
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ECUADOR Șl PERU

PLECAREA DIN QUITO
Vineri după-amiază, Ia Palatul 

National din Quito, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Ecuador, general de brigadă Guil
lermo Rodriguez Lara.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale, Ia Palatul Național din capi
tala Ecuadorului, a avut loc, vineri, 
ceremonia semnării de către pre- 
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Ecuador, general de bri
gadă Guillermo Rodriguez lara, — 
a Declarației Solemne Comune ro- 
mâno-ecuadoriene.

ba plecarea din Palatul Național, 
președintele Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu căldură de populația 
aflată tn fața clădlrlt

★
Vineri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti-1 
dului Comunist Român, președintei*

Republica Peru a primit sîmbătă, 
în mod festiv, pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu cu a- 
celeași înalte onoruri, cu aceeași 
căldură și prețuire cu care oaspeții 
•români au fost înconjurați de-a lun
gul întregii călătorii în America La
tină.

Avînd ca primă etapă Cuba, în 
imediata apropiere a tropicului Can
cerului, continuînd cu Costa Rica, 
Venezuela, Columbia, Ecuador, iti- 
nerariul vizitei trecînd linia ecuato
rului a atins acum Peru, împărăția 
Anzilor, care se întinde ca o fîșie 
de-a lungul Pacificului pînă dincolo 
de tropicul Capricornului.

-Ne aflăm pe aeroportul „Jorge 
Chavez" din Lima, împodobit astăzi 
cu steaguri românești și peruane. 
După un zbor de două ore și jumă
tate, aeronava prezidențială ateri
zează pe aeroport.

„CUPA UNIVERSITĂȚII
TIMIȘOARA" LA BASCHET 

MASCULIN
TIMIȘOARA, 15 (prin telefon, de la co- 

respondents nostru județean). Turneul 
internațional de baschet masculin, do
tat cu „Cupa Universitatea", a conti
nuat să se desfășoare în sala Olimpia 
din localitate, programînd jocuri deose
bit de echilibrate șt spectaculoase. In 
această a doua rundă a competiției, L.K.S. 
Lodz a dispus de Voința Timișoara cu 
84—73 (43—37), iar Universitatea Timișoa
ra a întrecut echipa U.S.T. Kosice cu 
56—54 (23—28). Turneul continuă.

P. ARCAN

în încheierea sezonului 
internațional

CANOTORI ROMÂNI 
LA „REGATA VILLACH"
In cursul zilei de azi, canotori de 

valoare din mai multe țări europene 
se vor alinia la startul tradiționalei com
petiții internaționale „Regata Villach“ 
(Austria). Organizată după fiecare cam
pionat european, aceasta regată reedi
tează de multe ori finale continentale.

La întreceri vor participa și o serie 
de schifiști români, mai precis o gar
nitură feminină de la C.N.U. șl una 
masculină de la Steaua.

Ea vaslui, etapa Județeană a

SPORTUL
IN PLINĂ

SĂTESC
AFIRMARE

MOLDOVENE
VASLUI, 15 (prin telefon). Este 

indiscutabil că asistăm, în ultima 
vreme, la un reviriment (de mult 
așteptat) al mișcării sportive de 
.masă în această parte a Moldovei. 
Mai ales de cînd Vasluiul dispune 
de un stadion pe care, fără exage
rare, îl putem numi modern, acțiu
nile întreprinse de organele locale, 
pentru traducerea în viață a Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului sînt tot 
mai numeroase, dar mai ales pline 
de substanță. Astăzi (n. red. — ieri) 
am fost martorii unei reușite între
ceri a tinerilor și tinerelor din lo
calitățile rurale ale județului Va
slui, în deja devenita tradițională 
competiție „Cupa tineretului de la 
sate", organizată de C.C. al U.T.C.

Dar mai înainte de a relata mo
mente din desfășurarea fazei jude
țene, să notăm crîmpeie ce eviden
țiază interesul sporit, entuziasmul 
care l-au manifestat tinerii și tine
rele satelor la fazele pe cele 15 cen
tre de comune. La Negrești, Cras- 
na, Buhăleștl, 1* Deleni, Vulturești 
ți Stănilești, attt consiliile populare, 
cit și comitetele comunale de partid 
au contribuit efectiv la reușita a- 
cestei frumoase întreceri, care este 
„Cupa tineretului de la sate". Dis
cutam, înainte de festivitatea de 
deschidere, aici, pe stadionul muni
cipal, cu profesorul Smarandache 
Bobeanu, președintele asociației 
sportive „Avintul" din comuna Co- 
dăiești. Iată ce ne-a mărturisit in
terlocutorul : „în comuna noastră 
dispunem de resurse umane și ma
teriale, pe care nici noi nu le bă
nuisem, pentru ca activitatea spor
tivă să cuprindă un număr destul 
de mare de tineri elevi, muncitori, 
mecanizatori, membri ai coopera
tivelor agricole de producție. Cînd 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, l-a primit la reșe
dința sa din. Quito pe Pedro Antonio 
Saad, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Ecuador.

★
Sîmbătă dimineața, la ora 9,30 

(ora locală), ora 16,30 (ora Bucureș- 
tiului), președintele Nicolae 
Ceaușescu și t o v a r ă ș a Elena 
Ceaușescu, împreună cu persoanele 
oficiale care îi însoțesc, au părăsit 
Quito, plecînd spre Peru.

La plecarea de pe aeroportul capi
talei ecuadoriene, pavoazat festiv cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
solii poporului român, au fost con
duși de președintele Republicii 
Ecuador, generalul Rodriguez Lara.

In timp ce sînt intonate imnurile 
de stat ale celor două state, în 
semn de salut se trag 21 salve de 
artilerie. Cel doi președinți trec in 
revistă compania militară de onoare 
aliniată pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu,

SOSIREA LA LIMA
Au venit aici primul ministru, ge

neralul Edgardo Mercado Jarrin, 
care, împreună cu șeful Casei mili
tare a președintelui republicii, En
rique Ibanez Burga, îl reprezintă pe 
președintele Alvarado, care nu s-a 
putut deplasa la aeroport datorită 
unei recente intervenții chirurgicale.

Generalul Edgardo Mercado Jar
rin salută cu căldură, în numele pre
ședintelui Juan Velasco Alvarado, pe 
președintele Nicolae Ceaușescu ; so
ția sa. doamna de Mercado oferă 
tovarășei Elena Ceaușescu o splen
didă orhidee.

Sînt prezentate persoanele oficia
le care însoțesc pe președintele Con
siliului de Stat al României : Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Bujor Almășan.

După intonarea imnurilor de stat 
român și peruan și trecerea în re
vistă a gărzii de onoare, oaspeților 
români le sînt prezentate oficialită
țile peruane venite în întîmpinare.

Anca Grigoraș se apropie tnzibil de forma 
care i-a adus al doilea titlu de campioană ab

solută a țării...

