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Așa după cum am relatat, în 
cursul zilei de sîmbătă, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o scurtă vizită 
in inferiorul țării.

Dacă în zilele precedente, la Ca
racas, în afara convorbirilor poli
tice. înalții oaspeți au luat cunoș
tință dc un șir de obiective ale in
dustriei ușoare venezuelene, cu 
aspecte ale cercetării tehnico-știin- 
țit'ice, această vizită în interior a 
Oferit posibilitatea unui contact- 
direct, cu alte laturi ale peisajului 
economic. în ansamblul acestui 
pejsaj, un loc deosebit îl ocupă 
zena Guayanâ, din statul Bolivar, 
imens depozit de prețioase resursa 
naturale : minereu de fier (rezerve 
estimate la aproape două milioane 
de tone), aur, diamante, mangan. 
dolomită. bauxită, titanțu etc. Tot-ț 
odată, fluviul Orinoco (al treilea 
ca mărime din America de Sud), 
care străbate această regiune, și 
afluenții săi înmagazinează un u- 
riaș potențial hidroenergetic. Este 
firească, de aceea, dorința gazde
lor de a oferi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o imagine concretă a 
opțiunilor fundamentale pe calea 
dezvoltării și diversificării indu
striei naționale, pentru' ca ea să 
înceteze să mai depindă de un sin
gur produs — petrolul, a preocu
părilor de a pune în valoare. în 
interes propriu, toate resursele na
turale.

în timpul vizitării, atit la Sidor 
Cit și la Aleasa, care în cinstea 
acestui moment memorabil sînt 
frumos decorate cu stegulețe ro
mânești, muncitorii aflați la locu
rile de producție salută în mpd 
Cordial pe conducătorul țării noas
tre, care răspunde cu prietenie 
acestor gesturi spontane de simpa-

tie, semnificative pentru solida
ritatea dintre diferitele detașa
mente ale clasei muncitoare inter
naționale.

După ce își ia rămas bun de la 
gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat, în continuare, să vi
ziteze parcul natural Cachamay, 
de la confluența Orinocului cu 
riul Caroni, o vastă arie de peste 
500 de ha., unde, în mijlocul ve
getației luxuriante ce creează un 
splendid cadru natural, urmează 
să fie construite case de odihnă 
pentru cetățenii orașului.

în cinstea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Alfonso Ravard, preșe
dintele Corporației venezuelene a 
Guayanei. oferă un dejun în sa
lonul ..El Dorado", al hotelului 
Intercontinental-Guayana. în tim
pul dejunului. desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească, au 
fost rostite alocuțiuni.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit du
minică, 9 septembrie, pe Pompeyo 
Marquez, secretar general al Miș
cării pentru Socialism (MAS) din 
Venezuela, care a fost însoțit de 
tovarășii Teodor Petkoff și Eloy 
Torres, membri ai Comisiei Exe
cutive a MAS.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat mulțumirea pentru modul 
în care a decurs vizita, ca și ho- 
tărîrea părții române de a face to
tul pentru traducerea în viață a 
acordurilor convenite. Convorbirile 
s-a,u desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate.

Secretarul general al Partidului

Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit duminică la 
amiază o delegație reprezentativă a 
tineretului și studenților din 
nezuela, în frunte cu Alfredo 
dilla Prado, secretar general 
Tineretului Socialist (MAS).

Cu acest prilej, delegația —
care au mai făcut parte reprezen
tanți ai Consiliului Universitar al 
Universității Centrale din Venezue
la, ai Universității Catolice .An
dres Bello", ai Universității „Sau ta 

ai elevilor din zona me- 
a Caracasului — a 

tovarășului Nicolae

Ve-
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al

din

Maria' 
U’Opolitană 
transmis 
Ceaușescu un mesaj din partea ti
neretului și studenților venezueleni.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat roiul important 
al tineretului și studenților în dez
voltarea societății inclusiv a socie
tății venezuelene. Conducătorul 
partidului și statului nostru a 
transmis tuturor studenților, tine
retului venezuelean un salut de 
caldă prietenie, urări de succes, îm
preună cu dorința ca ei să joace, 
lături de celelalte forțe naționale, 

rol tot mai activ în întări- 
independenței naționale, în 

pentru progres economic 
al poporului veneAielean, 

statornicirea în întreaga 
unui climat de pace, co
și prietenie între popoare.

★
Duminică dimineața, . tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,, a pri
mit la reședința sa din Caracas — 
La Vineții — pe tovarășul Jesus Fa
ria, secretar general al Partidului 
Comunist din Venezuela.
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DIVIZIA A
LA FOTBAL

ETAPA A Vl-a

TEODOR VASILE Șl ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOR! IN
A „TURULUI CICLIST

AL ROMÂNIEI “
• Ultimul sprint a revenit lui Nicolae
Andronciche • Pe traseu! etapei a Xl-a

același public entuziast, aceeași
primire sărbătorească • Vasile Sele-
jan — ciștigător al întrecerii cățărăto-
rilor • Rutierii din Bulgaria, Italia

Iugoslavia elogiază competiția
Performerilor competiției le-au fost

acordate numeroase premii
Citiți in pagina a 4-a relatările trimișilor noștri

UNIVERSITATEA CRAIOVA (singura neînvinsa)
CONDUCE, CU BRIO, PLUTONUL

CEA DE A XlX-a EDIȚIE

Primii trei clasați — de 
la stingă la dreapta : 
Vasile Selejan (locul II). 
Teodor Vasile (locul 1) 
și Ion Cernea (locul 
III), toți din echipa Ro
mâniei — fac turtii de 
onoare ne stadionul 

„23 August"

UN FRUMOS SUCCES AL LUPTĂTORILOR ROMÂNI LA C. M.
® Un nou record de eficacitate: 36 goluri înscrise in aceasta etapă! • Jiul la prima sa victorie din actuala ediție și Raducanu — portarul Rapidului —

la intiiul gol marcat in campionat # F. C. Constanța iși confirma specialitatea de a obține puncte in deplasare VASILE IORGA-MEDALIE DE ARGINT
UNIV. CRAIOVA 
C.S.M. REȘIȚA 
C.F.R. CLUJ 
„POLI." TIMIȘOARA 
JIUL
STEAUA
A.S.A. TG. MUREȘ 
DINAMO
MECIUL PETROLUL

APE ÎNVOLBURATE.
Cea de a șasea etapă a 

campionatului Diviziei. A 
părea să nu fie conectată 

la un curent de cea mai înaltă 
tensiune. Nu se tntîlneau între 
ele echipele bucureștene, lide
rul juca acasă, iar celelalte 
partide ale etapei lăsau să se 
întrevadă o zi mai calmă, cu 
mai puține subiecte în atenția 
pasionaților fotbalului, în zilele 
ce urmează și, în principal, 
aseară, cind erau încă proaspete 
rezultatele și momentele cele 
mai importante ale jocurilor.

Dar n-a fost așa. Fotbalul — 
și acesta este secretul veșnicii 
lui tinereți, al farmecului pe 
care îl exercită — n-a vrut, 
insă, să se dezmintă, aducînd 
în scenă aceleași episoade tu
multuoase, aceleași întîmplări co
lorate cu care străbate victorios 
deceniile, intr-adevăr, departe 
de a fi avut o etapă „liniștită", 
am avut prilejul să urmărim o 
serie de partide pasionante, cu 
desfășurări dramatice și chiar 
cu rezultate neașteptate.

Este greu de spus, în aceste 
condiții, care a fost „intîlnirea 
zilei". Pe prim plan s-a situat, 
desigur, meciul de la Craiova, 
unde liderul înfrunta o forma
ție cu „punch", care nu mai 
departe de săptămina trecută 
îi trimisese la podea Pe dina- 
moviști, Dar, la Craiova, totul 
a fost în regulă din punctul de 
vedere al liderului și al calcu
lelor hîrtiei. In schimb, cioc
nirea dintre urmăritoarele sale, 
C.S.M. Reșița și F.C. Constanța 
s-a. soldat cu un alt rezultat 
decît cel, în general, așteptat. 
Constănțenii, care sprintau 
spre victorie, nu numai că- au 
făcut față șocului provocat de 
golul egalizator al gazdelor, din 
lovitură de la 11 metri, dar au 
găsit resurse pentru a forța din 

nou victoria și de a o obține, 
în fața unui adversar neînvins 
în acest campionat.

O desfășurare mai palpitantă 
decît un film de aventuri a 
avut meciul de la Tirgu Mu
reș, unde tabela de marcaj ară
ta la un moment dat un neve
rosimil 2—0 în favoarea oas
peților ! De la acest 0—2 —
cum, necum — s-a ajuns în fi
nal la un 3—2 pentru A.S.A., 
după un meci aspru, cu inci
dente, în care arbitrul a pier
dut trei din cele cinci stele la 
care sperase. De altfel, o carac
teristică negativă a acestei eta
pe o reprezintă arbitrajul, care 
a cedat, in unele partide, pre
siunii publicului șt nervozității 
jucătorilor, greșind la fel ca și 
aceștia. Desigur, in terenul de 
joc, este o viața grea, fie ci 
ambițiile îți împing giridurile 
spre titlu, fie că in față ai 
imaginea cenușie a celor trei 
locuri ale retrogradării. Dar, 
dacă de pe acum, spiritele sînt 
atit de încinse, ce perspective 
pot fi întrevăzute în finalul 
campionatului ? Atenție, deci, 
cluburi, antrenori, jucători șt 
mult prea cumsecade tovarăși 
din Comisia de disciplinăI

Vn moment deosebit al eta
pei de ieri a fost oferit de vic
toria Jiului, prima victorie a 
echipei din Petroșani, in acest 
campionat, o victorie cu care, 
in orice caz, a „spart gheața" 
și a înlăturat, poate, o serie de 
complexe, care, de multe ori, 
în fotbal, reprezintă adversarul 
nr. 1. Chiar dacă n-au putut 
ieși din... subteran cu această 
victorie, fotbaliștii din Valea 
Jiului pot aștepta viitoarele me
ciuri cu mai multă încredere. 
Ceea ce este foarte important...

Jack BERARIU

Lovitură liberă 
de la 13 metri, 
execută Dumitru 
și 1—0 pentru 
Steaua...

Foto : 
Paul ROMOȘAN

G O L G E T E R 1
8 GOLURI : ■ Nesțorovici (C.S.M. 

Reșița) — 1 din 11 m.
— 7 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) 

— 1 din 11 m.
6 GOLURI : M. Sandu (Sportul 

studențesc), Năstase (Steaua), Dudu 
Georgescu (Dinamo) — 1 din 11 m.

4. GOLURI : Neagu (Rapid), Mu-

SPART ACHI ADA DE VARĂ A ARMATELOR PRIETENE

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ȘI ROXERII M. LAZAR ȘI ȘT. FLOREA

AU CUCERIT MEDALIILE DE AUR
transmit aceste rîn- 
română prezentă la 
ediție a Spartachia- 
armatelor prietene

FRAGA, 9 (prin telex de la tri
misul nostru).

La ora cind 
duri, delegația 
cea de a treia 
dei de vară a 
— competiție care a intrat acum în 
faza finală — își îndreaptă atenți i 
și speranțele către handbal, box și 
tir, singurele discipline in care mai 
sînt angrenați, cu șanse la medalii, 
sportivii români în ultimele zile ale 
întrecerilor.

Sîmbătă seara, în penultima zi a 
turneului de handbal, echipa Româ
niei a repurtat o nouă victorie, de 
data aceasta în fața redutabilei for
mații a U.R.S.S., pe care a între- 
cut-o cu 24—17 (10—9). A fost — 
se poate spune — cel mai bun joc 
de pînă acum furnizat de handba- 
Iiștii români, care în repetate rîn- 
duri au fost aplaudați la scenă

REZULTATE TEHNICE
— SP. STUDENȚESC
— F.C. CONSTANTA
— RAPID
— „U" CLUJ
— F.C. ARGEȘ £i
— POLITEHNICA IAȘI
— SPORT CLUB BACĂU 3—2
— STEAGUL ROȘU

— U.T.A. (4—1) s-a

3—1
1—2
3—1
1—0
3— 1
4— 1

(2—0) 
(0—1) 
11—0) 
(0-0) 
(2—1) 
(2-0 
(2-2)
(1-1)3—2 

disputat simbâtă

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 6 5 1 0 10— 2 11
2. F.C. CONSTANȚA 6 4 1 1 7— 4 9
3. C.S.M. REȘIȚA 6 2 3 1 15— 9 7
4. STEAUA 6 3 1 2 13— 8 7
5. DINAMO 6 3 1 2 12—10 7
6. SPORTUL STUDENȚESC 6 3 0 3 11— 6 6
7. F.C. ARGEȘ 6 2 2 2 9— 9 6

1—9. POLITEHNICA TIM. 6 3 0 3 5— 6 6
—9. PETROLUL 6 3 0 3 10—11 6

10. POLITEHNICA IAȘI 6 3 0 3 5— 8 6
11. A.S.A. TG. MUREȘ 6 3 0 3 12—16 6
12. ,.U" CLUJ 6 2 1 3 5— 5 5
13. STEAGUL ROȘU 6 2 1 3 6— 7 5
14. RAPID 6 2 1 3 8— 9 5
15. C.F.R. CLUJ 6 2 1 3 10—12 5
16. S. C. BACĂU 6 2 0 4 7—12 4
17. U.T.A. 6 2 0 4 4—11 4
18. JIUL 6 1 1 4 6—10 3

ETAPA VIITOARE (simbâtă 15 septembrie)

— „POLI" TIMIȘOARA
— JIUL
— C.S.M. REȘIȚA
— C.F.R. CLUJ
— STEAUA
— UNiV. CRAIOVA
— DINAMO
— F.C. ARGEȘ
— A.S.A. TG. MUREȘ

PETROLUL 
SPORTUL STUD. 
U.T.A.
F.C. CONSTANȚA 
STEAGUL ROȘU 
RAPID
POLITEHNICA IAȘI 
SPORT CLUB BACĂU 
„U" CLUJ

reșan (A.S.A. Tg. Mureș).
3 GOLURI : Bălan, Oblemenco

(Univ. Craiova), Troi, Dobrin (F.C. 
Argeș), Dembrovschi (S.C. Bacău), 
Naghi (A.S.A. Tg. Mureș), Beldeanu 
(C.S.M. Reșița) — 1 din 11 m. Bun- 
gâu (.,Poli“ Timișoara) — 1 din 11
ni, Stocker (Jiul), lordănescu (Steaua).

deschisă de cei peste 2 000 de spec
tatori aflați în tribunele sălii din 
Bratislava. Handbaliștii noștri au 
excelat în apărare, în frunte cu 
Dincă, au marcat pe cei mai peri
culoși atacanți adverși și au des- 
lănțuit atacuri fulgerătoare, carac
terizate prin combinații spectacu
loase, la poarta formației sovietice. 
Cristian Gațu a fost din nou într-o 
dispoz.iție deosebită, iar virtuozități
le etalate de el spre sfîrșitul par
tidei au îneîntat pur și simplu 
spectatorii. După o repriză destul 
de echilibrată, în partea a doua n 
meciului, handbaliștii noștri s-au 
detașat net. conducînd cu 18—12 
(min. 51) și 21—14 (min. 56), după 
care ambele echipe au jucat des
chis, furnizînd un spectacol de înal
tă clasă. Cele mai multe goluri ale 
românilor au fost marcate de Bir-*

LADISLAU SIMON-MEDALIE DE BRONZ
TEHERAN, 9 (prin telex, de la tri

misul nostru).
In fața unui public extrem de nu

meros și entuziast, pe stadionul „Na
țional" din capitala Iranului, duminică 
s-au disputat partidele finale din ca
drul celei de-a XX-a ediții a campio
natelor mondiale de lupte libere. în
trecerile celor mai valoroși practicanți 
ai acestei discipline sportive din în
treaga lume au constituit pentru mica 
noastră delegație un excelent prilej 
de afirmare pe plan mondial, o con
firmare a progresului înregistrat în 
ultima vreme de luptele libere din 
România, a seriozității cu care se 
muncește în acest sport.

Avînd la bază o pregătire remar
cabilă, cei cincij reprezentanți ai lup
telor libere de ia noi au concurat la 
nivelul prestigiului de care se bucură 
sportul românesc în arena interna
țională, făcînd o frumoasă propagan
dă acestei discipline sportive din 
țara noastră. La capătul unor efor
turi extraordinare, in care au făcut 
dovada unor calități de voință dem
ne de admirație, doi dintre cei cinci 
sportivi români au urcat duminică

LA RUGBY: ARGENTINA
BUENOS AIRES 9 (prin telefon). 

Sîmbătă după-amiază. în capitala 
Argentinei a avut loc meciul amical 
de rugby dintre reprezentativa țării 
gazdă și cea a României. După un 
joc foarte echilibrat, rugbyștii ar
gentinieni și-au apropriat victoria cu 
15—9. Scorul l-au deschis gazdele, 
printr-o încercare transformată. A- 
poi rugbyștii români au egalat prin 
două lovituri de pedeapsă. Autori 
Durbac și Florescu. în finalul pri
mei reprize, gazdele au luat din nou 
conducerea (9—6). prin transforma-
rea unei lovituri de pedeapsă. 

La reluare, rugbyștii români au

A

5.

limită hand- 
cu 13—12

fost 
decisiv

așteptat 
dintre

talan 6. Gațu și Voina cite 
Stockl 4.

O partidă extrem de echilibrată 
și de pasionantă au oferit-o echipe
le Cehoslovaciei și R.D. Germane. 
Victoria a revenit la 
balistilor cehoslovaci 
(6—5).

