
VIZITA TOVARĂȘULUI MCOLAf CEAUSESCU 
IN REPUBLICA CUBA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a avut, în seara 
zilei de 1 septembrie, la reședința 
ce i-a fost rezervată la Ha
vana, o întâlnire cu tovarășul 
Fidel Castro. prim-secretar al 
•Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar.

Cei doi conducători au subliniat 
Ji eu acest prilej hotârirea de a 
acționa în spiritul înțelegerilor con
venite tn timpul vizitei, pentru

dezvoltarea în continuare a relați
ilor de colaborare și solidaritate 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba.

La sfirșitul întîlnirii, tovarășul 
Fidel Castro și-a luat un călduros 
rămas bun de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmînd să pleze, a doua 
zi, la Conferința la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Alger.

Tovarășul Fidel Castro și-a ex
primat încă o dată satisfacția pen
tru vizita efectuată de delegația de 
partid și guvernamentală română 
condusă de tovarășul Nicolae

Ceaușescu* în Cuba și a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
succes în continuare în vizita pe 
continentul Latino-american.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, la rîndul său, mulțumiri 
pentru primirea deosebit de caldă 
și prietenească de care delegația 
de partid și guvernamentală româ
nă s-a bucurat din partea condu
cerii partidului și guvernului Re
publicii Cuba, a poporului cuba
nez.

Cei doi conducători și-au strîns 
mîinile și s-au îmbrățișat cu căl
dură.
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UN REMARCABIL SUCCES AL CANOTAJULUI ROMÂNESC LA C.E. DE LA MOSCOVA

I. OANIĂ Șl D. CRUMEZtSCU-CAMPIONI EUROPENI ÎN PROBA DE 2 f.c.
Ștefan Tudor, Petre Ceapura și Gheorghe Gheorghiu au cucerit medaliile de bronz la schif 2+1

„Cupa Pandurilor Gorjeni“
o reușită competiție de masă

TG. JIU, a (prin telefon). Prin
tre marile competiții sportive de 
masă organizate în țară, pe primele 
locuri se situează, fără îndoială, 
„Cupa Pandurilor Gorjeni", mani
festare care, începînd de anul trecut 
suscită interesul a mii și mii de 
cetățeni din peste 60 de centre ru
rale și urbane de pe frumoasele me
leaguri gorjene.

Inițiată din dorința oamenilor 
muncii din Tg. Jiu și împrejurimile 
fui de a cinsti memoria vitejilor 
panduri ai lui Tudor, întrecerea a 
devenit o adevărată serbare sportivă, 
la al cărei act final am avut prile
jul șă asistăm sîmbătă și duminică

Impresiile culese de la disputele 
finale ale atleților, voleibaliștilor, fot
baliștilor ca și ale celor care și-au 
măsurat forțele la tenis de masă, 
trtntă și handbal sînt pe cît de bo
gate, pe atlt de semnificative în 
ce privește marea popularitate a 
competiției, ambiția și emulația pe 
care a reușt să o stârnească printre 
tinerii și mai vîrstnicii angrenați în 
Ir treceri. Da, tineri, dar și oameni 
în toată firea, unij depășind cu mult 
anfl primei tinereți, i-am găsit reu

niți în aproape toate echipele re
prezentative ale comunelor și ora
șelor, oferind și prin aceasta o do
vadă a caracterului larg ce masă al 
acestei competiții.

Am fost plăcut impresionați de 
comportarea excelentă a formații
lor de handbal (fete și băieți) din 
comuna Bărbătești, ambele victorioa
se într-o confruntare in care toate par
tenerele de joc s-au dovedi 1 bine puse 
la punct. Pentru succesele repurtate 
la handbal, ca și la celelalte disci
pline. sportivii din Bărbătești au 
primit, cupa transmisibilă oferită de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. Pe sportivii din 
Bărbătești îi felicităm din toată 
inima, ca și, de altfel, pe antreno 
rul echipelor de handbal, profesorul 
de... matematică Ion Mangu, harnic 
instructor» sportiv și un mare ani
mator al sportului sătesc din ju
dețul Gorj. O mențiune specială 
pentru atleta Maria Popescu (Peș- 
tișani) care a terminat victorioasă 
în trei probe.

Iată clasamentul general al în
trecerilor finale — pe localități: 1.

Bărbătești 22 p, 2. Peștișani 22 p. 
3. Căpreni 19,5 p. 4. Țicleni 17 p, 
5. Baia de Fier 12 p, 6. Bustuchin 
11,5 p.

Și acum învingătorii pe discipline 
sportive: atletism — băieți: 100 m 
si 800 m — T. Păiuș (Bustuchin). 
1500 m — C. Colțan (Turcinești), 
lungime — S. Golfiță (Peștișani), 
greutate — C. Grigore (Baia de Fier); 
fete : 100 m, greutate și lungime — 
Maria Popescu (Peștișani), tenis de 
masă — băieți — C. Ciucur (Țicleni), 
fete — Janeta Gheorghiță (Bărbă
tești), trîntă — 48 kg — Gh. Păiuș 
(Bilteni), 52 kg — Gh. Tătaru (Bil- 
teni), 57 kg — I. Motorceanu (Roșia 
de Amaradia), 60 kg — C. Șerban 
(Bilteni), 65 kg — M. Avram (Scoar
ța), 70 kg — P. Hobeanu (Stoina) 
75 kg — Cr. Mărgineanu (Stoina), 
81 kg — C. Mărgineanu (Stoina), 
87 kg — C. Doandeș (Bilteni), 100 
kg — G. Bălăcescu (Bustuchin); vo
lei — băieți — Baia de Fier, fete 
— Peștișani, fotbal — SD ti iești, 
handbal — băieți și fete — Bărbă
tești.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Ilie Canfâ și Dumitru Grumezescu,
MOSCOVA, 2 (prin telefon). Aș

teptate cu mare și justificat inte
res, finalele ediției 1973 a campio
natelor europene de canotaj acade
mia masculin au constituit, după 
opinia împărtășită de absolut toți 
specialiștii care le-au urmărit, cele 
mai tari și mai spectaculoase curse 
oferite în ultimii ani, de schifiștii 
bătrânului continent. Aceste finale 
au depășit uneori chiar și valoarea 
întrecerilor de la ultima ediție a 
Campionatelor mondiaie sau a 
Jocurilor Olimpice de la Munchen.

proaspeți campioni europeni in proba
Vremea rea, ploaia, vîntul puternic 
(din față), frigul pătrunzător și 
tensiunea firească luptei au făcut 
ca ierarhiile anterioare, sau cele 
anticipate, să fie serios zdruncinate, 
la capătul celor 7 curse decisive 
niKr.eroși campioni olimpici, mon
diali și europeni au trebuit să se

de schif 2 fără cirmaci 
mulțumească cu rezultate cel pu
țin modeste.

Pentru canotajul românesc aceas
tă zi de 2 septembrie a fost foarte 
luminoasă, deși norii acopereau 
cerul Moscovei. în palmaresul schi
tului românesc a intrat, după 18 
ani, un nou titlu european mascu
lin, care a fost cucerit <le echipajul

nostru de 2 f.c. alcătuit din ILIE 
OANȚA Și DUMITRU GRUME
ZESCU și pregătit de antrenorul 
emerit Dumitru Popa. Și trebuie 
să mai amintim că în comparație 
cu ediția din 1955 a C.E. (desfășu
rată la Gand-Belgia), cînd Româ
nia obținea primul tilu european 
masculin, prin echipajul de 4 f.c., 
campionatele continentale de la 
Moscova ne-au adus cel «rai bun 
bilanț de pînă acum, pentru că, 
alături de medaliile de aur cuce
rite de Ilie Oanță și Dumitru Gru
mezescu, țara noastră a cucerit șî 
medaliile de bronz în proba de 
2+1, prin Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura + Gheorghe Gheorghiu.

Să vedem, însă, cum au cîștigat 
titlul european Oanță și Grume
zescu.

După un loc întîi în probele eli
minatorii și un loc trei in semifi
nale, reprezentanții noștri se ali
niau la startul cursei decisive cu 
un optimism relativ, știind că tre
buie să-i înfrunte pe campionii o- 
limpici (sportivii din. R. D. Germa
nă) și pe redutabilii schifIști din 
Noua Zeelandă, Ramerii romîni au 
plecat, însă, curajos din start și,

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cronicile meciuriro», in acg--e c lTl-o

Marile surprize.
In cuplajul de ieri de pe stadionul ,f23 August', 

vedetele s-au aflat in tribună. Din cite am auzit, 
inspirata cameră a televiziunii a cltemot momen
tele de joc cu prim-planuri de spectatori îndrăgos
tiți de fotbal. Obiectivul s-a oprit asupra lui Ilie 
Năstase, cate a învins fusul orar, pentru a veni să 
salute cuplajul. Apoi a înregistrat prezența — la 
masa presei — a cuplului Eugen Barbu — Adrian 
Pounescu, veritabilă reeditare a cuplului Ozon — 
Petschovschi. N-a lipsit baritonul Octav Enigărescu, 
spectator mult mai avizat decit ne-am fi așteptat, 
în sfirșit, în tribună se afla și familia Mircea Lu- 
cescu, vizibil preocupată de temporizarea excesului 
de zel al micului Răzvan.

Prezența vedetelor de tribune n-a putut împiedica, 
pe teren, victoria jocului colectiv. Și cind spunem 
asta, ne gîndim la succesul de mari proporții al 
„Sportului studențesc", care a surclasat echipa cam
pioană prin admirabilul efort al anonimilor de ieri 
Gfigorie, Ciocîrlan și Țolea, care și-au permis luxul 
de o ataca, timp de 90 de minute, o echipă cu 
nume celebre.

Cuplajul de ieri ne-a oferit o serie de patru sur
prize. Prima a fost cea prezentată de Steaua, care, 
după mai bine de un an, și-a așezat, în sfirșit, co
rect, piesele, după ce ne uimise prin insistența cu 
care plasa mereu, încă din start, turnul în fața pio
nilor. Victoria de ieri a echipei lui Constantin a fost 
in primul rînd efectul acestui echilibru, care a in
citat pînă și pofta de joc a lui Dumitru. Aflat, în 
sfirșit, la conducerea unui atac lipsit de experimen
tele numite Agud, Szabados sau Răducanu, condu
cătorul de joc al echipei militare s-â simțit obliqat 
să presteze jocul pe care este obligat să-l practice.

oe ieri na c tacut o part-rid mare, dor a în
cercat ș: a reus • cesec- să 4oace fotbal. Io insisten
ța renăscutului lortcnescu.

A dcua surprjâ se -.mețte Rapid. Toche Macri, 
dornic de victorie, a cecct tradiției feroviare și a 
aruncat in upto un 11 opt să susțină „contrele' 
de forță ale acversc-- _i. în ce e din urmă, Rișniță 
și Barthales i-ou c.— -rtt tumultuosului antrenor că 
fenta răm+e pn-icpca armă a echipei lui Baratki, 
Filote și Dumitriu II. Tn orice caz, sprintul din final 
al feroviarilor anunță un potențial . deloc adormit

Marea surpriză a cuplajului a constituit-o, însă, 
„Sportul studențesc'. Tinăra echipă a jucat cu o 
vervă in care se recunoaște setea de revanșă pro
fesională a lui Troian lonescu. surprins un moment 
in mijlocul terenului, la o accidentare, pentru a da 
indicații suplimentare la... 3—0. „Sportul" de ieri s-a 
apărat cu o asprime care a mers pînă la anularea 
lui Dudu Georgescu și a atacat printr-un vîrf de 
atac irezistibil — l-am numit pe Mircea Sandu — 
in care s-au adunat toate energiile irosite în car
cera stoperului de ieri.

A patra surpriză se numește Dinamo. Nu știm dacă 
insuccesul de ieri se datorează și voiajului de la 
Salonic, dar Dinamo a fost ieri umbra echipei pe 
rare o cunoaștem. Se spune că a lipsit Dumitrache. 
Fără îndoială, Dinamo fără Dumitrache este un tri
cou fără emblemă. Dar poate că într-o măsură și 
mai mare a lipsit Mircea Lucescu, adică jucătorul 
care timp de 5 ani a fost mult mai mult decit s-a 
susținut, cu un uimitor hiatus al fair-play-ului, adică 
doar un bun cunoscător de limba engleză.

loan CHIRILA

GOLGETERI
8 GOLE'RI : Nesșorovici (C.S.M. 

Reșița) - 1 in 11 m
5 GOLURI : Năstase (Steaua). M 

Sandu (Sportul studențesc»
4 GOLURI : Adam (C.FR. Cluj). 

Neaga (Rapid). D. Georgescu (Dina
mo) — 1 din 11 m.
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TURNEUL RUGBYȘTILOR ROMÂNI ÎN ARGENTINA

k DOUA PARTIDĂ, SCOR EGAL (10-10)
SELECȚIONATA ORAȘULUI BUENOS AIRES

> J

IN
CU

BUENOS AIRES. 2 (prin telex) — 
Rugovșrii români, afiați in turneu 
in Argentina. au susținut, sâmbătă, 
cel de al doilea mea. In progra
mul echipei noastre a survenit o 
schimbare, astfel că adversară a fost 
selecționata orașului Buenos Aires 
și nu reprezentativa națională a

LOTUL NAȚIONAL 
PLEACĂ AZI ÎN

DE FOTBAL 
IUGOSLAVIA

Aseară, după consumarea etapei a 
V-a a Diviziei A de fotbal, cei 17 jucă
tori selecționați in lotul national (RA- 
DUCANU, IORDACHE —. portari ; 
SÂTMAREANU, ANTONESCU. 
SAMEȘ, DINU. VELEA. N. IONES- 
CU — fundași ; DUMITRU, BEL- 
DEANU. RADU NUNWEILLER — 
mijlocași ; TROI, DOBRIN, DUMI
TRACHE, DUDU GEORGESCU, 
IORDANESCU, ȚARALUNGA — 
înaintași), s-au reunit la București, 
în vederea deplasării pe care o vor 
face azi, în Iugoslavia. Ei urmează 
să susțină miercuri, la Novi Sad, 
o partidă de verificare în compa
nia formației locale Vo.jvodina, 
care evoluează în prima ligă a 
campionatului iugoslav. Antrenorii 
reprezentativei noastre, Valentin 
Stănescu și Robert Cosmoc acordă 
o deosebită atenție acestui, joc — 
test important al tricolorilor inain-

tea decisivei intîlniri de la 26 sep
tembrie, cu echipa R. D. Germane, 
din cadrul preliminariilor campio
natului mondial.

Azi se reunesc în Capitală și 
loturile de tineret sub 23 și sub 21 
de ani. Antrenorul primului lot, C. 
Drăgușin, a convocat următorii ju
cători : Cavai, Batori — portari, 
Anghelini Tănăsescu, Dobrău, Fi. 
Marin, Hajnai, Crîngașu —fundași, 
Sătmăreanu II, Ion Ion, Marin Ste- 
lian, — mijlocași, Anghel, Gherghe- 
li, Răducanu, Năstase, Radulescu 
— înaintași.

Lotul sub 21 de ani (antrenor 
I. Voica) are următoarea alcătuire: 
Costaș, Lăzăreanu — portari, Po- 
rațchi, G. Sandu, Grigoraș, Matei, 
Lucuță. — fundași, Iovănescu, T. 
Stoica. Soica, Rișniță — mijlocași, 
Crișan, Caniaro. Dobre, Dănilâ și 
M. Sandu — înaintași, _

țării gazdă, cum era prevăzut, par
tida dintre cele două formații ur
mînd să aibă loc abia miercuri.

Din nou. un foarte numeros pu
blic — peste 10 000 de spectatori 
— a ținut să fie prezent la întâlni
rea dintre cele două garnituri, care 
s-a desfășurat pe stadionul Fero- 
carrilo.