„Cupei tineretului de la sate"

a trebuit să organizăm etapa pe 
centru de comună a „Cupei tine
retului de la sate" am constatat că 
ne putem bizui pe destule forțe 
care să ne ajute în reușita acțiu
nii. în primul rînd m-aș referi la 
ajutorul ce l-am primit din partea 
consiliului popular și al comitetu
lui de partid. Tovarășul Gh. Hîr- 
jeu, primarul comunei, a fost per
manent în mijlocul nostru, ajutîn- 
du-ne cu tot ceea ce i-am solicitat. 
Numai astfel a fost posibil ca, nu 
cu mult timp în urmă, să se ame
najeze la Codăiești o bază sportivă 
compusă din teren de fotbal, hand
bal, baschet, volei și terenuri dc 
tenis. De altfel, mă simt obligat să 
spun că și tinerii noștri au prestat 
destul de multe ore de muncă pe 
șantierul acestui complex".

...Pe stadionul municipal au în
ceput întrecerile fazei județene. Sînt 
prezenți 100 de tineri și tinere ca
lificați la etapele ce au avut loc pe 
15 centre de comune. Au Ioc între
ceri de atletism (100 m, 200 m, 
săritura în înălțime, săritura în lun
gime și aruncarea mingii de oină), 
rezervate băieților și fetelor, precum 
șl trîntă, la cele 5 categorii de 
greutate. La ora cînd telefonez nu 
se cunosc rezultatele definitive. 
Pista de atletism, suprafața gazona- 
tă a terenului, unde sînt instalate 
saltelele pe care evoluează trîntașii 
— cunosc animația specifică compe
tițiilor, la sfîrșitul cărora se așteap
tă desemnarea unui... laureat. Să 
sperăm că pe treptele podiumului 
vor urca băieții și fetele care au 
evoluat cel mai bine. Pînă atunci să 
consemnăm că din partea C.N.E.F.S. 
echipelor cîștigătoare la atletism și 
trîntă li se vor oferi cîte 5 000 de 
lei pentru procurarea de materiale.

Radu TIMOFTE 1 

tovarășa Elena Ceaușescu și persoa
nele oficiale care îi însoțesc își iau 
rămas bun de la oficialitățile pre
zente.

La scara aeronavei prezidențiale, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Rodriguez Lara își 
string călduros mîinile, se felicită 
din nou cu căldură pentru rezulta
tele fructuoase ale întîlnirilor lor.

„Lăsați aici prieteni buni — a de
clarat președintele Lara — vă do
resc, domnule președinte,' din toată 
inima, mult succes în activitatea 
dumneavoastră, spre binele și feri
cirea poporului român". Președintele 
Nicolae Ceaușescu își exprimă con
vingerea că vizita sa în Ecuador a 
cimentat prietenia dintre cele două 
popoare, a deschis noi și largi pers
pective colaborării dintre cele două 
țări și popoare în folosul lor, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

„Așteptăm să vă salutăm în țara 
noastră, domnule -președinte'1 — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oaspeți și gazde se îndreaptă apoi 
.spre reședința rezervată președintelui 
Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei 
sale în Peru. De-a lungul drumului 
străbătut de coloana de mașini sînt 
arborate steagurile celor două țări.

La sosirea la reședința oficială 
din stațiunea Chaclacayo, la solici
tarea ziariștilor peruani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat : „A- 
dresez poporului peruan un căldu
ros salut din partea poporului ro
mân, a mea pei^onalâ și cele mai 
bune urări de prosperitate și feri
cire".

La puțin timp după sosirea la 
Chaclacayo, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită proto
colară președintelui Juan Velasco 
Alvarado și soției sale, Consuelo 
Gonzales de Velasco, la reședința 
președintelui peruan din aceeași lo
calitate.

Se apropie sezonul competiționa! internațional de gimnastică

IERI, VERIFICARE
A LOTULUI

FEMININ
Gimnastele 

fruntașe trăiesc 
febra apropierii

noastre 
intens 
sezo

nului ccxmpetițional in
ternațional de toamnă. 
Nu mai departe decît 
săptămîna care urmea
ză este programat me
ciul internațional cu 
selecționata R. F Ger
mania, iar peste puțin 
timp, la Sf. Gheorghe 
va avea loc întîlnirea 
cu reprezentativa Olan
dei, 
din 
telor 
fine, 
examen din acest 
zon. Campionatele eu
ropene de la Londra. 
Așadar, 
încărcat 
să aducă noi lauri gim- 

noastre, să consemneze

apoi întrecerile 
cadrul Campiona- 

Balcanice și, în 
cel mai important 

se-

un program 
care sperăm

nastelcr 
rezultate ■ prestigioase în palmare
sul echipei reprezentative.

După pregătiri intense efectuate 
în cursul ultimelor luni, de puțin 
timp au fost reluate și meciurile 
de verificare arbitrate, organizate 
în scopul de a oferi gimnastelor 
posibilitatea de a se acomoda cu 
concursurile, iar antrenorilor — 
prilejul de a aprecia nivelul de 
pregătire atins de sportivele care 
vor fi în curînd chemate să ne 
reprezinte în importante confrun
tări internaționale. , Constantin MACOVEI

Ion Coman și Romeo Cim- 
poiescu (S. C. Bacău) 
ctștigătorii titlului 
campioni republicani 

tineret pe 1973

de 
la

Foto: AL. HORIA

în încheierea campionatelor republicane de canotaj 
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FINALELE „TINERETULUI"-DEOSEBIT DE SPECTACULOASE
Ieri, în ziua care consemna jumă

tatea lunii septembrie, canotajul a 
cademic și-a încheiat sezonul com- 
petițional pe 1973. A fost o zi splen
didă, însorită și călduroasă, plăcută 
atît pentru spectatori, cît și pentru 
schifiștii care și-au disputat ultime
le titluri de campioni republicani. 
Desigur, federația nu a programat 
înțîmplător în această ultimă zi a 
sezonului oficial întrecerile tinere
tului ; și bine a făcut, pentru că

1 AVANTAJUL LIDERULUI („U“ Craiova)
A DIVIZIEI A

s S-A REDUS LA UN PUNCT
• Dinamo București a obținut singura victorie in deplasare • Două meciuri nule In cuplajul din Capitală
• Scorul etapei înregistrat la Constanța • în clasamentul golgeterilor, Adam l-a egalat pe Nestorovici

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL — POLI. TIMIȘOARA 0—0
SPORTUL STUD. — JIUL 2—2 (2—1)
U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 2—0 (1—C)
F. C. CONSTANTA — C.F.R. CLUJ 5—1 (2—0)
STEAGUL ROȘU — STEAUA 1—0 (0—0)
RAPID — UNIV. CRAIOVA 1—1 (1—0)
POLI. IAȘI — DINAMO 0—1 (0—C)
S. C. BACĂU — F. C. ARGEȘ 2—0 (1—0)
„U" CLUJ — A.S.A. TG. MURES 2—0 (1—0)

ETArA VIITOARE (30 septembrie)
JIUL
C.F.R. CLUJ
F. C. ARGEȘ
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO
C.S.M. REȘIȚA 
STEAUA
POLITEHNICA 1A$I

— RAPID
— STEAGUL ROȘU
— SPORTUL STUDENȚESC
— U.T.A.
— F. C. CONSTANTA
— POLI. TIMIȘOARA
— „U" CLUJ
— PETROLUL
— SPORT CLUB BACĂU

Citiți în pagina a 4-a croni
cile celor 9 partide disputate 
ieri în Capitală și în alte 
orașe din țară.