Cu mare interes a 
duminică meciul 
echipele României și Cehoslovaciei. 
Intîlnirea, care după prima parte a 
jocului părea tranșată de handba- 
liștii români (ei conduceau la pauză 
cu 11—7), s-a încheiat pînă la ur
mă la egalitate 17—17. Cu aceasta 
echipa României a cucerit primul 
loc în 
de Cehoslovacia cu 9 p, Polonia 8 p,

clasament cu 10 p, urmată

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 2-a)

VASILE IORGA LADISLAU ȘIMON J

seara pe podiumul învingătorilor 
campionatelor mondiale. VASILE 
IORGA a cucerit medalia de argint, 
iar tînărul LADISLAU ȘIMON, pre-

-ROMÂNIA 15 9 (9-6)
■avut o perioadă copioasă de domi
nare, cind au egalat pentru a doua 
oară, prin . Nicolescu, autorul unui 
,,drop“. în ultimele 15 minute ar- 
gentinenii au înscris două lovituri 
de pedeapsă, din faze destul de con
fuze.

Miercuri, rugbyștii români vor evo
lua la Rosario, în fața unei selecțio
nate departamentale, iar sîmbătă, în 
ultimul meci, tot la Buenos Aires, 
va avea loc revanșa partidei la ni
vel de reprezentative.

I ACTMTAȚIISPORTIVEDE MASA [

INVITAȚIE LA LICEUL NR. 35...

Marți și miercuri (începînd de la 
orele 8), Liceul nr. 35 din Capitală 
organizează „zile ale porților desr 
chise“ pentru elevii care practica 
atletismul, gimnastica și baschetul. 
Acțiunea își propune, să verifice 
aptitudinile- fizice ale, unor elevi 
din clasele V—VIII și din anii de 
liceu II—IV, care doresc ca în a- 
propiatul an școlar să-și desfășoare 
activitatea sub însemnele, aprecia
tului liceu din calea Dorobanților.

în cele două zile amintite, colec
tivul profesorilor de educație fizică 
de la „35“ se va afla la dispoziția 
elevilor bucureșteni, gata să con
semneze apariția unor noi elemente 
de perspectivă în atletism, gimnas
tică și baschet...

FESTIVALUL SPORTULUI 
FEMININ

Faza județeană a „Festivalului 
sportiv feminin", desfășurată la 
Deva, a adus la start peste 200 de 
tinere care s-au întrecut la volei, 
handbal, tenis de masă, șah, fotbal 
și atletism.

Iată și câștigătoarele :
Volei — Sănătatea Hunedoara ; 

handbal — Sănătatea Hunedoara : 
tenis de masă — Floarea Negrilă 
(Deva) ; șah — Elvira Andronache 
(Hațeg) ; fotbal — echipa Flavior 
(Orăștie). La. atletism : 100 m —
Maria CaqpyjBapu (Orăștie), 200 m 

zent pentru prima oară la o com
petiție de acest nivel, a confirmat 
speranțele antrenorului Ion Crisnic, 
obținînd medalia de bronz. Campio
natele mondiale de la Teheran pot fi 
apreciate ca un moment important in 
saltul valoric al luptelor libere ro
mânești, așteptat de multă vreme de 
iubitorii sportului din țara noastră.

Dar, să-i informăm pe cititorii 
noștri despre desfășurarea meciuri
lor care au condus la realizarea a- 
cestui succes.

Enache Panaite n-a putut trece de 
bulgarul NeCov, dar nici nu s-a lă
sat depășit și, fiind amîndoi descali
ficați, Panaite a ieșit din lupta pen
tru o medalie.

După trei victorii consecutive,
Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

— Ana Satmai-i (Brad). 400 m — 
Elena Sicrieru (Petroșani), lungime
— Viorica Frenț (Ilia), înălțime — 
Rodica Stretean (Brad).

Nicu SBUCHEA, corespondent

REUȘITE ACȚIUNI 
DE „ZIUA FORESTIERULUI"

în bazinul forestier de pe valea 
Buzăului au fost organizate reuși
te întreceri sportive cu participarea 
a peste 400 de muncitori. Finala 
...Cupei forestierului" disputată la 
Nehoiu, a dat cîștig de cauză echi
pei atelierului de întreținere Ne
hoiu (popice), voleibaliștilor de la 
Fabrica de mobilă Nehoiu și fotba
liștilor de la aceeași fabrică.

După încheierea întrecerilor spor
tive a urmat un program artistic.

Dumitru SOARE, corespondent

„CUPA IALOMIȚEI" LA OINĂ
Municipiul Călărași a fost gazda 

unei competiții interj udețene de 
oină dotată cu „Cupa Ialomiței“. 
Competiția, care s-a bucurat de un 
frumos succes de participare și de 
public, a revenit sportivilor de la 
Celuloza Călărași, care au obținut 
12 puncte. In continuare clasamen
tul arată astfel: 2. A.S.A. Constan
ța 9 p„ 3. Gloria București 7 o.. -I. 
Dinamo București fi p., 5, „Drum 
Nou“ Radu Negru 6 p.

Prof. Ianuarie JINGA, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Ialomița
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LA ATLETISM PALATUL SPORTURILOR DIN PHENIAN
DIVIZIA

U

SCHIMBĂRI
IN SERIILEsă 

să 
p«

I Șl A ll-a
EDINBURGH, .9 (prin telefon de 

U trimisul nostru). Pe Meadow
bank Stadium din localitate s-au 
încheiat astăzi după amiază între
cerile celei de-a IV-a ediții a Cupei 
Europei la atletism. Din păcate 
pentru nivelul general al perfor
manțelor obținute, această a doua 
zi a concursului rezervat echipelor 
masculine s-a desfășurat în condiții 
atmosferice total defavorabile: a 
plouat tot timpul, a fost frig, iar 
Vîntul puternic a anulat în buna 
parte eforturile alergătorilor. In a- 
ceste condiții, performanțele de 
mare valoare au lipsit — spre deo
sebire de întrecerea feminină, des
fășurată, e drept, în condiții muit 
mai bune — atenția spectatorilor

în concursul de la Poiana Brașov

SUCCES DEPLIN
AL ATLETILOR 

JUNIORI ROMÂNI
POIANA BRAȘOV (Prin telefon), 

t'i aceeași excelentă ambianță de 
concurs, creată de o meteorologie 
(J> ielnită. de starea foarte bună a 
pistei și de buna dispoziție a atleți- 
ior, ea urmare a rezultatelor crimei 
zile, echipele de atletism juniori ale 
României (băieți si fete) si-ati con- 

si 
ale 
cu

României (băieți și fete) si-ati 
tinuat șirul victoriilor, cîștigînd 
duminică 13 din cele 16 probe 
programului, ceea ce. cumulat 
prima zi, însumează 26 de victorii 
românești din totalul de 33 de pro
be. Succesul nu este numai cantita
tiv. așa cum s-ar putea crede la 
simpla numărătoare, ci este subli
niat. și de 8 noi recorduri naționale 
<Je juniori (6 in prima zi) două din 
ele obținute duminică, de losif Ko- 
rodi la 400 mg cu o performanță 
excelentă, 51,7 (vechiul record îi a- 
parținea cu 52,5) și Maria Giurgiu 
ia săritura în înălțime fete, eare. 
reușind 1,79 ni îmbunătățește cu un 
centimetru recordul Roxanei Vules- 
cu.

Tn clasamentele pe echipe selecțio
natele României au obținut victorii 
nete : România — Cehoslovacia (fe
minin) 79—53, România — Cehoslo
vacia (masculin) 139.5—72,5, România 
— Grecia (m) 13S—76. Iată cîștigăto
rii probelor zilei a doua a concursu- 
i ui : BA1KȚI : 200 m D, Cristudor 
21,5, «80 m N. Onescu 1:50,2, 5 000 m 
C. Bebereche 15:09,8. 400 m S I. Ko- 
rodi 51,7, 2 000 m ob. Kourtis (Gre
cia) 5:jj<V. disc Gh. Megelea 43.18, 
lungime Kriska (Cehoslovacia) 7,24 
m, 4 X 400 m România 3:13,0, FETE : 
200 m Maria Musteață 25,1, 100 m g 
Coculeana Bucătaru 14,3, 8eo m Vio
rica Jitaru 2:11,9, înălțime Maria 
Giurgiu 1,79, lungime ; Doina Spînu 
6.12, m, suliță Slavîkova (Cehoslova
ci af, 4:^400 m România 3:49,6.
-l ' t

îndreptîndu-se în primul rînd asu- 
PTa extraordinarei lupte pentru în
tâietate în clasamentul general pe 
echipe.

După ce Ia capătul primei zile de 
întreceri selecționata R.D. Germane 
se afla în frunte, lăsînd impresia 
că va repeta performanța echipei 
feminine și că wm asista la un 
..dublu" — ca și la ediția prece
dentă, din 1970 — al reprezentan
ților acestei țări, cîteva ratări — 
clasarea Pe ultimul ioc a atlețil-pr 
săi în probele de 3 000 m obstacole, 
prăjină și suliță — au adus în 
fruntea clasamentului selecționata 
U.R.S.S. Echipa Uniunii Sovietice 
cîștigă astfel pentru a treiâ oară 
Cupa Europei, victoria datorîn- 
du-se în primul rînd omogenității 
componenților săi, clasați la majo
ritatea probelor în primele trei po
ziții.

De remarcat comportarea excelen
tă în cea de-a cloua zj a concursu
lui a atleților englezi, învingători 
în patru probe — spre marea sa
tisfacție a spectatorilor — care le-a 
permis să devanseze net selecțio
natele Finlandei si Franței.

Iată cum arată, de altfel, clasa
mentul final al actualei ediții : 1. 
U.R.S.S. 82,5 puncte, 2. R.D. Ger
mană 78,5 p, 3, R.F. Germania 76 p, 
4. Anglig 71,5 p, 5. Finlanda «4.5 ». 
6. Franța 45 p.

Duminică dimineața a avut loc 
reuniunea consiliului T.A.F.F. care 
a omologat o serie de recorduri 
mondiale. Printre acestea se nu
mără cele de la 800 m — Marcelo 
Fiasconaro (Italia) 1:43,7, 880 yarzi 
Rick Wohlhuter (S.U.A.) 1:44,6, 120 
yarzi garduri — Rod Milburn 
(S.U.A) 13,0, 110 mg, Rod Milburn 
13,1 (Siena 22 iulie), aruncarea 
greutății — Al. Feuerbach (S.U.A.) 
21,82 m, aruncarea suliței Klaus 
Wolfermann (R.F.G.) 94,08 m.

R«m«« VILARA

Mihai BERA

în anii construcției socialiste, 
alături de toate celelalte activități 
puse în slujba poporului, în Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă mișcarea de educație fizică .și 
sport a făcut însemnați pași înain
te. Sub directa îndrumare a parti
dului și cu sprijinul neprecupețit 
al statului, sportul s-a situat defi
nitiv pe coordonate de progres, an- 
grenînd în activitatea de masă ma
rea majoritate a tineretului acestei 
țări, ca și numeroși cetățeni de 
diferite virste.

O expresie nemijlocită a înflori
rii mișcării sportive în R.P.D. Co
reeană o constituie și monumenta
lul edificiu al Palatului Sporturi
lor din Phenian, recent dat în fo
losință. Este una din cele mai fru
moase construcții dedicate sportu
lui care pot fi văzute pe întreg 
întinsul continentului asiatic. Tot
odată, prin linia sa arhitectonică 
modernă, ca și prin impunătoarele 
sale dimensiuni, noul Palat al Spor
turilor îmbogățește peisajul capita
lei R.P.D. Coreene, fiind un adevă
rat punct de atracție turistică

Proiectul construirii masivei clă
diri a fost definitivat în februarie 
1972, din inițiativa personală a to
varășului Kim Ir Sen, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene. Subliniind însem
nătatea acestei acțiuni, iubitul con
ducător al poporului coreean spu
nea : „Pentru dezvoltarea mișcării 
noastre de educație fizică și sport 
este de o deosebită importanță 
construim baze sportive noi și 
producem materiale sportive 
scară cit mai largă".

Lucrările de construcție și ame
najare, care au durat efectiv mai 
puțin de un an .și jumătate, au 
fost încheiate la începutul acestui 
an. Etortul constructorilor, ca și 
deplina lor reușită, a stîrnit o bi
nemeritată și unanimă admirație, 
Palatul Sporturilor din Phenian 
este o minunată construcție, < 
acoperă un spațiu de peste 
„chongho", cu un teren central 
66,900 m.p. și cu înălțimea sălii

încă de la intrare, vizitatorul ră- 
mîne impresionat de frumusețea 
pilonilor metalici ai fațadei, spri
jiniți pe socluri de marmoră. Tot 
de marmoră sint pereții și pardo
seala sălii centrale. în tribunele în
căpătoare. cu scaune confortabile, 
pot lua loc peste 20 000 de specta
tori. Alte 10 săli de antrenament 
și competiții sînt 
etajele al treilea

Podiumul sălii 
dăposti simultan 
ehet, volei, tenis 
lupte, precum și 
sportive. Totul este echipat cu cele 
mai perfecționate instalații și apa
ratură 
găsesc 
fotolii 
coane, 
întinsa 
șului, ca și malurile 
fluviului Poton-gan.

Binemeritîndu-și din 
le. Palatul Sporturilor 
va aduce o contribuție de seamă 
la dezvoltarea mișcării de educație 
fizică și sport a R.P.D. Coreene.

amplasate la 
și al patrulea, 
centrale poate a- 
terenuri de bas- 
de masă, box și 

alte discipline
SERIA I

tehnică. La fiecare etaj se 
spațioase holuri, cu bufete, 
de odihnă, ieșiri spre bal- 
De aci poate fi admirată 
priveliște a străzilor ora- 

pitoreșți ale

I
I

I
plin nume- 

din Phenian I

Marea sală a Palatului Sporturilor din capitala R.P.D Coreene poate adăposti simultan mai multe competiții 
sportiie I

C.M. DE NATAȚIE DE LA BELGRAD

HOLLAND SI DEMONT AD FĂCUT 
SI TURUL DE ONOARE

— Echipa de polo
BELGRAD, 9 (prin telefon, de le 

trimisul nostru).
Și a fost ziua a 8-a, Cu noi re

corduri .mondiale ale căror cifra au 
pus specialiștii serios pe gînduri și 
partide de polo cu unele inversări 
de scor dramatice...

Kornelia Ender, indiscutabil 
cea mai mare înotătoare din 
lume în ultimul deceniu, spunea că 
va coborî la „sută" sub 58,0. Și a fă
cut-o. A plecat în primul schimb al 
ștafetei sprinterelor P„ D, Germane,

a României [5-3 cu R.F. Germania] s-a clasat pe locul 7

S-A ÎNCHEIAT C. M. DE PENTATLON MODERN

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL 5
I.» Londra a luat sfirșit campionatul 

mondial de pentatlon modern, competi
ție la care s-au alintat sportivi din 10 
țari. O frumoasă performant* au obți
nut pentatloniștil romani Dumitru spir- 
îea, Albert Covaci și Constantin calina 
care, tn întrecerea pe echipe, au ocupat 
locul 5.

cea de a patra probă, înotul, i fost 
cîftigsti de canadianul John Alexander 
cu 1 288 p. urmat de americanii Jim 
Cherry (1 824 p) fi John Fitzgerald (1 208 
B). Reprezentantul nostru Albert Covaci 
s-a situat pe locul 3 cu 1196 p. După 
proba de înot, clasamentul general pe 
echipe se prezenta astfel : 1. U.R.S.S.,

2. R. F. Germania. 3. Ungaria. 4. S.U.A., 
5. România. 6. Japonia etc.

Ultima probă — eea de cros — nu a 
adus mari schimbări nici în clasamentul 
general pe echipe și nici in cel indi
vidual. Pentatlonistul sovietic Pavel 
Lednev și-a menținut poziția de lider, 
cucerind astfel medalia de aur și titlul 
de campion mondial. L-au urmat eotn- 
patrloțli săi Vladimir Șmelev eu 3 368 
p șt Boris Onicenko cu 5 19» p. Dumitru 
Spirlea a ocupat in final locul 12. cu 4 901 
p. Iată clasamentul final pe echipe : 
1. U.R.S.S. 15 943 p — campioană mon
dială, 2. H. F. Germania 15 051 p. 3. 
Ungaria 14 856 p, 4. S.U.A. 14 745 p, 5. 
ROMANIA 14 488 p, 6. Finlanda 14 352 p.

care a spulberat recordul lumii (de 
la 3:55,19 la 3:52,45) în 57,61. rezultat 
de-a dreptul uluitor pentru cine cu
noaște posibilitățile fizice ale unei 
fete de numai la ani, Rick Deniont 
în schimb, ne-a convins numai pe 
jumătate : a cîștigat la 400 m, a co
borât sub vechiul record mondial la 
1500 m (15.37,80), dar nu l-a putut 
învinge pe micuțul australian (1,70 
m și 62 kg) Stephen Holland, a că
rui. dată a' nașterii a fost aflată pre
cis ’: 31 mai 1958. Holland a înotat 
intr-un ritm îndrăcit, cu o medie de 
62 sec. pe flecare " „■sut.ă“. La 800 m. 
unde australianul a stabilit un nou 
record mondial (8:16,27), Demont se 
afla în urma sa cu aproape 5 m. A 
urmat o cursă de urmărire inferna
lă ; Holland nu a ieșit: din ritmul 
său, iar Demont a început să refacă 
din handicap, avînd și „sute" de 
61,5, De neînvins, însă, acest mic 
„diavol" de Ja Antipozi, care a atins 
peretele după 1500 m în 15:31,85. Și 
pentru 
vtirăm manță, 
ma că 
pornit 
16-a „sută1 
Cei doi mari fondiști au 
curs cîte două lungimi 
mulțimii și a fost 
prelung al sirenei 
poată fi opriți din 
mișcărilor ! Pentru 
noare" ei au fost aclamați.

ca noi, cel din tribune, să sa- 
și_ mai bine deosebita pertor- 

sea- 
, a 
1 a 

el. 
i par- 
uralele

Holland, fără să-și dea 
întrecerea se încheiase, 

mai departe si în cea de 
iar Demont după 

mai 
r-- în i nevoie de sunetul 
pentru ca ei să 

ritmul automat al 
„turul lor de o-

în . sfîrșit, un alt record 
niul visurilor l-a realizat 
Kether, care a înotat 2C0 
în 2:13,76. Rezultate ; 200 
(f) : 1. Kother (R.D
2:13,76 (R.M.), 2. Beier (R.D Germa
nă). 2:16,77, 3. Colella (S.U.A.) 2:19,53; 
1500 m liber: 1. Holland (Australia) 
15:31,35 (R.M.). 2. Demont (S.U.A.) 
15:35,44 : 3. Cooper (Australia)
15:45,04; 100 m delfin (ni): l,,^țobert- 
son (Canada), .K.69. 2. Bottom
(S.tr.V)’ 56,37. 5.■“Baekhaus (S.U.A.) 
56,42: 4X100 m liber (f) : 1. R.D.
Germană 3:52,45-• ■’(R.M.), 21" S.U.A,
3:55,52, 3. R.F. Germania 3:58,88.

