La tineret-rezerve : 1—o (1—0).

poartă :
Drago-

un

harnică și
și Pușcaș .. _ ____
fază cp un singe rece neașteptat, 
Impir.gindu-și metodic coechipierii 
spre buturile lui Gadja. De cealal
tă parte a meterezel, citeodată, fe- 
năfiisașle S-au precipitat, gțorțu-

rile feroviarilor nefiind turnate 
consecvent în albia răbdării înțe
lepte. Poate că eclipsa de formă a 
„spiridușului« Petrescu, omul care 
altădată „trăgea" echipa după el, 
să fi determinat o scădere de po
tențial. Cert este că C.F.R. a re
venit în bună măsură la modali
tatea sa de joc preferată (combina- 
tivă), fără să fie ajutată însă de 
o pregătire fizică superioară. C.S.M.,’ 
in schimb, a confirmat startul ex
celent din sezonul actual. Am în
registrat, în consecință, și un eve
niment simptomatic: echipa reși- 
țeană a început să fie însoțită de 
o galerie mică, dar energică și fi
delă. Apare o nouă „Craiovă" în 
fotbalul nostru ?

Ion CUPIN



In campionatele europene feminine de CANOTAJ

LUCRĂRILE FORURILOR ATLETISM JUNIORI

INTERNAȚIONALE
CICLISTE

MADRID (Agerpres). La San 
Sebastian s-au desfășurat lucrările 
diferitelor foruri internaționale ci
cliste. Adriano Rodoni (Italia) a 
fost reales .în funcția de președinte 
al Federației cicliste de amatori, 
în Comitetul director au fost aleși 
Kuprianov (U.R.S.S.), Florza (Spa
nia), Golobievvskj (Polonia), Voss 
(R.D. Germană), Tahir (Algeria), 
Cuelars (Belgia) și Dussaix (Fran
ța).

Cu privire la suprimarea probei 
de tandem din programul Jocurilor 
Olimpice și a lințitării la un sin
gur alergător de fiecare țară la 
proba de viteză, Congresul Federa
ției de ciclism a dat mandat dele* 
gaților săi să intervină la apropia
tul Congres al C.I.O. de la Vama 
pentru a se reveni asupra acestor 
hotărîri ce afectează sportul ciclist.

Au fost examinate, de asemenea, 
candidaturile depuse de diferite 
țări care se oferă să găzduiască în 
viitor campionatele mondiale de 
ciclism.

Florența Ionescu — locul

DUISBURG 26 (prin telex). Și in 
Ultima zi a campionatelor europe
ne de atletism rezervate juniorilor, 
sportivii români au avut satisfac
ția cuceririi unei medalii. Confir- 
mindu-și valoarea manifestată de-a 
lungul întregului sezon, sulițașui 
Gheorghe Megelea s-a clasat pe 
locul secund cu o aruncare de 
74,56 m. în urma acestui rezultat, 
delegația țării noastre totalizează 
la actuala ediție o medalie de aur, 
două de argint și una de bronz, 
hilanț onorabil pentru posibilități
le tinerilor noștri atleți.

Ceilalți sportivi români au avut 
în ultima zi evoluții mulțumitoare. 
Discobolele Florența Ionescu cu

IV la aruncarea discului

de
48.06 m au ocu-

junioare) și50,94 m (record 
Mariana Nan cu 
pat locurile IV și, respectiv VI, I. 
Korodi s-a clasat pe locul VII in 
finala de 
•■ătaru a 
pentatlon, 
a fetelor, 
bilit un 
3:40.46.
Cristudor eliminat în 
la 200 m (locul VI cu 21,85) și Doru 
Oprea — locul XII la înălțime cu 
2.00 m.

Ultimele rezultate tehnice. Suliță (fi : 
1. Tania Hristova (Bulg.) 54.84 m. 2. 
Aneliese Kopsch (RUG) 52.94 m. 3. Sta
r-a Jablonska (Polonia) 30.44 m ; Disc 
(f) : 1. Evelin Schiak (RDG) 60.00 m — 
rec. mondial. 2. Ilona Schoknecht (RDG)

400 m g, Coculcana Bu- 
ocupat poziția a 9-a la 
iar ștafeta de 4x400 m 

sosită pe locul VI, a sta- 
nou record național cu 

Ma; slab au concurat D. 
semifinale

CAMPIONATELE
MONDIALE
DE CICLISM

MADRID, 26 (Agerpres). —Ciclis
tul englez Hugh Porter (învîrstăde 
23 de ani) a cîștigat pentru a patra 
oară, titlul de campion mondial 
(la profesioniști) în proba de urmă
rire individuală. Pe pista velodro
mului Anoeta din San Sebastian, 
Porter a acoperit distanța de 5000 
m în timpul de 6:02,97, întrecînd 
în finală pe olandezul Rene Pijnen 
— 6:12,47. Pe locul trei s-a clasat 
fostul recordman mondial al orei, 
belgianul Ferdinand Bracke.