Un asemenea concurs a avut loc 
ieri după-amiază în sala de la „23 
August", antrenorii Nicolae Covaci, 
Gheorghe Gorgoi și Ion Pătru pre- 
zentînd' următoarele sportive : Flo- 
rica Ceaușel, Gabriela Trușcă, Ma
ria Antinie, Aurelia Dobre, Iuliana 
Sitnonfi, Anca Grigoraș, Ileana 
Coman, Alina Goreac, Liliana 
Breckner și Bodica Sabău. Acu- 
zînd dureri Ia un picior, Alina 
Goreac s-a retras din concurs după 
exercițiul de la paralele, nemaipar- 
bicipînd la întrecerile de la bîrnă 
și sol. Elena Ceampelea, căreia i 
s-a scos recent ghipsul de la o 
mînâ, s-a aflat în sală dar pe post 
de... crainic de concurs.

Firește, nu ne propunem să ana
lizăm în detaliu comportarea spor
tivelor, dar impresia generală este 
aceea că munca lor va fi încunu
nată de rezultate bune. Am văzut 
multe compoziții noi, la toate cele 
patru probe de concurs, gimnas
tele au manifestat multă poftă de 
lucru, aproape toate sportivele so
licitate pentru acest concurs de 
selecție prezentîndu-se bine în ce 
privește greutatea corporală optimă.

Ne-au plăcut cu deosebire Aure
lia Dobre, în continuu progres, Iu
liana Simonfi, Gabriela Trușcă, 
Anca Grigoraș, Rodica Sabău. 
Echipa pentru meciul cu R. F. 
Germania urmează a fi stabilită 
în cursul zilei de luni.

„schimbul de mîine" a reușit să ne 
ofere pe apele liniștite ale Snago- 
vului cîteva curse frumoase, cum 
n-am prea văzut multe în ultima 
vreme. Am spune chiar că finalele 
de ieri le-au întrecut în spectaculo
zitate pe cele precedente, care reu
niseră la start seniorii.

La schif simplu, mureșeanul Cozii 
Gali n-a avut practic adversari., A 
făcut o curșă solitară, Iăsîndu-și 
partenerii să se întreacă între ei

CLASAMENTUL

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA
2. F. C. CONSTANȚA
3. DINAMO
4. SPORTUL STUDENȚESC
5. STEAUA
6. C.S.M. REȘIȚA
7. „U" CLUJ
8. STEAGUL RO$U

9—10. POLI. TIMIȘOARA 
PETROLUL

11. RAPID
12. F. C. ARGEȘ
13. S.C. BACĂU
14. POLITEHNICA IAȘI
15. U.T.A.
16. A.S.A. TG. MUREȘ
17. C.F.R. CLUJ
18. JIUL

7 5 2 0 11— 3 12
7 5 1 1 12— 5 11
7 4 1 2 13—10 9
7 3 1 3 13— 8 7
7 3 1 3 13— 9 7
7 2 3 2 15—11 7
7 3 1 3 7— 5 7
7 3 1 3 7— 7 7
7 3 1 3 5— 6 7
7 3 1 3 10—11 7
7 2 2 3 9—10 6
7 2 2 3 9—11 6
7 3 0 4 9—12 6
7 3 0 4 5— 9 6
7 3 0 4 6—11 6
7 3 0 4 12—18 6
7 2 1 4 11—17 5
7 1 2 4 8—12 4

DESPRE VITAE1TATE
Aseară am fost pe „23 August" să revedem Craiova. Cred că cel 

puțin jumătate din spectatori s-au prezentat în același scop. Erau 
proaspete în amintirea tuturor festivalurile „duzinei", care înge- 

nunchiaseră pe Rapid și Steaua, în două meciuri-spectacol. între timp, 
s-a produs și momentul de suspense de la Arad, ceea ce a creat un 
plus de interes, mizîndu-se pe setea de revanșă a acestui lider care a 
început să conducă în campionat cu autoritatea unui Bedford.

Din păcate, echipa Craiovei nu a căpătat, deocamdată, conștiința 
propriei valori, deși are un mare număr de suporteri de toate categoriile, 
începînd cu cei care văd în ea un „Ajax al României" și terminînd cu 
cei îndrăgostiți fără repere tehnice, dar care o sufocă — în egală mă
sură — cu dragostea lor.

Ieri, Craiova s-a prezentat pe teren timorată în fața unei echipe 
care încearcă să plutească din greu, împotriva ctitor și ctitor obstacole. 
Numai astfel se explică faptul că Universitatea Craiova, marea favorită 
a derby-ului nocturnei, a plasat în fața „barajului Manta" trei stilpi de 
înaltă tensiune, mărturisindu-și, cu multă rezervă, pretențiile. E adevărat, 
după 45 de minute, văzînd că desenul faimosului meci de la Arad începe 
să se repete — pornind cu eliminarea nesăbuitului Codrea —, Craiova a 
apărut schimbată dar pripeala modificărilor a manifestat încă o dată 
o stare de nervozitate greu explicabilă pentru o echipă cu asemenea pro
iecte de mărire.

Ieri, Universitatea Craiova a făcut un joc modest. Ea a încercat să 
zboare de citeva ori, dar și-a dat seama curînd că are o aripă frintă. 
Marcu a jucat cu timiditatea unui jucător pe care Oblemenco s-a plic
tisit, in cele din urmă, să-l angajeze în curse care se încheiau prin exe
cuții tehnice hilare. Neînlocuirea lui Marcu confirmă, de altfel, stator
nicirea unor tipare în programul tactic ai craiovenilor, deloc recoman
dabile pentru o echipă aflată în plină ascensiune.

In tabăra cealaltă, Rapid a făcut o formidabilă demonstrație de vi
talitate. Lipsit de Grigoraș, Rapid a realizat frumoasa metamorfoză a 
lui Angelescu, atribuindu-i un post în care fostul internațional a reușit, 
în sfirșit, să se debaraseze de handicapul întregii sale cariere — con
ducerea infinită a mingii. In acest moment greu al echipei, mentorul a 
fost din nou Niki Dumitriu, care a schimbat ritmul jocului cu o știință 
greu de egalat. El a fost principalul compresor care a știut să oprească 
desfășurările largi ale echipei adverse, aiternînd jocul mărunt cu răsu
cirile întregului front, pentru complicarea unei lecții repetate deseori de 
echipa lui Oblemenco.