în prima repriză, cei care au 
dominat mai mult, care s-au im
pus prin acțiuni percutante desfă
șurate pe linia de treisferturi, prin 
cîștigarea mai multor baloane la 
grămadă si în tușă au fost rugbyș- 
tii români. Ei au încheiat prima 
parte a întîlnirii cu avantaj, ca ur
mare a punctelor înscrise de Nica, 
dintr-o lovitură de picior căzută și 
o lovitură de pedeapsă. Totuși, 
sportivii argentinieni au dat o re
plică dîrză, reușind să reducă din 
handicap prin încercarea lui Perez. 
Așadar. 6—4.

O dispută la fel de pasionantă 
au oferit rugbyștii ambelor echipe 
și în cea de a doua repriză. A fost, 
de această dată, rîndul gazdelor să 
aibă mai mult inițiativa. Ei s-au 
lovit, însă, de apărarea fermă a 
românilor, care au reușit să blo
cheze atacurile argentinienilor. Sco
rul final al întîlnirii a fost stabilit 
de Durbac, care a culcat balonul 
in terenul de țintă advers la capă
tul unei spectaculoase combinații, 
și de Magan și Morgan pentru se
lecționata orașului Buenos Aires, 
care au transformat precis două lo
vituri de pedeapsă Deci, 10—10 
(6—4).

Antrenorii D. Rădulescu și D. Io- 
nescu au utilizat următorii jucători 1 
Durbac — Constantin, Motrescu — 
Nica, Teleașă, Nicolescu, Florescu— 
Postoiache, Fugigi, Atanasiu — Du
mitru, Dărăban — Dinu, Popovici 
(Iorgulescu), Ciornei.
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IN MECIUL CU ITALIA

România —
telefon, de la

a putut fi în
dată I De cîte

Ieri, 
' BELGRAD, 2 (prin 
trimisul nostru).

Așadar, tradiția nu 
vinsă nici de această
ori selecționata Italiei s-a aflat în 
drumul reprezentativei române, fie 
la turneul olimpic de polo' (în 1960 
și în 1964), fie la campionatul eu 
ropean (1962 și 1966), „7”-le trico
lor a pierdut la limită. Așa s-a pe
trecut și sîmbătă, cînd reprezentan
ții noștri au părăsit piscina de la 
Tașmajdan întrecuți la un gol dife
rență (4—5). I-am urmărit, atent pe 
jucători cu cîteva ore înaintea a- 
cestei partide decisive. Erau în
crezători în forțele lor și nerăbdă
tori. Dar la prezentarea formațiilor, 
în timp ce italienii salutau relaxați 
publicul, românii se arătau nervoși. 
Imediat după semnalul de începere 

[cînd italienii au luat mingea de la 
centru (și aveau să repete aceasta 
de două ori) trecînd la atac, i-am 
văzut pe poloiștii noștri așezîndu-se 
în zonă, lăsîndu-și adversarii să 
manevreze în voie, să se apropie 
adesea nestingheriți de noarta lui 
Huber. Prin această tactică, nemo
dificată pînă la fluierul final (an
trenorul Grintescu ne declara la 
sfîrșit : ,.Era singura modalitate de 
a evita eliminările în fața italienilor 
care sînt maeștri în simularea faul
turilor”), formația țării noastre a 
cedat, în mod deliberat inițiativa. A 
fost un punct pierdut în fața oa
menilor lui Lonzi

Poloiștii italieni. în majoritatea 
timpului aflați în atac, au început 
cu șuturi puternice, cărora Huber 
Ie face față cu brio. Dar a fost su
ficientă o neînțelegere, între Po
pescu șf Lazăr. pentru ca S. Mar- 
sîni să deschidă scorul : 1—0 pen-

Israel 72-/
Italia. Am
prin C. Rusu, într-un moment 

cînd G. Marsini era eliminat. Ace
lași C. Rusu avea să comită, in a 

‘ doua repriză, a treia greșeală per
sonală. fiind eliminat definitiv. Ba- 
racchini a marcat (2—1) dnd mai 
avea doar patru secunde de atac 
(!). iar apoi, din nou in superiori
tate numerică, italienii au majorat 
scorul (3—1) prin S. Marsini. Au 
urmat două faze de „om în plus”, 
de această dată în favoarea româ
nilor. La prima, Lazăr a tras în 
blocaj, iar la a doua. Cl. Rusu a 
reluat din apropiere (3—2).
Situația, de loc roză în acel mo

ment, nu i-a descurajat pe jucăto
rii noștri. Ei încep al treilea „sfert" 
dornici să echilibreze situația și 
marchează prin Slavei, la „om în 
plus" (3—3). încurajați și de faptul 
că Huber s-a dovedit în cele mai 
multe cazuri imbatabil, reprezentan
ții țării noastre se năpustesc or
bește în ofensivă. A fost o altă 
mare eroare pe care, indiferent cît 
a greșit arbitrul Pohlman (R.F.G.) 
în continuare, n-o putem uita. V. 
Rus și Popescu sînt pe rînd elimi
nați în atac (!) și adversarii, cu 
doi oameni în plus, iau conduce
rea : 4—3 (Aversa). Apoi. Rus a 
fost din nou eliminat,, dar Huber 
a apărat totul. Tot Rus, scăpat pe 
contraatac, a ratat în ultima re
priză situația meciului: singur cu 
Alverani. la 2 m, a șutat în bară... 
Dar emoțiile erau departe de a fi 
trecut. Schervan. scăpat și faultat 
de Baracchini, a fost eliminat tot 
în atac (!). în secundele următoare. 
Huber a intervenit cu succes la șu
tul lui De Magistri, apoi la al lui 
Simeoni erau doar

tru 
de,

egalat relativ repe-

Sportul
IN PREZENTA UNEI NUMEROASE ASISTENTE, LA PRAGA.

douâ secunde pină la încheierea 
fazei. S. Marsini a mai înscris un 
punct: 5—3. Pină la sfîrșit Zamfi- 
rescu a ratat un penalty, iar Lazăr 
a marcat din apropiere și formația 
Italiei a obținut o victorie merita
tă cu 5—4.

Duminică dimineață, intîlnind for
mația Israelului, românii au cîsti- 
gat la scor : 12—1 (3—0, 3—1, 3—0, 
3—0) — prin golurile înscrise de 
Popescu 6, Frîncu 3. CI. Rusu 2, 
C. Rusu. Alte rezultate; Iugosla
via — Anglia 9—0. U.R.S.S. — Aus
tralia 9—3, Australia — Anglia 4-1 
în grupa A : Grecia — R.F.G. 1—1, 
S.U.A — Cuba 4—3. Cuba — Gre
cia 7—2 în grupa C. Formația Ro
mâniei va susține următoarea par
tidă marți după amiază, cu Spania.

în concursul de sărituri, fetele 
au început întrecerea la trambuli
nă. După primele salturi, conduce 
Jenie Chandler (S.U.A.) cu 184,59 p. 
Reprezentantele noastre ocupă locu
rile 19 (Prelipceanu 144,03 p) si 20 
(Decuseară 142,59 p).

Adrian VASILIU

A ÎNCEPUT spartachiada de vara

PRAGA, 2 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Ziua însorită de duminică a fă
cut parcă mai frumoasă ambianța 
sportivă a deschiderii celei de a 
treia Spartachiade de vară a arma
telor prietene. Cu mult timp înain
tea începerii serbării, stadionul 
Strahov era arhiplin.

La ora 14 și-au făcut apariția 13 
elicoptere purtind fiecare steagul 
unei țări participante și unul al 
Spartachiade:. Pe cele 3 porți ale 
imensului stadion intră coloane de 
motocicliști. 
ne în care 
fanții celor 
ză în fața 
care sînt prezenți personalități ale 
vieții politice și militare ale R. S. 
Cehoslovace, oaspeți de peste ho
tare.

între timp, își fac apariția 12 a- 
vioane ale forțelor armate ceho
slovace, care zboară în plină viteză 
la joasă înălțime. După ce se in-

urmate de autocamioa- 
au luat loc reprezen- 
12 țări. Ele se alinia- 
tribunei centrale, în

CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBYif
Echipele de rugby din prima di

vizie au fost angrenate, ieri, în- 
tr-o nouă etapă a „Cupei F.R.R.". 
rezultatele indicînd confruntări echi
librate. In Capitală, terenul „Par
cul Copilului" a fost gazda unui 
cuplaj, în care au evoluat forma
ții cu o bună carte de vizită : Gri- 
vița Roșie — Politehnica Iași 3—3 
(3—0) și Steaua — Sportul Studen
țesc 11—9 (7—3). La Sibiu, C.S.M. 
a primit replica formației Univer
sitatea Timișoara, partida termi-

nîndu-se la 
La Bîrlad, 
s-a prezentat la meciul ce trebuia 
să-l susțină cu echipa locală Rul
mentul, astfel că înregistrăm pri
mul „eveniment" neplăcut în a- 
ceastă întrecere.

egalitate : 10—10 (6—0). 
Vulcan București nu

tonează Imnul de stat al țării gaz
dă, se rostesc cuvîntări, care mar
chează deschiderea marilor între
ceri sportive. Pionierii cehoslovaci 
oferă flori sportivilor oaspeți. în 
aplauzele întregului stadion într-o 
mașină deschisă este purtată șta
feta Spartachiadei, care din 23 au
gust a pornit de la Pasul Dukla — 
simbol al victoriei antifasciste. Ea 
este purtată de atletul Dușan 
Moravcik, care urcă scările tribunei 
și aprinde urna. în care flacăra 
va arde pe toată perioada compe
tiției. într-o liniște solemnă, maio
rul Ladislav Falita, vicecampion o- 
limpic la tir, rostește jurămîntul. 
Se intonează Internaționala și apoi 
12 salve de tun răsună în văz
duh, subliniind și în acest fel mo
mentul festiv. Cele 12 delegații 
străbat stadionul, trecînd prin fața 
tribunei centrale, unde sînt salu
tați în limbile țărilor respective t 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
Ungaria, R. P. Mongolă. R. D. Ger
mană. Polonia, România, Somalia, 
U.R.S.S., R. D. Vietnam, coloana 
fiind încheiată de reprezentanții ță
rii gazdă.

Festivitatea se termină printr-o 
splendidă acrobație aviatică, ur
mărită cu viu interes de asistență. 
Din elicoptere sînt lansați 12 pa- 
rașutiști, care în timpul plutirii fac 
diverse exerciții, aterizînd la un 
punct fix din centrul stadionului.

Spartachiada de vară a armate
lor prietene a început !

Ion OCHSENFELD

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCROS AL SEZONULUI

i IN SERIA l-SCHIMBAHE DE LIDER
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METALUL PLOPENI
A TRECUT IN FRUNTE

prima Jprmațte. Foto : Vasile BAGEAC
Apărarea stqțiențiloi' bucurefteiă surprinsă âin 
meciul Dinamo București — Unicersi:z:ea Bu

a ii ■ )•
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DISPUTE ECHILIBRATE IN A DOUA RUNDĂ
A „CUPEI DE TOAMNĂ* LA HANDBAL

Ieri s-au disputat jocurile celei de a H-a etape din cadrul „CUPEI 
DE TOAMNĂ", competiție rezervată formațiilor masculine H feminine de 
divizia A. Iată o scurtă prezentare a

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA BUCUREȘTI 13—12 
(5—3), în prima repriză dinamo- 
viștii n-au avut, practic, nici un 
fel de probleme cu atacul studen
ților — lipsit de un coordonator 
inspirat și cu o linie de 9 m fără 
vigoare. Simpla supraveghere a cir
culației nesfîrșite adoptate de uni
versitari și fructificarea promptă a 
gafelor (făcute cel mai des de Tîr- 
niceru și Schibschid) au oferit e- 
chipei dinamoviste atuul cel mai 
bun pentru declanșarea atacurilor. 
Scorul înregistrat la pauză (5—3) 
părea că va crește vertiginos în fa
voarea gazdelor, dar iată că an
trenorul E. Trofin (admirabil pen
tru ambiția și iscusința cu care-și 
conduce echipa chiar și acum cînd 
dispune numai de jucători tineri, 
fără o valoare deosebită) operează 
cîteva 
țîndu-î în teren pe Traian Gabriel, 
Baican 
șese să învioreze jocul formației lor 
și laude se cuvin a fi acordate mai 
ales lui Tr. Gabriel, care își aduce 
team-ul la un avantaj nesperat

modificări inspirate, trimi-

și N. Marin. Aceștia reu-

jocurilor :
(min. 45 : 9—7. min. 46: 10—8). Di
namo viș ti i se regrupează, insă, re
vin la apărarea bărbătească din 
prima repriză și găsesc resurse să 
egaleze, iar în final, grație lui Ti
tus Moldovan, ei înscriu punctul 
victoriei. O victorie la limită, dar 
pe deplin meritată, la care și-au 
mai adus aportul Filipescu. Sa- 
mungi, Dinea și portarul Tamaș. 
Principalii realizatori : Moldovan 
(5) — Dinamo, respectiv Tr. Ga
briel (4). Au condus D. Racoveanu 
și I. Ionescu. (al. h.).

A.S.A. TG. MUREȘ — INDEPEN
DENȚA SIBIU 25—14 (11—7). Meci 
frumos, de bun nivel tehnic, în 
care echipa gazdă și-a dominat co
pios adversara. Cele mai multe 
goluri au înscris : Feher (6) și 
Mușca (5) pentru A.S.A.. respectiv 
Schmidt (6) și Roth (3). Au condus 
G. Lungu și H. Boschner (Brașov). 
(A. SZABO — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — C.S.U GA
LAȚI 10—10 (6—6). Meci dîrz dis
putat, echilibrat de la început și 
pină la sfîrșit. în care studenții au 
obținut un punct nesperat, dar pe 
deplin meritat. O mențiune pentru

SUCCES AL CANOTAJULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

CU
și 
a 

D.

după primii 500 de metri, se aflau 
pe poziția a treia, avînd în față 
echipajele din R. D. Germană și 
Noua Zeelandă. La 1000 de metri, 
adică la jumătatea cursei, Oanță și 
Grumezescu merg „cap la cap" 
ambarcațiunea neozeelandeză 
ambele echipaje luptă pentru 
„prinde" din urmă barca R.
Germane. Ele reușesc acest lucru 
la 1500 m, unde ordinea devenise : 
Noua Zeelandă. la o secundă și 
jumătate România și apoi R. D. 
Germană. întrecerea pe ultimii 500 
de metri a căpătat o desfășurare 
de-a dreptul dramatică. Oanță și 
Grumezescu măresc ștrocul, vădind 
resurse impresionante, iar schifiștii 
din Noua Zeelandă încearcă cu dis
perare să se mențină în frunte, dar 
cedează epuizați, fiind întrecuți cu 
o lungime de barcă pe linia de 
sosire. în spate, campionii olimpici 
nu mai pot rezista nici ei tempo- 
ului infernal sosind abia pe locul 
IV. Iată ordinea și timpii înregis
trați în această probă : 1. ROMÂ
NIA (ILIE OANȚĂ—DUMITRU 
GRUMEZESCU) 7:39.10 — campi
oană europeană pe 1073 : 2. Noua 
Zeelandă 7:42.63 ; 3. R. F. Germa
ni» 7:43,33 ; 4 R. D. Germană
7:43,62 ; 5. Polonia 7:47.83 ; 6.
U.R.S.S. 7:52,98.

în finala probei de 2+1, din nou 
emoții pentru delegația română. 
Ramerii Ștefan Tudor, Petre Cea- 
pura și cîrmaăul Gheorshe Gheor-

ghiu au încercat să atingă prima 
treaptă a podiumului de premiere, 
dar forma excelentă a echipajului 
U.R.S.S. (care a și cucerit titlul) 
și sensibilul avantaj al reprezen
tanților R. D. Germane i-au făcut 
pe băieții noștri să sosească pe lo
cul trek Este de notat faptul că ei 
i-au depășit pe schifiștii cehos
lovaci (frații Zvoianovski) meda- 
liați cu argint la Munchen și că 
sportivii din R. D. Germană deți
neau în această probă titlul olim
pic. Clasament : 1.
2. R. D. Germană 
MANIA 8:15,67 ;
8:24,02 ; 5. Franța 
lonia 8:25,7+

în cea de a treia probă în care 
concura un echipaj românesc,4 fx. 
reprezentanții noștri E. Tușa, E. 
Gali, A. Mitarcă și Fr. Papp au 
evoluat sub posibilități, ocupînd 
locul VI. Iată și ordinea sosirii : 1. 
R. D. Germană 6:56,67 ; 2. l -R-S.S. 
7:00,55 : 3. Norvegia 7:01,85 ; 4.
R. F. Germania 7:02,74 ; 5. Suedia 
7:08,35 ; 6. România 7:19,20.