în telefoto: Hugh Porter

CAMPIOANA BALCANICA BL ATLETISM
(Vrmare din pag. 1)

trecerea formațiilor feminine. După 
prima zi, echipa României avea un 
avans de « puncte în fața princi
palei favorite, reprezentativa Bulga
riei, pentru ca sîmbătă noaptea și 
în această dispută să se constate o 
egalitate perfectă în ceea ce privește 
punctajul. Cele două formații de
țineau același număr de puncte, cîte 
66. Pe locurile următoare ale clasa
mentului general, Iugoslavia cu 42 
p și Grecia eu 15 p.

Este, deci, limpede de înțeles, 
tensiunea nervoasă care avea să do
mine probele ultimei zile de con
curs, fiecare dintre ele decisivă 

pentru stabilirea ierarhiei la ediția 
din «cest an a Jocurilor Balcanice.

petarea întregii probe! în cursa de 
10 600 m, desfășurată vineri, iug-» 
slavul Zuntar l-a împiedicat, la 
sprintul final, pe bulgarul Iordanov 
Juriul a găsit o soluție de comoro- 
mis pentru această situație. I-a dat 
locul doi lui lordanov și l-a trecut 
al treilea pe Zuntar. Soluția aleass 
ni se pare, desigur, echitabilă din 
punct de vedere sportiv, dar ea 
se înscria în 
atletic. Pentru 
Zuntar trebuia

litera regulamentul-•« 
o asemenea abatere, 
descalificat l

★

Există, fără CI
Victoriilor românești în proba

★

Contestația echipei noastre pri
vind descalificarea lui Viorel Su- 
ciu, cîștigător ,al cursei de 400 m 
garduri, a fost respinsă din... lipsă 
de probe. Așa cum am comunicat 
în ziarul de ieri, urma ca această 
contestație să fie judecată pe baza 
înregistrării efectuate de televiziu 
nea ateniană (s-ar fi văzut clar că 
Suciu a trecut regulamentar cele 
patru garduri — 3, 4. 7, 8 — incri
minate !), dar filmul n-a putut f’ 
văzut, așa că hotărirea juriului ri 
arbitri a rămas cea autericarâ. : 
re-1 privează pe atlet de laurii e 
i se cuveneau. Iar echipa noastra 
este handicapată de punctele p° 
care Suciu .le adusese I Aceasta r.-a 
fost însă singura neregulă constata
tă în desfășurarea întrecerilor. Sîm 
bată dimineața, de exemplu, con- 
curenții de la decatlon au efectuat 
la disc... șase aruncări, în loc de 
trei cum este regulamentar. Arbitrii 
probei au viciat unele rezultate, 
pentru care delegațiile Bulgariei «4 
Iugoslaviei au depus contestație. T.-> 
fața unor probe — evidente — j’- 
riul de apel al Jocurilor a decis, 
fapt unic în istoria competiției, re

discuție. o tradiție a 
/I ~ r__*__i de

20 km marș. Din 1964. de la Ilie 
Popa, și pină acum, această probă 
a fost ciș’igată r.umai de mărșălui
tori din România. Leonida Cara- 
iosifoglu a obținut victoria de șase 
ori, Constantin Staicu. Ion Găsită ți 
Constantin Sun cite o dată. Este o 
dovadă elocventă a valorii marțului 
în țara noastră. Și să nu uităm că. 
aproape de fiecare dată, 
a fost ocupat tot de un 
cum, la Atena, acesta a 
teranul" Caraiosifogju.

O plăcută surpriză ne-a 
zat-o tînărul sulițas sibîan

locul doi 
român. A- 
fost „ve-

funti-
Carol 

Raduly. aruncător de care, pină fa 
acest an. nu s-au auzit prea anhe 
lucruri. în 1971 cel mai bun rer—- 
ta: al său a iov. doar 6134 m. ier 
anul trecut — 67.fi Și fată că. 
acum la Atena. Raitr» a ofcs.--~rt cr 
foarte procuțătar DJ8 rx cu care 
a rițtlgat Uitai de caa^taa bafcaata

Remarcabilă e^ulsîa lui Gbeer-

ce.

RADIOAMATORII ROMÂM AU OBȚINUT
MEDALIA DE BRONZ LA C.E. DE „ViNĂTOARE DE VULPI

BUDAPESTA, 26 (prin telex). în 
localitatea Pecs din Ungaria au luat 
sfîrșit întrecerile din cadrul ultimei 
ediții a campionatelor europene de

„vinătoare de vulpi-, Evoluind bine, 
radioamatorii români au ocupat lo
cul 3, cucerind medalia de bronz.