Vorbind despre vitalitate, să nu uităm apariția debordantă a foarte 
tînărului Pleșoianu, o altă copie a lui Dumitru. Să-l amintim tot aici pe 
Niță, intrat pe teren pentru a demonstra parcă tuturor că pierderea lui 
Lupescu, a lui Dan Coe, a lui Boc și — ieri — a lui Grigoraș nu pot 
opri istoria unei echipe care juca, acum 50 de ani, pe terenul pe care 
astăzi se află facultatea de Drept din București.

Dcrby-ul s-a încheiat printr-un rezultat de egalitate. Hai să spunem 
că atît „U" Craiova cit și Rapid București au cîștigat ieri cîte un punct, 
după uri meci în care marele favorit al campionatului a primit replica 
dîrză a unei echipe care refuză, cu un superb talent, să • împărtășească 
soarta „fabricii de jucători" din parcul Progresului.

loan CHIRILA

Finala probei de schif 2 fără cir- 
maci nu se anunța prea interesantă, 
toată lumea aeordînd prima șansă 
elevilor antrenorului Alexandru A- 
posteanu — Eugen Ghiță șl Dan 
Nimu. Acești doi sportivi concurau 

pentru întîia oară sub 
culorile clubului Stea
ua și doreau, firește, să 
realizeze maximum po
sibil. Surprinzător, în
să, ei au avut de ținut 
piept unul echipaj co
tat fără șanse, dar care

undeva, cu peste 100 de metri în 
urmă, iar el a pornit de unul sin
gur, într-o dispută cu acele crono- 
metrului și cu balizele albe înșirate 
de-a lungul celor 2000 de metri. La 
capătul cursei, tricoul de campion 
republican i-a revenit fără drept de 
apel, mureșeanul înregistrînd tim
pul de 8:14,5. Pe locurile următoa
re s-au clasat, în ordine, Nicolae 
Ghiuchici (U.T.A.) — 8:53,0 și Ion 
Panduru (Ceahlăul P Neamț) • 8:55,2.

a luptat la fel de dîrz. 
Este vorba de reprezentanții Vo
inței Timișoara, loan Cababura și 
Ștefan Krepelka. Aceștia s-au men
ținut aproape de favoriți pînă la 
1500 m, cînd, profitînd de o deviere 
a direcție ambarcațiunii steliste, au 
lansat atacul decisiv. Eugen Ghiță 
și Dan Nimu, ambiționați și mai

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag, a 3-a)

GOLGETERI1
8 GOLURI : Nestorovici (C.S.M, 

Reșița) — 1 din 11 m, Adam (C.F.R. 
Cluj) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Năstase (Steaua), M» 
Sandu (Sportul studențesc), D. Geor
gescu (Dinamo) — 1 din 11 m.

4 GOLURI : Mărculescu (F.C. Con
stanța), Mureșan (A.S.A.), Bălan 
(Univ. Cfaiovaț, Neagu (Rapid).

3 GOLURI : Oblemenco (Univ. 
Craiova), Dobrin, Troi (F.C. Argeș), 
Dembrovschi (S. C. Bacău), Iordănes- 
cu (Steaua), Broșovschi, Kun (U.T.A.), 
Stocker (Jiul), Pîrvu (Petrolul), Naglii 
(A.S.A.), I. Constantin (Sportul stu
dențesc), Beldeanu (C.S.M. Reșița) — 
1 din 11 m, Bungău (Politehnica 
Timișoara) — 1 din 11 m, Pescaru 
(Steagul roșu) — 1 din 11 m.

La această acțiune fier
binte creată de M. Ste- 
lian. în careul echipei 
craiovene, Rapidul s-a a- 

flat foarte aproape de deschiderea 
scorului. însă mingea șutată de ju
cătorul giuleștean — și care se în
drepta spre gol — a fost in ultima 
clipă respinsă de pe linia porții 

de către Bădin.
Foto : P. RCMO.ȘAN

ASTĂZI Șl MÎINE

LOTURILOR
REPREZENTATIVE 

DE FOTBAL
Astăzi urmează să se reunească, 

la ora prînzului, la București, lotul 
reprezentativ de fotbal. După cum 
se știe, el se compune din următo
rii jucători : Răducanu, Iordache 
(portari), Sătmăreanu, Antonescu, 
Dinu, Sameș, Velea, Deleanu (fun
dași), Dumitru, Nunweiller, Beldea
nu (mijlocași), Troi, Dembrovschi, 
Dobrin, Dumitrache, Iordănescu, Ța- 
rălungă (atacanți). Așa cum s-a 
mai anunțat, spre a putea partici
pa de la început la pregătirile lo
tului, jucătorii Dinu, Dumitrache, 
Nunweiller (Dinamo), Troi, Dobrin 
(F.C. Argeș), Velea (Univ. Craiova) 
nu vor face deplasarea cu" echipele 
lor în cupele europene. De astăzi 
încep pregătirile, în programul că
rora sînt cuprinse și două meciuri 
de verificare : miercuri, pe stadio
nul „23 August" cu formația bra
ziliană A.D.C. Natal (în deschidere 
joc între loturile de tineret 23 și 
21 ani) și sîmbătă 22 septembrie cu 
lotul de tineret (23 ani). Pregătiri
le vor continua pînă în ziua de 24 
septembrie, cînd va avea loc ple
carea cu avionul la Berlin ; de un
de, cu un autocar, se va efectua 
deplasarea la Leipzig, orașul care 
va găzdui partida din ziua de 26 
septembrie.

Loturile de tineret (23 ani și 21 
ani) . se reunesc în cursul zilei de 
mîine. Reamintim loturile convoca
te pentru jocurile de la Halle (25 
septembrie, în cadrul campionatu
lui european) — lotul de tineret 
pînă la 23 de ani și din aceeași zi 
(la București — meci amical) — 
lotul pînă la 21 de ani, ambele cu 
selecționatele R.D. Germane.

LOTUL PÎNA LA 23 ANI : Caval, 
Rămureanu (portari), Anghelini, 
Smarandache, FI. Marin, Hajnal, 
Tănăsescu, Dobrău (fundași), M. 
Stelian, Cringașu, Gherghcli, Ion 
Ion (mijlocași), Anghel, D. Georges
cu, M. Răducanu, Năstase, Atodire- 
sei, Marcu (atacanți).