în celelalte finale, medaliile au 
fost cucerite astfel : SCHIF SIM
PLU : 1. P. Kolbe (R. F. Germania) 
8:02,77 : 2. Z. Butkus (U.R.S.S.) 
8:05.87 ; 3. W. Guldcnpfening (R, 
D. Germană) 8:07,09 : 4+1 RAME : 
1. U.R.S.S. 7:08,17: 
mană 7:18.20; 3.
7:18,81 ; 2. VÎSLE :
mană 7:26,95 ; 2. U.R.S.S. 7:33,97 ;
3. Anglia 7:41.87 SCHIF 8 + 1 : 1. 
R. D. Germană 6:19,02 : 2. Cehos
lovacia 6:33,19; 3. U.R.S.S. 6:36,14.

U.R.S.S. 8:09,83; 
8:13,42; 3. RO- 

4. Cehoslovacia 
8:25,55 ; 6. Po-

2. R, D. Ger-
Cehoslovacia

1. R. D. Ger-
U.R.S.S.

I
CEHOSLOVACUL JIRI KOMAREK

învingător in valea răcădăului
I
I

forma celor doi porter: — Bogolez 
iDinamo’ p Biata (CS.UX Prrnei- 
pai-i realizatori : Menmer (S) pen
tru gazde și Vădan (4) pentru oas
peți. Au condus I Covaci și C. Bur
că (București). (C GRUIA — e«- 
resp).

POLITEHNICA TTMISOABA — 
rNTVEKSITATEA CLUJ 16—13 
(8—5). în ti Ini rea a plăcut specteto- 
rilor, datorite ambiției ambelor for
mații, a fazelor frumoase și rapide 
țesute la fiecare poarte. Beneficiind 
de un plus de precizie în atac, lo
calnicii au păstrat majoritatea tim
pului inițiativa, obținind o victorie 
clară. Principalii realizatori : Cristi
an (5) și Timpu (4) — Politehnica, 
respectiv Buruc (5). Au condus I. 
Cretu și I. Crîsnic (Petroșani). (P. 
ARCAN — coresp.).

C.S34 REȘIȚA — MINAUR BA
IA MARE 13—18 (6—ÎS).

FEMININ
CONFECȚIA — UNIVEBSITA. 

TEA IAȘI 15—13 (8—7). Deși se 
părea că vor obține o victorie co
modă (min. 9; 5—1. min. 15 : 6—2), 
textilistele au trebuit să se între
buințeze serios pînă în finalul par
tidei. Principalele realizatoare; A- 
dochiței (6) și Zamflrache (4) — 
Confecția, respectiv Deleanu (4). Au 
arbitrat C. Cristea (Constanța) și 
I. Antohi (Brașov).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 9—6 (3—3). Jucătoarele de 
la Constructorul au reușit să cîș
tige, confirmînd forma bună mani
festată în prima etapă a competi
ției. Principalele realizatoare : Oțo- 
iu (4) de la cîștigătoare, Damian și 
Ștefan cîte 2 de la învinse. Au con
dus T. Șchiopu și R. Flicher (Ti
mișoara). (A. PETRE — coresp.).
VOINȚA ODORHEI — RULMEN

TUL BRAȘOV 10—6 (5—4). Meci a- 
nost, încheiat cu victoria facilă a 
Gazdelor. Principalele realizatoare : 
Teglaș (6) — Voința, respectiv Că
ciulă (4). (A. PIALOGA — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 12-10 (8-5).

I.EJFS. — RAPID BUCUREȘTI 
9—8 (3—5).

C.S.M SIBIU — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 9—3 (5—5).

Brașov, 2 (prin telefon). Aproa
pe 8.000 de tineri și vîrstnici au 
populat duminică Valea Răcădăului 
pentru a asista la primul concurs 
internațional al sezonlui. Publicul 
nu a avut ce regreta deoarece con- 
curenții 
U.R-S.S. 
puri de 
nalitate 
ceri atractive la care au contribuit 
și brașoveanul P. Lucaei și, în mai 
mică măsură, cîmpineanul C. Go
ran și tinărul ploieștean Gh. Barbu. 
Spre sfîrșitul primei manșe duelul 
pentru victorie dintre cehoslovacul 
Jiri Komarek și sovieticul Stanis
lav Lovin a fost de-a dreptul elec
trizant. cei doi alergători fiind. aț,,. 
piaudați la scenă deschisă. învingă- , 
WT", J. Komarek. a avut de în
fruntat in, j-jnda a doua asaltul a- 
>rgătorilor sovietici. în final, cu 
toate că s-a produs o defecțiune 
tehnici la „mașina" lui Komarek 
(i-a sărit 
făcut uz 
tehnic și 
cu metru 
sar. cîștigind în clasamentul gene
rai al celor două manșe la o dife
rență de numai o secundă.

L« clasa națională pînă la 500 
cmc. in lupta dintre eternii rivali 
P Filipescu (campionul' republican 
al probe:) și Tr. Moașa, urmăriți 
duminică de defecțiuni tehnice, a 
apărut D. Motișan, ieșind învingă
tor detașat

Clasament: 250 cmc — 1. J. Ko
marek (Cehoslovacia), 2. Stanislav 
Lovin (U.kSS), 3. P. Lucaci (St. 
roșu Bv), 4. Iuri Egorov (U.R.S.S.) 
5. C- Goran (Poiana Cimpina), 6. 
Gh- Barbu (Locomotiva Ploiești); 
pină U 500 cmc: 1. D. Motișan (Vic-

din Cehoslovacia și 
(posesori ai ultimelor ti- 
motociclete, cu o funcțio- 

sporită) au furnizat între-

i „mașina" lui Komarek 
lanțul), acesta însă a 
de întregul său arsenal 
fizic, s-a apropiat metru 
de principalul său adver-

I

tăria Moreni), 2. Tr. Moașa (St- roșu 
Bv.), 3. M. Iordan (Victoria Mo
reni).

Revanșa concursului, programată 
duminica viitoare la Moreni, se a- 
nunță mai interesantă, întrucît la 
această reuniune vor participa și 
Șt. Chițu, M. Banu și doi alergă
tori din R.P. Ungară-

Traian IOANIȚESCU

RAPID BUCUREȘTI-
GORNIK (POLONIA)

5-4 LA HALTERE
festivităților sportive 

cu prilejul împlinirii 
de la înființarea clu- 
București, ieri a avut 
Ciulești o interesantă 
haltere dintre formația

în cadrul 
organizate 
a 50 de ani 
bului Rapid 
loc în sala 
reuniune de 
feroviară și Gornik din Polonia. în 
final, scorul a fost favorabil Ra
pidului cu 5—4 (oaspeții n-au pre
zentat ccincurenți la două catego
rii). Cele mai bune rezultate le-au 
obținut A. Miuț (cat. 67,5 kg) — 
262,5 kg. Gh. Mîinea (75) — 275 kg. 
Șt. Pmtilie (90) — 280 kg, de la 
Rapid, respectiv, E. Grzywinski (60)
— 230 kg., - - - ‘
— 310 kg, 
kg și St. 
campionul
— 315 kg 
Ia „aruncat"). (T. R.)

I
i

I
I
I
I

(Flaher l-a accidentat grav pe por
tarul tîrgoviștean Stan). Au înscris 
Harapu (min. 30) și Kallo (min. 80). 
A arbitrat foarte bine A. Miinich — 
Buc. (M. Avanu — coresp.).

DINAMO SLATINA — TRACTO
RUL BRAȘOV 0—0. 4500 de spec
tatori au urmărit o partidă modes
tă ca factură tehnică, (C. Ghițes- 
cu — coresp.).

METROM BRAȘOV — FLACĂRA 
MORENI 2—1 (2—1). Foarte multe 
ratări în acest joc, în care brașo
venii, fiind mai insistenți, și-au 
asigurat succesul în prima repriză, 
prin Gane (min 9) și Ferenț (min. 
34). De la oaspeți a înscris Gruia 
(min. 17). A condus satisfăcător I. 
Banciu — Sibiu. (V. Secăreanu — 
coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — CAR- 
PAȚI BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat în min. 36, de 
Cristache. A arbitrat bine G. Re- 
tezan — București, (A. Pană — 
coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 5—0 
(1—0). Meci fără istoric. Au înscris: 
Filip (min. 20, 53), Feher (min. 61, 
78), Drăgoi (min. 66). A condus 
bine I. Soos — Tg. Mureș. (B, Stoi- 
ciu — coresp.).

1. GAZ MET. MEDIAȘ
2. Chimia Rm, Vulcea
3. Tractorul Brașov 

4—5. Dunărea Giurgiu
Flacăra Moreni

6. S.N. Oltenița
7. C.S.M. Sibiu
8. Metalul București
9. Carpați Brașov

10. C.S. Tîrgoviște
11. Met. Drobeta Tr. Sv.
12. Nitramonia Făgăraș
13. Progresul Buc.
14. Metrom Brașov
15. Dinamo Slatina
16. Electroputere Cv.
17. Minerul Motru
18. Autobuzul Buc.

SERIA I
1 DELTA TULCEA — C.S.M. SU- 
I CEAVA 0—0. Ambele formații au 
practicat un fotbal spectaculos. 
Gazdele au dominat mai mult, dar 

| infructuos. A arbitrat foarte bine 
I C. Niculescu — București. (N, An- 

ghelidis — coresp.)
C.F.R. PAȘCANI — VIITORUL 

VASLUI 0—0. Meci slab. Feroviarii 
au atacat mai mult, dar ocaziile 
lor de gol au fost spulberate de 
portarul vasluian. Grigoraș. în 
min. 40, Otic (C.F.R.) — eliminat 
pentru ■ lovirea adversarului. A ar
bitrat satisfăcător V. Paladescu — 
Galați. (C. Enea — coresp.)

METALUL PLOPENI — CELU
LOZA CĂLĂRAȘI 3—0 (2—0).
Victorie netă, meritată. Au mar- 

I cat Rădulescu (min. 39 și' 79), A- 
lexe <min. 2). A condus. satisfă
cător V. Băruță — P. Neamț. (I. 
Tănăsescu — coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PE
TROLUL MOINEȘTI 2—1 (1—1).
Joc frumos, urmărit de 4 000 de 
spectatori. Au înscris: Mustață
(min. 15), Gheorghe (min. 80), pen
tru Ceahlăul, respectiv Fierea 
(min. 30). A arbitrat bine C. Teo- 
dorescu — Buzău (D. Nemțeanu- 
coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — OȚE
LUL GALAȚI 5—0 (2—0). Au mar
cat : Traian (min. 31), 
(min. 34, din- 11 m), Mihalache
(min 55) Ologu (min. 68 și 82). 
A condus bine M. Buzea — Bucu
rești (N, Costin, — coresp.)

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
CARAIMANUL BUȘTENI 0—0. 
Joc modest. Localnicii au dominat, 
categoric, teritorial (19—1, raport 
de cornere). Portarul Bucur (Ca
raimanul) a apărat excelent. In 
min. 69, Podeț. Constructorul a 
fest eliminat, pentru lovirea ad
versarului. A condus corect Gh. 
Vasilescu II — București (Gh. Ar- 
sene — coresp.)

C.S.U. GALATI - 
ROMAN 3—0 (1—0), 
evoluat foarte bine, 
repriza a d®ua. Au 
(min. 12), Marinescu 
Bezman (min 74) în

) — eliminat pentru 
atitudine necorespunzătoare la 
dresa arbitrului N. Moroianu 

a condus bine. V.
coresp.) 

BACĂU — F.C.
(1—0). Meci de bun ni- 
Ploaia a creat dificul- lui M. Bădulescu

Stan — coresp.).
OLIMPIA ORADEA — CORVI

NUL HUNEDOARA 0—0. Joc de 
nivel tehnic mediocra — în care

■ gazdele au atacat în permanență. 
A arbitrat bine Gh. Vereș — Cluj. 
(V. Sere, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL CAVNIC 3—0 (1—0).
Joe la discreția gazdelor. Au înscris 
Livciuc (min. 29, din 11 m). Staicu 
(min. 73) și Roman (min. 75). A 
condus f. bine Gh. Micu — Tg. 
Jiu. (M. Vîlceanu — coresp.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ —
U. M, TIMIȘOARA 1—0 (0—0).
Partidă de bun nivel tehnic. Gaz
dele au atacat mai insistent, reu
șind să înscrie prin Vraja (min. 62) 
A condus, cu scăpări. A. Pop — 
Cluj. (C. Olaru — coresp.)

C.F.R. ARAD — TEXTILA O- 
DORHEI 3—2 (0—1). Meci echili
brat, Localnicii și-au apropiat vic
toria în ultimele 10 minute. De re
marcat faptul că, din min. 31, oas
peții au jucat în 10 oameni, prin 
eliminarea lui Laszlo II. Au mar
cat Bermezer (min. 
(min. 83), Gyenge (min. 85) pentru 
C.F.R., respectiv, Balint (min. 25) 
și Laszlo I (min. 54). Ă condus 
Gh. Cojocaru — Tr. Severin 
(Șt. Iacob — coresp.)

OLIMPIA SATU MARE 
BIHOR 1—0 (1—0). Gazdele au 
fructificat, din marile ocazii avute, 
o singură dată, prin Both (min. 35, 
din 11 m). A condus foarte bine
V. Topan — Cluj. (Șt. Vida — 
coresp.)

ARIEȘUL TURDA — MINERUL 
ANINA 1—1 (0—0). Localnicii au 
dominat majoritatea timpului, însă 
atacanții au ratat din poziții bune. 
Au înscris î Ghețan (min. 83) pen
tru gazde, respectiv Macai (min. 
52), A condus, cu . scăpări. Gh. 
Racz — Brașov. (P. Lazăr — 
coresp.)

INDUSTRIA SÎRMEI .GÎMPIA 
TURZII — MUREȘUL DEVA 2—0 
(1—0). Joc frumos, prestat de 

ambele echipe. Au înscris i Colovț 
(min. 18) și Munteanu (min. 72). 
A arbitrat, slab, D. Munteanu — 
Reșița. (P. Țonea —• coresp.)

GLORIA BISTRIȚA 
RIA --------
s-au 
atac, 
prin 
min. 
format o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat bine, M. Fediuo — Su
ceava (I. Toma — coresp.),

4 3 10
4
4
4
4
4
4
4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

IBezman (mm 
potă (Victoria)

Savancea

310 8—2 
3 0 1 10—4 
2 11 3—1 
2 11 6—5
2 ' ‘ '
2
2
2
2
2
2
1
0
1
1
10 3
10 3

1 1
1
1
0
0
o 
o
1 2
3 1
1 2
1 2

1
1
2
2
2
2

ETAPA VIITOARE O.

VICTORIA
Studenții au 
îndeosebi în 
marcat Nan 
(min. 51) și 
min. 51, Ca-

a- 
(Plo- 
Ște-

i dresa arbit- 
j 'iești), care 

fănescu —

I ȘTIINȚA
LĂȚI 2—0 
vei tehnic.

Ități ambelor echipe. Au marcat 
Căstoianu (min. 38), autogol, și Ru- 
giubei (min. 54). Foarte bine a 

- Ploiești.I arbitrat E. Vlaiculpscu — 
(Gh. Dalban — coresp.)