AGENDA SÂPTÂMiNil
27— 1 CICLISM Campionatele mondiale de velodrom. ' 

100 km contracronometru pe echipe șl 
fond (masculin și feminin) pentru a- 
matorl, Ia San Sebastian și Barcelona.

27— 2 TENIS Campionatele internaționale ale SUA, 
la Forest Hills.

27— 6 Continuă Jocurile Mediteraneene, ia 
Alger.

CANOTAJ Campionatele europene, la Moscova.
29 C FOTBAL Islanda — Olanda. în preliminariile

C.M. (gr. a III-a europeană), în Olanda.
31 Meci între selecționatele Europei și A- 

mericii de Sud, în cadrul „Zilei mon-
diale a fotbalistului'*, la Barcelona.

31— 9 NATATIE Campionatele mondiale (inot, sărituri, 
polo pe apă), la Belgrad.

31-20 , VOLEI Turneul echipei masculine a României 
în Japonia și R. P. Chineză.

1 BOX Meci oficial pentru titlul de campion 
mondial profesionist la categoria grea, 
intre George Foreman (SUA) și Jose 
King Roman (Argentina), la Tokio.

1— 8 SCHI NAUTIC Cupa Europei, Ia Madrid.
1— 9 PENTATLON 

MODERN
Campionatele mondiale, la Londra.

1—11 Jocurile asiatice, la Teheran.
2 FOTBAL Bolivia — Paraguay, in preliminariile

C.M. (gr. a Il-a sud-americanâ), la La
CICLISM Paz.

Campionatele mondiale de fond pen-
2—13 TENIS DE tru profesioniști, la Barcelona.

MASA Campionatele asiatice, Ia Pekin.

ECHIPAJELE ROMÂNIEI AU OBȚINUT
0 MEDALIE DE ARGINT Șl UNA DE BRONZ
• Canotoarele sovietice
9 Schifistele noastre

— trei titluri continentale
pe locul III in clasamentul pe națiuni

jat ne tribcne. a r 
mare parte a c-jrs<e 
puțin de 300 Se » 
sirii. Geeorgbe Cei 
și a rfstiga: detașai 
sintens la aeexsiă p

■

pocnarea excelentă 
Bichea <aa ah 

iennfaat pe 1oe-.il 
4 Bicbea a ficat 

eu *tît pectrc
și mai ales

tl să

Cîteva dintre rerultat 
bâtă : BARBATT : 15M i 
novici <T) 3:<5J3J. 1
3:4531, 1 Zahartțăoulos _ 
4. Jokici (I) 3:46». 5 Kistovskj 
3:4732, 6. Turman (T) 3?<735.
Sandru 352.U); 3Wf m obs».: L 
fan (R> 829JL 3. Kondosoros 
834,15. 3. Svet (I) 834.65. < Bichea 
(R) 835JS. 5. Temi ti 833-68. 6. 
Ivanov (B) 8o»30; 28 km marș ! 1. 
Stan iRț 133353. X Caraiosifcgij 
(R) 1.36:43.0, X Galusici O) 136:4\0. 
4. Caragheorgtts (G) 1.383^0. ă. Tu- 
chev (B) 139:04.0. 6. Fakitlas (G;

1. Stetici (1: 
din spate 230 m.'s), 2

) 7.90 m (vînt 2,40 m‘>'. 
_ . 0-40

4. Kafiniotis (G) 7.78 m, 5.
,70 m. 6. Rak (I;
1. Stoiev (B) l»,e

sî.-
: Vakoma- 

.upar. (R> 
(G) 3:45^0 

tB'. 
.X 

Ce. 
(G)

l. 39:06.0 ; lungime :
8.12 (vînt i 
Sârucan (R)
3. Lăzărestu (R) TAC m (vînt 
m/s).
Polihronatis (G)
7.41 m : greutate
m. 2. Loukas (G) 19,26 m, 3. Ivancici 
(I) 19,02 m. 4. Mrtev (B) 17,71 m. â. 
Papakostas (G) 17.53 m. 6. ^Irstoie- 
vici (I) 17.38 m.
m ; suliță : L
2. Stoikov (B) 7P.00 m. 3.
(G) 76,82 m. 4. Grigoras (
5. Dinev (B) 75,72 m. 6.
(G) 73,00 m : 4x160 m : 
40,19, 2. Iugoslavia 40 30, 
40,72. 4. Bulgaria 40.89 :
400 m : 1. Toraova (B) 5L41, 2. Pav- 
licici (I) 54.10, 3. Bădescu (R) 54.26,
4. Suman (R) 5458, 5. Bo-.eva (B)
54,68, Maricicf (I) 56.00; 1500 m : 1. 
Petrova (B) 4:13,54, 2. Silai (R)
4:14,56, 3. Lincâ (R) 4:17.34. 4. Ceav- 
darova (B) 4:14,40. 5. Nikolici (T) 
4:22,21, 6. Bergaz <1) 4:30,88.