LOTUL PÎNĂ LA 21 ANI : Lăză- 
rcanu, Costaș (portari), Porațchi, 
Moisescu, Grigoraș, Maici, G. San
du, Lucuțâ (fundași). Cloci la i. Ra
dulescu, Bișniță (mijlocași), Crișan, 
M. Sandu, Dănilă, Batacliu, Cania- 
ro, Dobre (atacanți),
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ETERNUL
IC AR ROMÂN

ECHIPA DE JUDO
DINAMO BRAȘOV

VICTORIOASĂ

LA UN AN DUPĂ JOCURILE OLIMPICE DE LA MUNCHEN

LA EDINBURGH; IN CUPA EUROPEI LA ATLETISM,

Monumentul 
la Bănești. 
Cîmpina, pe 
unde a căzut 
vionul, Aurel

înălțat 
lingă . 
locul 

cu a- 
Vlai-

la 13 septem
brie 1913

ÎN CEHOSLOVACIA
Recent, echipa de judo a clubu

lui Dinamo Brașov a efectuat un 
turneu în Cehoslovacia. Mai întîi, 
formația brașoveană a susținut, în 
localitatea Ceske Budejovice, două 
partide cu echipa Ruda Hvezda 
Praga obținînd, în ambele confrun
tări, victoria : 3—2 și, respectiv, 
4—1. Apoi, sportivii de la Dinamo 
Brașov au participat, în aceeași lo
calitate, la un turneu pe categorii 
de greutate, alături de judoka de 
la Ruda Hvezda, Sparta Praga și 
din selecționata orașului Ceske Bu
dejovice. La acest turneu cele mai 
bune rezultate le-au obtinut Mircea 
Notopol (cat. 70 kg) și Ladislau Pali 
(cat. 80 kg) clasați pe primul loc ia 
categoriile respective.

SURPRIZA IN campionatul

CONFIRMĂRI DAR Șl INFIRMĂRI ALE MARILOR VALORI

Ziua de 13 septembrie 1913, 
cînd Aurel Vlaicu s-a prăbușit 
cu avionul său, în pragul mun
ților Carpați, pe care încerca 
să-i treacă în zbor, pentru în- 
tîia oară de cînd avionul a in
trat in preocuparea oamenilor, 
rămine prilej de amintire du
reroasă și de reculegere.

Aurel Vlaicu nu 
acel zbor 
sportivă 
înfăptuire 
țărani de 
Mureșului

încerca prin 
performanță 
remarcabilă 
Feciorul de

numai o 
și o 
tehnică.

la Binținții din lunca 
năzuia ca prin zbo

rul său să-și aducă contribuția 
la marea 
care anima 
românească, 
de dincolo 
Carpați.

Destinul a 
nu-și atingă 
pentru care 
sese această 
re a pășit, peste cîțiva ani. pra
gul împlinirilor istorice, defini
tive.

Numele lui Aurel Vlaicu — 
simbol și mîndrie națională — 
se leagă de începuturile zboru
lui românesc, de istoria aerona
uticii ți, totodată, de capacita
tea tehnică, f iind unul care și-a 
conceput și și-a făurit el însuși 
mașina de zburat. Se leagă de 
o admirabilă iscusință, căci fă
ră instructor el a deslușit de 
unul singur măiestria pilotaju
lui aviatic.

Prezența Vlaicului la Aspern, 
în iunie 1912, la startul pro
belor la care erau înscriși alți 
42 de piloți venind din 7 țări, 
între care și ofițerul francez 
Roland Garros (care avea să-și 
cucerească mai tîrziu faima,

împlinire a Unirii, 
fiecare conștiință 

de dincoace ca și 
de lanțul Munților

vrut ca zborul să 
ținta, dar ideea 
Vlaicu întreprin- 

temerară încerca-

printr-un zbor extraordinar în 
epocă: traversarea Mediteranei, 
de unul singur la bord, din Eu
ropa pe coasta 
l-a 
un 
trei 
om 
lot 
frînte asupra 
tregului popor căruia-i aparți
ne 
presei 
tul o 
mânia, 
numit, 
tie, de 
tiv „ 
du-se și astfel să se redea stilul 
de zbor și îndrăzneala în văz
duh a pilotului român.

Acum, la comemorarea a 
se decenii de la moartea 
Aurel Vlaicu, cînd aripile 
mânești cunosc strălucirea 
butirilor depline, înscrise 
circuitul internațional prin 
ventatori, prin preatori și con
structori, “prifitr-o aviație co
mercială care poartă aeronave
le cu cocarda românească pe 
toate meridianele globului, cînd 
tineretul are prezențe încunu
nate cu trofee, recorduri și ti
tluri de campioni mondiali în 
unele din formele de aviație 
sportivă, cînd aviația militară 
este un vajnic străjer al inde
pendenței naționale, amintirea 
lui Aurel Vlaicu este păstrată 
cu dragoste și emoție, așa cum 
se cuvine marelui lear al zbo
rului românesc, rămas în eter
nitate.

DE POLO AL JUNIORILOR
pe coasta africană), 

adus românului cinci trofee: 
premiu I, 
premii III, 
și mașină, 
au crescut

Cluj a continuat finala campiona- 
națlonal de polo al juniorilor

un premiu II și 
la probe în care 
constructor și pi- 
satisfacțiile răs- 
țării, asupra în-

Aurel Vlaicu. Relatările 
i străine erau de-a drep- 

propagandă pentru Ro
tar Vlaicu fusese supra- 
din admirație și simpa- 
către un reporter inven- 

,musca nebună", încercin-

La 
tulul ..
mari. In etapa a V-a s-a înregistrat o 
mare surpriză : Progresul a întrecut pe 
Crișul Oradea (care fusese singura echi
pă neînvinsă de pînă atunci), redeschi- 
zlnd astfel lupta pentru titlul de cam
pioană. Rezultatele : progresul București 
— Crișul Oradea 3—2 (1—0, 1—1, 1—0, 
0—1), Rapid București — C.S.M. Cluj 
4—7 (0—2, 3—2, 0—3, i—0), Dinamo Bucu
rești — Politehnica Cluj 3—1 (1—0. 2—1. 
0—0, 0—0), C.S. Școlar București — Va
gonul Arad 9—2 (1—1, 1—1, 2—0, 5—0), 
Clasament : Crișul 8 p (golaveraj 35—13),

P

La un an după Jocurile Olimpice 
de la Miinchen, pe Meadowbank 
diurn din Edinburgh a avut loc finala 
Cupei Europei, competiție pe echipe, 
a doua ca importanță după campiona
tele continentale individuale. Răsfo
ind foile cu însemnările făcute la 
tribuna presei a splendidului stadion 
din capitala Scoției, fișele de rezul
tate ale diferitelor probe și punînd 
ordine în impresiile culese în cele 
trei zile de concurs, vom încerca o 
retrospectivă a principalului eveni
ment al atletismului european din 
1973. anul premergător campionatelor 
continentale de la Roma.