I
«

I

GA-

- METALUL
Localnicii au 
Golurile au

P. Korusiewicz (82,5) 
H. Zieba (110) — 295 
Grabowski (+110) —
Poloniei la supergrea 
(130 la „smuls" și 185

I
I
I
I

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS AL JUNIORILOR I
VIRGINIA RUZICI - TRIPLA

CAMPIOANA A TARII
• Metiuri aprig disputate in ultima

Duminică, în ziua disputării celor 
7 finale pentru desemnarea campio
nilor de juniori ai țării la tenis pe 
anul 1973, spectatorii prezenți în 
parcul Progresul au asistat la me
ciuri atractive, de bun nivel teh
nic. Finala probei de simplu băieți 
(15—16 ani), i-a adus în fața fileu- 
lui pe S. Orășanu (Constructorul Hu
nedoara) și M. Mîrza (Progresul). 
Cei doi jucători stîngaă au avut, pe 
rînd, în primele două seturi, iniția
tiva: mai întii 8—6 pentru Orășanu, 
apoi 8—6 pentru Mîrza. Abia în se
tul trei, jucătorul hunedorean (an
trenor I. Crișan) a reușit sâ se dis
tanțeze și să cîștige cu 6—3. Re
zultat final : 8—6, 5—8. 6—3 pentru 
Orășanu, care a devenit astfel cam
pion de juniori al țării la catego 
ria 15—16 ani.

în finala probei de 17—18 ani s-au 
întîlnit Florin Manea (Dinamo Bucu
rești) și Costel Curcă (Progresul). A 
fost un meci foarte aprig disputat, 
în pofida faptului că Manea a cîști
gat în trei seturi. Tenismanul dina- 
movist a întrebuințat, de-a lungul

zi a întrecerilor
partide, o gamă variată de 

ele,

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 2 SEPTEMBRIE

I. Steaua — Rapid 
II. Dinamo — Sportul studențesc 

m. F.C. Argeș — A.S.A. Tg. M.
IV. PolL Iași — Poli. Tim.
V. „u- Cluj — Univ. Craiova 

VL C.S.M. Reșița — Petrolul
XTL F.C. Constanța — Steagul roșu 

Vin. U.T. Arad —* Jiul Petroșani
IX. S. C. Bacău — C.F.R. Cluj 
X. Delta Tulcea — C.S.M. Suceava

XI. Din. Slatina — Tractorul Bv 
xn. C.F.R. Tim. - Minerul B. M.

XIII. Vulturii — U.M. Timișoara

Fond de premii : 422 956 Iei. 
Plata premiilor va inrepe in Capitală 

de la 1 septembrie Dină la a noiembrie»

în țară de la 10 septembrie pină la 2 
noiembrie 1973 inclusiv.

I
i
i
I

_______ _________ x septembrie) • 
Metrom Brașov — Dinamo Slatina, Au
tobuzul București — Progresul Bucu
rești, Chimia Rm. Vîlcea — Gaz metan 
Mediaș. Electroputere Craiova — Dună
rea Giurgiu, C.S.M. Sibiu — Metalul 
București, Carpați Brașov — Tractorul 
Brașov, Flacăra Moreni — C.S. Tîrgo
viște, Metalul Drobeta 
S. N. Oltenița, Minerul 
monia Făgăraș.

Tr. Severin — 
Motru — Nitra-

SERIA A lll-a
C.F.R. TIMIȘOARA — MINE

RUL BAIA MARE 3—0 (2—0).
Oaspeții au opus rezistență doar în 
prima repriză, cînd au ratat și
două mari ocazii de a înscrie, prin 
Seti și Crișan. Au marcat Grigo- 
rescu (min. 17), Kun (min. 42) și 
Dcsan (min. 70),, Bun arbitrajul 

- Oradea. (Ion

1
2
1
1
2
1
1
1
1
X 
X
1
1

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES 

DIN 2 SEPTEMBRIE 1973

Fond de premii provizoriu : 1195 000 
lei.

Extragerea
Extragerea

25 19
Extragerea

44 32
Extragerea

24
Extragerea

13
Plata premiilor va începe în _ . 

de la 11 septembrie pînă la 2 noiembrie; 
în tară, de la 14 septembrie pină la 2 
noiembrie 1973 inclusiv.

II-a : 38 16 9
36
11

44
20 28

a

a

III-a : 15 41

IV-a : 4 26 45

V-a : 42 18 40

3 27 35 40

41 19 18 12

19 16 17 14

Capitală

acestei 
procedee tehnice, unele dintre 
cum ar fi lovitura de voie și smeci. 
destul de bine puse la punct. In pri
mele două seturi (8—6 și 7—5 pentru 
Manea) Curcă a reușit să se menți
nă permanent la cîte un ghem dis
tanță de Manea, iar cînd era la 
serviciu, egala de fiecare dată. Mai 
mult, în setul trei a avut 5—2 la 
ghemuri și dacă ar fi cîștigat, pau
za care ar fi urmat i-ar fi fost mai 
mult decît binefăcătoare ! Dar Ma
nea a reușit, de la situația de 2—5. 
să cîștige 5 ghemuri. în felul acesta 
el și-a adjudecat setul (7—5) și în- 
tîlnirea, precum și titlul de campion 
al țării.

Dorina Brăștin (U.T. Arad) este 
noua campioană în proba de sim
plu (15—16 ani). Eleva antrenorului 
Ernest Takats a întrecut-o în două 
seturi: 6—3, 7—5 pe dinampvista
bucureșteană Elena Popescu, într-un 
meci la sfîrșitul căruia ne-am con
vins că jucătoarea arădeancă este 
în plin progres.

Virginia Ruzici, după ce a pierdut 
un set (3—6) la colega ei de club, 
Florența Mihai, în finala probei de 
simplu (17—18 ani), le-a cîștigat des
tul de detașat pe următoarele două: 
6—3, fi—1. Virginia Ruzici intră, ast
fel, în posesia titlului de campioană 
a tării.

Cuplul dinamoviștilor brașoveni 
Daraban — C. Barbu, antrenați 
Nonei Racoviță sînt campioni 
țării în proba de dublu masculin, 
reușind să întreacă în finală, în urma 
unei bune evoluții, perechea Russen
— D. Mîrza cu 6—1, 2—6, 6—2, 6—4. 
La dublu fete, perechea campioană 
este Virginia Ruzici — Florența Mi
hai (a cîștigat cu 6—1, 6—0. finala 
cu Dorina Brăștin — Elena Jecu). 
iar Ia dublu mixt titlul de campioa
nă a revenit perechii Virginia Ruzici
— Florin Manea, cîștigătoare cu 6—1, 
6—3, în finala cu Daraban — Flo
rența Mihai.

A. 
de 
ai 
ei

Ion GAVRILESCU
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

GLORIA BUZĂU 
MIJA 2—1 (1—0). 
dominat mai mult, 
fost realizate de Bădin (min. 34) 
și Toma (min. 51) pentru Gloria, 
respectiv. Rențea (min. 68). A con
dus corect T. Oniga 
Soare — coresp.)

MET. PLOPENI 
C.S.M. Suceava 
Gloria Buzău 
Delta Tulcea 
Știința Bacău 
C.S.U. Galați 
Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani 
Celuloza Călărași 
Viitorul Vaslui 
Progresul Brăila 
Constr. Galați 
F.C. Galati 
Metalul Mija 
Caraimanul Bușteni 
Victoria Roman 
Petrolul Moinețti 
Oțelul Galati

ETAPA VIITOARE 
Progresul Brăila 
Oțelul Galați

Iași. (D.

1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 

13—14.

15—16.

17.
18.

3
3
2
2
2
2
2
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4 1

1
1
1
1
1
1
1
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4

10— 1 7
7—2 7
9—5 6
6— 3 6
9—5 5
5—4 4
4— 4 4
2— 2 4
5— 6
4— 8
6— 3
3— 3
1— 3
3— 5
3— 7
3— 7
2— 5
2—11

i

4
4
3
3
3
3
3
3
Z
1

(9. septembrie) : 
___Metalul Plopeni, 

— Constructorul Galați, 
C.F.R. Pașcani — Victoria Roman, Ca
raimanul Bușteni — Viitorul Vaslui, Pe
trolul Moinești — Știința Bacău, F.C. 
Galați — C.S.U. Galați, Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț. Celuloza Călărași
— C.S.M. Suceava, Delta Tulcea — Me
talul Mila.

76) Iuhasz

F.C.
)SERIA A ll-a

BUCUREȘTI —
0—0. Debut bun,

PROGRESUL 
S. N. OLTENIȚA 
cu Progresul forțînd golul, după 
care fazele „calde" au alternat cu 
prea multe momente de... relache. 
Bucureștenii au jucat „bătrînește", 
nu s-au găsit deloc între ei (sub 
orice critică evoluția lui Gașpar, 
Petre Gheorghe și Sandu Ion). 
S.N.O. a aplicat bine lecția deplasă
rii, acționînd atent, cu maturitate 
și ambiție. Excelenți : Păunescu, 
Rateu și Fildiroiu. Bun' arbitrajul 
brașoveanul C. Ghiță (G. R.)

METALUL BUCUREȘTI — ME
TALUL DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (2—0). După 20 de minute de 
joc echilibrat, bucureștenii își cre- 
ază mai bune ocazii de gol, dar 
Georgescu, în min. 21 și 24, ratea
ză. Gazdele își materializează supe
rioritatea prin Prodan (min. 35) și 
Ion Sandu (min. 43), dar în repriza 
secundă — cu toată dominarea in
sistentă — ele nu mai reușesc să 
marcheze. A condus bine C. Prusac- 
Botoșarii (V. Iordache).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 0—2 (0—1). 
Victorie prețioasă pentru vîlceni, în 
urma golurilor realizate de Goj- 
garu (min. 28) și Haidu (min. 52, 
din 11 m). în min. 30, Morovan 
(Electroputere) — eliminat pentru 
lovirea adversarului. A arbitrat bine 
V. Pădureanu — București (V. Po- 
povici — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — MINE
RUL MOTRU 2—0 (1—0). Joc des
tul de echilibrat, de luptă, îngreu
nat din cauza terenului, pe alocuri 
desfundat. Au marcat Dumbreanu 
(min. 30) și Moraru (min. 66). Oas
peții au ratat două mari ocazii, 
prin Manea și Martinovici. A con
dus cu scăpări I. Barbu — Deva. 
(R. Zamfir — coresp.).

C.S. TlRGOVIȘTE — C.S.M. SI
BIU 2—0 (1—0). Meci dinatoic, 
spectaculos, dar și cu scăderi, din 
cauza durităților comise de oaspeți

VICTO- 
CAREI 1—1 (0—1). Oaspeții 
dovedit periculoși pe contra-, 
deschizînd scorul în min. 37, 
Budai. Gazdele au egalat în 
80, prin Gocan, care a trans-

1. VICTORIA CĂREI
2. Olimpia S. Mare
3. U.M. Timișoara
4. Industria s. C. T. 

Vulturii Textila Lugoj 
F.C. Bihor 
Minerul B. Mare 
Olimpia Oradea 
Textila Odorhei 
Gloria Bistrița 
Mureșul Deva 
C.F.R. Arad 
Corvinul Huned.

14—15. Arieșul Turda 
Minerul Cavnic

16. C.F.R. Tim,
17. Minerul Anina
18. Metalurgistul Cugir

ETAPA VIITOARE (9 
Minerul Cavnic — Mureșul 
ria Cărei — Metalurgistul

5.
ti.
7.
8.
9. 

10—11.

12—13.

7—2
4— 0
6-3
5— 2
4—5

3 10
3 0 1
2 11
2 11
2 0 2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1 0 3 3—7

0 2
2 1
0 2

2
2
2
2
2 3—6 3

3
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
6
5
5

7—4 4
7— 5 4
5—4 4
5—5 4
5—5 3 
5—5 3
8— 9 3
2—3 3

2 6—9
2 4—7
2 3—8

septembrie) : 
Deva, victo- 

______  Cugir, F. ; 
Bihor — Textila Odorhei, Minerul Anina
— C.F.R. Arad, U.M. Țimișoara — Cor- 
vlnul Hunedoara, Gloria Bistrița — Olim
pia Oradea, Minerul Baia Mare — In
dustria sîrmei C. Turzii, Arieșul Turda
— C.F.R. Timișoara, Olimpia Satu Mare
— Vulturii Textila Lugoj,

c.
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In etapa de ieri, recordul de goluri
AL ACTUALULUI CAMPIONAT: 28

I
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Șl DUPĂ 3-0 MAI POȚI STUDENȚII BUCUREȘTENI
STEAUA 3(2)
RAPID 2(0J

AVEA EMOȚII...
Cine ar mai fi crezut, după acel 

confortabil 2—0 de la pauză și apt: 
severul 3—0 din minutul 75, că 
Steaua ar mai putea avea emoții 
în această partidă?! Și totuși — 
poate și din cauză că s-au socoti 
prea devreme învingători-. — ste- 
iiștii au trebuit să lupie din greu

Stadionul ,Z3 August"; timp fru
mos; teren bun; cpectaMtl Stoca 
55 000. Au marcat t NÂSTASB f——_ 
33), IOBDANESCU (min. 41 PAN- 
TEA (min. 75), BIȘNIȚA (nun. V. 
NEAGU (min. 87). Raport de cer
nere : 6—18 I! Raporul suturilor la 
poartă : 20—14 (pe span— pcrp; 
8-5).

STEAUA : Iordache — Sătmăreanu 
(min. 72 Iovănescu), Smarandache, 
Sameș, N. Ionescu — ION ION. DU
MITRU — Pantea, IOBDANESCU. 
NASTASE, Tătaru.

RAPID : Râducanu — Pop, Grigo- 
raș, FL. MKRIN, Codrea — M. Ste- 
lian, Angelescu (min. 60 RISNTȚA) — 
Năsturescu (min. 62 B.ăRTALES), 
Dumitriu n, Neagu, perlat.

A arbitrat AUREL BENTU 
ajutat la linie de K. Stincan și 
Manusaride (toți din București).

Trofeul Fetschovscbi : ț.
I a tinetet-rezert e i 0—1 («—ai

■***. c.

scăpa: singur spre gol), după o se
rie de acțiuni care denotă vet ta 
lui Iordăneacu și simțul demaree- 
jului subtil al lui Năstase, după 
o suită de șuturi de la distanță aie 
lui Dumitru, logica jocului este sa- 
risfăcută: din pasă in adincime 
primitg de Ia Iordăoescn, Năslase 
plasează sigur, pe lingă Rădocanu: 
1—-0. Steaua domină Rapid denotă 
slabe potențe ofensive. Tătara mai 
ratează o dată (min. 37: șut afară 
din colțul careului mic), pentru ca 
Iordănescu — la capătul unei pre
lungite acțiuni personale, mai mult 
de abilitate decât de forță — să 
traverseze defensiva feroviară și 
să înscrie lejer. în ansamblu, o re
priză la dispoziția „rcș-aibaștrilor” 
(mai dinamici, mai incisivi) care au 
primit o replică sub așteptări.