La polo, România a cîștigat și 
ultimul meci. împotriva selecțio
natei R.F. Germania (locul IV la 
Miinchen), pe care a trimis-o toc
mai pe locul XI. Poloiștii noștri au 
luat de la început inițiativa (Slăvei 
1—0, de la 8 m), s-au dovedit mai 
incisivi în atac, ajungînd la 5—1 în 
repriza a treia (au mai marcat Rus 
— 2, C. Rusu și Zamfirescu) și cu 
toate eforturile făcute în final, spor
tivii vest-germani nu au mai reușit 
cîecît să reducă din handicap. Ca și 
în partida anterioară. antrenorii 
români nu au folosit decît 8 jucă
tori, Florin Slăvei și Lazăr fiind 
sancționați pentru indisciplină. Scorul 
final — 5—3 (1—1. 3—0, - - - -
aduce „7“-lui nostru 
locul VII, o poziție mai 
liia mondială decît la 
Mttrichen.

Alte 
siavia 
Spania

de dame- 
Rosentarie 
m delfin 
m delfin 
Germană)

1—1. 0—1) — 
reprezentativ 
sus în ierar- 
J.O. de la

La Moreni I
CONCURS

DE
INItRNAJIONAl

M0T0CR0S
(prin telefon). AproapeMORENI, 9

10 000 de spectatori au urmărit con
cursul internațional de motocros 
desfășurat în organizarea asociației 
Victoria din localitate. Și-au dispu
tat întîietatea alergători din Uniu
nea Sovietică, Cehoslovacia, Ungaria 
și România. Clasa 250 cmc a fost do- 

1. Stanislav Lo-
Iuri 

Lucaci
Teodor

5. O. clasa

minata de oaspeți : 
vin (U.R.S.S.), 2
(U.R.S.S.), 3. Petre 
roșu Brașov), 4. 
(Victoria Moreni), 
(Cehoslovacia). La 
pină la 500 cmc a ieșit 
brașoveanul Traian Moașa, urmat de 
Cristian Dovids (Steagul roșu) și D. 
Motișah (Victoria Moreni).

lugorov 
(Steagul 

Bălănoiu 
Horack 

națională 
învingător

FRAȚII FLORIN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Șl GHEOilGHE MORASI (I.A.P.) |
învingători In raliol I

C.F.R. PAȘCANI — VICTORIA 
ROMAN 0—0. Feroviarii au dove
dit ineficacitate, ratînd numeroase 
ocazii. A arbitrat foarte bine R. 
Brătănescu — Suceava. (C. Enea, 
coresp.).

OȚELUL GALATI — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 1—2 (0—1). Me
ciul s-a disputat sjmbătă dupâ- 
amiază. Jucătorii de la Constructo
rul au acționat mai bine în fazele 
ofensive. Au marcat : loniță (min. 
34), Vochin (min. 65) pentru Con
structorul, Tîrîș (min. 50) pentru 
Oțelul. A condus bine M. Rotaru
— Iași. (S. Constantinescu, coresp.).

F.C. GALAȚI — C.S.U. GALAȚI 
0—0. După o repriză de joc nervos, 
în,cea de a doua — jucătorii de 
la F.C. Galați au dominat mai 
mult. Slab arbitrajul lui I. Anghe- 
liu — P. Neamț, 
resp).

CARAIMANUL 
ITORUL VASLUI 
dele ă'J făcut risipă de energie, au 
dominat mai mult, dar au ratat 
ocazii clare. Golurile au fost rea
lizate de Wișowski (min. 70) pentru 
Caraimanul, Tiron (min. 13) pen
tru Viitorul. A arbitrat satisfăcă
tor M. Hanganu — București. (V. 
Zbarcea, coresp.).

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (1—0). Joc de bu
nă factură tehnică. Oaspeții au lă
sat o bună impresie prin jocul 
combinații*. Unicul gol a fost rea
lizat de Nedelcu (min. 35). A con
dus bine M. Bică — București. (C. 
Teodorescu, coresp. județean).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—3 (0—2). Localnicii 
au avut mai mult timp inițiativa, 
dar au irosit nenumărate posibili
tăți de a înscrie. Oaspeții au con
traatacat foarte periculos. Autorii 
golurilor : Gherini (min. 10 și 66), 
Eftimescu (min. 23) pentru C.S.M., 
Costea (min. 78) pentru Celuloza. 
A arbitrat M. Haimovici — Bucu
rești. (M. Stan, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — META
LUL PLOPENI 3—0 (1—0). Brăile- 
nii au evoluat la un bun nivel, în 
schimb oaspeții au jucat slab și cu 
accente de duritate. De altfel, ju
cătorul Mihăilescu (Metalul) a (ost 
eliminat pentru joc periculos. Au 
marcat: Savancea (min. 73 din 11 
m), Ologu (min. 31) și Plugaru 
(min. 87). Bun arbitrajul lui I. Puia
— București. (N. Costin, coresp. ju
dețean).

PETROLUL MOINEȘTI — ȘTI
INȚA BACĂU 1—1 (0—1). Petroliș
tii au ratat multe ocazii. Au în
scris : Florea (min. 57) pentru Pe
trolul, Sțțvulea (min. 14) pentru 
Știința. A condus bine P. Căpriță
— Brăila. (P. Harabagiu. coresp.).

DELTA TULCEA 
MIJA 
lurile 
(min. 
(min. 
a arbitrat 
coresp.).

(Gh. Arsenie, co-

BUȘTENI — VI-
1—1 (0—1). Gaz-

METALUL 
2—1 (1—0). Joc frumos. Go- 
au fost realizate de Tufan 
43 și 48), respectiv Nicolae 

A. Pilosian — Constanța 
satisfăcător. (I. Turșie,

59).

ROMÂNIEI
£11X11323 3

pe platoul

I CLASAMENTUL

DIN NOU REZULTATE-SURPRIZĂ IN „CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL
Jocurile din cadrul celei de a 

III-a etape a „Cupei de toamnă’ 
la handbal au adus și ieri cîteva 
rezultate neașteptate, printre aces
tea figurînd înfrîngerile suferite de 
Dinamo București la masculin și 
Universitatea București la feminin, 
ambele formații fiind întrecute pe 
teren propriu. Iată, însă, rezultatele 
înregistrate :

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

— RAPID BUCUREȘTI 13—19 
(5—13). Handbalistele feroviare au 
dominat partida de la cap la cap, 
obținînd o victorie 
comodă. Principalele 
Ana Sfănișel (6) — 
tiv Maria Mereu (9).

UNIVERSITATEA
— VOINȚA ODORHEI 8—5 (6—3). 
în vizibil progres față de etapa tre
cută, studentele au evoluat dezin-

neașteptat de 
realizatoare : 

Rapid, respec- 
G. ROSNER.

TIMIȘOARA

volt, având un atac mult mai inci
siv și o apărare mult mai bine 
organizată. Este de notat că Vo
ința Odorhei a înscris doar doua 
goluri din acțiune. Principalele 
realizatoare: Damlan (3) — Uni 
versitatea, respectiv Teglaș (3). C. 
CREȚU — coresp.

C.S.M. SIBIU — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 6—11 (2—4).
După o primă repriză mai echili
brată, oaspetele s-au desprins ușor, 
obținînd pină în final o victorie 
meritată. Principalele realizatoare : 
Stâniț (3) — C.S.M. Sibiu, respectiv 
Oțoiu (4). I. 1ONESCU — coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 12—11 (5—3). 
Joc spectaculos, echilibrat și dîrz, 
încheiat cu o victorie „la potou" 
a brașovencelor. mai calme în fi
nalul partidei. Principalele realiza
toare : Boyte (3) — Rulmentul, res-

SUCCES AL LUPTĂTORILOR LA C.M.
(Urmare din pag. 1)

proaspătul campion, al României Ia 
categoria grea, Ladislau Șimon, avea 
o situație foarte favorabilă pe foaia 
de concurs a ultimei categorii dc 
greutate. Dar, sorții i-au adus pe sal
tea pe puternicul luptător sovietic, 
Andriev. In fața unui adversar su
perior, Șimon a trebuit să se recu
noască învins prin tuș. V!“‘ 
sale categorice din _ primele 
l-au menținut 
pentru locurile fruntașe ale catego
riei. Luptînd foarte decis să nu ce
deze in partida cu bulgarul Boian 
Boev. reprezentantul nostru a fost 
descalificat împreună cu adversarul 
și astfel a obținut medalia de bronz.

După primele patru tururi la ca
tegoria 82 kg, la care concura și me
daliatul cu bronz la J.O. de la Mita- 
chen, Vasile lorga, rămăseseră în 
întrecere doar patru sportivi: lorga 
si Siulzhin (U.R.S.S.) — cu cîte un 
punct penalizare, bulgarul Abilov (5 
puncte) și turcul Uxum (7 puncte). 
In această situație, pentru titlul k 
campion mondial trebuia să se dis
pute partida dintre sportivul român 
si cel sovietic. După ce Abilov l-a 
învins pe Uxum. eliminîndu-J din 
Jupta pentru medalia de bronz, s-a 
disputat-meciul dintre Vasile lorga 
țj Siulzhin (U.R.S.S.) în ciuda a\er-

Victoriile
• tururi

însă în întrecerea

tismentului gratuit primit în prima 
repriză și a punctului acordat în 
mod nejustificat adversarului, repre
zentantul nostru a luptat exemplar, 
a refăcut punct cu punct terenul 
pierdut și, într-un final dramatic, 
doar lipsa de corectitudine a arbi
trilor l-a privat de un rezultat de 
egalitate. In ultimul meci susținut 
pe saltelele campionatelor mondiale, 
în disputa pentru locurile 2—3, re
prezentantul nostru l-a întrecut clar 
la puncte ((8—4) pe Abilov (Bulga
ria), obținînd locul secund.

Iată-i pe primii clasați la toate 
categoriile (48 kg) : 1. DIMITRlEV
(U.R.S.S.), 2. Murselov (Bul.), 3. Enk- 
tovan (Ung.) ; 52 kg : 1, Djavadi
(Iran), 2. Alajardiev (U.R.S.S.), 3. 
Takada (Jap.) ; 57 kg : 1. Faravași 
(Iran), 2. Torge (R.F. Mongolă), 3. 
Umin (U.R.S.S,) ; 62 kg ; 1. Abdulbe- 
kov (U.R.S.S.), 2. Stahr (R.D.G.). 3. 
Naval (Iran) ; 68 kg : 1. Keaser
(S.U.A.), 2. Nafrolaev (U.R.S.S.), 3.
Cosici (Ung.) ; 74 kg : 1. Barzegar
(Iran), 2. Așuraliev (U.R.S.S.), 3. Karl- 
son (Sue) ; 82 kg : 1. Siulzhtn
(U.R.S.S.), 2. IORGA (România), 3.
Abilov (Bul.): 90 kg : 1. Tediajvili 
(U.R.S.S.), 2. Stotnieisler (R.D.G.), 3. 
Peterson (S.U.A.) ; 100 kg : laruhin 
(U.R.S.S.), 2. Csatari (Ung.). 3. Nocov 
(Bul.); 4-100 kg: L Andriev (U.R.S.S.), 
2. Boev (Bul.). 3. SIMON (România).

pectiv Dudaș (5). C. GRUIA — co- 
rasp.

UNIVERSITATEA IAȘI — TEX
TILA BUHUȘI 13—9 (4—6).

I.E.F.S. BUCUREȘTI —CONFEC
ȚIA 10—9 (5—4).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — DINA

MO BRAȘOV 12—16 (6—8). Echipa 
brașoveană a condus majoritatea 
timpului și în singurul moment în 
care se părea că bucureștenii vor 
echilibra jocul (min. 46 : 9—10), 
echipa antrenorului I. Donca a avut 
o revenire puternică, detașindu-se 
categoric (min. 55 : 9—15). Princi
palii realizatori : Messmer (4) — 
Dinamo Brașov, respectiv Moldovan 
(3). Moțoc (3) și Nicolescu (3).

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 14—9 (7—5). Deosebit de 
disputat, dar de slab nivel tehnic, 
jocul a dat cîștig de cauză forma
ției gazdă, mai insistentă în fazele 
ofensive. Principalii realizatori; 
Boroș (4) — A.S.A. Tg. Mureș, res
pectiv Serfiu (5). C. ALBU — co
resp.

C.S.U. GALAȚI — S.C. BACĂU 
16—13 (8—7). întâlnire spectaculoa
să, cîștigată pe merit de gazde. 
Principalii realizatori : Hornea (6) 
— C.S.U., respectiv Botin (6). V. 
ȘTEFĂNESCU — coresp.

UNIVERSITATEA CLUJ — IN
DEPENDENȚA SIBIU 16—12 (8—5)

rezultate :
3—3, U.R.S.S. - Cuba 

Grecia 5—4,
— .Spania 5—3, Olanda —
7—2. Clasamentul locurilor
7 — ROMANIA, 8 — Olanda,
Mexic, 10 — Spania, 11 — R.F. Ger
mania, 12 — Grecia. 13 — Bulgaria, 
14 — Australia, 15 — Anglia, 16 — 
Israel. La ora transmisiei sînt în 
curs de desfășurare ultimele partide 
din turneul final.

Adrian VASILIU

Ungaria — lugo- 
~ ’ 6—2, 

Mexic 
Grecia 
7—16 :
9 —

Duminică, înainte cit 
luat sfîrșit în Capitală, 
din fața Hotelului Intercontinental, 
marele Tur automobilistic al Româ
niei. Din cele 33 de echipaje pornite 
în cursă, aplauzele la sosirea în 
București le-au primit doar 15 cu
pluri. Restul echipajelor au abando
nat. Victoria a revenit fraților Flo
rin si Gheorghe Morasi de la I.A. 
Pitești. Iată cîștigătorii pe clase : 
AVANSAȚI, cls. a III-a — 1. Iosif 
Santa 4- Hie Olteanu (I.A.P.), Da
cia 1300. 3234.4 
Aston Scurtu 
(Univ. Brasov), 
p ; ÎNCEPĂTORI : cls. a Il-a — 1. 
Dan Buzoianu + Mihai Stîngaclu 
(A.C.R. Brașov), Dacia 1100 S. 4719,1 
p : clasament generai : 1. FLORIN si 
GIIEORGHE MORASI (I.A.P.), R. 12 
Gordini 2787,9 p.

p ; cls. a Il-a — 1.
4- Nicolae Ovjci 

Dacia 1100 S, 3225,7 
ÎNCEPĂTORI : cls.

Buzoianu + Mihai

in „Cupa F. R. Rugby“

STEAUA, SINGURA FORMAȚIE NEÎNVINSĂ
și Braga — cile o încercare și Ma- 
teescu — două transformări pentru 
Steaua, respectiv Agavriloaie — o în
cercare. A condus ' '

Dinamo a avut un început mai bun 
decît Grivjța Roșie, pe care 
dus-o cu 4—0 și 7—3. Accidentările 
ivite în XV-le dinamovist (Aldea și 
apoi Dănciulescu) a schimbat substan
țial raportul de forțe, mai ales în 
apărare. Și așa, insă, echipa prof. 
Remus Drăgușanu s-a aflat la un 
pas de victori,e cu 10 minute înainte 
de fluierul final, cînd de la 7—12 a 
ajuns la 11—12... A fost o partidă 
agreabilă — ca și prima — la înăl
țimea reputației celor două comba
tante.

Au înscris : Țibuîeac — 2 Iov. ped., 
o transf. și un drop, AI. Pop — în
cercare pentru Gr. Roșie, respectiv 
loniță și V. Popescu — cîte o încer
care și Hidirel — Iov. ped. A arbi
trat foarte bine, FI. Tudorache.

■ ■ ■
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1. C.S.M. SUCEAVA
2. Gloria Buzău
3. Delta Tulcea
4. Metalul Plopeni
5. Știința Bacău
6. I’rog. Brăila
8. C.S.U. Galați 

Constr. Galați
9. C.F.R. Pașcani

10. Viitorul Vaslui
11. Ceahlăul p. N.
12.

13—14.

7-

15.
10.
17.
18.