• Titlurile puse în joc 'a această 
a patra ediție a „Cupei" au revenit, 
pe merit, formațiilor cele mai în
dreptățite: echipei 
Germane și celei 
unii Sovietice. La 
tiva R.D. Germane 
burgh 72 de puncte. Este cel 
mare punctaj obținut de o echipă 
ctștigătoare a competiției feminine. 
De asemenea, acum a fost înregis
trată și cea mai mare diferență de 
puncte între prima și a doua clasată 
(20 p), cea ce explică, desigur, neta 
superioritate a atletelor din R. D. 
Germană'în finala „Cupei", în care 
au cîștigat 9 din. cele 14 probe ale 
concursului. Ținînd seama de rezul
tatele anterioare, așteptam o replică 
mai puternică din partea atletelor 
sovietice, clasate pe locul doi, -dar 
ele, cum .am mai .spus, au trecut prin 
mari emoții pînă a fi obținut locui 
secund în ierarhia generală, fiind 
conduse pînă aproape de sfîrșit de 
sportivele din Bulgaria.

La bărbați, lupta a fost cu mult 
mai echilibrată, atleții sovietici deta- 
șîndu-se în cîștigători abia la ulti
mele probe. Trebuie arătat însă că 
replica echipei R.D. Germane, mai 
ales în ziua a doua a competiției, a

;ta-

feminine a R.D. 
masculine a Uni- 
femei, reprezenta- 
a realizat la Edin- 

mai

fost mai slabă decît se anticipa. Dacă 
în întrecerea feminină au cîștigat 
probe doar reprezentantele a trei 
țări (R. D. Germană — 9, Bulgaria 
șl U.R.S.S. cite 2), în competiția mas
culină au obținut victorii reprezen
tanții tuturor celor șase țări partici
pante: U.R.S.S. și Anglia cîte 5, R.D. 
Germană, R. F. Germania și Finlanda 
cite 3, Franța — 1.

O In ansamblu, performanțele ob
ținute n-au fost la înălțimea celor 
cu care finaliștii Cupei Europei s-au 
prezentat la Edinburgh, Au fost, 
bineînțeles, și excepții... Cele mai va
loroase rezultate sint desigur cele 
două noi recorduri mondiale femi
nine înregistrate la disc și suliță. 
Pentru a șaptea oară în cariera ei 
sportivă și pentru a treia oară în 
decursul acestui sezon competițional, 
campioana olimpică Faina Melnik a 
îmbunătățit recordul lumii la arun
carea discului. Tn a patra sa încer
care din concurs, Faina a realizat 
69,48 m, după ce avusesem cu toții 
impresia că discul aterizase dincolo 
de granița de vis a celor 70 de metri. 
Iată dar că previziunile Argentinei 
Menis privind posibilitatea unul re
cord de 70 m la disc au fost la un 
pas să se realizeze! La Edinburgh, 
Faina Melnik n-a avut decît trei 
aruncări valabile (prima de 67,06 m, 
a patra, cea a recordului — 69,48 m 
și a șasea, 64,78 m) dar fiecare din
tre ele superioare rezultatului, din 
acea zi, al reprezentantei noastre Ar
gentina Menis, care, chiar înaintea 
concursului, era nemulțumită de fap
tul că suprafața cercului, prea alune
coasă, constituia pentru ea un han
dicap.

Ca și Melnik, 
înscrisă a cincea 
Prima sa aruncare, împotriva vîntu- 
lul, a fost excepțională, sulița lan
sată de ea avînd o plutire care ni

»-« părut fără de sfîrșit. La ateri
zare, sulița s lăsat semn la 66,10 tn 
— nou record al lumii. Campioana 
olimpică de la Miinchen a mai avut 
în rest o singură încercare valabilă, 
a patra, cînd a aruncat 60,68 m.

• Dintre celelalte campioane olim
pice prezente în concurs au obținut 
victorii scontate Nadejda Cijova la 
greutate, Renate Stecher la 100 m 
și 2C0 m (dar mai greu, mult mai 
greu decît se sconta), Monika Zehrt 
la 400 m și Anhelie Ehrhardt la 100 
mg. De asemenea, a cîștigat clar for
mația R. D. Germane ia 4X400 m. Tn 
schimb, au evoluat departe de forma 
care le-a consacrat și care le-a adus 
laurii olimpici fn 1972 Hildegard 
Falele la 800 m (locul IV cu 2:04,29) 
și Ludmila Braghina la 1500 m (lo
cul III eu 4:10,11). Noi recorduri na
ționale au realizat Gunhild Hoffmei- 
ster (R.D.G.) la 800 m (1:58,94) care 
a întrecut-o net, pe ultima parte a 
cursei, pe noua recordmană mondi
ală Svetla Zlateva și Tonka Petrova 
(Bulgaria) la 1500 m (4:09,02) care a 
învins-o, la finis, pe Karin Krebs 
(4:09,37).

• După ce realizase, cu puțin 
timp înainte 1,90 m la înălțime, după 
ce învinsese recent pe principalele ei 
adversare de la Edinburgh (Blagoeva 
și Kirst) se aștepta, pe bună drep
tate, ca Virginia Ioan să încheie vic
torioasă întrecerea și să realizeze o 
nouă performanță remarcabilă. Dar

așa procedează șl tînfira noastră Ev* 
Z6rg6, care, ca și la J.O., a lăsat Im
presia că avea să încheie concursul 
fără nici o aruncare valabilă (la 
Miinchen a avut trei încercări nereu
șite). La Edinburgh, a realizat doar 
o singură încercare valabilă, a cin
cea, de 53,60 m. Tn ultima încercare 
izbutise o aruncare de aproape 58 
de metri, din păcate neizbutită din. 
punctul de vedere al regulamentului. 
Cu mai multă concentrare In concurs 
și eliminînd, pentru început, o bună 
parte din „risc", Eva Zorgo are toate 
calitățile ca să devină o bună șuli- 
țașă.

• Lasse Viren, vedetă incontes
tabilă a alergărilor de fond, mai ales 
după dubla sa victorie olimpică 
(5 000 m — 13:26,4 șl 10 000 m — 27:38.4) 
a fost la Edinburgh pur șl simplu 
umbra campionului de Ia Miinchen. 
Surprins de „ruperea" făcută de en
glezul Brendan Foster, la 3000 m, el 
n-a mai găsit resurse să se apropie 
de plutonul care se distanțase șl a 
terminat cursa de 5000 m pe locul 
IV cu un timp mediocru — 14:18,231 
De unde se vede că o „carte de vi
zită" oricît de ornată cu titluri nu 
este suficientă pentru a asigura cuiva 
un nou succes 1

• Alergătorii britanici au fost șl 
de această dată la înălțimea presti
giului lor. Ei au cîștigat cinci din. 
cele 12 curse ale programului (200 
m ,800 m, 1500 m, 5000 m șl 400 mg),

Ruth Fuchs a fost 
pe foaia de concurs.

C.S. Școlar 8 p (28-16), C.S.M. Cluj 7 
(23—17), Progresul 7 p (16—10) etc.

Competiția se încheie duminică.

Paul RADVANYI, coresp.