7. Gagea (R) 17.CS 
Raduly (R) 7SA8 m. 

Kapor.is 
(R) 76.38 m. 
Makrisianis 

l. Grecia 
3. România 

FEMEI •

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Pe traseul de la Saint Athonis s-a dis
putat ultima probă din cadrul cam
pionatului mondial de motocros pentru 
clasa 500 cmc. A cîștigat suedezul 
Ake Jonsson. In clasamentul final al 
competiției, primul loc a revenit bel
gianului Roger de Coster, cu 145 punc
te. care a intrat în posesia titlului de 
campion al lumii. Willy Bauer (R.F. 
Germania) s-a clasat pe locul doi, cu 
143 puncte, urmat de olandezul Van 
Velthoven, cu 119 puncte

?ompetlțla cicliști Internațională „Ma

rele Premiu Regio", desfășurată în 
apropiere de Oberwll (Elveția), a fost 
ciștlgată de belgianul Georges Plntens. 
El a acoperit 205 km în 5hl6:55. După 
6 sec. a sosit Italianul Maggionl, iar 
după alte 15 sec. a fost înregistrat, pe 
locul trei, belgianul Tony Houbrechts.

Proba de simplu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis de la To
ronto a revenit australiencei Evonne 
Goolagong, învingătoare cu 7—6, 6—4
în partida finală susținută cu Helga 
Masthoft (R.F.G.). In semifinalele pro
bei de simplu bărbați, spaniolul Ma
nuel Orantes l-a eliminat cu 6—4. 6—4 
pe Cliff Drysdale (R.SA.), In timp 
pe olandezul Tom Okker l-a întrecut

cu 6—S. 6—7. 6—1 pe columbianul Ivan 
Molina
■
A luat sfirșit turneul Internațional de 
polo pe apă disputat în orașul La Va- 
letta. In ultimul joc. echipa Australiei 
a învins cu scorul de 9—1 selecționata 
Elveției. Franța a terminat la egali
tate: 3—3 cu Elveția. Clasamentul final: 
1. Australia: 2., Malta; 3. Franța; 4. 
Tara Galilor; 5.(Scoția; 6. Elveția.
0
Tinărul jucător indian Vijy Amritraj, 
revelația acestui sezon, și australianul 
Colin Dibley își vor disputa finala tur
neului internațional de tenis de la 
South Orange (New Jersey). în semi
finale. Amritra.1 l-a învins cu 6—2, 6—3 
pe Pancho Gonzales, iar Dibley l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3 pe Claik Graeb- 
ner. Proba de dublu femei s-a înche
iat cu victoria cuplului Fiorella Boni- 
celll (Uruguay), Isabela Hernandez 
(Columbia), care a întrecut cu 6—4, 6—2 
perechea Lesley Bowrey (Australia), 
Cșrole Graebner (S.U.A.),
■
Competiția Internațională de yachting 
(clasa Tempest), desfășurată la Nea- 
pole. a revenit anul acesta echipajului 
sovietic Valentin Mankin. Valeri Aki
menko — 16 puncte. Pe tocurile urmă

toare s-au clasat în ordine: Dotti. Si- 
belolo (Italia). Milone, Mottola (Italia).
B
Turneul international de tenis de la 
Santander (Spania) s-a terminat cu 
victoria australianului Barry Phillips 
Moore, care l-a învins in finală cu 6—4, 
6—0, 6—4 pe francezul Frânpois Jauffret.
■
Principesa Anne a Angliei își va apăra 
titlul de campioană a Europei Ia echita- 
ție, cu prilejul campionatelor continen
tale ce vor avea loc în luna septem
brie, la Kiev. Principesa Anne va lua 
parte numai la probele individuale.

Concursul internațional de patinaj ar
tistic de la St. Gervais a fost cîștigat 
de. americanul Charles Tickner, cu 
169.84 puncte, urmat de Lee Armstrong 
(Canada) — 163,20 puncte. Dldier Gail- 
liaguet (Franța) — 162.17 puncte.
■
Finala turneului Internațional de tenis 
de la St, Moritz se va disputa intre 
jucătorii francezi Daniel Contet și De
nis Naegelen. In semifinale, Contet l-a 
eliminat eu 3—7, 6—2, 6—4 pe Dowdes- 
well (Rhodesia), iar Naegelen l-a în
vins cu 6—3, 6—1 pe englezul Lloyd.