Cu totul alt joc însă, după pauză! 
Fără ca în evoluția Rapidului să 
intervină Îmbunătățiri substanțiale, 
se remarcă totuși un plus de „tra
gere de inimă* în tabăra giulește- 
nilor care se apropie tot mai des 
de poarta adversă. Ei obțin o a- 
valanșă de cornere (mai ales după 
ce introducerea lui Rîșniță și Bar- 
tales le aduce un plus de vigoare 
și claritate) și sînt pe punctul de

a reduce scorul în min. 72.- ---------- --------- — ____ . cînd 
faultul dar In careu comis de N 
Ionescu asupra lui Periat rămâne 
nesancționat de arbitru. Trec doar 
3 minute de la această fază (în 
care Aurel Bentu a greșit inexpli
cabil pentru rutina lui) și un con
traatac nelist este spectaculos 
fructificat de Pantea care înscrie 
C-U • dittace „foglia secca“ peste 
RMeeaae. Riposta ceferiștilor este 
imediată: sut frumos din marginea 
careului CRișniM) și goi „lg păian
jen”. Presiunea Rapidului crește, 
apărarea pînă atunci sigură a mi
litarilor începe să gafeze, să caute 
tot mai des soluții în acordarea 
cornerului. Cu 3 minute înainte de 
final, Dumitriu II execută puter
nic • lovituri liberă de la 20 m. 
Iordache respinge șl Neagu reia în 
plasă. Ultimele minute se desfă
șoară într-o mare încordare: echi
pa Rapid încearcă să realizeze ceea 
ce cu numai 12 minute înainte 
părea o fantezie și, ca o sancțiune 
pentru trezirea sa tîrzie, trebuie să 
accepte în postură de învinsă fluie
rul final-

.•v

Radu URZ1CEANU

REȘIȚA, 2 (prin telefon).
Peste 20 000 de spectatori 

loc în tribunele stadionului 
dealurile dimprejur pentru 
vedea jucînd acasă echipa 
vorită, după ce aceasta 
cu succes două deplasări consecu
tive, la Pitești și Cluj, ambele în
cheiate cu rezultate de egalitate. 
Așteptau cu toții, așadar, din par
tea lui Beldeanu, Atodiresei, Nes- 
torovici și ceilalți un joc bun, un 
nou rezultat favorabil. Și elevii lui 
Ion Reinhardt nu i-au dezamăgit 
Evoluind cu mult calm, cu dezin
voltură, atacînd minute în șir pe 
tot frontul apărării adverse, cu 
„un-doi“-uri rapide, efectuate de 
Voinea, Nestorovici și Beldeanu, 
cu lansările lungi pe extreme, spre 
Atodiresei și Florea, gazdele i-au 
depășit cu regularitate, în viteză și 
execuții, pe petroliști. Paradoxal, 
totuși, seria celor cinci goluri a 
fost deschisă la o fază fixă : Bel
deanu a transformat impecabil 
(min. 17) o lovitură liberă de la 
20 m. Imediat Voinea a ratat o 
mare ocazie (min. 20) și din acest

au luat 
și pe... 
a re- 

lor fa- 
efectuase

Stadionul Valea Domanului; teren 
foarte bun; timp foarte frumos; 
spectatori, aproximativ 20 000. Au 
marcat : BELDEANU (min. 17 și 37), 
NESTOROVICI (min. 63), ISTRATES- 
CU (min. 67), VOINEA (min. 80) și 
ATODIRESEI (min. 81). Raport de 
cornere : 7—1. Raportul șuturilor la 
poartă : 19—16 (pe spațiul porții : 
12—8).

C.S.M. : ILIEȘ (min. 83 Constanti- 
nescu), — Rednic, Ologeanu, KISS, 
Kafka — Pușcaș (min. 81 Roșea) 
BELDEANU, — ATODIRESEI, VOI
NEA, Nestorovici, FLOREA.

PETROLUL : Rămureanu — Gru
ber. Tudorie, Cringașu, Ciupitu — 
COZAREC, DINCUȚA, Culda (min. 31 
ISTRĂTESCU) — Pisău, Cuperman, 
Zamfir (min. 52 Curcă).

A arbitrat : C. DINUS.ESCU **★*. 
ajutat la linie de Gh. Popovici și 
Ăl. Paraschiv (toți din București).

Cartonașe galbene : Beldeanu, Din- 
cuță. Tudorie.

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

DINAMO o (o]
SP. STUDENȚESC 3 IJ

în final pentru a-și apăra cele 
«^puă puncte, meritate după aspec
tul primei reprize, cînd au stăpinit 
net jocul, contestabile însă din 
punctul de vedere al lui Rapid, 
susținut de dominarea sa accentua
tă de după pauză, cînd feroviarii 
au obținut două goluri și— 14 cor
nere la poarta lui Iordache!

Cititorii deduc, desigur, din a- 
ceste prime rindUri, că meciul a 
avut două părți net distincte.

In primele 45 de minute (cu ex
cepția unui debut furtunos al ce
feriștilor, cînd Periat și M. Stelian 
puteau deschide scorul) a dominat 
Steaua, grație mai ales formei bune 
a celor doi mijlocași și priceperii 
combinative a atacului său, alcă
tuit din vechi titulari reintrați în 
drepturi. Și după o intervenție sal
vatoare a lui Răducanu (min. 20: 
plonjon în picioarele lui Tătaru

LIDERUL ȘI-A IMPUS PUNCTUL DE VEDERE!
.,11“ CLUJ 0(0)
UNIV CRAIOVA 1(1)

CLUJ, 2 (prin telefon).
Acest meci a fost așteptat cu ne

răbdare la Cluj. Suporterii lui 
„U“ știau că jocul va fi greu, dar 
toți nutreau speranța că echipa 
lor favorită va trece peste acest ob
stacol, gîndindu-se, desigur, la star
tul bun luat de universitarii clu
jeni, în acest sezon, și, mai ales, 
la suportul moral pe care-1 dăduse 
punctul cucerit în fața Rapidului.

Stadion Municipal, teren excelent timp frumos, spectatori aproximativ 
M #09. A marvat : MAHCC (min. 20). Raport de cornere : U—3. Raportul șutu
rilor la poarta : 8—12 (pe spațiul porții : 4—i).
' .V”: LAZÂREANU — PORAȚCHI, Pexa. Matei, ClMPEANU — Hurloi 

(mia. 4* rurnea. min. 71 Naghi). Anca. Soo — Uifăleanu, Barbu. Fanea.
UNIV. CRAIOVA : Oprea — NICULESCU. BADIN, DESELNTCU, VELEA 

— STRÎMBEANU, BOC. BĂLĂCI — ȚARĂLUNGĂ, OBLEMENCO, MARCU 
(min. 67 șteiar.escu).

A arbitrat : N. CURSARU (Ploiești) **★★*. ajutat Ia linie de A. Cri- 
»an (Arad) și V. Catan a (Care:).

Trofeul Petschovschi : ț;
La tinerct-rezerve : 0—1 (0—0).

10.

OASPEȚII AU
0 REPRIZA

BACAU, 2 (prin telefon).
Deși disputat între două echipe 
flata în coada clasamentului, la 
meciul a fost destul de frumos, mai 
ales prin viteza de joc imprimată 
de ambele combatante. Oaspeții 
au prezentat o formație din care 
lipseau, din diferite motive (acci
dentări, examene), mai mulți titu
lari. Și totuși. C.F.R.-ul a jucat 
mult mai bine decît în etapele pre
cedente. Păcat însă că ieșirea din 
apărare s-a făcut, adesea, la întâm
plare. undeva spre cele trei vîr- 
furî lăsate în terenul advers. Tac
tică repede dejucată de apărarea 
băcăuanilor care a avansat mereu 
cîțiva pași în momentul declanșă
rii pasei în adîncime. lăsîndu-i pe 
jucătorii clujeni în ofsaid. O sin
gură dată, la început, s-au păcălit 
gazdele : era de-abia în min. 2 
cînd Țegean l-a deschis splendid 
pe Petrescu, acesta a înainta: până 
în fața lui Ghiță. dar în momentul 
șutului a fost „agățat” de Sînăn- 
ceanu, penalty clar, cu toate pro
testele (pe cit de vehemente, pe a- 
tît de lipsite de temei), pe care arbi
trul Rai nea l-a acordat fără să 
clipească. A transformat, sub 
cor de fluierături. Cojocaru și 
echipa gazdă pornită în cursa 
egalare. Golul egalizator avea 
vină în min. 19. cînd Vătafu

a-
zi,

un 
iată 

de 
să 
a

executat prin surprindere o lovi
tură liberă la Dembrovschi. acesta 
a scăpat de Gadja 
unghi foarte greu a introdus 
Ionul în plasă.

în repriza secundă, după 
început ceva mai slab, S. C.
cău se dezlănțuie, factorii aceste: 
transformări numindu-se. mai ales. 
Dembrovschi și Vătafu. Oaspeții 
nu schițează decît prea rar acțiuni 
de atac, oprite cu regularitate de

$i dintr-un 
ba-

un
Ba

F.C. CONSTANTA 1(0)
STEAGUL ROȘU 0(0)
CONSTANȚA, 2 (prin telefon).
Sub cota medie valorică a Divi

ziei A, această întîlnire pro
mitea mult, la o simplă analiză a 
calităților protagonistelor (demon
strată cu alte ocazii), 
deva, convingerea că 
zurile întâmpinate de 
s-au datorat manierei 
pusă de oaspeți, exprimată prin 
marcaj strict, om la om pe cît po
sibil. și tendința de presing. Dar 
la aceste precepte de fotbal mo
dern, brașovenii nu s-au conformat 
integral (neglijîndu-se complet la
tura constructivă a jocului), iar 
gazdele au răspuns printr-o neaș
teptată incapacitate de a se de-

Avem, un- 
toate neca- 
constănțeni 

de joc im-

ASTAZI, A Vl-a ETAPA
ÎN „CUPA ZIARELORi//

Astăzi va avea loc
pă a .
16 ;M5 Scînteia*” Tineretului — Combinata 
Satul Socialist. Informația Bucureștiu- 
lui : ora 17.15: Sportul — Argerpres; Te-

Astăzi va avea loc cea de a Vl-a eta- 
„r a Cupei ziarelor", după următorul 
program : STADIONUL GIULEȘTI : ora 

scînteia Tineretului — ht„ »ta
Satul Socialist, Informația 
lui ; ora ----- » -
ren Progresul : ora 16: Scînteia — Neuer 
Weg î ora 17.15: Munca — Combinata 
rUvăia, România liberă,

Stadion „23 August"; teren foarte 
bun; timp excelent; spectatori, apro
ximativ 6 000. Au marcat : DEM
BROVSCHI (min. 19, 64 și 75) și CO
JOCARU (min. 2) — din 11 m. Ra
port de cornere 8—2. Raportul șutu
rilor la poartă : 20—14 (pe spațiu* 
porții 10—5).

S. C. BACĂU : GHIȚĂ — Sinău- 
ceanu, Catargiu. VELICU, comănes- 
cu — VĂTAFU, Duțan — Enescu, 
DEMBROVSCHI, Munteanu. Băluță.

C.F.R. CLUJ : Gadja — Lupu, Dra
gomir, Per.zeș, Katona — Țegean. 
Boca. Cojocaru — Mureșan (min. 46 
S. Bre ta:.), crișan. PETRESCU.

A arbitrat NICOLAE R.UNEA 
(BIrlad) «**»» ajutat la tușă de 
V. GUgorescu (Ploiești) și Gh. Ma
nele (Constanța).

Cartonase galbene : Slnâ'jceanu. 
Crișan. Țegean, Veiicu, Ghiță.

Trofeul Petschovschi : T.
La tineret-rezerve : 2—1 O—g).

Dar socoteala de acasă... Cele 90 
de minute de joc s-au sfîrșit și re
zultatul de pe tabela de marcaj a- 
rată 1—0 pentru echipa craioveană. 
Spectatorii par nedumeriți de ceea 
ce s-a întîmplat. Dar publicul clu
jean, sportiv (așa cum îl cunoaștem), 
a avut puterea să treacă peste mo
mentul greu și i-a răsplătit pe în
vingători cu aplauze. Craiovenii fu
seseră mai buni și nimeni n-a o- 
colit acțst adevăr. S-au pierdut 
două puncte, dar supărarea e pri
cinuită de evoluția slabă a forma
ției de pe Someș. Nu credem că 
greșim ăfirmînd că „U“ a făcut 
în această duminică cel mai slab 
joc din acest an. mai slab decît 
în sezonul trecut ’

De fapt. în acest meci, care se 
anunța a fi disputat, și de o bună 
factură, liderul și-a impus punctul 
de vedere în ceea ce privește ma
niera de a acționa. încă din pri
mul sfert de oră. ne-am putut da 
seama că fizionomia de meci bă
nuită de toți se va confirma. Adi
că, dominare teritorială a gazdelor: 
închiderea in apărare și contra
atacuri rapide ale craioveni lor. S- 
meciul a purtat această amprentă 
pe toată durata sa. Liderul stăpin 
Pe el și-a atras partenerul în... 
capcană, l-a lăsat să domine. să 
intre în greșeala de a ataca
bește (așa cum o fac mai toate 
echipele noastre) cu mingi înalte, 
trimise în zona ur.de .triunghiul"

este 
din 
cu 

laborios:

or-

Bădin — Boc — Deselnt-cu 
greu <Je trecut. Iar de acolo, 
marginea careului de 16 m. 
min®’ trimise spre doi

moment Petrolul a ieșit mai de
cis la atac, Zamfir ratând o exce
lentă ocazie în min. 23. Apoi, în 
min. 32, Cozarec a șutat fulgerător 
în bara transversală. Acesta a fost 
probabil, momentul psihologic al 
meciului, pentru că cinci minute 
mai tîrziu Beldeanu, excelent și 
în această partidă, a majorat _a- 
vantajul echipei sale, reluînd, fără 
drept de replică, peste portarul 
Petrolului.

După pauză, toate strădaniile lui 
Istrătescu, Dincuță și Cozarec de a 
echilibra jocul la mijlocul tere
nului rămîn infructuoase și în ur
ma unei faze de atac a reșițenilor, 
Nestorovici marchează 
gol al său din acest 
împingînd în poartă, 
mingea centrată de 
„Replica" ploieștenilor 
înscris cu stîngul de 
i-a... 
șițeni 
pînire 
genios 
numai 
goluri 
și Atodiresei. Au fost două acțiuni 
aproape identice, autorii lor ajun- 
gînd singuri cu portarul “ 
reanu ca urmare 
ții extrem de rapide.

Obținînd și această 
C.S.M. își continuă 
spectaculoasă. La Reșița au în
ceput să se țeasă frumoase rise de 
mărire—

Laurențiu DUMITRESCU

al optealea 
campionat, 

de la 2 Tn, 
Atodiresei. 

(gol frumis 
Istrătescu), 

înfuriat — se pare — pe re- 
care pun în continuare stă- 
totală pe joc, combinînd in
și marcînd pe parcursul a 
90 de secunde alte două 
spectaculoase prin Voinea

a unor
Rămu- 

combina-

victorie, 
ascensiunea 

Reșița au

Puțini erau, poate, aceia care se 
așteptau ca istoria de anul trecut 
a meciului dintre Dinamo și Spor
tul studențesc să se repete aidoma. 
Și totuși, printr-o rară coincidență, 
deznodămîntul partidei-vedetă a 
cuplajului interbucureștean de ieri 
a fost același ca în turul campio
natului anterior, cînd echipa stu
dențească producea o mare sur
priză învîngînd pe dinamoviști cu 
3—0. Surprinzător, orice s-ar spu
ne, este și acest nou scor sever ob
ținut de „unsprezecele" din Regie 
în dauna echipei campioane. Dar 
el are, desigur, explicațiile lui, în
tre care pe primul plan se situează 
evoluția de-a dreptul excelentă a 
formației studențești, ieri în mare ■ 
vervă, plină de ambiție, combativă, 
insistentă, cu un joc matur, bine 
orientat tactic, 
tinuă mișcare, 
fără teama de 
tul studențesc 
în acest meci — și în condițiile pu
ternicei replici a unui adversar de 
certă valoare și cu experiență su
perioară — dovada cea mai convin
gătoare a noilor sale posibilități.

Firește, explicații ale acestui scor 
sever — chiar prea sever față de 
realitatea raportului de forțe din 
teren — sînt de găsit și de cealal
tă parte. Dinamoviștii pot acuza, 
în acest sens, absența — mult re
simțită 
cum și 
dentări 
minute 
bit compartimentul defensiv și că
rora, în ultimul sfert de oră, li 
s-a adăugat și aceea a lui R. Nun- 
sveiller (întindere), echipa lor ră- 
mînînd în 10 oameni. După cum 
pot aduce în sprijinul lor și cele 
trei suturi în bară (Moldovan în 
min. 39. Dinu și FL Dufnitrescu în 
min. 53), care — cu mai 
multă șansă — ar fi putut schim
ba. probabil, soarta partidei. Cert 
este. însă, că dacă ei au reușit să 
mențină un echilibru în fizionomia

Stadionul „23 August"; teren bun; 
timp admirabil; spectatori, aproxima
tiv 55 000 Au marcat : M. SANDU 
(mill. 17 și 62) și MOLDOVEANU 
(min 35). Raportul de cornere : 
12—6. Raportul șuturilor la poartă : 
15—14 (pe spațiul porții : 7—10).