ALE JUNIORILORCAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR

ROMULUS NICOLESCU (Petrolul Ploiești)

ABSOLUT LA PUȘCACAMPION

V. FIROiU 
membru al Asociației Interna
ționale a istoricilor de aviație

Performerii celei de a doua zi a 
campionatelor naționale de tir ale 
juniorilor au fost Romulus Nicolescu 
(Petrolul Ploiești), cîștigătorul probei 
de armă standard 3X20 f, cu un nou 
record național și Grațian Calotă 
(I.E.F.S. București), primul clasat la 
întrecerile de pistol viteză.

La proba de armă s-au aliniat 45 
de concurenți, majoritatea din Capi
tală, dar pe primele două locuri s-au 
clasat sportivi din Ploiești și Iași, 
care au dominat net întrecerile. Pe 
primul plan se situează, firește, cîș
tigătorul, ploieșteanul Romulus Ni
colescu, care a dominat proba de o

manieră categorică, 568 p, depășind 
vechiul record cu două puncte. Tînă- 
rul trăgător al clubului Petrolul are 
acum în palmares două titluri la in
dividual și este autorul principal și 
la cele două locuri I cîștigate pe 
echipe, deci campion absolut la pro
bele de armă lâ ediția ’73 a națio
nalelor de juniori (el a cîștigat vineri 
și proba de 60 f culcat). Este o per
formanță frumoasă pentru care atît 
secția de tir a clubului Petrolul, cît 
și antrenorul Laurian Cristescu și, 
evident, sportivii respectivi merită 
felicitări.

La pistol Viteză, reprezentantul

AGENDA
ACTIVITATII

SPORTIVE
DE MASA

I.E.F.S.-ului, G. Calotă n-a avut, In 
mod practic, adversar. EI a cucerit 
locul I cu un rezultat valoros — 582 
p — dovedind un progres evident 
Calotă a cîștigat, de pildă, anul tre
cut titlul cu 572 p, a devenit în vară 
campion internațional al României 
cu 581 p, iar acum, după ce a tras 
la fel de bine în ambele manșe (cite 
291 p) a realizat 582 p, depășind cu 
mult pe cei clasați în urma sa.

Bine s-au comportat la pistol viteză 
și concurenții de la U.T. Arad, care 
și-au adjudecat locul I pe echipe și 
se întorc în orașul de pe Mureș eu 
patru 
tigate 
teză).

Iată 
doua:
1. R. Nicolescu (Petrolul Ploiești) 568 
p — nou record național (v.r, 566 p) 
— pe poziții: culcat 196, picioare 181, 
genunchi 191 — 2. D. Lucache (Medi
cina Iași) 562 p (197, 173, 192), 3. I. 
Vochin (C.S.M. București) 556 p (193, 
172, 191), 4. T. Alberti (Dinamo) 555 p. 
5. Gh. Barbu (I.E.F.S.) 554 p., 6. Al. 
Șomo (Dinamo) 552 p; pe echipe: 1. 
Petrolul Ploiești 1656 p. (R. Nicolescu, 
V. Stancu 544 p și A Mircea 544 p),
2. Dinamo 1653 p, 3. Medicina Iași 
1647 p. Pistol viteză 60 f: 1. G. Calotă 
(I.E.F.S.) 582 p (pe manșe 291, 291),
2. M. Bujdei (U.T.A.) 568 p (282, 286),
3. G. Klaus (Dinamo) 565 p (282, 283),
4. Fl. Irimia (Metrom Brasov) 558 p,
5. C. Țugulea (U.T.A.) 550 p’ 6. D. Ba
bes (Dinamo) 550 p; pe echipe: 1. 
U.T. Arad 1667 p (M. Bujdei, C. Tu- 
gulea și M. Budurișan 547 p) 2. Di
namo 1663 p, 3. C.S. Școlar Bucu
rești 1587 p.

titluri (3 la pistol sport, cîș- 
cu o zi înainte și unul la vi-

I.M.F. BUCUREȘTI:

„CUPA EXTERNILOR" LA A 
7-A EDIȚIE

Activitatea sportivă a reintrat în 
preocupările curente ale studenților 
de la I.M.F., încă din prima săptă- 
mînă a noului an universitar, care 
pentru studenții mediciniști din 
anii „mari" (IV, V și VI) a început 
încă de la 3 septembrie.

Devansarea deschiderii cursurilor 
cu două săptămîni, față de anii ■ 
preclinici, a sugerat catedrei de 
specialitate a I.M.F. să folosească 
acest timp și în interesul activității 
sportive de masă, în cadrul unei 
competiții devenită tradițională — 
„Cupa externilor".

Inițiată în 1965, la» un an după 
introducerea externatului generali
zat, aceasta reprezintă prima etapă 
a campionatului I.M.F. la jocuri 
sportive, ea fiind urmată de alte 
două competiții similare pentru anii 
I și II — „Cupa anilor 1“ și „Cupa 
anilor preclinici". Echipele cîștigă- 
toare in cadrul celor" trei competiții 
se întîlnesc într-un turneu final, 
la sfîrșitul lunii octombrie, pentru 
a desemna cîștigătoarea campiona
tului I.M.F.

în acest an, „Cupa externilor" a 
debutat cu întreceri de fotbal și 
handbal băieți. Finala la fotbal 
între anii IV Medicină Generală și 
Stomatologie, va avea loc miercuri, 
în timp ce la celelalte „jocuri" dis
putele sînt in plină desfășurare.

rezultatele tehnice din ziua a 
armă standard 3X20 f juniori:

Instantaneu matinal pe 
baza sportivă „V oini- 

celul“ din Capitală

T. RABSAN

$1 italiei

Foto : P. ROMOȘAN

JUDEȚUL ARGEȘ : 
„CUPA RECOLTEI" - 

FRUMOS SUCCES AL 
SPORTULUI DE MASA

JUDEȚUL SALAJ:
NOI AMENAJĂRI SPORTIVE

Zestrea sportivă a 'județului Să
laj a sporit odată cu amenajarea 
a noi terenuri, în special pentru 
fotbal, tenis ele cîmp și handbal. Tn 
localitățile Giigău — Almaș, Hida, 
Ileanda. Surdțtc. Dragu. Rona, Gîr- 
bou, Sînniihaiu Almașului, Nadișul 
Roman și Sălățig vechile amenajări 
pentru fotbal au fost date în folo
sință, după retușuri substanțiale. 
Terenuri noi pentru tenis au apărut 
la Zalău, Jibou, Zăuan și Bobata, 
tn timp ce Ia Cehul Silvaniel, 
Zăuan. NușfalăU au fost amenajate 
terenuri pentru handbal, iar la Șim- 
leul Silvaniei un teren cu o mai 
largă funcționalitate, în principal 
pentru jocuri, a fost bituminat.