31,12 
50.74 
50.40 
48.06

________ __ ___________ ___ , 5.00 
rr. Sestier (Franța) 4 80 m. 3. Gaspari 
(Italia) 4.55 m : 40* mg : 1. Pietrzj-K (Po
lonia) 50.07 — rec. european. 2. Ekel- 
man (RDG) 50.88. 3. Nagainik (UP.SS) 
51.10. 4. tessire (Belgia) 51.91. 5. James 
(Anglia) 52.51. 6. R-jlz (Spania) 52.61. 7. 
ttorodi (Româ-.iai 53.81 : 800 m (f) : 1. 
Anita Barkuski (RDG) 2:03.30. 2. Lesley 
Kiernan (Anglia) 2:03.66. 3. Nadeida Za- 
bojko (URSS) 2:03.83 : 800 m (b) : 1.
Ovet (Anglia) '. :4".53. 2. WOlbeck (RFG) 
1:4-.î4. 3. Gol.lke ''RDG) 1:47.83 : 4x100 
m (f) : 1. R. D. Germană 44.37 — rec. 
mondial. 2. R. F. Germania 45.27, 8. An
glia 45.38 : Pentatlon (f) : 1. Bărbel
MOller (RDG) 4 519 p. 2. Susan Mapsto- 
ne (Ane’.‘a) 4105 p. 3. Ulrike Gohring 
(RFG) 4~ 067 p. . . 9. C. Bucătaru (Româ
nia) 3 782 p : î »«0 m obstacole : 1.
Baumgartl (RDG) 5:tS 14 — rec. mondial.
2. Kanev (Bulg.) 5:28.36 . 3. Tellander
(Suedia) 5:32.66 : Suliță (b) : 1. EIze
(RDG) 75.66 m. 2. Gh. Megelea (România) 
74,68 m. 3. Larsen (Danemarca) 73 46 
m : 1 500 m : 1. înger Kuntson (Suedia) 
4:07.47 — rec. mondial. 2. Doris Gluth 
(RDG) 4:16.96. 3 Veronika Hansen (RDG) 
4:17.32, ...10. V. Neagti (România)
4:24,33 ; 200 m (!) : 1. Bărbel Eckert 
(RDG) 22.85 — rec. european. 2. Ildiko 
Szabo (Ung.) 23.62. 3. Elfi Meierholz 
(RFG) 23 66 : 200 m <b) : 1. Kurrat (RDG) 
21.01. 2. Petrov (B-ils.) 21.12. 3. Wieczo
rek (Pol.) 21.20 : înălțime : (b) : 1.. Bo
nn (Franța) 2 14 m 2. Seniukov (URSS) 
214 m. X Ferari (Italia) 2.12 m. .. .12. 
Oprea (România) 2-00 m 7 3 COO m : 1. 
Orthman (RFG) 0:43 4. WeiDert (RDG) 
8:03.6. X Krtsa (URSS) 8:04 6 ; 4x400 m 
(fi : I. R. D. Germană 3:34.35 . 2. Anglia 
2:36.93. X P :r a 3:37.03. ...6. România 
3:40.46 — record: 3 000 m: 1. Cerrada 
(Spania) 14:01-1 2. Selik (URSS) 14:11,8.
3. Radostiev tURSS) 14:16.0 ; Ciocan : 
1. Sedii) •■“ = ?) C7.32 m, 2. țiepin

CXS( m. X Sens (RDG) 62.04 
m : Lungime : . Wartenberg (RDG)
7 0S m. 2. Verscbel (RFG) 7,59 mi, 3. 
Stlever.a— (Franța 1 t H m ; 4x100 m
(b> : 1. R. I». Germană 40 03. X Franța 
40 26. X R. F. Germania «.«.

52,92 m. 3. Danuta Cymer (Polonia) 
m, 4. Florența Ionescu (România) 
m.

m :

5. Danuta Grajzarek (Polonia)
6. Mariana Nan (România) 
Prăjini : 1. Krivozub (URSS)

o.

MOSCOVA, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit duminică, cu mult interes, 
ore în șir, finalele celei de a XX-a 
ediții a campionatelor europene fe
minine de canotaj. Dacă organiza
rea acestei importante competiții a 
fost excelentă, în schimb timpul nu
а, favorizat pe schifiste, două aver
se de ploaie și mai ales tempera
tura scăzută (9 grade) creînd difi
cultăți suplimentare în aspra luptă 
sportivă pentru stabilirea ierarhiei 
continentale. Un succes remarcabil 
l-au înregistrat cu acest prilej ca
notoarele țării gazdă, care au cu
cerit trei din cele cinci titluri. Alte 
comportări meritorii le-au avut schi
fistele din Olanda (un titlu) și 
R. D. Germană (un titlu).