F.C. Galați
Celuloza Călărași 
Caraimanul Bușteni 
Victoria Roman
Metalul Mija 
Petrolul Moinești 
Oțelul Galați
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septembrie) : 
Bușteni.

ETAPA VIITOARE (16
Știința Bacau — Caraimanul” Bușteni. 
Metalul Mijit — C.S.U. Galați. Ceahlăul 
P. Neamț — Delta Tulcea, C.S.M. su
ceava — C.F.R. Pașcani, F.C. Galați — 
Gloria Buzău. Victoria Roman — Pro
gresul Brăila, Viitorul Vaslui — Celu
loza Călărași. Metalul Plopeni — Con
structorul Galați. Oțelul Galați — Petro
lul Moinești.

SERIA A Ii-a

REZULTATE TEHNICE : Steaua - 
Chimia Năvodari 16—4 (6—0), Grivița 
Roșie — Dinarno 15—11 (7—6), Agro
nomia Ciul — C.S.M. Sibiu 0—12 
(0—0), Gloria București — Sportul 
studențesc 27—13 (13—9), „Poli" Iași — 
Rulmentul Bîrlad 3—14 (3—4) !

Steaua a făcut din nou un meci 
frumos, reușind să întreacă și pe 
Chimia Năvodari, una din revelațiile 
sezonului de primăvară. Succesul 
este cu atît mai notabil cu cît echipa 
militară n-a beneficiat de lotul com
plet : 5 jucători se află în Argentina, 
7 în reprezentativa de tineret, iar 
doi în examene. In același timp. 
Bucur, accidentîndu-se, Steaua a 
evoluat, în ultimele 20 de minute, în 
14 oameni.

Chimia a lăsat, în ciuda înfrînge- 
rii, o impresie bună. Este o formație 
tînără, închegată. O deficiență orga
nizatorică (drumul de la Năvodari la 
București a durat 16 ore I) a împie
dicat-o, însă', să arate tot ce poate.

Realizatori : Gh. Mircea, Zafiescu

Aurel Găgeatu.

a con-

Tiberiu STAMA

SPARTACHIADA DE VARĂ A ARMATELOR PRIETENE
(Urmare din pag 1)

R.D. Germană 7 p, U.R.S.S. 6 p. 
Ungaria 2 p, Bulgaria 0 p. Celelal
te rezultate : Polpnia — R.D. Ger
mană 17—14 (5—6). Ungaria — 
Bulgaria 26—20 (16—11).

Cu un interes enorm au 
urmărite semifinalele la box, pro
gramate în Sala sporturilor 
Olomouc. Din cei 5 boxeri români 
care au urcat treptele ringului, doi 
— Lazăr și Florea — au ieșit în
vingători, calificîndu-se în finală, 
în timp ce ceilalți trei, Condurat. 
Anton și Adam au fost declarați 
învinși, mulțumindu-se cu medalii
le de bronz. Dar iată amănunte de 
la meciurile lor. La categoria cocoș. 
Marian Lazăr a oferit celor 5 000

fost

din

prezenți în 
de neuitat. 

Combativ, cu o mare varietate de 
lovituri, el l-a învins net la puncte 
(decizia 5—0) pe reprezentantul
țârii gazdă, Fenczak. La aceeași ca
tegorie, Condurat l-a întîlnit pe 
bulgarul Andrejkowski. Deși boxe
rul român a fost mai activ în a- 
ceastă partidă echilibrată, juriul a 
acordat decizia (3—2) sportivului 
bulgar. Decizia este eronată și ea 
a nemulțumit pe spectatori. La cat. 
pană, Adam a pierdut în fața 
cehoslovacului Ondrej, iar Ia cal. 
semi ușoară. Anton a fost întrecut 
la puncte de Rosonkiewicz (R.D.G.) 
O spectaculoasă și meritată victo
rie a realizat Florea în compania 
polorțțjului Zabfcjwski, pe care l-a

de amatori ai boxului 
tribune un spectacol

învins la puncte, în limitele cate
goriei mijlocie mică. De menționat 
că Florea nu s-a întrebuințat prea 
mult, menajîndu-și forțele pentru 
finală.

Confirmînd forma bună pe par- 
meciurilor, ambii 

finală
cursul tuturor 
boxeri români calificați in 
au fost declarați învingători, cuce
rind medaliile de aur. La cat. cocoș. 
Marian Lazăr a dispus Ia puncte 
de Andrejowski (Bulgaria) iar la 
categoria mijlocie mică Ștefan Ho
rea l-a învins pe Karl (Ungaria), 
fată și cîteva rezultate la baschet : 
Cehoslovacia—Cuba 85—03, U.R.S.S.
— R.D. Vietnam 122—67. Bulgaria
— Ungaria 77—72. Meciul decisiv. 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, va hotărî 
echipa cîstigătoare.
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METROM BRAȘOV — DINAMO 
SLATINA 1—1 (1—0). Joc nervos, 
presărat cu durități, influențat ne
gativ și de arbitrajul slab al lui 
Gh, Motorga — București. Au mar
cat : Gane (min. 30) pentru Me
trom, Zamfir (min. 57) pentru Di
namo. în min. 57 a fost eliminat 
Staicu (Metrom) pentru 
iar în min. 88 — Zamfir 
(I. Hirșu, coresp.).

proteste, 
(Dinamo).

TRACTO-CARPAȚI BRAȘOV — 
RUL BRAȘOV 0—2 (0—2). Jucăto
rii de la Tractorul, mai tehnici, au 
fost totodată și mai insistenți în 
fazele ofensive. Au înscris : Gher- 
ghe (min. 34) și Trăznea (min. 45). 
A condus bine C. Iofciu — Bucu
rești. (E. Bogdan, coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 5—0 
(1—0). înaintașii de la Autobuzul 
au speculat cu promptitudine gre
șelile copilărești ale jucătorilor de 
la Progresul. în finalul partidei, 
min. 88, Giron (Progresul) și Stroie 
(Autobuzul) au fost eliminați pen
tru lovire reciprocă. Golurile au 
fost realizate de Rențea (min. 15 
și 64), Firițeanu (min. 57), Tiniche 
(min. 62) și Stănescu (min. 65 din 
11 m). A arbitrat foarte bine I. 
Dancu — București. (P. Peana).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
DUNĂREA GIURGIU 
Joc de bună factură, 
dele au concretizat 
prin Pelea (min. 13) 
(min. 50). Foarte bun 
V. Toma 
cdresp.).

2—0 (1—0).
în care gaz
de două ori, 

și Stanciu 
arbitrajul Iui

București. (C. Teodor

MINERUL MOTRU — NITRA
MONIA FAGARAȘ 2—1 (1—1).
Deși jocul a fost la discreția gaz
delor, făgărășenil au deschis scorul 
(Drăgoi, min. 18). Apoi, localnicii 
au egalat (Georgescu, min. 26) și 
au marcat golul victoriei (Manea, 
min. 50). A arbitrat bine M. Nico- 
laescu — Caransebeș. (A. Jilovga- 
nu, coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — Ș.N. OLTENIȚA 1—0 (1—0). 
Victorie la limită, realizată după 
îndelungate eforturi făcute de lo
calnici, A înscris : Copăceanu (min. 
;22). A condus V. Grigoreșcu — 
Craiova. (M. Gheorghe, coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0). Am
bele echipe au prestat un joc fru
mos. Unicul gol a fost realizat de 
Gojgaru (min. 46). Foarte bun ar- 

.bitrajul lui C. Manușaride — Bucu
rești. (D. Roșianu, coresp.).

j C.S.M. SIBIU — METALUL 
BUCUREȘTI 2—1 (2—1). Partidă
echilibrată, de un bun nivel tehnic, 
în min. 85, Gabel (C.S.M.) a fost 
eliminat. Autorii golurilor : Serfozo 
(min. 17), Gabel (min. 34), respec
tiv Georgescu (min. 12). I. Tifrea 
— Cluj a arbitrat slab, (I. Boțo- 
can. coresp.).

FLACĂRA MORENI — C.S. TÎK- 
GOVIȘTE 3—2 (1—0). Un joc fru
mos, disputat cu un mare angaja
ment fizic. Au marcat : Frățil'S’ 
(min. 20), Petrescu (min. 56 și 67), 
respectiv Nistor (min. 50),. Ciobanu 
(min. 87). A arbitrat foarte bine V. 
Dumitru — Oltenița. (Gh. 
coresp.).

CLASAMENTUL

CHIMIA HM. V,
Gaz m. Mediaș
Tractorul Brașov
Flacăra Moreni 
C.S.M. Sibiu 
Met. Drobeta Tr.

7. Dunărea Giurgiu
8. Ș.N. Oltenița
9. Metalul Buc.

10—11. Carpațj Brașov
11. C.S. Tîrgoviște
12. Electroputere Cv.
13. Metrom Brașov
14. Minerul Motru
15. Autobuzul Buc.
16. Dinamo Slatina
17. Nitramonia Făgăraș
18. Progresul Buc.
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septembrie) :ETAPA VIITOARE (16 .
Tractorul Brașov —- Metalul București. 
Dunărea Giurgiu — Minerul Motru, 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia Făgăraș, C.S. 
Tîrgoviște — Metrom Brașov. Carpați 
Brașov — Chimia Rm. Vllcea, Dinamo 
Slatina — Flacăra Moreni, S.N. Oltenița 
— Gaz metan Mediaș, Autobuzul Bucu
rești — Electroputere Craiova, Metalul 
Drobeta Tr. Severin — Progresul Bucu
rești.

SERIA A Ill.a
U.M. TIMIȘOARA — COF; VI

NUL HUNEDOARA 0—2 (0—2). Ti
mișorenii au dominat, însă au gre
șit atît în atac, cît și în apărare. 
Golurile oaspeților au fost realiza
te de Nanoș (min. 20) și Ștefănes- 
cu (min. 40). Competent arbitrajul 
lui I. Cimpeanu — Cluj. (P. Arcan, 
coresp. județean).

GLORI\ BISTRIȚA — OLIMPIA 
ORADEA 2—0 (0—0). în partea a 
doua, gazdele au jucat mai bine și 
au marcat de două ori, prin Benzie 
(min. 56) și Ciocan (min. 65). A 
condus bine Gh. Ionescu — Bra
șov. (I, Toma, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (1—0). Localnicii 
au dominat, iar feroviarii au evo
luat slab, punînd accentul tot 
timpul pe apărare. Autorul golu
lui : Rezmuveș (min. 29). A arbi
trat cu greșeli A. Crișan — Arad. 
(P. Lazăr, coresp.).

MINERUL ANINA — C.F.R. A- 
RAD 4—0 (1—0). Jucătorii de la 
Minerul au prestat un joc frumos, 
creind multe faze spectaculoase. Au 
înscris : Toderașcu (min. 30), Mate 
(min. 48 din 11 m). Zimer (min. 
65) și Macai (min. 74). Gh. Blau — 
Timișoara a condus excelent. (P- 
Lungu. coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 0—0. Joc 
într-un singur sens : spre careul 
oaspeților, dar portarul Marincan a 
apărat foarte bine. Foarte bun ar
bitrajul lui V. Iacob — Oradea. (St. 
Vida, coresp.).

MINERUL CAVNIC —MUREȘUL 
DEVA 2—0 (0—0). Meci frumos, e- 
chilibrat. în partea a doua. Mure
șul a avut o perioadă de cădere 
fizică. Autorii golurilor : Lang 
(min. 52) și Trifu (min. 87 din 11 
m). A arbitrat bine T. Gaboș — 
Cluj. (T. Teodor, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — IND. 
S1RMII C. TURZII 1—0 (1—0). Băi- 
mărenii au dominat mai mult și au 
fructificat o ocazie prin Crișan 
(min. 11). A condus foarte bine 1. 
Rus — Tg. Mureș. (T. Tohătan, co
resp. județean).

VICTORIA CĂREI —METALUR
GISTUL CUGIR 4—1 (3—0). Gaz
dele au pus accentul tot timpul pe 
ofensivă. Au marcat : Naghi (min. 
3 și 38), Vancso (min. 25 din 11 m 
și min. 56), respectiv Vasile (min. 
64). A arbitrat bine G. Pop — Ba
ia Mare. (Tr. Silaghi, coresp.).

F.C. BIHOR — TEXTILA ODOR- 
HEI 1—0 (0—0). După 20 de minu
te de joc bun, orădetiii au evoluat 
submediocru. Au fost eliminați : Al. 
Lucaci (mih. 78) pentru joc dur și 
Vajna (min. 89) — a aruncat eu 
mingea în arbitru, ambii de la Tex
tila. A înscris Hădărean (min. 62). 
A condus cu greșeli M.’ Sofronie 
— Timișoara. (I. Ghișa, coresp. ju
dețean).

CLASAMENTUL

1. VICTORIA CĂREI
2. Olimpia S. M.
3. F.C. Bihor
4. Minerul B. Mare
5. U.M. Timișoara . .
" Vulturii Textila Lugoj 

5 2
2
2
2
2
2

6.

8. Ind. sîrmei C. T.
Gloria Bistrița 
Corvinul Huned. 
Minerul Cavnic 
Minerul Anina

12. Arleșul Turda
13. Textila Odorhei
14. Olimpia Oradea
15. Mureșul Deva
16. C.F.R. Tim.
17. C.F.R. Arad
18. Metalurg. Cugir

9.
10—11.

5
5
5
5
5

4
3
3
3
3

1
2
0
0
0

0
0
2
2o

4— 0
8— 4
8— 3
6— 5

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
11
1
1
1

2 1 
2 0
1 2

1
2

2
2

4—
5—
7—
4—

3
2 

113 
113 
1 1 3 
1 0 4

7—
4—
5—
5—

6
5
5
5
5
3
5
4
4
3
3
3
2

ETAPA VIITOARE ,
Corvinul Hunedoara — Ind. sîrmei 
Turztl, Mureșul Deva — Arieșul Turda. 
C.F.R. Timișoara — Victoria Cărei, Mi
nerul Cavnic — Olimpia Satu Mare, Me
talurgistul Cugir — F.C. Bihor, C.F.R. 
Arad — Minerul Baia Mare, vulturii 
Teș-tila Lugoj — Gloria Bistrița, Textila 
Odorhei — Minerul Anina, Olimma Ora
dea -r u.m. Timișoara,

(16 septembrie) i
I c.
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INTR-0 SUITA DE VICTORII ALE GAZDELOR, 
0 EXCEPȚIE: SUCCESUL ECHIPEI DE PE LITORAL

SUCCES NET, DUPĂ UN JOC
STEAUA

POLI IAȘI 1(01 PROMIȚĂTOR
EXPLOZIA

DE DUPĂ PAUZĂ!
Jocul pe care l-a prestat aseară 

Steaua a fost apreciat de specta
tori, care au întrezărit, în evoluția 
formației antrenate de Constantin, 
reintrarea echipei „roșu-albastre" 
printre protagonistele campionatu
lui. Ajungind la o formulă de echi
pă mai bine conturată, bucureștenii 
au făcut dovada mai convingătoare 
decît pînă acum a calităților, a re
surselor lor valorice, jucînd dega
jat, bine orientat, omogen și, mai 
ales, elicace.

Desigur, ei erau favoriți în jocul 
cu Politehnica, dar aseară steliștii 
n-au realizat doar o simplă valori
ficare a „șanselor hirtiei" ci au și 
jucat remarcabil, realizînd — după 
părerea noastră — cel mai bun 
meci al lor, nu numai din actualul 
campionat, dar chiar din acest an. 
Lucru apreciabil, pentru că în a- 
ceasta echipă evoluează nu numai 
cîțiva reputațl Internaționali dar și 
o serie de elemente tinere, de per
spectivă în fotbalul nostru, și care 
au nevoie, pentru o propice dezvol
tare, de cadrul corespunzător. A- 
precierile la adresa învingătorilor 
se cuvin însă însoțite și de remar
ca asupra evoluției sub așteptări a 
partenerilor lor de întrecere, care 
n-au reușit decît pe foarte scurte 
perioade de joc să servească mili
tarilor o replică la nivelul scontat, 
compartimentul lor cel mai slab 
fiind atacul, lipsit de forță de pă
trundere și de capacitate combina- 

-•'tivă. adică exact „atu“-urile com
partimentului similar advers.

încă din primele minute. Steaua 
s-a detașat grație loviturii libere 
executate de Dumitru, de la circa 
18 metri. Șuiul acestuia n-a putut 
fi parat de Costaș, mingea a lovit 
bara in interior și a ricoșat în pla
să. Era minutul 8. Partida continuă 
în nota de dominare a gazdelor. în 
min. 23. primind un balon de la... 
im apărător ieșean, lordănescu a 
șutat puternic din afara careului, 
sub bară și a stabilit scorul unei 
reprize în care am mai notat alte 
două ocazii ratate de Năstase dar 
și emoțiile create la propria poartă 
de Iovănescu (min. 35), care a tre-

„23 August" : timp frumos ; teren bun, nocturnă: sj>ectatori 
inervai : IORDĂNESCU (min. 23 și 70, DUMITRU (min. 8), 
59), GOLEAU (min. 37). Raport de cernere : 7—4. Raportul șu-

Stadionul
circa 15 OOp. Au 
NASTASE (min. p...... ................ ..
turilor U poartă : 17—14 (pe spațiul porții : 12—6).

STEAUA : Haidu — Iovănescu, Smarandache, Sameș, N. Ionescu — 
DUMITRU, ION ION — PANTEA, IORDANESCU (min. 86 Stoica), Năstase, 
Tătaru (min. 65 Răducanu).