DINAMO : Constantinescu — De- 
leanu, G. Sandu. Dinu, Lucuță — 
Dobrău (min. 9 Sătmăreanu II. apoi 
din min. 20 Sălceanu),. P. RADU — 
Moldovan. Dudu Georgescu, R. Nun- 
tveiller, Ft. Dumitrescu

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU 
— TANASESCU, cazan, grigorie. 
MANEA — CIOCÎRLAN, RADULES
CU (min. 80 Chihaia) — LEȘEANU. 
Oct. Ionescu, M. SANDU, Moldovei» 
nu (min. 61 Totea)

A arbitrat GH. LIMONA ****★. 
ajutat Ia linie de Gh. Dragomir ș* 
D. Ghețu.

Cartonașe galbene : Tânăsescu, Lu
cuță.

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve : 3—0 (1—6).

«

era 1—0 pentru li-

gazdele au încercat 
zadarnic, nu aveau

mijlocași (Strîmbeanu și Bălăci) 
„explodau" contraatacurile purtate 
de Țarălungă și Marcu, susținute 
de Oblemenco. Și în cele din urmă 
tactica liderului a învins.

Soarta meciului, practic, s-a de
cis în min. 20. Atunci, o minge tri
misă în adîncime l-a găsit pe Ța
rălungă. Acesta a țîșnit printre a- 
părători și, in cele din urmă, a 
fost driblat și Lăzăreanu. Dar cînd 
șă trimită balonul In poarta goală, 
Țarălungă a alunecat, s-a sculat, a 
șutat în bară, mingea a reventt'Iar- 
Marcu. care, atent. a reluat în 
gol. Fundașii adverși au venit prea 
tîrziu și scorul 
der.

După aceea, 
să forțeze, dar
..argumentele" cu care să riposteze. 
Combinații multe,' conduceri exce
sive de balon, pasa decisivă dată 
la întîmplare. toate acestea nu 
puteau duce Ia ceva bun. De par
tea cealaltă. Universitatea Craiova, 
își vedea de__lecția ei. Apărarea
era de netrecut: mijlocașii își do
minau partenerii din echipa ad
versă. iar înaintașii, prin schim
buri derutante de locuri. îsi creau 
mari situații de goL în min. 52. 
Țarălungă a fost singur cu porta
rul, dar a șutat slab. Iar în min. 
75 Stefănescu a reluat defectuos 
de la-8 m: în min. 85. tot el a 
șutat violent, mingea a îndoit mâi
nile portarului, a lovit bara si ape: 
Lăzăreanu a retinut-o. Clujenii 
n-au avut asemenea ocazii. deși 
în final au dominat .autoritar.

Constantin ALEXE

în viteză și în con- 
Am putea spune — 
a greși — că Spor- 
ne-a oferit de-abia

ba chiar și să dețină 
perioade superioritatea 
(dovadă și raportul de

in 
te- 
șu. 
de 

seamă 
au 
la

Și

— a lui Dumitrache, pre- 
cele două nefericite acci- 

survenite în primele 20 de 
ale partidei, care le-au slă-

jocului, 
anumite 
ritorială 
turi la poartă, precum și cel 
cornere), o contribuție de 
la înregistrarea înfrângerii 
vut-o greșelile de apărare 
mele două goluri, precum 
cui lipsit de claritate în atac, ine
ficient în fața unei apărări ermeti
ce, decise, care l-a marcat cu străș
nicie pe Dudu Georgescu.

Arma contraatacului — atît de 
proprie dinamoviștilor — a fost de 
astă dată mult mai bine stăpînită 
de către studenți, care au reușit 
să deschidă scorul în urma unei a- 
semenea acțiuni prin M. Sandu (re
luare splendidă cu capul, la o cen
trare ca la carte a lui Manea). A 
urmat un gol al lui Moldoveanu la 
o minge trimisă ușor cu capul de 
același M. Sandu, 
Constanți nescu, iar 
cundă. printr-un 
M. Sandu (care a 
strălucit calitățile 
înaintaș) a fixat la 3—0 scorul fi
nal al acestei partide de mare fru
musețe și spectaculozitate, desfășu
rată într-un ritm foarte viu și a- 
preciată unanim de public.

a- 
pri- 
jo-

dar scăpată de 
în repriza se- 
nou contraatac, 
reconfirmat ieri 
sale de centru

Constantin FIRĂNESCU

DIN NOU PRINTR-O... GREȘEALĂ DE PORTAR!
„P0U"IA$i 1(0)

V

POirTIMIȘOARA 0(0)
IAȘI, 2 (prin telefon)..
Un stadion cu tribunele aproape 

pline a așteptat azi de la echipa 
sa favorită. Politehnica Iași, o vic
torie și un joc frumos. Dar. la sfîr- 
șit. atunci cînd tribunele au începu: 
să se golească, cea mal mare parte 
a publicului se îndrepta nemulțu
mit spre ieșire. Victoria, deci o- 
biectivul principal, fusese realizată, 
dar calitatea jocului lăsase de do
rit- Și faptul acesta publicul ie
șean. nu l-a trecut cu vederea.

îr.ir-adevăr, întâlnirea dintre cele 
două echipe universitare ne-a lăsat 
și nouă un gust amar pentru că. 
tată, a devenit o regulă, echipa oas
pete încearcă să facă totul încă 
din primul minut pentru a scăpa cu 
fața curată, adică a scoate un punct 
Acesta a fost Ș> obiectivul studen-

J 7?TT
Stadionul August-: teren bun; timp foarte frumos; spectatori, 12 000. 

A marcat : DANILA Cran. M). Raport de cornere : 10—2. Raportul suturilor 
la poarta : is—6 (pe spa? al porții : 4—2).

t»OLITEHNICA IAȘI : Costaș — Anton. Stoicescu, ROMILA I, Hance- 
: ) — Incze IV (min, 70 Goleau),

Lupuiesc-— D ANILA. Marie a.
POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catona — MIOC. Păltinișan. Arnăutu, 

Maier — CRLmmc. Mehedinții. ȘCHIOPU — Dașcu (min. 82 Popa), LAȚA 
Bo;m (min. «e SURDAN).

A arbitrat L ClMPEANU (Cluj)
și C. loleiu (amilii din București).

Cartonașe galbene : Dașcu.
Trofeul Petschovschi : 10
La tineret-rezerve : 3—2 (1—1).

*★★★, ajutat la linie de G. Micloș

OFENSIVĂ DEZLĂNȚUITĂ DUPĂ PAUZĂ

ților din Timișoara, care — păs
trând la înaintare doar pe Dașcu. 
ajutat uneori de Bojin și apoi de 
Surdan — au făcut totul pentru a 
îndepărta orice pericol de la poarta 
lui Catona. Și au reușit timp de 
80 de minute. Cu zece minute îna
inte de final. Goleac primește o 
minge, cam la 40 de m de poarta 
lui Catona. și o trimite, cu boltă, 
in careul timișorenilor. Păltinișan și 
Amăutu se incurcâ reciproc, Catona 
iese dezorientat și Dănilă trimite 
balonul in plasă, cu capul de la 
câțiva metri. Ieșenii au marcat cu 
ultimul șut pe poartă trimis de-a 
lungul celor 90 de minute!

Dar ce a fost pînă atunci?
dominare oarbă a formației gazdă 
în care Lupulescu, Simionaș sau 
Incze, ca să nu mai vorbim de Ma
nca. au greșit pase, un-doi-uri. șu
turi. irosind destule poziții bune.

O

F.C. ARGEȘ 4(0]
A.S.A. TC. MMEȘ 2(1]

- >—1 G—i).

JOC DE FACTURĂ FOARTE SLABĂ
marca, a combina ți a sparge prin 
dribling opoziția adversarului di
rect. Cu alte cuvinte, punîr.du-și de 
bună voie pe umeri rigorile _ma
relui fotbal”, jucătorii celor două 
echipe n-au izbutit să ți le ducă cu 
degajarea și priceperea care se im
puneau. A rezultat un meci anost, 
cu faze fragmentate, fără idei tac
tice distincte. De altfel, „tribuna” 
a sancționat, adesea, sonor aspectul 
acestei partide. în care investise a- 
tîta încredere.

Dominarea teritorială și procentul 
fazelor încheiate cu șuturi la poartă 
au fost de partea constănțenilor. E> 
începuseră chiar dezinvolt meciul 
(șuturi apărate de Adamache. mia 
1, Lică și min. 3, Caraman). dar 
totul n-a fost decît un foc plăpind 
peste care nimeni n-a mai aruncat 
după aceea, vreun vreasc. Se părea 
că un ,.0—0“ prețios pentru oasnet 
va fi deznodămîntul luptei, cind ir 
min. 55, Tănase, infiltrat în carer 
este stopat prin a*ăc la minge d' 
fundașul Olteanul în virtutea iner 
ției, un salt și... stupoare, lovitur 
de nedeavsă. transformată de Oure?

Steagul roșu se agită mai mult 
în consecința fără efert însă, toi 
coi^ț|pțenii fiind, in sontinuare.

A

stăpîni aeprestigloși ai acest-; meci, 
tn mia. 8S. Caraman avansează 
spre buturile lui Adamache. O’.tea 
iu ți Jenei îl țin de tricou, dar 
ri conștiința arbitrului Tlie Oră 
Thici apere un proces de ..mea cui 
ia“. și penaltyul clar care se im 
■«unea, este anulat

Așa se încheie acest mec- inco 
lor și anodin.

lan Cv.Pe<4

La un moment dat, în prima re
priză. jucătorii, ca și publicul, că
zuseră într-o dulce amorțeală, și 
doar vreo două centrări venite de 
pe stingă (ale lui Romilă I) au mai 
dezmorțit atmosfera. Alb-vișiniii de 
pe Bega, fără să încerce nimic deo
sebit, au reușit să fie periculoși în 
cîteva rînduri, dar lipea de formă 
a lui Bojin, încetineala în joc și, 
apoi, nervii lui Dașcu au anulat 
ducerea la capăt a oricăror intenții 
ofensive. Doar Lața și Surdan au 
fost ceva mai clari în acțiunile lor-

Și astfel studenții din Iași cîștigă 
cel de al treilea meci cu același 
scor de 1—0, datorită greșelilor ce
lor trei portari care au evoluat pe 
rînd aici 
Copoului. 
Gadja și

pe stadionul din Dealul 
Este vorba de Suciu, 

Caton a.

Mircea TUDORAN

TEXTIUȘTII AU PUNCTAT

inserts de ei b mia. 77 Dar. pe- 
tețtesă B3 cad £orteBză. A-S.A
iese & ea La ztae (Sar ct de Sr- 
riu 3 ți ocține, ‘a tritinrri minri. 
prin stn®zrul său șut pe spa: jl 
porpî în repriză, ta gol pria Ca- 
niaro, ajuta: de funcași: pitele- 
care 
pins de Stan. Dar rolul acesta ro 
mai
care
repriză secundă. în ton cu 
intenții ale argeșenilor.

nu urmăriseră balonul res

conta pentru echipa gazdă, 
avea să realizeze o excelentă 

marile

Muțea M. lONtiCU

ÎN FINAL

ARAD 2 {prin teleion).
Cînd toată lumea credea că în- 

tf.airea se va încheia cu o re- 
m:zâ. deoarece mai erau doar șap
te minute pînă la fluierul final, o 
acțiune purtată pe partea dreaptă 
s-a solda: cu o centrare. Ja firul 
iectâi”. a hn Munteanu. iar Broșov- 
sriu oeși cxne păzit de fundașii 
centrali ai Jiului. în cădere, a reu- 
ș.: să reia balonul in poartă. Ast
fel. arădeni; c;-au văzut încununa
te de succes eforturile făcute de-a 
lunga! întregii partide, dar care 
pinâ atunci nu se concretizaseră 
pe tabela de marcaj. Textiliștii au 
avat aproape in permanență iniția
tiva. au construit nenumărate ac- 
tMi «fensiwe. însă. Kun, Sma. 
Docmde șs Broșovschi au greșit în 
fazele de finalizare

Credem că nu greșim caracteri- 
rind prima parte ca^> repriză a 
râurilor*. După ce textiliștii au 
beneficia: de mai multe lovituri de 
Colt râmase fără rezultat. Razrsai 
(min 25> s-a infiltrat printre Po- 
jocr și Schepp. a ajuns in careu, 
unde, in loc să suteze la poartă a 
pasat. lateraL si anărătorii tT.T_A_-e: 
au rezolvat situația critică. In con
tinuare a fost rândul înaintașilor a- 
rădeni să rateze prin Kun (min.

Stadionul u.T.A. ; teren bun; timp 
frumos; spectatori, aproximativ 7 000. 
A marcat : BROȘOVSCHI 
Raport de cornere s ~ * 
șuturilor Ia 
țiul porții :

U.T.A. : 
SCHEPP. 
AXENTE, 
(min. 46 
Kun n. Sima (min 
LON).

JIUL : I. GABRIEL — NITU, 
GEORGESCU, STOCKER, DOdU — 
NAGHI, G. Stan, LIBARDI — Mul- 
țescu (min. 54 Stoichiță), Roznai, 
Stoian (min. 76 Urmeș).

A arbitrat : S. DRAGULICI (Dro- 
beta Tr. Severin) *♦*★*. ajutat 
la linie de S. Birăescu și I. Boroș 
(ambii din Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La tine: et-rezerve ; 3—0 (2—0).

(min. 83). 
Raportul 
(pe spa-

— Birău,

7—3. 
poartă : 12—8 

7—3). 
IORGULESCU

Pojoni. POPOVICI - 
BROȘOVSCHI, Domide 
Ghiță), — MUNTEANU, 

62 TRANDAFI-

26). Domide (min. 29), și din nou 
Kun (min. 42).

în repriza secundă, dominarea 
:extiliștilor s-a accentuat, iar ac
țiunile lor ofensive au devenit mai 
periculoase după introducerea lui 
Trandafilon. care în min. 71, a ex
pediat balonul în bară. în această 
parte a meciului, elevii lui Toma 
Jureă, puteau să înscrie mai de
vreme, dar Kun (min. 49), Birău 
(min. 70) sau Pojoni (min 75) au 
greșit de puțin ținta, sau portarul 
I. Gabriel a avut intervenții salva
toare. Replica Jiului nu s-a mai ri
dicat la nivelul din repriza întîi. 
Petroșenenii au pus accentul mai 
mult pe apărare și doar rareori au 
declanșat contraatacuri.

fompiliu VINTILA

ur.de


București—Poiana Brașov, zeci de mii de oameni au aplaudat
efortul cicliștilor si spectaculozitatea cursei

Seri, pe străzile Capitalei și de-a lungul pitorescului traseu

UNEI EVADARI SPECTACULOASE!
• Costel Cîrje, cel mai bun rezultat fa contratimp

a

panglica de asfalt dintre București și Brașov.

ne dea 
primele

acest deziderat au pățit ca 
Negoescu. Intrînd prea ta-

adus o 
ar pu

bucureșteanîn circuitul
de fastul — și el 

al marilor întreceri 
României1*

nu prevestea ni- 
decît o primă 

o tatonare a for- 
ea ne-a

acceptă 
este 
Ilie

plecat 
de a 
și nu 
bucu- 

primit

1

■1
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VASILE TEODOR, ClSTIGĂTOR LA POIANA BRASOV
7 5

PREIA TRICOUL GALBEN GRATIE
J

'‘Bucurîndu-se 
tradițional — 
rutiere, „Turul 
duminică dimineața în cea 
XIX-a expediție. Elegantul, 
mai puțin frumosul, cartier 
reștean Balta Albă-Titan i-a 
pe cicliști cu entuziasmul tinereții 
sale. Deși scurtă (etapa a durat mai 
puțin de 40 de minute), întrecerea a 
fost spectaculoasă, dinamică. Pen
tru primul „tricou galben** s-au 
bătut în general oameiiii care au 
printre calități și pe aceea de bun 
contratimpist de velodrom, cei care 
au evoluat în probele de urmărire 
individuală pe 4 000 m. Doi dintre 
tinerii noștri cicliști — membri 
ai echipei România-tineret — l-au 
contrat puternic pe favoritul nr 1 
al competiției. Costel Cirje a și 
reușit, de altfel, să-l întreacă (cu

ma de 
George 
re, el a parcurs vreo 20—30 m In 
plus și, fără discuție, la cei 5,600 
km, cît a măsurat traseul, aceasta 
a contat foarte mult.