Echipajele României s-au situat 
în cele două probe, în care se 
calificaseră în finale pe locuri frun
tașe. într-o companie deosebit de 
valoroasă, campioanele europene de 
anul trecut la schit 44-1 visle (Tco 
dora Boicu. Marioara Sîngiorzan. E- 
Iisabeta Lazăr, Maria Micșa + Ma
ria Ghiață) au obținut locul II și 
medaliile de argint, iar echipajul 
de 8+1 (Ecaterina Trancioveanu. 
Viorica Lincaru. Filîgonia Toll, 
Cristei Wiener, Aurelia Marinesctt. 
Elena Gawluk, Florica Petcu, Cor
nelia Neacșu + Aneta Matei) a so
sit pe locul III. cucerind medaliile 
de bronz. De altfel, în clasamentul 
tradiționalului trofeu „Moara de 
vînt“, canotoarele românce s-au si
tuat Pe locul III, din 18 țări par
ticipante : 1. U.R.S.S, 29 p, 2. R.D. 
Germană 26 p. 3. România 15,5 p, 
4. Bulgaria 13,5 p, 5. Olanda 11 p,
б, R. F. Germania 10 p, 7. Bulga
ria 7,5 p. 8. Polonia 6 p, 9. Ceho
slovacia 3 p. Iată și cum a fost sta
bilită ierarhia în „finalele mari", :

4+1 RAME. Oarecum surprinză
toare victoria echipei Olandei, care 
a controlat cursa, cîștigînd specta-

o dispută strînsă cu e- 
D. Germane. De notat

culos. după 
chipajul R.
saltul echipei Poloniei care la 500 
m — jumătatea cursei — se afla 
pe locul V (în paranteze — timpii 
înregistrați la 500 m) : 1. OLAN
DA 3:38.13 (1:47,08). 2. R. D. Ger
mani 3:38.88 (1:47,44), 3. Polonia 
3:41.86 (1:50,66), 4. U.R.S.S. 3:44,21 

6.(1:48,61), 5. Bulgaria 3:45,36, 
Franța 3:45.61 (1:48,64),

SCHIF SIMPLU. Victorie dificilă 
a vîslașei sovietice Romaskiene, 
care a depășit-o cu numai 39 su
timi de secundă pe revelația acestei 
probe — belgianca Wasterlein : 1. 
U.R.S.S. (Genovaitc Romaskiene) 
3:59,97 (1:55,47), 2. Belgia (Christine 
Wasterlein) 4:00.36 (1:56,86), 3. R.F 
Germania (Edith Eckbauer) 4:06,68 
(1:59.21). 4. Bulgaria (Zdravka Ior- 
danova) 4:07.37), 5. R. D. Germană 
(Ritta Schmidt) 4:08,24, 6. S.U.A. 
(Joan Lynd) 4:10,52.

4+1 VÎSLE. Pe durata întregii 
curse, vîntul puternic (5,6 m/s) a 
îngreunat, evident, înaintarea băr
cilor. Cu un start mai bun, echi
pajul român ar fi putut sosi și mai 
aproape de cîștigătoare : 1 R. D. 
GERMANĂ 3:30,63 (1:43,33), 2. Ro
mânia 3:32,56 (1:43.84), 3. U.R.S.S. 
3:33.55 (1:45,23), 4. R. F. Germania 
3:37,06, 5. Cehoslovacia 3:37,89, 6. 
Bulgaria .3:46,28.

2 VÎSLE. Echipa învingătoare a 
condus. cu fermitate, de'-a lungul

celor 1.000 de metri î T. U.R..S.S. 
3:40,05, 2, Olanda 3:42,80, 3. R. F. 
Germania 3:43,90. 4. Bulgaria 3:44,14
5. Polonia 3:48,80, 6. Franța 3:32,76.

SCHIF 8+1. Cu toate eforturile 
depuse în această „cursă a curse
lor", ramerele românce nu au pu
tut să maj cîștige o poziție, obți- 
nînd astfel medaliile de bronz (de 
remarcat că schifistele maghiare se 
aflau la 500 m pe locul secund): 
1. U.R.S.S. 3:21,12 (1:38,71), 2. R.D. 
Germană 3:22,58 (1:40,36), 3. Ro
mânia 3:23,78 (1:40.96), 4. Ungaria 
3:24.69 (1:39.09). 5. Bulgaria 3:29,83,
6. Polonia 3:35.02.

în „finalele mici" (pentru locurile 
7_12) : 4+1 rame : 1. România
3:46.20 (1:52,91). 2. Ungaria 3:46.62 
(1:51,68). 3. S.U.A, 3:52,18; 4. Ca
nada 3:57,68 : 3 visle: 1. R. D.
Germană 3:49,39 (1:51,71), 2. Ro
mânia 3:56.70 (1:53.07), 3. S.U.A. 
3:57.40 (1:56,31). 4. Canada 4:02.26. 
5. Norvegia 4:02,49. 6. Ungaria 
4:11.06; simplu: 1. Ungaria (Ma
rianne Ămbrusz) 4:02,11.,; 5. Ro-* 
mânia Ioana Tudoran) 4:13,87; 
4-M visle: 1. Olanda 3:41,61+

Președintele F.I.S.A., Thomas 
Keller, a înmînat, federațiilor ale 
căror echipaje s-au clasat pe locu
rile 1—3, medalii jubiliare de aur; 
argint «i bronz, la încheierea aces
tei a XX-a ediții a campionatelor 
europene feminine de carete'

Valeriu CH1OSE

S.U.A'.