POLITEHNICA: Costaș — Anton. Stoicescu. Roniilă I. KANCERIUC — 
lanul, SIMIONAȘ — Incze (min, 70 Goleac), Romilă II. Marica (min. 80 Ai- 
loaiei), Dănilă.

A arbitrat GRIGORE BÎRSAN (Galați) ajutat la linie de N.
Stoiculescu (Rm. Vîicea) și M. Morarii (Ploiești).

Cartonașe galbene : Smarandache
Trofeul Petschovfechi ; 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

și Stoicescu,

CUt pe lingă un... autogol. în finalul 
reprizei, 
insuficient de 
schimba cursul

După pauză, 
Stelei, încheiat 
Pantea l-a pus in situație de șut 
pe Năstase și,.. 3—0. Același Năsta- 
se (insuficient de inspirat în acest 
meci) ratează din nou (min. 74) 
pentru ca după 4 minute, Răduca- 
nu să-și desmintă faima de jucător 
individualist, pășind excelent lui 
lordănescu care înscrie cu concursul 
lui Costaș. La scorul de 4—0 se pă
rea că (în ansamblul unei etape cu 
recordul de goluri al campionatu
lui) se va bate și recordul de scor. 
Politehnica joacă însă (de ce abia

revenire a ieșenilor, dar 
viguroasă pentru a 
meciului.
un contraatac 
cu o centrare a Iui

al

acum ? !) mult mai curajos, mizea
ză mai mult pe deschiderile în a- 
dîncime, și după o mare ocazie a 
iui Dănilă (singur, șut în Haidu, 
min. 78), oaspeții obțin golul de 
onoare : Haidu și Sameș nu se în
țeleg la o centrare, portarul bueu- 
reștean scapă mingea și Goleac în
scrie.

în ansamblu, un meci plăcut, 
mulțumită mai ales echipei învin
gătoare. Ieșenii, preocupați prea 
mult de defensivă, rămîn datori pu
blicului bucureștean. îi așteptăm, 
într-o viitoare evoluție, mai încre
zători în forțele lor, mai destinși 
și... mai puțin duri.

Radu URZICEANU

Parcă e un făcut! Iarăși ne-am 
întîlnit cu uri joc în care pauza a 
pus un hotar între coea ee s-a pe
trecut înainte și după ea. Parcă a 
transformat echipele, tacticile. dis
poziția de joc. Ieri, pe stadionul 
Dinamo, am asistat iarăși la acea 
miraculoasă metamorfoză petrecută 
ia cabine, în clipele destinate ră
gazului, adunării gîndurilor. Primele 
45 de minute, echipa care a do
minat — tactic, ca echilibru al jo
cului, ca sesizare a fiecărui moment 
de slăbiciune a adversarului — a 
fost Steagul roșu. Așezarea ei, un 
1—4—4—2, a avut o elasticitate ve
ritabilă, tipică fotbalului modern. 
Brașovenii au circulat neîntrerupt 
și inteligent, silind apărarea dirifl- 
movistă la continue permutări de 
poziții și la greșeli. Gazdele, evo- 
luînd cu o „ceață" în gîndire. cu 
încetineală și fără nerv, n-au con
stituit vreun mare pericol pentru 
poarta lui Adamache, deși dețineau 
o oarecare superioritate teritorială. 
Situațiile de gol ne-au apărut 
acum mai clare în fața buturilor

Stadionul Dinamo : teren excelent; 
timp foarte, foarte cald ; spectatori : 
aproximativ 10 000. Au marcat: DUDU 
GEORGESCU (min. 23 și 55) și DU- 
MITRACHE (min. “ -
GTOBFI (min. 31) Și 
39 — din penalty).

Raport de cornere 
șuturilor la poartă : 
porții 11—5).

DINAMO : Cavai — G. SANDU, 
9ATMABEANU II, Dinu, DELEANU 
— Pamfil. MOLDOVAN, NUNWEIL- 
I.ER — p. Georgesou. DUMITRACHE 
(min. 76 — Cuștof), Fl. Dumitrescu 
,min. 54 — VRINCEANU).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
ANGHELLNI, Jenei, OLTEANU, Hîr- 
lab — Naghi. Cadar (min. 56 — An- 
ghal), GHERGHELI (min. 76 — Pa
puc» — PESCARU, Șerbănoiu. 
GYORFI.

A arbitrat : V. TOPAN 
*♦*«*. ‘ 
aulici (Drobeta Tr. Severin) și 
Ene (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-reserve : a—o (0—0) .

57), respectiv 
PESCARU (min.

: 10—7. Raportul
22—9 (pe spațiul

(Cluj) 
ajutat la linie de S. Drâ- 

“ " Ai,

F.C. CONSTANTA 2(1)

REȘIȚA, 9 (prin telefon).
Jocul a început într-uri ritm de

bordant, fără perioada de studiu, 
ambele echipe acționînd pe atac. 
Scorul putea fi deschis în primele 
minute. Nu trecuseră nici 60 ,de se
cunde și oaspeții au fost pe punctul

IN... VEDETĂ, ARBITRII!
A.S.L.Tt. MURiȚ 3(2) 

s. c. băcan *£)
TG. MUREȘ, 9 (prin telefon).
Rar ne-a lost dat să vedem o partidă 

ca aceea la care am asistat duminică, 
în orașul Tg. Mureș. Mai întîl, am notat 
faptul că în min. 13 oaspeții conduceau 
cu 2—0 ! Apoi, faptul că meciul a du
rat. datorită întreruperilor de joc, exact 
:>8 de minute ! In al treilea rînd, pentru 
prima dată am asistat ia decizia arbi
trului de centru, de schimbarea tușie- 
rllor de pe o parte pe alta, și asta in 
timpul jocului. în sfîrșit, în al patrulea 
rînd, să notăm și faptul că formației 
gazdă i-att fost refuzate două lovituri 
de la 11 m. Toate acestea la un loc. dar 
mai ales golul marcat de S. C. Bacău 
în min. 13, ca urmare a unei greșeli de 
arbitraj, au stîrnit in tribune o adevă
rată furtună.

Și acum să explicăm. Poate că tot 
ceea ce am relatat în rlndurile de mat 
sus nu s-ar fi petrecut, dacă în primul 
minut de joc. Hajnal ar ti fructificat o 
excelentă centrare venită de pe dreapta, 
de la Pislaiu. Dar Hajnal alunecă și 
Ghlță rămine stăpîn pe situație. For
mația militară își continuă presiunea, 
are trei cornere, dar se întrezăreau 
lipsurile manifestate, în special, 
privința marcajului la om, de către 
de fundași. Dembrovschi. care avea 
fie omul nr. 1 al băcăuanilor, s-a 
cat nestinglierit în teren. Și, după 
A.s.A. execută un corner, are loc, 
contraatac condus de Dembrovschi. ur
mează o țesătură de pase Ia mijlocul 
terenului, o centrare, urmată de un șut 
al aceluiași Dembrovschi, respins de 
Solyom in picioarele lui Pană, care mal 
face 2—3 metri și inscrie nestingherit : 
0—1 !• Fusese primul șut la poartă al 
băcăuanilor. Atmosfera se încinge nițel, 
Mureșan protestează, este gratulat cu un 
cartonaș galben, dar al doilea contra
atac al oaspeților. 0—2 ! Munteanu se 
afla pe aripa dreaptă, după părerea 
noastră în poziție de ofsaid, nesemna- 
lizată de tușierul Gh. Vasllescu II. și 
Enescu inscrie din apropiere. Tot sta
dionul vuiește, contestă golul. Czako il 
imbrîncește pe arbitrul de linie, meciul 
se întrerupe, de la tribuna a doua se 
aruncă cu pietre și mere în arbitru (Mu
reșan. foarte sportiv a încercat tem
perarea spectatorilor), meciul se reia 
totuși, dar este din nou întrerupt și în 
min. 18. cel doi tușieri se schimbă intre 
ei pentru st se calma spiritele din tribuna 
a doua. Meciul reîncepe, schimbarea se 
dovedește de bun augur. deși tușierul 
Gh. Vasilescu II e luat în primire și de 
tribuna întîl.

Stadionul t,23 August",.; teren foar
te bun ; timp splendid ; spectatori a- 
proximativ iu ooo. Au marcat : PANA 
(min. 8). ENESCU (min, 13), PIS- 
1..ARU (min. 25), MUREȘAN (min. 
43) și boloni (min. 76).

Raport de cornere : 14—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 20—6 (pe spațiul 
porții : 13—4).

A.S.A. Solyom — GHIGORE, Sze- 
kely. Kiss, Czako — Pislaru, Koller 
(min. 46 BOLONI), Varodt — CA
NIARO, MUREȘAN, Hajnal.

S. C. BACAU : GHITA — Lunca. 
CATARGIU, Velicu, Băluțâ — HRIȚ
CU (min. 46 Vătafu), Duțan 
DEMBROVSCHI, Munteanu 
Pruteanu), Enescu.

A arbitrat TR. MOARCĂȘ
**. ajutat la linie de M. 
ș) neajutat de Gh. Vasilescu îl (am
bii din București).

Cartonașe galbene : Mureșan, Bă- 
luță. Boloni.

Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : 5—1 (2—0).

— Pană, 
(min. ao

(Brașov) 
Popescu

de a marca. Ologeanu a alunecat, 
Mărculescu a rămas singur, dar a 
trimis balonul pe lîngă Ilieș și pe 
lingă poarta goală. Curajul conștăn- 
țenilor de a ataca din primul mi
nut creează derută în rîndul apărării 
.echipei locale, care trece prin, mo
mente dificile. în min. 4, însă, fază 
fierbinte la poarta lui Ștefănescu 
Beldeanu a executat o lovitură li
beră și portarul constănțean a de
viat în ultimul moment balonul în 
corner. Debutul e atractiv, însă, 
din păcate se joacă cam „tare" și 
arbitrul începe să aibă probleme. 
Gazdele au inițiativa, dar formația 
constănțeană nu se pierde cu firea, 
depășește momentele grele și in 
min. 26 ia conducerea. La o lovi
tură liberă, executată scurt, Con- 
stantincscu face cîțiva puși, șutoază 
cu stîngul prin surprindere și lljeș 
plonjează tîrziu deviind balonul în 
plasă ; 0—1. Gazdele se năpustesc 
în atac, dar confuz. Și totuși, Voi- 
nea (min, 34) e aproape de gol, dar 
plonjează Ștefănescu și-i culege ba
lonul din față.

După pauză, gazdele intră în te
ren cu Georgevici și D. Popescu. în 
locul Iui Ologeanu și Pușcaș, dar 
de la C.S.M. Reșița și alți 4—5 ju
cători ar fi trebuit schimbați : 
regulamentul nu permite însă, și, 
astfel, Beldeanu, Nestorovici, Kafka, 
Atodiresei și Voinea fac figurație și 
sînt de nerecunoscut. în min. 59, 
localnicii au fost atît de aproape

gol dar la mingea trimisă de 
Popescu, prin fața porții, Nes-

de 
D.
torovici vine cu o fracțiune de se
cundă mai tîrziu. în meci intervin 
și supărătoarele trageri de timp ale 
portarului Ștefănescu care simulează 
grave accidentări. Arbitrul anunță 
prelungirea meciului de citeva ori 
dar nu o va face, practic. în min. 
67, C. Niculescu greșește grav. Fun
dașul Nister atacă cu talpa după 
care înscrie. Arbitrul acordă golul, 
dar se consultă cu tușierul Munich 
și își anulează propria-i decizie re- 
aducînd adevărul pe teren. în min. 
75 o altă fază cu... bătăi de cap: 
o minge înaltă ajunge la Atodiresei, 
care este bloeat la balon de Nistor. 
Arbitrul se pripește și acordă 11 ni 
cu ușurință. Consiănțenii protes
tează și după mai bine de un minut 
Beldeanu transformă penalty-ul. 
Peste trei minute, tot el (foarte ner
vos în acest meci) ratează o mare 
ocazie. Și iată, antrenorul Hașcti 
ii introduce în teren pe Negoescu, 
care. în min, 88. combină cu Tănase 
și înscrie șutind la rădăcina barei, 
de unde mingea deviază în plasă. 
Urmare a jocului slab, C.S.M. Re
șița trebuie să cedeze două puncte 
pe teren propriu, după ce a adus 
trei puncte clin deplasare. Și F.C. 
Constanța, jucînd bine în apărare 
și la mijlocul terenului, reeditează 
victoria de la 14 iunie, cînd tot aici 
cîștiga cu același scor.

Constantin ALEXE

lui Caval. Chiar înaintea, fazei din 
care dinamovițiii au deschis scorul 
(min. 23. DCDI GEORGESCU). 
Pesearu jonglase prea mult pu ba
lonul și cu situația limpede în care 
se găsea. în loc de 1—0 pentru bra
șoveni, a fost așadar 1—0 pentru 
bueureșteni. Care puteau însă să 
ajungă ei la 2—0, dacă Adamache 
n-ar fi salvat, la un șut excelent 
al lui Moldovan. Dar. după asta, au 
venit elevii lui Proca cu golul, rea
lizat (min. 31), cu un puternic și 
plasat șut al lui Gyorfi, la capătul 
unei spectaculoase acțiuni gindile 
și executate de Gherghcli și Pes- 
earu.

Greu meci se anunța pentru Di
namo ! Aceasta era logica concluzie 
a primei reprize. Dar de unde I 
Vă spuneam, pauza ne-a adus (par
că) alți jucători în teren. Dumi
trache, pe jumătate absent în pri
ma parte, a ieșit din somnolenta, 
iar Radu Nunweiller a realizat pri
ma repriză din actualul campionat 
în caro l-am recunoscut pe bravul 
nostru internațional. Avea să fie un 
sfert de ață în care am văzut, nu 
numai două goluri ale gazdelor care 
le-au pus la adăpost de griji (min. 
55 — Dudu Georgescp și min. 57 
— Dumitrache), dar am asistat la 
un alt fel de a juca al alb-voșilor.

LIDERUL
UNIV. CRAIOVA 3(2)
SP.STODENTESC 1(0)

kf

în 
linia

să 
miș-

ce 
un

A-S.A. domină și in min. 25 pislaru 
profită de o minge respinsă delectuos 
de Velicu și, cu un șut sec, sub bară, 
reduce scorul: 1—2.

Din acest moment începe cascada dc 
greșeli atît a arbitrului vasilescu cît 
și a celui de centru. Astfel. Gh. Vasi
lescu II, timorat sau poate.. I dorind 
să-și răscumpere greșeala, semnalizează 
de cele mal multe ori defectuos situa
țiile de ofsaid, iar Tr. Moarcăș nu dă 
eele mai bune soluții la situațiile din 
teren. De pildă, în min. 43 Mureșan 
reușește să egaleze cu un șut foarte fru
mos, dar și el s-a aliat în ofsaid, ne- 
semnalizat de același tușier. Și repriza 
se încheie după ee a durat 50 de minu
te. în cea de a doua, fără să joace slab, 
dar reslmțindu-se lipsa lui Hrițcu (ac
cidentat). apărarea băcăuană cedează 
după o serie de atacuri reușite, con
duse fie de Mureșan, fie de Boliinl. in
spirat introdus la pauză în formația ntu- 
reșeană. De altfel, Boloni avea să mar
cheze golul victoriei în min. 76.

în această a doua parte a jocului, în 
min. 52 șl 78 Caniaro este faultat „cla
sic" în careu, dar la prima situație ar
bitrul de centru „scoate" faultul în a- 
lara careului, iar in cea de a doua lasă 
jocul să curgă. ..

Deci, un joc în care calaverii fluieru
lui au avut un rol penibil în desfășurarea 
Iul, meci totuși dîrz. disputat. în care 
A.S.A. a găsit resurse să revină de la 
0—3, o partidă pe alocuri punctată cu 
fotbal dc calitate.

Mircea TUDORAN

Stadionul Valea Domanului ; teren excelent ; timp foarte cald ; specta
tori aproximativ 18 000. Au marcat : CONSTANTINESCU (min, iî). BELDEANU 
(min. 76 din 11 m) și NEGOESCU (min. 88). Raport de cornere : 11—3. Raportul 
șuturilor la poartă 16—9 (pc spațiul porții 10—5),

C.S.M. : ilieș — Rednic, Ologeanu (min. 46 : Georgevici), KISS, Kafka 
— Pușcaș (min. 46 : D Popescu). Beldeanu — Atodiresei, Nestorovici. voinea, 
flohea.

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu ____
TOR — CONSTANTINESCU, Vigu - TANASE, 
Caraman, Lică (min. 85 : Negoescu).

A arbitrat C. NICULESCU *★■*, ajutat
Munich (toți din București). 
Cartonașe galbene ! Atodiresei și Ștefănescu.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. Reșița — F.

Ghircg. ANTONESCU, Stoica. NJS- 
Mărculescu (min. 4« : Op:"*»)

la linie de M. auzea *1 A.

C. Constanța 3—2 (2—6).

CRAIOVA, 9 (prin telefon).
Considerat, pe bună dreptate, unul 

din „capetele de afiș" ale etapei, 
derby-ul studențesc disputat in „Ce
tatea Băniei" a confirmat întrutolul 
așteptările. A fost cu adevărat o în
trecere între două formații valoroa
se, o dispută dîrză și deosebit de 
atractivă, la capătul căreia victoria 
gazdelor este pe deplin meritată și 
meritele formației oaspete în reali
zarea unui spectacol de calitate se 
impun a fi evidențiate.