Primul purtător al „tricoului gal
ben** este Costel Cîrje. Sîntem con
vinși că victoria sa va avea asupra 
turului mai multă importanță de- 
cît o are, în general, un prolog. 
Tînărul învingător și-a pus — de 
la început — amprenta vîrstei 
sale asupra întrecerii. Or, tinere
țea este sinonimă cu dorința tie 
afirmare, cu curajul și combativi
tatea, cu inițiativa- Ii dorim între
cerii care a început azj să se afle 
sub această zodie!

In sfîrȘit, ne vom exprima păre
rea că întregul pluton al rutierilor 
participant) Ia cea de a XIX-a e-

două 
doilea 
de un

ÎNVINGĂTORIIs'-

/

COSTEL CIRJE este compo 
nent al clubului Dinamo Bucu 
cești din anul 1971. In vîrs 
,S M

a început să practice 
dirt 1968, în cadrul Șc< 
tive nr. 1, sub conduc 
treno»*Uui Constantin Baciu, 
afara multelor succese obținu 
la juniori, Costel Cirje a ob
ținut anul trecut trei titluri 
de campion național: unul in
dividual, Ia 4 000 m urmărire, 
și două cu echipa Dinamo, Ia 
urmărire 4COO m și 1C0 km 
fond-șosea. contratimp.

Iată ce ne-a declarat. la 
riteva minute după anunțarea 
victoriei sale primai purtă: r 
al „tricoului galben”: „Am pă
șit — cum se spune — cu drep
tul în „Turul României", 
tul mă bucură și inii dă 
ranțe pentru realizarea 
comportări meritorii de-a 
gul 
însă 
toți 
rul 
lent 
consacrare.
nu-mi doresc decit victoria 
într-o etapă 
sea...“

VASILE TEODOR este — la 
cei 26 de ani ai săi (s-a născut la 
16 august 1347, in orașul Plo
iești) unul .dintre .cei 
.btiAi ea-ss

și internaționale, 
mic mai mult 
luare de contact, 
țelor. Și, totuși, 
extraordinară evadare, care 
tea să-și pună amprenta pe întrea
ga desfășurare a cursei, să 
— încă de acum, de la 
secvențe — opțiuni serioase asupra 
învingătorului.

Vasile Teodor, acest demn urmaș 
al marilor noștri rutieri, un talent 
incontestabil, s-a impus astăzi, nu 
numai prin forță ci și prin inteli
gență. El a judecat cursa ca un 
veritabil maestru al pedalei, a lă
sat să-i treacă printre’ degete eva
dări pe care nu le-a creditat cu 
șanse, dar a fost atent și a „ex
plodat** exact atunci cînd trebuia, 
cînd plutonul — secătuit de nu
meroasele acțiuni ale unor rutieri 
ce doreau să-și arate încă- de la 
primele secvențe spiritul comba
tiv — accepta o perioadă de acal
mie pentru refacerea puterilor. 
Și-a ales colegii de acțiune pe 
sprinceană și a pornit cu încredere 
spre realizarea unei isprăvi ce va 
rămîne, sigur, în istoria ciclismului 
nostru. Cînd și-a dat seama că 
plutonul nu reacționează, a orga
nizat totul pentru ca 
se mărească continuu, 
reușita să fie deplină. 
Posada sau coborînd
Timișului, el a fost în permanen
ță atent, s-a supravegheat și i-a 
supravegheat pe colegii săi de 
acțiune, pentru ca ghinionul să 
nu-i arunce bețe în roate, să nu 
se producă accidente. Și. apoi, cînd 
a venit urcușul către Poiana, s-a 
dezlipit de ei, așa cum numai He- 
zard o mai făcuse pe șoselele noas
tre în Turul României, vrînd par
că să ne arate tuturor că talentul 
său, pregătirea excelentă îi dădeau 
dreptul Ia o victorie. Așa se face 
că Vasile Teodor a sosit pe stadio
nul atletic din Poiana Brașov la 
peste 
de-al 
cinci

distanța să 
pentru 
Urcînd 
serpentinele

ca 
pe

minute față de cel 
clasat și la aproape 
prim pluton urmări-

Fap- 
spe- 
unei 
lun- 
Știu 

au 
„Tu-

întregii competiții, 
că această dorință o 

tinerii mei adversari. 
României** fiind un exce- 
prilej de afirmare și de 

Pentru moment 
și 

.serioasă**, de șo-

la Petrolul Ploiești 
avut ca antrenor pe Sima Zo- 
sim. Cucerirea a 17 titluri de 
campion național, cîștigarea d? 
două ori a „Cupei Voința” și 
de tot atîtea ori a „Cursei 
Munților” — cîteva dintre suc
cesele sale — constituie pentru 
cariera lui o performanță 
egalabilă. „Ani avut o zi 
traordînară — avea să ne 
nâ învingătorul din Poiana 
Brașov — și nu puteam pierde 
etapa. Am început să cred 
aceasta imediat după Ploiești, 
dar am fost convins în momen
tul cînd am atacat, de unul 
singur, urcușul Brașov-Poiana. 
Atunci î-am simțit pe tovarășii 
mei 
fost 
fost 
dar 
imi 
unul singur. Atunci lupt 
mine însumi și dau totul”.

de evadare obosiți și ani 
obligat... să-i părăsesc. A 

foarte greu, epuizant chiar, 
cu atît mai frumos, 
plac enorm cursele

căci 
de 
cu

Radu TIMOFTE

numai două secunde, este drept) pe 
Vasile Teodor, iar Valentin Hoța — 
clasat pe locul III — a avut o în
târziere de numai 4 secunde față 
de căpitanul primei noastre repre
zentative.

Cursa 11-a fost ușoară, în ciuda 
traseului redus. La ora dimineții 
aerul era „tare“ — ne mărturisea 
aceasta Vasile Teodor și, sperăm, 
că nu era o scuză —. iar vîntul, 
pe unele porțiuni, destul de stînje- 
nitor. Apoi, cele 6 viraje, dintre 
care trei în „ac de păr1*, au obligat 
la prudență. Cei care n-au ținut sea-

ediție a „Turului României** a do
vedit ‘acuratețe în rulaj, o dorință 
manifestă de a-și pune în valoare 
calitățile. Disciplina de concurs a 
fost, de asemenea, la înălțimea aș
teptărilor.

★
(prin telefon), 
periplul. Turul Ro-

BRAȘOV, 2
începîndu-și 

mâniei s-a deplasat de Ia Bucu
rești la Poiana Brașov, cale d? 
182 de kilometri. Această a doua 
etapă, parcursă de zeci și zeci de 
ori în competițiile cicliste interne

AZI Șl MIINE
ETAPA A

Brașov — Tg. Mureș, 170 km. Startul la ora 12,20, din fața Casei

III-A (LUNI)

Armatei ; sosirea în Piața Trandafirilor din Tg. Mureș. în jurul orei
17. Orarul cursei :
Feldioara 12,55 Sighișoara 15.23
Rotbav 13,00 Hetiur 15,44
Măeruș 13,12 Nadeș 15,51
Fîntîna Albă 13,30 Tigmandru 15,58
Hoghiz 13.52 Chendu 16,09
Rupea 14,03 Bălăușerî 16.18
Fișer r 14,16 Acățari 16,44
Bunești 14,30 Tg. Mureș 17,00
Mihai Viteazul 14,43 Punct de sprint: Rupea și Sighi-
Vânători 15.05 șoara. Puncte de cățărare ; Măeruș-
Albești 15,12 Fîntîna Albă, Bălăușeri și Acățari.

ETAPA A IV-A (MARȚI)

Tg. Mureș — Cluj, 107 km. Startul, Ia ora 13,50. din centrul orașu
lui ; sosirea pe stadionul Municipal din Cluj, în jurul orei 16.45. 
Orarul cursei :
Tg. Mureș 
Ungheni 
Recea 
Sînpaul 
Ogra 
Cipău
Iemut
Luduș 
Chetan
Hădăreni 
Luncani

«3

14,05 ' Luna 15.26
14.12 Cîmpia Turzii 15.35
14,18 Turda 15.50
14.25 Tureni 16.00
14,34 Vîlcele 16,11
14,38 Feleac 16,21
14,42 Cluj 16,45
15.03
1513 Puncte de sprint : Cîmpia. Turzii

15.15 și Turda. Puncte de cățărare:: Lu-
15.22 duș și Feleac.

ETAPA A V-A (marți)

Circuit în Cluj, 26,6 km (14 ture 
în apropierea stadionului Municipal

a 1.9 km). Startul la ora 19,30 
unde Va avea loc și sosirea.

W

de numeroșii spec! a- 
st^‘fW-clyis Va*

i sp'Xrtirii $t C3J diB- 
<Et ticLi- 

2s*.e posibil ea Vasile 
are w j Bra
il galben, să-l noarie pînă 

’.a București, dar este de asemene • 
— posibil, e drept, mai puțin, să 
și piardă. în cei oeste 1060 de k - 
lometri pe care îi mai avem de 
parcurs în «ceasta a XIX-a edi; 
a Turului României. Indiferent de 
rezultatul final, cursa de duminică 
a lui Vasile Teodor rămîne memo
rabilă, o secvență de mare frumu
sețe. un start de foarte bun augur.

Aplaudată
? Df?
eoc V e

.. .Din București caravana a ple
cat la ora 13,15, pe un timp fru
mos, cu temperatură plăcută și a- 
dieri răcoritoare. Startul a fost 
furtunos. încă la Otopeni, un grup 
masiv (28 de rutieri) se detașa de 
restul alergătorilor. Regruparea s-a 
făcut numai după cîțiva kilome
tri, dar o nouă tentativă, de aceas
tă dată inițiată de alergătorii Ra
dilov, Kovacs, Cendroni, Cigler, Bă
dilă și Vizitiu, care părăsesc plu
tonul la Tîncăbești încercîndu-și 
forțele, este și ea anihilată de plu
tonul ce, deocamdată, nu 
nimic. Sprintul din Ploiești 
cîștigat de Bădilă, urmat de 
și Vizitiu.

Caravana se îndreaptă 
Băicoi, și înregistrăm un nou grup 
de fugari, 
rer.ți. Lor 
timp, alți 
n-are nici 
prima echipă a României iese doar 
un singur rutier (Ion Cernea), iar 
din cea de tineret doi. Formația 
Bulgariei are trei concurenți. Ata
cul cicliștilor români, pe care 
așteptăm, se declanșează 
sub impulsul lui Vasile Teodor, 
Costel Cîrje — purtătorul tricoului 
galben — și Vasile Selejan. Se pro
duce regruparea și aproape simul
tan o nouă detașare.

De data aceasta asistăm la ac
țiunea care va determina configu
rația clasamentului etapei și, poate, 
va influența turul în întreaga 
desfășurare. Pornesc Vasile ' 
dor, Ion Cernea, Constantin 
țea. Ștefan Ene, Costel 
Gheorghi Dimitrov și Petre 
fan. Sîntem 
lui 77 și cu 
parte grupul 
două minute 
al doilea și 
grupul masiv. Avansul crește 
pid, 
giei cu care Vasile Teodor și co
legii săi pedalează pentru crește
rea substanțială a avantajului, iar 
pe de altă parte din cauza lipsei 
ce coordonare a activității pluto-

Foto: Dragoș NEAGU
spre

care ntimără 11 concu- 
li se adaugă, după puțin 
7. Evadarea, gîndim noi, 
o șansă, pentru că din

îl 
imediat,

sa 
Teo- 
Gon- 
Cîrje, 
Dolo- 

în dreptul kilometru- 
11 kilometri mai de- 
fugarilor are de acum 
avans față de plutonul 
aproape trei față de 

ra
pe de o parte datorită ener-

ufciis. asa
nai devreme Petre 
a Gontea secătuit 

d grttpt»! ft*un*3Ș să ru- 
■parte. in numai cinci 

oamer.:. Câtărarea este câștigată de 
Vasile Teodor și cînd se împlinesc 
îreî ore de la plecare socotim că 
am parcurs 112 kilometri. Ne oprim 
la Bușteni peatru a arunca o pri
vire asupra cursei. în urma celor 
cinci fugari se află Constantin 
Gonțea. la 2:45 (un arbitru ne sem
nalează insă că s-a „ajutat” cu o 
mașină), la 4 -35 italianul Camîl- 
let-i. Ia 5 minute un grup de pa-

1.C0?

tru rutieri, iar la 5:45 plutonul. în. 
timp ce alergătorii care se află în 
urmărirea fugarilor se grupează, 
cei care acționează sub conducerea 
lui Vasile 
cucerească 
Brașov el 
minute !

Urcușul 
luie un Vasile 
proaspăt ca la 
cis să-și joace 
mul metru al 
de faptul că mai tinerii săi colegi 
de echipă sau numai de evadare 
n-au avut precauția să se alimen
teze pe traseu, el se detașează vă- 
zînd cu ochii, dispare pe serpenti
ne, lăsîndu-i pe ceilalți să se „chi- 
nuie“. Costel Cîrje va plăti, de alt
fel, scump lipsa sa de experiență, 
rămînînd chiar și în 
nului și risipind ceea 
într-un efort, de Dește 
metri, susținut într-o 
putea să-i aducă, la 21 
sacrarea. Nici ceilalți 
dezlănțuitului Vasile Teodor, care 
intră pe stadionul atletic cu un a- 
vans greu de imaginat pentru 
ce n-au urmărit această etapă din 
caravană.

Vasile Teodor este un rutier 
perimentat. care și-a creat bagajul 
de cunoștințe în numeroase com
petiții interne și Internaționale. 
Putini !-ar fi crezut cu atîtoa dis
ponibilități. cu un curaj atît de 
mare, canabil să atace decisiv de 
la începută! cursei, sâ mizeze atît 
de-mult ne cartea unei singure e- 
vadări. Poate că vîrsta nu aduce 
numai maturitate. înțelepciune, ci 
Și un plus de curaj.

Să-î mulțumim lui Vasile Teodor 
nentou superbul spectacol pe care 
ni l-a oferit în această etani a 
Turului României și să păstrăm 
speranța că nu va fi singura de pe 
întregul traseu.

Teodor continuă 
avans apreciabil, 

se ridică la aproape

să 
în

7

O ETAPA DE VIS
spre ne 

la 
un

Poiană
Teodor 

început, 
șansa pînă
cursei. Profitînd și

dezvă- 
fel de 
om de- 
la ulti-

urma pluto- 
ce cîștigase 

100 de kilo- 
evadare ce 
de ani, con- 
nu-i rezistă

cei

ex-

Hristache NAUM

CARAVANA A PORNIT...
Fascinant spectacol, cel al unui 

mecanism viu care se pune in miș
care, antrenind nu numai propria 
sa alcătuire, ci și o masă umană 
tot mai interesată, cu fiecare mo
ment în devenire. Așa a pornit și 
Turul României în cea mai proas
pătă dintre edițiile sale. Duminică 
dimineață. în cartierul Balta Albă, 
bucureștenii matinali au venit să 
vadă o nouă cursa în arcuit, care 
era doar o mostră a ceea ce turul 
poate oferi. Pentru ultima oară, 
cicliștii și-au încercat parcă forțele 
într-o întrecere cu sine, pentru a 
putea ataca mai bine întrecerea co
lectivă, pe echipe, impusă de o a- 
semenea competiție. Cursa contra
cronometru de dimineață — meni
tă 
un 
în prim-planul festivității din Pia
ța

doar să dea. conform tradiției, 
prim „tricou galben4, — a adus

Scînteii, la orele prânzului, un 
nume mai puțin cunoscut : tînărul 
Costel Cristian Cîrje. 
maistru constructor .și 
sierite, gingaș și blînd 
că firav la trup, în 
șofran a liderului.