FINAL LA UNIVERSIADA Î3

«:•

DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE
REALIZATE DE ÎNOTĂTORII AMERICANI

NEW YORK. 26 Agerpres). — în 
ziua a treia a campionatelor de na- 
UUe ale S-U_A^ care se desfășoară 
la Leuj-.-.Ge. John Heneken a sta
bilit «u oo« record mondial in pro
ba de 266 na bras, cu timpul de 
:tSG,52 Iată f- ciștigăterii celorlal
te probe 330 m bras femei ; Lynn 
CoieGa — 2:41.63; 100 m spate fe
mei : Mei.sa Belcte — 1 05.72 ; 100

V

m spate bărbați : Michael Stamm- 
59,35 ; 200 m fluture femei : Lynn 
Colella — 2:18,34; 200 m fluture 
bărbați: Steve Gregg 2:04,11. De 
asemenea, tînăra înotătoare Joanne 
Harshbarger a stabilit un nou re
cord mondial in proba de 1500 m 
liber, cu timpul de 16:54,14. Ve
chiul record era de 16:56,9 și apar
ținea australiencei Shane Gould.

MECI DE ATLETISM ANGLIA - UNGARIA K1 »a.

LONDRA, 2C (Agerpres». — 
C-5 •Vet! Palare d*n I~*>-*zra a 
cepat nec-l a-Getc dintre 
natale Ungariei F- Ar.zilt 
prima rL conduc gazdele, 
culm cu 53—48 puncte. 5 
minis cu 37—36. Iată ci
citocva dintre probe : masculin 1500

a fe-

L- • Â-»• «g- -ăl I
) m : Black iAnglia) — 13:4&2 ;
:_ua in înălțime: Major (Un- 
a) — 2,17 m ; aruncarea greu

tății : Capes (Anglia) — 1950 m ; 
feminin ; 200 m : Golden (Anglia) 
— 23,3 ; 400 m — Szabo (Ungaria) 
53.7 : aruncarea discului: Kleiber 
(Ungaria) — 56.26 m ; 800 m ; 
Wright 2:04,3.

„CL'PA MONDIALĂ"

LA HOCHEI PE IARBA
AMSTERDAM, 26 (Agerpres). — 

La Amsterdam a început. ,Cupa 
mondială’ la hochei pe iarbă, cam
pet: te care reunește cele jnai bune 
formații dîn lume. în meciul de 
deschidere, selecționata R. F. Ger
mania. campioană olimpică, a între
cut cu scorul de 2—1 echipa Noii 
Zeelande. Partida dintre reprezen
tativele Angliei și Belgiei s-a în
cheiat cu scorul de 5—2 în favoa
rea sportivilor englezi.

MECIURI INTERNAȚIONALE
DE RUGBY

La Brașov. C.F.R. (divizia B) a 
dispus cu 10—4 (0—0) de Lokomo
tiv Ostrava (Cehoslovacia), iar la 
Constanța ~ 
B) a făcut 
Be may — 
franceză a 
tămînii la 
de Constructorul cu 36—6 (14—3).

Constructorul (divizia 
meci egal. 0—0. cu SC. 
Franța. Aceeași echipă 
evoluat în cursul sâp- 
Buzău. unde a dispus

Simbătă seara S-au încheiat, la Moscova, intr-o atmosferă de 
mare Inruflețme, {«trecerile Universiadei de vară, cea mai impor
tantă competiție in^maționali de la J.O. încoace și care au co
incis cu un remarcabil succes al tinerilor noștri reprezentanți: lo- 
cul^ III pe națiuni, după puternicele delegații de sportivi studenți 
ale Lniunii Sovietice ți S.U.A.

Fotografia noastră înfățișează un moment de la festivitatea de 
închidere a Universiadei, care a avut loc pe stadionul „V. I. Le- 
nin" : Sportivi-, mo^-oviți înscriu cu trupurile lor cuvintele „PACE_
PHIE scumpe, care au animat miile de studenți
participcnți la acest important eveniment sportiv.

O lasă (lin meciul Eintracht Frankfurt — V f.B. 
campionatul vest-gerrrpin.. Duel între Rohrbach (in 

mann (Stuttgart). 
Telefoto : A.