Debutul partidei este de-a dreptul 
furtunos. Sportul atacă scurt pe cen
tru, dar Universitatea contraatacă 
periculos pe aripi acolo unde Niță 
nu poate fi oprit decît prin obstruc
ție la marginea careului (min. 2). 
Apoi din nou continuă acțiunile 
ofensive ale bueureștenilor, mai or
ganizate, mai lente, dar și puțin 
efieaee. După care gazdele preiau 
inițiativa exercitînd la poarta lui Su
ciți o presiune crescîndă și treptat 
agresivă. Pe acest fond de dominare

COMPORTĂRI DIAMETRAL OPUSE
LAP» 1(0)

CLUJ, 9 (prin telefon).
Dacă feroviarii clujeni ; 

cea mai bună partidă i 
campionat, giuleștenii au 
din meciurile lor plate, 
țîndu-și adversarul decît 
și asta mai ales după ce... zarurile

au realizat 
din acest 
făcut unul 
neamenin- 

arareori

ZÎMBETE ÎN PREMIERĂ

PETROȘANI, 9 (prin telefon).
în sfîrșit, în a 5-a săptămână a 

campionatului, aici, la Petroșani, 
iubitorii fotbalului și-au mai descre
țit frunțile. Pentru prima oară spec
tatorii prezenți în tribunele stadio
nului Jiul au zîmbit în această du
minică. Echipa antrenorului Traian 
Ivănescu a spart _ și ea gheața, ob- 
ținînd prima victorie Și adăugind 
două puncte prețioase la zestrea ei 
precară din clasament.

De la bun început trebuie spus că

Stadionul Jiul ; teren ușor denivelat ; timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 5 000. Au marcat : STOCKER (min. 35 și 44), DOBBIN (min. 41) și STOIAN 
(min. 89). Raport de cornete : 8—1. Baporlul șuturilor la poartă : 10—10 (pe

JIUL : I. Gabriel — NIȚU, Tonca. GEORGESCU, Dodu — STOCKER, NA- 
GHI, LIBABDI — Stoicblță, Mulțeseu, Roznai (min. 64 Stoian).

r. C. ARGEȘ : Stan — Olteanu, CIRSTBA. VLAD, IVAN — ROȘU (mm. 
63 Radu), MUSTATEA, Prepurgel — Troi. DOBBIN, Jerean.

A arbitrat EMIL VLAICULESCU t*t* ajutat la linie de I. Chința 
și N. Moroianu» toți din ploiești.

Cartonașe galbene : Olteanu, Stocker,, Jerean, Dobrin.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve s Jiul F. C.

la o

Argeș 1—1 (0—0).

fuseseră aruncate. Rapidul a fost, 
astăzi, un marfar care urcă panta 
de la Balota fără personalitate și 
în primul rînd fără ambiție. Doar 
Dumitriu II a încercat să răsco
lească orgoliul mai tinerilor săi 
coechipieri dotați, a făcut acest 
lucru și de la bun început, dar ni
meni nu l-a susținut chiar dacă în 
una din fazele create distins de el 
(min, 26) Periat a trimis balonul în 
bară. în rest, realizări minore, de
gajări neatente ale lui Răducanu și 
nelipsitele numere personale („libe
ro" în cîteva faze ; stop pe piept în 
min. 88), apatie la mijloc și în spe
cial în atac. Dacă dominarea gazde
lor a început să fie răsplătită și 
de tabela de marcaj, anemia bucu- 
reștenilor a continuat.

Sigur, rapidiștii ar putea invoca 
finalul lor ceva mai animat, cînd 
M. Stelian a părut mai ambițios și 
a intrat în „jocul" lui Dumitriu II 
(printr-o asemenea deschidere M. 
Stelian a fost faultat în careu în 
min. 79. iar penalty-ul a fost trans
format impecabil de... Răducanu) 
iar șuturile și ocaziile au început 
să sporească la poarta lui G-adja 
Dar atunci era clar pentru oricine 
că elevii doctorului Rădulescu nu 
mai pot fi opriți din drumul lor

spre victorie și renaștere morală. 
Rapidiștii uitaseră însă multe lu
cruri și pînă atunci, și în primul 
rînd, că localnicii au în formație 
un fost golgeter al țării : Adam. 
Iar nesăbuința aceasta a bucureș- 
tenilor avea să-i coste scump, pen
tru că excelentul Adam a înscris 
toate golurile formației sale, ulti
mul din penalty (S. Bretan fusese 
faultat în careu), dar primele două 
din faze care au etalat abilitatea 
sa tehnică și tactică. La acele pri
me două goluri un merit îi revine 
și Iui Vișan. La primul el a „fil
trat" o minge pe dreapta, Rîșniță a 
căzut în „plasă", Adam s-a infiltrat 
pe stingă și șutul a fost împărății. 
La al doilea, tot pe post de extrem 
dreapta, a creat faza și Adam ca 
atacant central a majorat scorul. 
Feroviarii clujeni ar mai putea in
voca și alte mari ocazii de gol 
create de Petrescu, Adam și... apă
rarea bucureșteană. De fapt, 
diștii n-au amenințat deloc 
ria acestei victorii umbrită 
doar de gestul necugetat al
spectator din tribună (I. Rusu), care 
a aruncat o sticlă în terenul de joc 
și care a fost depistat pe loc de 
organele de

rapi- 
bucu- 
poate 
unui

ordine.
Mircea M. IONESCU

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA
PRONOSPORT, ETAPA DIN 9 SEPȚEM

BRIE 1973

1. Dinamo — Steagul roșu
2. steaua — Politehnica Iași
3. Universitatea Cv. — sportul st.
4 C.S.M. Reșița — F. C. Constanța
3. C.F.R. Cluj —_ Rapid
6. '
7.
8.
9

10
11
12.

1
1
1
2
1
1
1politehnica" Tim — „U“ Cluj

Jiul - F C. Argeș
Petrolul — U. T. Arad anulat
A S.A. Tg Mureș — S. C. Bacău l 
Flacăra Mcreni - C. S. Tîrgoviște 1 
C.S.M. Sibiu — Metalul Buc. 1
Victoria Cărei — Metalurgistul Cugir 1 
Minerul B.M. — Industria sîrihii C.T. 1

Fond de preoții 8 384 854 lei.

nimeni n-a crezut -că va asista 
partidă de fotbal-spectacol. Așa cum 
anticipasem, am fost martorii unei 
lupte epuizante pentru victorie a e- 
chipei locale, în timp ce F.C. Argeș 
a vizat, mai tot timpul, egalitatea. 
Este adevărat, jocul s-a mai aprins 
în unele momente dar. ca un făcut, 
atunci cînd urmărești 
sistență, greșelile apar.

în acest meci a fost 
deosebi lipsa de calm 
combatante. Atît Jiul, 
Argeș s-au grăbit mai 
elaborarea fazelor de 
marcajul strîns, aplicat de ele a a- 
nulat orice bună intenție. Astfel 
prezentîndu-se lucrurile, cum subli
niam anterior, n-a mai rămas decît 
ca cineva să greșaască. Prima eroa-

35, la o 
executată de Naglii: 

careul

unei

ceva cu in-

flagrantă în- 
a celor două 
Cît și F.C. 
tot timpul în 
atac dar și

re o înregistrăm în min 
lovitură libera 
acesta a trimis balonul în 
pițeștenilor, acolo s-a produs o ma
re învălmășeală. Stocker a sărit la 
balon și l-a trimis în gol '. Portarul 
Stan ratase interceotia. acuzînd ob-

ștrueție. însă Emil Vlaiculescu. pre
zent pe faza, a validat golul. Ime
diat se produc cîteva scene nedorite. 
Jocul este reluat și. in min. 41, Do- 
brin egalează, mareînd un gol de 
toată frumusețea. In min. 44, Na- 
glii execută un corner de pe partea 
stingă și Stan, comițînd aceeași gre
șeală ca la primul gol. îi facilitează 
lui Stocker marcared celui de 
doilea gol.

La reluare, jocul are același 
racter de luptă, spiritele se mai 
tulesc datorită cartonașelor galbene 
date de arbitru pentru vociferări și 
proteste. Jiul se află pe punctul de 
a mai înscrie și alte goluri dar apă
rarea piteștenilor este la post. Abia 
în ultimul minut Stoian pecetluiește 
scorul în urma unei greșeli de pla
sament a fundașului Olteanu.

Asa s-a -cris prima victorie a Jiu
lui în acest campionat ; cu cazne, cu 
multă risipă de energie din partea 
jucătorilor săi,

Stelian TRANDAFIRESCU

călduros î spectatori a- 
— din 11 m), respectiv, 
9—4. Raportul șuturilor

al

ca
po-

Stadionul C.F.R. : teren excelent ; timp frumos.
proximattv 11 000. Au marcat : ADAM (min. 33, 58 și 80
RALUCANU (min. 79. din 11 m). Raport de cornere : 
la poartă : 26—18 (pe spațiul porții ■ 16—10).

C.F.R. : GADJA — LUFU. Dragomir, Seoke, Catona — VIȘAN, Cojocaru
(min. 46, Penzeș) — Țegean (min. 67. S. Bretan). ADAM, Boca, PETRESCU.

RAPID : Răducanu — Pop, sGrlgoraș, Fl. Marin. Codrea — Bișniță (min. 
37, Angelescu), M. Stelian — Periat, DUMITRIU II, Neagu, Bartalea (min. 50, 
Năsturescv.)

A arbitrat OTTO ANDEBCO (Satu Mare) ajutat la linie cu gre-
$11 de Z. Szecsei (Tg. Mures) și bine de C. Prusac (Botoșani).

Cartonașe galbene : Petrescu, Năsturescu. Grigoi aș.
Trofeul Petschovsehi : 7.
La tineret-rezerve : 0—2 (0—1).

„CUPA ZIARELOR"
„Cupa zia- 

astâzi cu jocurile 
Iată programul:

Competiția dotată cu 
celor” continuă 
etapei a Vll-a. 
stadion Giulești, ora 16 : Agerpres 
— Scînteia tineretului : ora 17.15 :

Sportul — Neuer Weg ; stadionul 
Progresul, ora 18 : Combinata Salul 
socialist, Informația Bucureștiului 
— Munca; pro 17,15 l Șejiiteia — 
Elore»

Dumitrache a lost la o zecime de secundă de gol. Mingea, care pare să 
treacă de Adamache, va fi blocată, in cele din urmă, de apărătorul butu
rilor brașovene.
Așezarea lor a realizat acum un 
echilibru vizibil; combinațiile. de 
efect și rapide, avîndu-i la origjne 
pe Moldovan și Nunweiller, an izbit 
mereu în apărarea oaspeților care 
a făcut mari eforturi în prima ju
mătate a reprizei, pentru a primi 
doar amintitele două goluri, cel al 
lui Dumitrache reprezentînd un 
moment de acrobație fotbalistică de 
rară frumusețe dar și de eficacitate. 
Spre sfîrșitul întîlnirii, mulțumită 
de scor și de fazele realizate, for
mația dinamovistă a început să

Foto ; S. BAKCSY
joace pentru trecerea timpului. 
..Vulpoii" Steagului roșu au simțit 
scăderea de accelerație a adversa
rului și inteligențele lor acțiuni au 
reapărut. Satisfacția a constat în 
reducerea handicapului (min. 89 — 
transformarea <le către Pescarii a 
penaltyului dictat pentru faultul lui 
Pamfil asupra lui Anghel). Repre
zintă mult și asta. Pentru că des
cărcarea dinamovistă putea săi 
coste mult mai mult.

Eftimie IONESCU

IARĂȘI IREZISTIBIL
Stadionul Central ; teren bun : timp foarte călduros : spectatori apro

ximativ 40 000. Alt marcat : OBLEMENCO (min. 32). NIȚA (min. 44). M. SANDU 
(min. 89). ȚARALUNGA (min. 90). Raport de cornere : 8—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 21—13 (pe spațiul porții: 12—7).
* ' _u<‘ CRAIOVA : Oprea — Niculascu. Deselnicu, BOC, Velea — STRIM-
BEANU, BĂLĂCI (min. 75 Bălan) — ȚARALUNGA, NIT A (min. 66 Ștefănescu), 
OBLEMENCO, Marcu.

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU — Tănăsescu. Grigorie. CAZAN. Ma
nea — CIOCIRLAN. Hftdulescu (min. «o Ton Constantin) — Leșeanu. O. IONES- 
CU, M. Sandu, Moldoveanu (min. 46 Țolea).

A arbitrat CONSTANTIN GHITA ★ * * ★. ajutat la tușă de C. Braun și 
Gh. Rațiu (10(1 din Brașov).

Cartonașe galbene : M. Sandu și Deselnicu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—o (0—0). ,

netă craioveană, Leșeanu are o mare 
ocazie de a înscrie dar mingea tri
misă de el spre gol se plimbă ușor 
pe linia porții goale și este dega
jată- apoi. In ultimă instanță de că
tre Deselnicu.

Jocul se încinge după consumarea 
primei jumătăți a reprizei întîi și, 
regretabil — pentru o scurtă perioa
dă de timp — își fac apariția nervii 
și gesturile nesportive. în „distribu
ție", Deselnicu (min. 23) și Nicu
lescu (min. 27), ambii yinovați de lo
virea repetată fără minge a adver
sarului chiar sub ochii îngăduitori 
ai arbitrului. în aceste condiții în- 
tilnirea pare amenințată să alunece 
pe o pantă periculoasă de desfășura
re. Pînă la urmă însă tot jucătorii 
sînt aceia care, spre lauda lor. re
intră fără dificultate în spiritul re
gulamentului. Și atunci cînd calmul, 
coboară din nou pe teren, reapare 
și fotbalul, spectacolul și... golurile. 
Primul, in min. 32, autor Oblemenco, 
care a reluat impecabil în plasă cu 
capul, dintr-un buchet de apărători, 
mingea centrată de Niță. Cel de al 
doilea, în min. 44, autor de astădată 
Niță, beneficiarul unei pase excelen
te a lui Oblemenco.

In partea a doua a meciului stu
denții hue-ureșteni renunță un timp 
la defensivă și joacă mai deschis, 
iiotărîți să modifice rezultatul. Ei au 
chiar citeva situații bune de a mar
ca, dintre care aceea a lui M. Sandu 
din min. 54 a fost cea mai clară. 
Craiovenii simt pericolul, ambalează 
din nou motoarele și se impun grin- 
tr-un joc lucid și estetic, creind faze 
de mare spectacol în compania unui 
adversar care se apără cu înverșu
nare și, mai ales, în fața unui Suciu 
care salvează de cîteva ori miracu
los la șuturile lui Oblemenco, Marcu 
și Țaralungă. Meciul continuă să se 
desfășoare pînă în final sub semnul 
unei frumoase lupte sportive și după 
ce craiovenii ratează de două Ori 
consecutiv prin Oblemenco (min. 87) 
și Bălan (min. 88), M. Sandu reduce 
(lin handicap (min. 89) reluind spec- 
taculoj cu capul o centrare a lui 
Leșeanu. Pentru ca un minut mai 
tîrziu Țaralungă să restabilească 
diferența dc două goluri în favoarea 
echipei sale, la capătul unei aplau
date acțiuni individuale.

Mihai IONESCU

0 VICTORIE DIFICILA
POLI TIMIșaHM Ko) 
„U" CLUJ 0(0)

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon).
O victorie dificilă. Un gol venit 

la momentul oportun, cînd ocaziile 
se adunau, trădînd, parcă, lipsa de 
organizare a atacului timișorean. 
Politehnica continuă să-și caute for
mula, Antrenorul Ion Ionescu a în
cercat astăzi un cuplu inedit (Rîm- 
neanțu — Lața), avînd doar satisfac
ția unei certe ascensiuni ,a celui de 
al doilea. Politehnica nu a reușit să 
găsească cheia necesară pentru a 
deschide o apărare bine condusă de 
Pexa. în atacul timișorean a sur
prins forma extrem de slabă a lui 
Bojin, supărat de propria sa nepu
tință.

„U“ Cluj și-a confirmat marele 
declin de formă, „Șopcile roșii* au 
rezistat doar prin eforturile ..bătrî- 
nului" Pexa, susținute de Lăzăreanu. 
în rest, o eternă mingiiere a mingii, 
fără vreo idee de joc. înaintașii clu
jeni — Uifăleanu, Coca și Barbu — 
pot fi acuzați realmente de non- 
combat. Linia de mijloc a avut în 
Anca un presupus conducător, dar 
care n-a știut nici un moment să 
dea o direcție jocului.

Meciul a început cu atacurile in
sistente ale gazdelor, purtate mai 
ales pe diagonala Mioc-Mehedințu- 
Lața Aceste atacuri n-au putut fi 
concretizate, de pe o parte datorită 
lipsei de experiență a tinărului Rîm- 
neanțu. iar pe de altă parte — in
dolenței lui Bojin. .,U“ Cluj a răs
puns placid, reușind să arunce pri
ma minge spre poartă în min. 25. 
Prin intrarea ..bătrînului" Surdan în 
locul lui Covalcic, jocul a căpătat — 
paradoxal — mai multă mișcare. Pri- 

, ma ocazie cu adevărat bună a țyjii-

Stadionul 1 Mai : teren bun ; timp 
foarte frumos : spectatori aproxima
tiv lâ 000. A marcat : BUNGĂU (min, 
60).

Raport de cornere 6—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 19—7 (pe spațiul 
porții : 12—5).

POLITFHN1CA : Jivail — MIOC, 
Păltinișan, Arnăutu, Maier — LATA 
(min. 36 Chimiuc), MEHEDINȚU, 
bungAu — Bojin. Rîmneanțu. co- 
valcic (min. 33 SURDAN).

„U“ : LAzAreanu — Porațchl, 
PEXA (min. 60 Naghi), Matei, Cîm- 
peanu — Anca, Hurloi (min, 46 Mi
hails). Fanea — Uifăleanu, Coca, 
Barbu.