Natura a fost generoasă cu prima 
zi a Turului României. Cerul s-a 
zburlit uneori, capricios și schim
bător, dar a fost clement, scutin- 
du-ne de ploaie. Natura, însă, com
pletată cu manifestări sărbătorești 
exterioare, a integrat și oamenii, 
mulțimile fremătătoare, care au 
făcut gard viu în jurul traseului 
nostru. La Ploiești, două imense 
pancarte pe bulevardul principal 
al orașului urau succes cicliștilor.

fiul unui 
al unei ca

la chip, par- 
țesătura de

Oamenii nu fac decit Ia bucurie a- 
semenea gesturi—

Turiști, motorizați sau nu. vile- 
giaturiști din admirabilele stațiuni 
climaterice de pe nu mai puțin 
splendida vale a Prahovei, au cele
brat trecerea caravanei cicliste, 
nu numai cu o curiozitate firească, 
ci și cu gindul la frumusețea actu
lui sportiv și, fără îndoială, cu o 
arvună morală plătită exercițiului 
fizic, pe care nu puțini dintre ei îl 
vor adopta. Am zărit și mulți spec
tatori străini, cum au fost automo- 
biliștii bulgari care l-au aclamat 
in goana biciclete pe compatriotul 
lor Radilov.

Caravana noastră a părăsit Ca
pitala la ora 13,15. avind in frunte 
..tricoul galben** și în coada plu
tonului pe „vulpoiul" Constantin 
Ciocan. Etapa, care ne-a dus pînă 
în raiul de pajiști al Poienii Bra
șov. a fost plină de virtuți specta
culare. în ciuda unei anodine tra
diții de „pașnic armistițiu’1 pe 
acest parcurs, schimbările dese de 
configurații din pluton, tentativele 
de evadare care s-au înlănțuit au 
transformat cursa într-o admirabilă 

•întrecere încununată de atacul ve
hement, sigur, precis, fără drept de 
replică al asului nostru Vasile Teo-

dor, care ne-a prilejuit astfel vi
zionarea unui tablou cu totul ine
dit în ciclismul românesc: tricoul 
tricolor adăugat tricoului galben, 
sub cununa din frunze de stejar, 
cu care ingenioșii organizatori bra
șoveni au dotat victoria în etapă. 
E locul aici să subliniem și efortul 
generos de a saluta ciclismul în 
general, pe care îl săvârșește — cu 
consecvență — fabrica de ciocolată 
din Brașov.

Fanfara militară care ne-a întîm- 
pinat pe stadionul montan din Po
iana Brașov, vegheat de umbra a- 
murgului și de falnici brazi, în ve
cinătatea cabanelor și a telefericu
lui, a rotunjit cu armonii muzicale 
elogiul cuvenit primei zile, ferme
cătoare. a Turului României.

Victor BANCIULESCU

RETROSPECTIVA (II)
Caravana ciclistă a poposit pentru prinia oară in Tg. Mureș, intr-o zi 

de toamnă din anul 1946. Primul a sosit iugoslavul Augustin Prosinek (care 
participase în „Turul României44 și în 1936, pe cînd avea 20 d-C ani). El a par
curs un drum aproape impracticabil, lung de 104 km (cu 24 îcm pe oră) de 
la Făgăraș la Tg. Mureș. Trec opt ani și. în 1954. orașul, deși programai ini
țial drept capăt de etapă al lungii „secvențe4* P. Neamț — Tg. Mureș (peste 
200 km), nu are șansa să vadă finalul etapei, căci cursa este oprită la Toplita. 
din pricina viscolului, deși era la începutul lui octombrie. După transbordare. 
Tg. Mureș devine oraș-start; în etapa a șasea, spre Cluj.

După patru ani, în 1958, Gabriel Moiceanu, purtătorul tricoului galben, 
obține a doua victorie de etapă (45 km contratimp individual pe șoseaua Tg- 
Mures — Reghin — Tg. Mureș, cu 39.720 km/h) din acea ediție, pe care o și 
cîștigâ. Pînă la sfîrșitul „carierei" cicliste. G Moiceanu avea să totalizeze 13 
victorii de etapă in „Turul României", clasîndu-se astfel pe locul 2, după 
Marin Niculescu, cu 14 victorii. Din nou trec opt ani și. în 1966, entuziaștii 
mureșeni asistă la desfășurarea etapei contratimn individual. Tg. Mures — 
Acățari — Tg. Mures (28.600 km) cîstigată. cu 41.500 km ne oră, de masive' 
Ton Cosma. care-1 învinge clar ne olandezul Vianen. favoritul „secvenței" 
Un an mai tîrziu. în 1967. C Grigore. ne ruta Brașov — Tg. Mureș, învinge 
cu 41 km/h. urmat de Borschel (R.D.G.), St.av.’holm (Danemarca) și N. Ci” • 
meti. iar în 1968 minusculul nedalor, Vasile Selejan, își adjudecă victoria în 
etapa ultrarapidă : Toplița — Tg Mureș, 101 km, acoperiți cu 45.500 km/h.

Emil IENCEC

e fapt, filmul acestei după amieze pe roți între Casa Scânteii și ' i * 
Poiana Brașov seamănă cu un vis — absurd prin realismul de
taliilor, neverosimil de precis, cu un deznodămînt pe cît de logic, 

pe atît de uluitor.
Totul a fost ciudat, încă de la început: startul amînat cu o oră 

din rațiuni tehnice, zăpușeala de miez de vară care ne-a însoțit pînă 
in pridvorul Bucegilor, la Sinaia, unde am trecut brusc într-un alt ano- ' 
timp — primăvară timpurie, sau toamnă pe sfîrșite, sau nici una nici ț 
alta, adiind a zăpadă...

Și ploaia, care pîndea mereu după colț, și hărțuielile — declan
șate încă din primii kilometri, ca fulgerul unei furtuni ce se adună la 
orizont, dar nu se îndură să izbucnească — tentative impregnate de 
duhul aventurii, pe care nimeni nu le ia tocmai în serios, pentru că, 
oricum, e cam devreme, iar această belalie ore un aer prea jucăuș ca 
să ne poată rezerva cine știe ce evenimente decisive...

Noi, cei din caravana motorizată, ne tot întrebam cînd (și dacă) 
va veni evadarea cea bună, escapada cu sorți de izbîndă — așa cum 
se întreabă și cicliștii și antrenorii și oficialii, dar nimeni nu crede că 
totul se întîmplă aievea, chiar atunci cînd într-adevăr se întîmplă. Nu 
crede nici favoritul nr. 1, poate fiindcă toate s-ar potrivi prea bine, prea 
i-ar veni „ca pe tavă" această ocazie rarisimă, cum nu ne-a fost dat 
să vedem în 25 de ani de zig-zag între plutoane, pe ruta între Dim 
bovița și Tîmpa...

Și totuși, în ciuda senzației de reverie, ds „prea frumos să 
fie adevărat", de vagă amețeală — plăcută, nici vorbă, pentru bene
ficiari — care ne încearcă privind cum cresc vertiginos timpii înscriși 
pe tablele arbitrilor, avansul celor din frunte atinge proporții fabuloase, 
în timp ce ei pedalează relativ lejer, fără eforturi vizibile, urmați din 
ce în ce mai departe de un pluton placid, fără nerv, ca un balaur 
astenic...

La capătul de sus al etapei un public bine odihnit întîmpină căl
duros pe invinaător, in magnifica panoramă a crestelor surîzătoare. 
Postăvarul, in centru, pare un trofeu de argint pe care Teodor Vasile 
poate să-l ducă liniștit în camera lui de hațel, în noaptea aceasta 
calmă, în ceea ce-l privește, după o etapă de vis...

DAN DEȘLIU

REZULTATE TEHNICE
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 

ETAPEI A II-A :
1. VASILE TEODOR (România) a 

parcurs 182 km în 4h 55:22, medie 
orară 37 km, 2. Ion Cernea (Româ
nia) 4h 57:49, 3. Gheorghi Dimitrov 
(Bulgaria) 4h 57:55, 4. Ștefan Ene 
(Steaua) 5h 00:06, 5. .Vasile Selejan 
(România) 5h 00:18, 6. Alexandru Za
roschi (Metalul Plopeni), 7. Mario 
Faustini (Italia), 8. Eugen Imbuzan 
(C.S.M. Cluj), 9. Rinaldo Camilletti 
(Italia), 10. Koliu Vasilev (Bulgaria), 
11. Renato Cangini (Italia), 12. Eu
gen Dulgheru (România tineret), 13. 
Andrei Kertesz (C.S.M. Cluj), 14. Ni
colae David (România), 15. Mihai 
Hrisoveni (România tineret) — toți 
același timp, 16. Costel Cîrje (Româ
nia tineret) 5h 00:46, 17. Nicolae Ga
vrila (Steaua) 5h 01:28, 18. ~
Marton (C.S.M. Cluj), 19.
Burlacu (Olimpia), 20. Valentin Hoța 
(România tineret) — același timp. In 
cursă au mai rămas 58 _de alergători 
(au abandonat Ștefan 
Voința București 
— CIBO Brașov).

CLASAMENT 
ROMANIA 14h 
15h 00:07, 3. Italia 
România tineret 15h 01:22, 
Cluj 15h 02:04. 6. Steaua 15h 03:19, 
7. Metalul Plopeni 15h 04:58, 8. Vo
ința București 15h 14:29, 9. Olimpia 
București Î5h 16:19, 10. Dinamo
București 15h 17:23, 11. CIBO-Brașov 
15h 23:53, 12. Iugoslavia lâh 33:58.

CLASAMENT CĂȚĂRĂTORI 1 1
Vasile Teodor (România) 30 p. 2—3. 
Ștefan Ene (Steaua) și Ion Cernea

Gavril 
Vasile

Și
Popescu —

Costel Vizitiu

PE 
52:30, 2.

15h

ECHIPE : 1.
Bulgaria 

00:54, 4.
5. C.S.M.

A

(România) 13 p, 4—5. Gheorghi Di
mitrov (Bulgaria) și Costel Cîrje 
(România tineret) 12 p.

CLASAMENT SPRINTERI : 1. Va
sile Teodor (România) 15 p, 2. Ion 
Cernea (România) 7 p, 3—4. Gheorghi 
Dimitrov (Bulgaria), și Ștefan Ene* 
(Steaua) 6 p, 5. Mirceâ Bădilă (CIBO 
Brașov) 5 p.

CLASAMENTELE ETAPEI I (5,6 km, 
contracronometru).

INDIVIDUAL: 1. Costel Cîrje (Ro
mânia tineret) 7:47,2. Teodor Vasile 
(România) 7:49, 3. Vasile Hoța (Ro
mânia tineret) 7:53, 4. Viorel Muri- 
neanu (Dinamo) 7:56, 5. Nicolae An- 
dronache (România) 7:59, 6, Vasile 
Selejan (România) 8:02, 7. Nicolae 
David (România) 8:02. 8. Marian Fer- 
felea (Steaua) 8:03, 9. 
(Steaua) 8:03, 
(Steaua) 8:04, 
(CIBO Brașov) 8:07, 12. Mircea Ro- 
mașcanu (Dinamo) 8:08, 13. Ion Cer
nea (România) 8:09, 14. Mihai Hr'so- 
veni (România tineret) 8:09 15. Eu
gen Imbuzan (C.S.M. Cluj) 8:10, 16. 
Alexandru Zaroschi (Metalul Plo- 
peni) 8:10, 17. Teodor Drăgan (Voin
ța București) 8:11, 18. Valentin Ilie 
(Dinamo) 8:13 19. Constantin Tănase 
(România tineret) '" " “
Dulgheru (România

PE ECHIPE: 1. 
23:49, 2. România 
24:10, 4. Dinamo
Cluj 24:41, 6. Metalul Plopeni, 24:52, 
7. Voința București 24:50, 8. CIBO 
Brașov 25:02, 9. Bulgaria 25:10. 10.
Olimpia 25:12, 11. Iugoslavia 25:18.

Ștefan Ene
10. Nicolae Găvrilă

11. Mircea Bădilă

8:13, 20. Eugen
tineret) 8:14.
România tinerei 

Steaua 
C.S.M.

23:50, 3.
24:17, 5.

A

TURNEUL DE LA FOREST HILLS A INTRAT IN A DOUA SĂPTĂMÎNĂ
NEW YORK, 2 (Agerpres). — 

Surprizele continuă la Forest Hills, 
unde se desfășoară campionatele 
internaționale de tenis ale S.U.A. 
După eliminarea lui Ilie Năstase, 
un alt mare favorit, australianul 
Rod Laver a fost scos din cursă, 
tn turul trei, tînărul jucător indian

Laver,

TELEX
■
Proba de obstacole din cadrul concursu
lui internațional de călărie de la St. 
Gali (Elveția) a fost ciștlgată de engle
zul David Broome, pe calul „Bally 
WHlwill”. El a parcurs traseul în lun
gime de 690 m, cu 12 obstacole, în 69.8. 
Pe locurile următoare s-au clasat ita
lianul Mancinelli (..Ambasador') — 73.3 
și elvețianul Fuchs („Ballymena**) — 
73.5.

laTurneul internațional de tenis de 
Katowice a programat semifinalele pro
belor de simplu: Nowicki (Polonia) — 
Vedan (Cehoslovacia) 6—3, 6—2, 6—4;
Egorov (U.R.S.S.) — Kukal (Cehoslova
cia) 6—8 12-10, 6—4. 6—4. La feminin : 
Wieczorek (Polonia) — Kojeluhova (Ce
hoslovacia) 0—6, 6—4 6—3: Kral (Polo
nia) — Gramaturova (U.R.S.S) 5—7. 6—3. 
8—e.■
Cursa ciclism internaționala desfășurat.) 
ia Cosne sur Loire s-a încheiat cu vic
toria rutierului francez J. P Danguil- 
laume, cronometrat pe distanța de 260 
km în 6 h 33:08. In același timp cu în
vingătorul au sosit compatrioțil săi 
Raymond Poulidor, serge Lapebie și 
Michel Perin.

Panatta, Pasarell, Tiriac — eliminați
(S.U.A.) 6—4. 3—6, 6—3, 6—4;
Connors (S.U.A.) — Pasarell (Por
to Rico) 6—3, 6—4, 6—7, 6—2 ; Ro- 
sewall (Australia) — Kamiwazumi 
(Japonia) 7—6, 6—1, 6—1 ; . Stone 
(Australia) 
6—7, 4—6.
'Rhodesia) 
6—4, 6—2.

Vijay Amritraj, 
sezon, _l-a învins 
2—6, 6—4, 2—6. 6—4.

Alte rezultate din proba de sim
plu bărbați : Newcombe (Australia) 
— Tiriac (România) 
6—4; Richey (S.U.A.) 
(Mexic) 6—2. 6—4,
Okker (Olanda)

revelația acestui 
pe Laver cu 7—6,

7—6, 6—3,
— Ramirez 
6—7, 7—6 ;

Gottfried

— Panatta (Italia) 7—5 
6—3. 6—4 • »«"•-
— (S ” t *

AGENDA SAPTAlilMI

FOTBAL

3— 9 TENIS Continuă campionatele internaționale'sie 
s.u.A.. ia Forest Hills.

4—11 YACHTING C.M. clasa Tornado, la Toronto.
4—14 VOLEI C. E. juniori (masculin și feminin), in 

Olanda.
5 FOTBAL U.R.S.S. — R.F. Germania (amical)'., la 

Moscova.
5— 9 CĂLĂRIE C.E., la Kiev.

PENTATLON MODERN C. M. (seniori), la Londra.
6—16 LUPTE C.M. (libere și greco-romane), la Te

heran.
7— 9 ATLETISM Finala Cupei Europei pe echipe (mas

culin și feminin), la Edinburgh (Scoția).
8 FOTBAL Franța — Grecia (amiccd), la Uarie»
9—14 YACHTING C.M. clasa Flying Dutchman, la Roche-

A* 
P.

ster (S.UA.)
Preliminariile C-M. : Argentina — Bc! 
via (gr. II sud-american#). la 
Aires ; U.R-S.S. — Chile (meci-tur 
baraj, gr. IX șl DJ Sud-americană), 
Moscova.
„Criteriul așilor", în Franța.
Marele Premiu al Italiei (formula T), 
Monza.
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