Stuttgart (4—3) din 
tricou alb) și Enten-

P. — AGERPRES

ȘTIRI, REZULTATE
• Cunoscutul fotbalist brazilian 

Jairzinho a fost suspendat de către 
conducerea clubului său, Botafogo 
din Rio de Janeiro, pentru „com
portare incompatibilă cu spiritul 
sportiv". între altele, Jairzinho es'.e 
acuzat de a fi făcut publicitate unei 
companii comerciale japoneze.

O în primul meci al turneului 
internațional de Ia Cadiz, echipa 
Espanol Barcelona a învins cu sco

rul de 1—0 (1—0) formația olan
deză Ajax Amsterdam. Unicul gol 
al partidei a fost înscris, în minu
tul 10, de Martinez.

® Turneul internațional de la 
Valencia a fost, cîștigat de echipa 
Steaua Roșie din Belgrad, care a 
învins în finală, cu scorul de 2—1 
(1—0), formația spaniolă F. C. Va
lencia.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
R.D.GERMANĂ : NOUA PRO

MOVATĂ PE PRIMUL LOC

Echipa Sachsenring Zwickau, re
cent promovată în prima ligă, se 
află în fruntea clasamentului, după 
trei etape, cu 6 p., urmată de F,C. 
Karl Marx Stadt 5 p și Dynamo 
Dresda cu 4 p. Rezultatele etapei 
a III-a: Dynamo Berlin — R. W. 
Erfurt 3—0, Sachsenring Zwickau 
Jena 2—1, Cottbus — Rostock 0—0, 
Lok. Leipzig — Chemie Leipzig 
2—0. Magdeburg — Karl Marx 
Stadt 0—1, Dynamo Dresda — 
Stahl Riesa 5—2, Vorwărts Frank
furt pe Oder — Wismut Aue 3—1

UNGARIA : CONDUCE 
HONVED

Rezultatele din etapa a Il-a : 
Ujpesti Dozsa — Dorog 5—3, 
Ferencvaros — Csepel 4—1, Zalae- 
gerszeg — Honved 0—4 1. Egyeter- 
tes — Szombathcly 0—0, Video
ton — Salgotarjan 0—0, Pecs — 
Vasas 0—0, Szeged — M.T.K. 1—2, 
Gyor — Tatabanya 2—1. în clasa
ment conduce Honved cu 4 p.

R.F.GERMANIA : RĂSTURNĂRI 
SPECTACULOASE DE SCOR

Etapa de sîmbătă (a IV-a) a cam
pionatului a furnizat cîteva partide 
de mare spectaculozitate prin răs
turnările de scor care au 1 avut loc. 
Astfel, campioana Bayern Munchcn 
jucînd în deplasare cu Hertha 
B.S.C. a fost condusă cu 2—0 prin 
golurile marcate de Kudy Miiller și 
Hermandung, dar mai apoi, a ega
lat prin Gerd Miiller și Diirnberger. 
Jucînd pe teren propriu, Eintracht

Frankfurt a fost condusă cu 3—0 
de V.f.B. Sttutgart, dar a reușit să 
obțină victoria cu 4—3 ! Borussia 
Monchengladbach, cu o formație in 
care au apărut multe rezerve a cîs- 
tigat în deplasare cu S.V. Wupper
tal cu 4—2. Alte rezultate : Werder 
Bremen — Hamburger S.V. 1—1, 
F. C. Koln — F. C. Kaiserslautern 
3—1, Hannover 96 — Bochum 1—2, 
Schalke 04 — Kickers Offenbach 
0—2, Fortuna Dusseldorf — M.S.V. 
Diusburg 2—1, Rot-Weiss Essen 
— Fortuna Kdln 0—2.

în clasament conduce Eintracht 
Frankfurt și Bayern Munchen cite 
7 p, Borussia Moenchengladbach 6 
P (un joc mai puțin).

ANGLIA: PRIMA ETAPĂ

în prima etapă a campionatului 
s-au înregistrat rezultatele : Arsenal 
Manchester United 3—0 ; Coventry
— Tottenham 1—0 ; Derby County
— Chelsea 1—0 ; Ipswich — Leices
ter 1—1; Leeds — Everton 3—1 ; 
Liverpool — Stoke 1—0 ;Manches- 
ter City — Birmingham 3—1 ; 
Queens Park Rangers — Southamp
ton 1—1 ; West Ham United — Ne
wcastle 1—2 ; Wolverhampton 
Norwich 3—1.

FRANȚA;
ANGERS — ST. ETIENNE 4—0 I

Meciurile disputate în cea de-a 
cincea etapă s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Paris — Nimes
3— 1 : Reims — Nantes 4—2 ; Lyon
— Rennes 2—2; Lens — Sedan
4— 2 ; Sochaux — Troyes 2—0 ; 
Bastia — Nice 1—0 ; Marseille — 
Nancy 2—2 ; Metz — Strasbourg 
2—0 ; Monaco — Bordeaux 1 — 1; 
Angers — St. Etienne 4—0.
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