A arbitrat K. GHEMIGEAN 
**★**. ajutat la tușă de Șt. Lazăr 
și Gh. Vasilescu I (țoțl <Jin Bucu
rești) .

Cartonașe galbene : Păltinișan.
Troleu! Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 4—1 (6—0).

șorenilor a fost ratată de Mehedinții 
(min. 55). Plusul de. insistență al e- 
chipei gazdă in primul sfert de oră 
după reluare a adus golul victoriei, 
l ața a demarat frumos pe extrema 
stingă, l-a „întors" cu mult rafina
ment pe Porațchi și a centrat la 
semiînălțime. „Capul" lui Bungău 
n-a mai lăsat nici o speranță talen
tatului Lăzăreanu, Dominarea timi
șoreană a continuat, clar acțiunile 
s-au oprit la Rîmneanțu, din ee 
în ce mai obosit de prea multe soli
citări. In plină dominare timișorea
nă. Coca a ratat o ocazie unică, cu 
poarta .goală, (min, 75), a cărei con
cretizare ar fi fost împotriva cursu
lui jocului, In final timișorenii au 
așteptat prea mult fluierul arbitru
lui Ghemigean, și astfel, clujenii ar 
mai fi putut înscrie o dată. Ia un 
moment de neatenție al stoperilor, 
dublat de ieșirea neinspirată a lui 
Jivan. în concluzie, o victorie chi
nuită dar meritată.

Joan CHIRILA



Sportul
PAGINA TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

• Clasamentul cățărătorilor s-a definitivat la Ciuta • Ritmul de alergare crește odată cu primul sprint

la Văleni de Munte • Numeroase tentative de evadare • Final spectaculos pe stadionul „23 August

D
uminică, atunci 
pe stadionul 
Vasiie Teodor, 
primea i 

sa victorie in 
Jurului României".

cind ziua se îrtgina cu noaptea, 
„23 August" din ~ 

căpitanul echipei 
pentru 
XlX-a 
care

Alături de succesul lui Teodor Vasiie se situează vic
toria reprezentativei Rortiâniei in ciascmeniuî pe echipe, 
precum și cea a lui Vasiie Selejan in ierarhia grimperi- 
lor. Și, trebuie neapărat adăugat, ceea ce s-a des
prins clar a fost dorința unanimă a rutierilor de a con
tribui prin eforturile lor la realizarea unui spectacol 
sportiv de foarte bună calitate, de a releva spiritul com
bativ care-i animă. Mai ales rutierii tineri cu fost cei 
care.s-au străduit să-și afirme calitățile, potențialul, pers
pectivele.

A XlX-a ediție a „Turului Româniai" a reprezentat un 
succes categoric. Ea a contribuit efectiv nu numai la 
popularizarea sportului cu pea'ale, ci a efectuat o efi
cientă propagandă generală .pentru sport, pentru miș
care. Grație sprijinului comisiilor de organizare, orga
nelor locale, unui mare număr de inimoși activiști vo
luntari, „Turul României 
toare sărbătoare

mâți de Mircea Ramașcanu. De aici 
cursa ia un nou aspect, favorabil, 
tentativele succedîndu-se și influen- 
țînd direct media

Teodor Vasiie 
clipele de emoție 
mecanice. Revine 
ca o săgeată. 
Selejan și Nicolae David se pregă
teau să-i ofere voluntar serviciile 
lor. Sprintul din orașul Ploiești este 
cîștigat de Marian Ferfelea (un ru
tier foarte activ), talonat de Mir
cea Bădilă și Teodor Vasiie.

Notăm, în continuare, încercările 
grupului Vasiie Selejan, Radii Ra- 
dilov, Nicolae Gavrilă, Viorel Mu
rineanu și Arpad Gybrfi, ale cuplu
rilor Koliu Vasiliev-Eugen Dulghe- 
i u. Constantin Tănase-Gheorghi 
Gheorghiev și Marian Ferfelea-Mir- 
cea Ramașcanu. Toate sînt anihi
late de plutonul care-și mărește 
viteza, ori de cite ori intuiește că 
desprinderile pot deveni periculoa
se. La un moment dat, chiar „tri
coul galben" este cel care se inte
grează unui grup de fugari, dar 
nici el nu scapă de vînătoarea a- 
cerbă a plutonului urmăritor. Se 
intră pe străzile Capitalei și publi
cul aplaudă entuziast grupul com
pact al rutierilor. Frînele scrîșnesc 
în viraje, cauciucurile șueră pe as
faltul. ce mai păstrează căldura zi
lei. Se intră în trombă pe pista 
stadionului și bătălia finală se dez
lănțuie. Nicolae Andronache —care 
de la începutul cursei visează o

Capitală, 
României, 

splen- 
edifie 

o me- 
cele 11 
— prin

aplauzele spectatorilor, 
cea de a

O victorie pe
,_____  , . , care a muocit mult in

etape ale întrecerii. Teodor Vasiie s>-a dovedit 
combativitate, prin îndeminare la sprint și ușurință la 
cățărare, prin pregătire și inteligențăt tactică — de de
parte cel mai bun rutier al acestei mari competiții, pe 
care a dominat-o „da capo al fina". De trei ori în
vingător de etapă, prezent în acțiuniile cele mai spec
taculoase (multe inițiate chiar de el), lider al sprinteri
lor — maestrul sportului Teodor Vasiie a probat tuturor 
color din caravană, sutelor de mii cfe spectatori — în
șiruit! pe traseul de peste 1 200 km — i 
cobii pe care-l posedă, perspectivele de 
cer bravo acestui brav învingător care este 
felicitări antrenorului său Nicolae Voicu !

dida
o
rită cu prisosință, pentru

orară.
trece și el prin 
ale accidentelor 
străpungînd aerul 

tocmai cind Vasiie

talentul remar- 
viitor. Un sin- 

: Teodor Vasiie, s-a transformat intr-o fermecâ- 
sportivă.

ETltima etapă, a Xl-a, înscrisă pe 
traseul Buzău — Cislău — Văleni 
«le Munte — Ploiești — București, 
a început duminică la amiază pe o 
căldură toropitoare. Nici n-a ieșit 
însă bine plutonul din oraș și un 
vînt puternic (din față, lateral) s-a 
pornit să bată cu furie. Evident 
stînjeniți, împăcați cu soarta ia se 
citi : cu clasamentul), cicliștii; ru
lează fără poftă, alene, cu o nședie 
orară (32—33 km), care începe să-i 
îngrijoreze pe membrii caravandi.

de la Ciuta. Eaîncepe cățararea
prilejuiește o dispută emoționantă. 
Clasamentul grimperilor este încă 
nedefinitivat, în luptă aflîndu-se 
Teodor Vasiie și Vasiie Selejan. 
Cîștigă clar Vasiie Selejan, urmat 
de Renato Cangini, George Negoes- 
cu, Nicolae Andronache și Teodor 
Vasiie. Așadar, micuțul Selejan, 
„ciclistul de buzunar", n-a aban
donat ideea de a-și reconfirma ca
litatea de cățărător și a reușit să-și 
adjudece victoria.

ÎNVINGĂTORUL ultimei etape...

Citeva porțiuni mici de drum in 
reparație generează pane de baieu. 
Costel Cîrje, căruia Eugen Dulghe
rii și Constantin Tănase îi dau aju
tor, repară repede și revine în gru
pul masiv. Și Giieorghi Dimitrov 
are această neșansă, însă nici el nu 
are de suferit de pe urma ei. Dar, 
la Văleni de Munte, cind o nouă 
pană îl imobilizează pe șosea, plu
tonul care rulase îngrozitor de 
încet pînă atunci se înviorează la 
sprint și-l departajează decisiv. 
Mircea Bădilă și Nicolae Androna
che se desprinseseră de pluton (fu
sese lingă ei și Dimitrov), pentru 
a-și asigura premiile de la sprint. 
Ei au trecut în această ordine, ur-

Ieri la amiază, mii de buzoieni au 
României".

astfel de ispravă — își pune toate 
forțele și speranțele în acest sprint. 
El trece primul linia de sosire, ur
mat fiind de Viorel Murineanu, 
Teodor Vasiie ș.a. Inimosul lider ni 
se pare puțin supărat. Ar fi vrut 
o victorie și în această secvență 
finală a „Turului României"...

Hristache NAUM

asistat la startul in ultima etapă a celei de a 'X.TX.-a ediții a ..Turului
Fotografii de Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE

(atît cit are acum) este un com
ponent de bază al echipei na
ționale. A început să practice 
ciclismul nu în orașul său na
tal, ci la Plopeni, in cadrul clu
bului Metalul, sub conducerea 
antrenorului Ion Dolete. Locul 
18 in „Cursa Păcii" și ciștiga- 
rea Turului Clujului se numără 
printre performanțele sale. „Nu 
am cuvinte să vă descriu — 
avea să ne spună el pe „inelul" 
pistei de la „23 August — Imen
sa fericire pe care o 
acum, cind am cîștigat
etapă a Turului României.
dorit foarte mult acest 
pentru că dintre toți colegii din 
echipa națională eram cel mai 
slab plasat (locul 10) în clasa
mentul general. Prin această 
victorie am demonstrat — cred 
— că în afara lui Teodor Va
siie, toți ceilalți tricolori sîn- 
tem de o valoare aproximativ 
egală și că alcătuim o echipă 
omogenă, pe care cel mai bun 
dintre noi se poatfe baza pri
cind".

trăiesc 
ultima

Am
lucru,

NICOLAE ANDRONACHE -- 
s-a născut la 4 iunie 1947, în 
orașul Constanța. La 26 de ani

ACUM, CIND TUBUL S-A SFÎRȘIT

ULTIMA ETAPA I

• CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL ULTIMEI ETAPE, A Xl-A, 
zău — București, 179 km : 1. NICOLAE ANDRONACHE (Remania) •
(medie orară : 32,168 km). 2. Viorel Murineanu (Dinamo) — același timp. 
Teodor Vasiie (România) 4h 41:27. 4. Ștefan Ene (Steaua). 5. Constantin ciocan 
(Voința), 6. Constantin Gonțea (Olimpia), 7. Petre Drăgan (Voința), 8. Ion 
Cernea (România), 9. Marian Ferfelea (Steaua). 10. Arpad Gyorti (Olimpia). 11. 
George Negoescu (Steaua), 12. Renato Cangini (Italia). 13. Teodor Drăgan (Vo
ința), 14. Nicolae Gavrilă (Steaua), 15. Costel Cîrje (România tineret), 16. Mario 
Faustini (Italia), 17. Milenko Jancic (Iugoslavia). 18. Eugen imbuzan (C.S.M. 
Cluj), 19. Vasiie Burlacu (Olimpia). 20. Radislav Blagoevic șl alți 24 de alergă
tori — în același timp. în această etapă a abandonat alergătorul bulgar Gheor- 
ghi Dimitrov.

Bu-
41:23

|

TEODOR VASILE : „în
cerc o satisfacție imensă, 
odată cu cîștigarea celei 
de-a XlX-a ediții a Turu
lui României. Sînt mul
țumit. de asemenea, penj 
tru faptul că locul întîi 
pe echipe, ocupat de re
prezentativa României, se 
datorează și bunel mele 
evoluții. Toți ceilalți coe
chipieri au luptat exem
plar pentru același scop. 
Cit despre mine, aș dori 
Bă se știe că. în ciuda di
ferenței de timp cu care 
am condus in aceasta 
competiție, nu am 
nici un moment sigur 
victoria finală. Cred

aparține și lor, in egală 
măsură-.

VASILE SELEJAN : „Am 
învățat să merg pe bici
cletă pe Dealul Feleacului, 
din apropierea Clujului. 
Cred că de acolo mi se. . . 
trage calitatea de bun că
țărător. La startul fiecă
rei noi curse îmi spun că 
trebuie să-mi apăr din 
toate puterile această re
putație. Și o fac cu toată 
convingerea : mă pregă
tesc în mod special pen
tru etapele de munte, îmi 
calculez atacurile, apelez 
la ajutorul colegilor, forțez 
fiecare punct de altitudine 
al șoselei — și asta e 
tot... Acum, ce să 
spun ? Ml-am dorit 
locuri întîi și le-am 
Uzat : in clasamentul 
târâtorilor și în cel 
neral pe echipe, cu 
mația României".

GIIEORGHI DIMITROV — 
Bulgaria : „Nu credeam că 
pot ii atît de ghinionist. 
Am spart aproape tot
deauna cind... era cel 
mai puțin recomandabil. 
Iată, de pildă, astăzi, am 
avut pană de două ori. 
A doua oară exact în mo
mentul In care caravana

Ultima etapă s-a bucurat de fa
vorurile unei neașteptate zile de 
vară plină, transferată în epoca 
unui presupus început de toamnă. 
Soarele a bronzat caravana cu 
suliți de foc, trimițîndu-ne, pentru 
prima oară mai cu dor, înspre locu
rile umbroase, cercetind mai cu 
luare aminte fintînile și izvoarele 
cu apă rece. In tronsonul deschis 
alimentării din mers, l-am zărit pe 
unul dintre cicliștii ploieșteni, că
ruia i-a 
strigînd 
beduinul

Ultima
peste tot, de altfel — de ambianța 
sărbătorească creată de autoritățile 
locale, dar mai ales . de expresia 
spontană de adeziune și simpatie 
manifestate de populație pe tot. 
traseul-, cu variații prea puțin sen
sibile de tonalitate. Cine mai avea 
timp, de pildă, să observe, in 
ceasta duminică atît de încărcată 
cu ispititoare chemări, că la Plo
iești au fost 
oameni decit 
te ?

Pentru că 
ultima etapă- a 
resul spectatorilor între două me
ciuri de fotbal: cel de dimineață, 
de la Buzău (Gloria — Ceahlăul, 
divizia B) și cel de seară, de la 
București (Steaua — Poli. Iași, di
vizia A). Mulți privitori, pe mar
ginea șoselelor sau a străzilor 
și-au împărțit adesea atenția intre 
colorata panoramă mișcătoare a 
alergătorilor pe două roți și emi
siile tranzistorizate de pe stadioa
ne. Dar cu adevărat indiferent 
țață de cicliști nu a putut rămîne 
nimeni, în nici o împrejurare. Cit 
de duioasă a fost scena alaiului de 
nuntă din Drajna de Jos, care s-a 
răsfirat pentru o clipă șl a re
vărsat peste caravana sportivă o 

cuvenite mirilor, 
brațele nănașilor. 
cu recepția ofe- 
participante de

căzut bidonul din mină, 
după apă mai abitir ca 
in deșert...
etapă a beneficiat — ca

poate și prea monoton) direct la 
București și am preferat calea oco
lită. dar cit de fermecătoare, care 
duce prin livezi cu prune și pe 
sub umbra severă a schelelor pe
trolifere spre orașul lui lorga și al 
lui Miron Radu Paraschivescu. A- 
colo am ajuns după ce ambiției 
cicliștilor li s-a opus ultimul ur
cuș, ultima piatră de încercare 
cățărătorilor, 
ful Ciuta, a 
jan. Efortul 
dealul pieptiș

la 
la

de

• CLASAMENTUL PE ECHIPE AL ETAPEI A Xl-A : 1. românia iii>
03:37. 2. Dinamo 14h 03:37. 3. Steaua 14h 04:21. 4. Voința. 5. Olimpia. 6. C.S.M. 
Cluj. 7. România tineret, 8. Iugoslavia. 9. Bulgaria, 10. Metalul Plopeni — toate 
același timp. 11. CIBO Brașov 14h 05:21.

a-

pe 
la

străzi mai puțini 
Vălenii de Mun-

a 
al căror as. in vir- 

devenit Vasiie Sele- 
depus . in lupta cu 
a fost, sentimental,

I• CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL AL CELUI DE AL XIX-LEA 
„TUR CICLIST" AL ROMÂNIEI : 1. TEODOR VASILE (România) a par
curs 1 287.8 km în 32h 47:06 — medic orară 39,163 km, 2. Vasiie Selejan (Româ
nia) 32h 52:22. 3. Ion Cernea (România) 32h 53:54, 4. Nicolae Gavrilă (Steaua) 
32h 54:20, 5. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni) 32h 54:29, 6. Vasiie Pascale 
(Steaua) 32h 54:57, 7. Nicolae David (România) 32h 55:16, S. Costel Cîrje (Ro
mânia tineret) 32h 55:53. 9. Valentin Hoța (România tineret) 32h 56:11, 10. Nicolae 
Andronache (România) 32h 56:37. 11. Vasiie Burlacu (Olimpia București) 31'h 
57:39, 12. Francisc Gera (Olimpia București) 32h 57:51. 13. Constantin Ciocan 
(Voința București) 3211 58:08 14. Petre Drăgan (Voința București) 32h 58:50. 15. 
Marian Ferfelea (Steaua) 33h 00:30. 16. Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj) 33 h 01:07, 
17. Mircea Ramașcanu (Dinamo) 33h 02:32. 18. Eugen Dulgheru (România tine
ret) 33h 04:18, 19. Mario Faustini (Italia) 33h 05:09, 20. Ștefan Ene (Steaua) 33h 
05:24, 21. Milenko Jancic (Iugoslavia) 33h 06:58, 22. Renâto Cangini (Italia) 33h 
07:14. 23. Iulian Constantin (Metalul Plopeni) 33h 07:42, 24. Mircea Bădilă (CIBO 
Brașov) 33h 09:16. 25. George Negoescu (Steaua) 33h 09:40, 26. Constantin Tu
nase (România tineret) 33h 10:26. 27. Valentin Ilie (Dinamo) 33h 15:52, 28. Cris
tian Gheorghe (Voința București) 33b 16:20, 29. Teodor Drăgan (Voința Bucu
rești) 33h 19:25. 130. Koliu Vasilev (Bulgaria) 33Jî 20)23, 31. Viorel lyiurineanu (Di
namo) 33h 24:33. 32. Constantin Cîrstea 33h 2®55. 33. Petre Dolofan (Olimpia 
București) 33h 25:26. 34. Arpad Gyorfl (Olimiia București) 33h 26:26, 35. Tibe- 
riu Kovacs (C.S.M. Cluj) 33h 28:28. 36. Andrei Kertesz (C.S.M. Cluj) 33h 23:37, 
37. Ilie Butaru (Metalul Plopeni) 33h 28:40, 38. Giieorghi Gheorghiev (Bulgaria) 
33h 34:49, 39. Radii Radilov (Bulgaria) 33h 38:49, 40. Gavril Marton (C.S.M. C'mj) 
33h 39:52, 41. Coifstantin Gonțea (Olimpia București) 33h 46:33, 42. Petar To- 
masic (Iugoslavia) 33h 49:32. 43. Miroslav Bocăniți (Iugoslavia) 33h 51:31, 44s
Tiberiu Toro (CIBO Brașov) 3311 53:48, 45. Pal Cigler (Iugoslavia) 33h 56:33. 46. 
Dimităr Opalcenov (Bulgaria) 33h 56:48, 47. Mircea Rindașu (Metalul Plopeni) 
34h 12:52. 48. Radislav Blagoevic (Iugoslavia) 3țh 17:15. 49. Gheorghe Căpraru 
(C.S.M. Cluj) 34h 35:05, 50. Nicolae Frunză (CIBO Brașov) S4h 40:18. Au luat 
startul

(dar unde au fost voinicii de 
herghelie, cu armăsarii lor ?), 
Calvini sau Ogratin.

In dreptul liniei de sprint 
la Vălenii de Munte s-au aflat,
alături de concetățenii lor, Aure
lian Ogrezeanu, primarul orașu
lui, Gheorghe Stoian, prim-vice- 
președinte al COEFS, Mircea Ba- 
hudu, președintele Consiliului oră
șenesc al sindicatelor,

Traversind teritoriul prahovean. 
nu ne-am mirat că, de la Măgurele 
și pină la Românești, n-au conte
nit încurajările — pe pancarte im
provizate sau scrise cu varul pe 
asfalt — la adresa liderului Teodcr 
Vasiie și a cicliștilor din Plopeni. 
elevii lui Ion Dolete. La sprintul 
din centrul Ploieștiului a fost de 
față prim-vicepreședintele CJEFS 
Prahova, Teodor Constantinescu.

In așteptarea cicliștilor, pe sta
dionul „23 August" clin Capitală, 
printre cei 15.000 de spectatori ten
siunea emoțională era ridicată. Nu 
atît din pricina rezultatului final, 
care era oarecum previzibil, ci mai 
aurind din cauza febrei pe care 
publicul o simte întotdeauna a- 
tunci cind marile evenimente 
sportive îi solicită participarea 
cu inima. Tunete ele urale au sa
lutat iureșul cicliștilor pe o pistă 
altfel destul de rar folosită, încu
nunarea învingătorilor și turul 
lor de onoare au prilejuit un spec
tacol mult aplaudat. Aflat in tri
bună, general It. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al CNEFS, 
și-a exprimat satisfacția privitoa
re la reușita competiției și a trans
mis calde felicitări învingătorilor.

î.

60 de cicliști, dintre care au abandonat 10.

duminică, firește, 
pendulat in inte-

era CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE : l ROMÂNIA 98h 30:43. 2.
98h 45:20, 3. România tineret 98h 45:29, 4. Voința București 9911 01:53. 5-de 

______ ___ ______ S-a 
rulat cîtăva vreme cu vi
teză sporită și, rămas sin
gur în urmă, n-am mai 
putut ajunge pe fruntașii 
etapei, am fost obligat 
să abandonez tocmai în 
ultima etapă. îmi pare atît 
de rău..

MARIO FAUSTINI — Ita
lia : „Abandonul — chiar 
de Ia începutul Turului 
— al celor trei colegi ai 
mei ne-a dezavantajat e- 
norm, pe mine șl pe Re
nato Cangini. " Sînt con
vins că dacă puteam be
neficia de ajutorul lor, u- 
nul dintre noi toți se plasa 
printre primii cinci cla
sați, iar pe echipe, atacam 
chiar locul întii“.

M. JANCIC — Iugosla
via : „Traseul ales de că
tre organizatorii Turului 
României a fost deosebit 
de dificil. Au „căzut“ in 
clasamente cei care nu au 
putut ține ritmul. îmi pare 
rău că eu și colegii mei 
ne-am numărat printre a- 
ceștia“.

se angajase în sprintul 
la Vălenii de Munte. Steaua ... ------------- „-------- ------ ------, — ------ ---------------............. - —

Metalul Plopeni 9911 07:47. 6. Dinamo 99h 12:48. 7. Olimpia București 99h 15:07. 
8. Bulgaria 99h 16:01, 9. C.S.M. Cluj 99h 21:12, 10. Iugoslavia 99h 56:35, 11. CIBO 
Brașov 101 h 00:10.

• CLASAMENTUL GENERAL AL SPRINTERILOR: i. teodor va-
SILE 60 p. 2. Nicolae Gavrilă 39 p, 3. Ștefan Ene 25 p, 4. Marian Ferfelea 25 p, 
5. Valentin Ilie 17 p. 6. Nicolae Andronache 17 p, 7. Vasiie Selejan 17 p, 8. Mir
cea Bădilă 14 p. 9. Teodor Drăgan li p, 10. Viorel Munneanu 10 p.

fost 
de 

______   că 
așa este omenește. In ci
clism nu totul se supune 
legilor logicii și mie toc
mai de imprevizibil mi-a. 
fost tare teamă. Fiecare 
start într-o nouă etapă mă 
făcea să cred că nu am 
nici măcar o singură se
cundă avans și că pe tot 
parcursul traseului tre- 

• buie să dau totul, să gîn- 
•iesc în permanență asupra 
a tot ceea ce se întîmplă, 
fie în pluton, fie printre 
fugari, atunci cînd era ca
zul. Țin să mulțumesc tu
turor colegilor de echipă. 
Victoria mea de azi le

v- zi

mai 
două 
rea- 
că- 
ge- 

for-

Radu TIMOFTE

parte din urările 
ca și florile din

Ziua a început 
rită delegațiilor 
către Gheorghe Popescu, vicepre
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal Buzău, și a continuat cu 
o paradă ciclistă (foarte rar între
ruptă de tentative de evadare) pe 
un traseu cu totul inedit în isto
ria Turului României. De data 
aceasta am părăsit linia dreaptă 
care ne-ar fi adus rațional (dar

Vasiie Selejan cîștigă sprintul de 
cățărare ele la Ciuta și cu aceasta 
și primul loc in clasamentul grim- 

perilor.

răscumpărat de nesfirșitele covoa
re de flori care au acoperit asfal
tul la Biscenii de Sus, sau de 
onorul prezentat ele detașamentele 
de pionieri la Viperești și Cislău

&

șadar, cursa mult visată s-a

După trei ani de absență.Așaaar, cursa muu vi^ulu o-u 
încheiat...

După t._. .
principala competiție a ciclismuluinostru își reafirmă viabilitatea, 
chiar într-o ediție „format redus , 
demonstrind o dată mai ~ mult^ ce 
înseamnă, în viața sportivă a țării, 
„Turul României". _

Acest festival Pe f°V — sărbă
toare în perpetuă mișcare — pola
rizează atenția directă a sute de 
mii de spectatori, aliniați de o 
port© șî de alto a imensei magis- 
trale care șerpuiește printre struc
turi industriale și peisaje alpestre, 
printre clădirile impunătoare din 
localități neștiute pînă mai ieri și 
ogrăzile rustice, cocoțate din stra- 
vechime pe vreo coastă de deal, 
printre vitrine-constelații de neon 
și pajiști de nu-mă-uita...

Ștafeta cicliștilor de cursă lungă 
prin zone diverse ale cuprinsului 
românesc, constituie, nu de azt-de 
ieri, o manifestare unică în felul 
ei, din care consemnările noastre 
zilnice abia izbutesc să redea 
-.îteva fragmente, mai mult sau mai 
puțin sugestive ; dincolo de peri
pețiile fiecărei etape, de atacuri, 
evadări și regrupări, de sprinturi 
șt puncte de căpărare, de momen
tele vesele sau dramatice — Tu
rul înseamnă o infinitate de priviri 
ațintite spre zare, încărcate 
tensiunea așteptării, un pilc

redea

• CLASAMENTUL GENERAL AL CĂȚĂRĂTORILOR: i. VASILE 
SELEJAN 75 p. 2. Teodor Vasiie 70 p. 3. Vasiie Pascale 55 p. 4. Renato Cangini 
42 p. 5. ion Cernea 28 p, G. Nicolae Andronache 25 p, 7. Costel Cîrje 19 p, • 8. 
Mircea Ramașcanu 17 p. 9. Ștefan Ene 16 p, 10. George Negoescu 12 p.

Victor BĂNCIULESCU

C. E. DE VOLEI
JUNIORI-TINERET

în penultima zi, la Forest Hills

de 
de 

pionieri cu buchete de flori simple 
în fața școlii din satul natal, mun
citorii uzinei sau termocentralei, sa- 
'utind cu urale săgețile policrome 
ce dispar în depărtări, — și țărăn- 
cile care fug din lan către șosea,

cu secera în mină sau cu grebla 
de-a spinare, și moșul din po
veste, rezemat în toiag și cu pal
ma streașină peste sprîncene albe, 
și pasagerii din trenul care go
nește paralel cu asfaltul — ieziți 
la ferestre să trimită, pe fluturări 
de miini sau de batiste, o fărimă 
de suflet temerarilor înghițitori de 
kilometri...

Goana aceasta epică, sub im
boldul „linei de aur", tricoul lide
rului, care magnetizează energia 
combatanților și patima sportivă a 
marelui public 
miraculos în 
binecuvintatâ 
traordinor, ne 
turi de eroii 
dice, senzația 
care zburăm cu ușurință peste ob
stacole insurmontabile, argonauți 
moderni pe apele furtunoase ale 
mării de bitum — Șoseaua — 
Mare Nostrum...

Cursa mult visată s-a încheiat, 
așadar... Chiar în formula celor 
opt zile, Turul a avut cîfeva ca
lități esențiale, pe care nu mi se 
pare inutil să le reamintim în con
textul acestui zîmbet de bun ră
mas. Fiind al 19-lea el ne dă po
sibilitatea să salutăm de pe acum 
dublul jubileu de anul viitor : patru 
decenii de la primul Tur al Ro
mâniei, și — evident — ediția XX 
omagiind marea aniversare ce se 
apropie.

Cursa mult visată — Turul Ro
mâniei 1974 — începe, propriu-zis, 
din această clipă I

transportă 
naivă dar

ne
euforia

a luptei pentru ex 
face să
duelurilor velocipe- 

visului copilăresc, în

retrăim aiă

DAN DEȘLIU

ECHIPEI CÎȘTIGĂTOARE I SE OFERĂ

Pe lingă numeroasele premii acordate

O CUPA DIN PARTEA C.N.E.F.S.
KODES L-A ÎNVINS PE SMITH!

in finală, jucătorul cehoslovac il intilnește pe australianul John Newcombe

• S-au încheiat întrecerile preliminare

celor mai merituoși 
participanți la Turul Ciclist al României de către organizatorii com
petiției — ziarul „Sportul", în colaborare cu A.S. Loto-Pronosport 
și F.R. Ciclism , precum și de alte redacții de ziare, instituții și 
întreprinderi, s-a oferit echipei cîștigătoare — echipa României — 
o frumoasă Cupă de cristal din partea Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport. De asemenea, componenților acestei echipe 
li se decerne Diploma de Onoare a C.N.E.F.S.

învingătorul își mărturisește telespectatorilor temerile ce l-au încercat une
ori, bucuria ce o simte acum, după victorie.

NEW YORK, 9 (Agerpres). — In 
semifinalele probei de simplu mas
culin din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A., 
care se desfășoară la Forest 
Hills, Jan Kodes, învingătorul din 
acest an al turneului de la Wim
bledon, l-a învins cu 7—5, 6—7, 
1—-6, 6—1, 7—5 pe americanul Stan 
Smith, favoritul nr. 1 al concursu
lui. A fost o partidă maraton, care 
a durat peste trei ore. Cei 15 00*1

In meci amical de fotbal

de spectatori au urmărit un tenis 
de înaltă clasă, în care Kodes, în 
formă excelentă, s-a impus prin- 
tr-un joc precis în fața asului a- 
merican. In cea dea doua semifi
nală, John Newcombe l-a învins cu 
6—4, 7—6, 6—3 pe compatriotul său 
Ken Rosewall.

Finala probei de simplu femei a 
“de australianca Mar- 

învingătoare cu 7—6, 
partida susținută cu 
sa Evonne Goolagong. 
31 de ani, Margaret 

pentru a cincea

HAGA, 9 (Agcrpres) — Au luat 
sfîrșit întrecerile grupelor prelimi
nare ale campionatelor europene de 
volei rezervate echipelor de juniori.

In competiția masculină, selecțio
nata ROMÂNIEI a întîlhit reduta
bila reprezentativă a U.R.S.S. Victo- 
iia a revenit cu scorul de 3—1 (15—9, 

15—4) voleibaliștilor so- 
rezultate : Spania — 
Polonia — Israel 3—1 : 

Turcia 3—2 : Cehoslova- 
Germană 3—1 ; Olanda 

Ungaria — Austria

FRANȚA - GRECIA 3-1
Disputat pe stadionul „Parc des 

Princes" din Paris, meciul amical 
de fotbal dintre echipele Franței și 
Greciei s-a încheiat cu 
3—1 (1—0) în favoarea 
francezi. Pentru gazde 
Jouve (min. 
Chiesa (min. 
a fost înscris

Comentînd 
pondentul sportiv al agenției 
„France Presse", notează, printre 
•altele : „Echipa Franței, care a pre
zentat 5 debutanți, a practicat un 
remarcabil joc de ansamblu, a com
binat bine în atac și a avut ini
țiativa în ambele reprize". S-au 
evidențiat din echipa gazdă ata- 
canții Chiesa, Molitor, Jouve și 
fundașul central Tresor.

scorul de 
jucătorilor 
au marcat 
(min. 59), 
oaspeților

7), Berdoll
73). Golul

; de Aidiniou (min. 67). 
această partidă, cores- 
sportiv al 

notează,

fost cîștigată 
garet Court, 
5—7, 6—2 în 
compatrioata 
In vîrstă de 
Court cucerește 
oară titlul de campioană interna
țională a S.U.A. In palmaresul său 
figurează trei victorii în turneele 
de la Wimbledon și Roland Garros.

7—15, 15—4, 
vietici. Alte 
llelgia 3—2 ;
Finlanda — 
cia — R.D.
Franța 3—1 ; ___
3—0. In. turneul final pentru locurile
1—8 s-au calificat formațiile U.R.S.S., 

’ Italiei, Bulgariei
1—8 s ..
Poloniei, Olandei, 
și Cehoslovaciei.

Rezultate din
Olanda — Belgia
Danemarca 3—0 ;
3—0. V.R.S.S. —
Cehoslovacia — 1
turneul pentru 1 . _ ...
juca următoarele echipe : C.R.C.C.,
Ungaria, Olanda, Polonia, Cehoslova
cia și R.F. Germania.

turneul feminin :
i 3—1 ; Ungaria — 

Italia —
- Iugoslavia 
Bulgaria 
locurile

Austria
3—0 ț

3-1. în
1—6 vor

U.R.S.S.,

TELEX•TELEX•TELEX
Tn al doilea meei al turneului pe care-1 
întreprinde in Franța, echipa de rugby 
știința Petroșani a jucat cu formația 
R.C. Vichy. în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 9—31. în primul joc. rugbyștii 
de la știința Petroșani au întrecut cu 
7—6 formația U.S. Limoges.■
Competiția 
pe circuitul de la Monza s-a 
cu victoria
Tambay. La volanul unei mașini „Re
nault Alpine A-336". Tambay a parcurs 
84.175 ' ’ --------
152,223
B
Aflată 
culină

la Osaka, cu selecționata țării gazdă, 
pe care a învins-o cu scorul de 28—14 
(15—8). Partida a fost urmărită de peste 
3 039 de spectatori. Aceasta a fost cea 

obținută de handba- 
acest turneu.

5 ooo 
de-a 
liștii

5-a victorie 
iugoslavi in

automobilistică desfășurată
— 7.2------ a încheiat

pilotului francez Patrick

km in 33:10.7 (medie orară 
km).

in Japonia, reprezentativa mas- 
de handbal a Iugoslaviei a jucat

Be^actia ti I București, »t>. Va»U« Qeața ax. 16 J eqg&ali UJ0.05, secția corespondenți in'.MSjJîftB 72 ti telex î iMrtțpm buc, 189, Tipațui „1. ?, „Informația" București <0,368

la hochei pe
t an de

„Cupa U.R.S.S." 1 •
a fost cîștigată in acest 
cuta formație Ț.S.K.A. Moscova, i

. gătoare cu scorul de 6—2 (1—1,
5—0) in finala susținută la Moscova cu 
echipa Traktor 'Celiablnsk. Echipa din 
Celiabinsk a fost revelația actualei ediții 
a competiției, printre învinsele sale nu- 
mărindu-se și redutabila echipă Spar
tak Moscova.

■ejnggge*—..... .——-----

gheață 
cunos- 
învin- 

0—1,