Toate aceste amenajări au fost 
realizate de C.J.E.F.S. Sălaj. cu 
sprijinul substanțial al comitetelor 
orășenești și comunale de partid și 
al organizațiilor U.T.C.

Mihai CHEȚA, coresp.

Și în acest an, „Cupa Recoltei" 
s-a bucurat, în județul Argeș, de 
un frumos succes. Organizată de 
C.J.E.F.S., U.J.C.A.P. și Comitetul 
județean U.T.C., ea constituie una 
din întrecerile importante rezervate 
tineretului sătesc din județ. Acțiu
nea s-a bucurat de sprijinul unor 
activiști obștești inimoși ca C. Du
mitrescu (Tițești), M. Olaru (Recea), 
M. Angelcscu (Reciu), M. Diacones- 
cu (Zărnești), L. Gheorghe (Bradu), 
I. Voiculescu (Poienari de Argeș). 
V. Zamfira (Boțești), Gh. Marinescu 
(Valea Ursului) etc. mai ales în 
privința mobilizării tineretului. Eta
pa județeană a avut loc la Topoio- 
veni, cu aproape 400 de participanți. 
Printre cîștigători : Nicolae Marin 
(Bradu), Ioan Neacu (Vedea), Al. 
Drăguț (Uda) la trîntă, Maria Cicn 
(Valea Mare) șl Nicolae Olaru (Le- 
rești) la ciclism, echipa de handbal 
fete din Poenari de Argeș, cea de 
băieți din Vedea, fotbaliștii din Că- 
linești.

Organizatorii au acordat „Cupa 
de cristal" comunei Bradu, care a 
realizat cea mai mare mobilizare, 
iar la etapa județeană s-a impus 
prin cele mai bune rezultate teh
nice.

Ilie FEȚF.ANU, coresp. județean

CALAFAT :•

TERENURI PENTRU PIONIERI
Printre realizările „cravatelor 

roșii" din orașul nostru, înregistrate 
în vacanța de vară, au fost și tere
nurile pentru baschet și volei ame
najate în curtea Casei pionierilor. 
La această frumoasă acțiune și-au 
adus contribuția elevi din clasele 
III—VIII, aparținînd tuturor școli
lor generale, precum și unele comi
tete de părinți.

O. CARAULEAN'J, coresp.

PLOIEȘTI :
PESTE 400 DE NOI INOTĂTOR1

Sub egida C.M.E.F.S. Ploiești, re
cent au fost distribuite peste 400 de 
noi brevete de înotători unor copii

și tineri din oraș. La reușita cursu
lui, desfășurat în cadrul acțiunii 
„Delfin ’73“, merită a fi relevate 
eforturile antrenorilor Stela Nan- 
cu, Iolanda Tuna și Liviu Hofmann.

Florian ALBU

RUXANDRA DONCIU, BUCUREȘTI. 
Urmăriți ziarul nostru. Orice răspuns

v-am da în momentul de față, 
reprezenta... ultimul cuvînt.

IONEL KRIZSA, TIMIȘOARA, 
de box dintre Joe Frazier și 
Clay s-a încheiat cu victoria la

nu ar

Meciul 
Cassius 

- - __ ____  -- _____ - — puncte
a celui dinții, după ce Cassius Clay fu
sese trimis la podea,

COSTICA PANA1TE, PLOIEȘTI. Lui 
Aurel Beldeanu. fotbalistul dv. preferat, 
îi puteți scrie pe adresa : Clubul sportiv 
muncitoresc Reșița Dacă-i scrieți, poate 
că nu umpleți toate cele 4 pagini ale 
scrisorii cu laude, ci-i amintiți, măc^r 
într-un colț, că actele de indisciplină 
sînt aidoma unor pete pe o haină nouă 
și frumoasă...

ILIE NISTOROIU, PITEȘTI. „Am o 
mare neînțelegere cu un coleg de birou**. 
Mai mic sau mal mare în grad decît 
dv. ? în al doilea caz. este preferabil 
să pierdeți pariul. Eu. oricum, țin să 
precizez că Haidu. care a jucat ani de-a 
rîndul la Dinamo și acum face parte 
din formația Chimiei Rîmnicu Vîlcea, 
a fost legitimat, în 1963, și la Steagul 
roșu Brașov.

FLORIN ILIESCU, TG. NEAMȚ. .. 
se Intîmplă cu campionul mondial de 
șah, Bobby Fischer 7 De ce nu a raal 
apărut în nici un concurs, de atîta vre
me Aceasta ar putea fi întrebarea
a 9-a, ia un concurs „Cine știe... cîștl- 
gă 1". Șl cred că premiul ar rămine 
organizatorilor...

VIRGILIU ITOAIE, BAIA MARE. Evi
dent, aveți dreptate.

AUREL BOGDAN, COMUNA BROȘ- 
TENI. „Vă scrie un înfocat admirator al 
echipei din Bănie. In momentul de față 
sint in culmea fericirii și nici prin gln<1 . 
nu-mi trece că tragedia trecutului cam
pionat s-ar putea reedita". Nu vă pu
neți cu... fotbalul 1 Oricum, sînt gata 
să recunosc si eu că, in momentul de 
fată, fotbaliștii craioveni nu sînt în frun
tea clasamentului printtrun joc al ha
zardului. ci prin ...golurile înscrise de 
Oblemeneo & Co. Să le urăm spor la... 
muncă și în meciurile cu Fiorentina.

LUCICA CIUCIULEA, CODLEA. De ce 
ar avea portarul mai puține drepturi 
decît coechipierii săi 'l Deci, dacă așa

cum arătati dv., e’. ar ieși din poartă, 
ar dribla și ar înscrie în noarta adversă, 
ar fl goi valabil. Dar,, sînt mult mai 
multe șanse, ca, procedird așa, să i sa 
marcheze lui got

Ruth Fuchs e fericită pentru noul său record mondial la aruncarea suliței 
ea n-a putut sări decît 1,80 m cu care 
s-a clasat a treia. Explicația ne-a 
furnizat-o chiar Virginia: „N-am mai 
găsit resurse să mă „bat". Concursu
rile din ultima vreme mi-au consu
mat multă energie nervoasă și „acu
mulatorul" nu s-a încărcat în timp 
util. Dar sezonul încă nu s-a termi
nat pentru mine !“.

• Evgheni Arzanov a încercat la 
Edinburgh aceeași neșansă ca in fi
nala olimpică. Cu.. 250., de metri îna
intea finalului cursei de 800 m, el a 
sprintat sec, ajutat și de vînt, și s-a 
desprins de urmăritorii săi. Victoria 
părea să-i surîdă, 
avansul pe care-1 
metri a fost însă , 
de englezul Andy 
doar puțin a lipsit 
trecut și de Dieter 
respectiv, 1:46,71 I!).

• Campionul olimpic Klaus Wol- 
fermann a cîștigat sulița grație unei 
singure înce'rcări, a treia (90,68 m) 
căci în rest n-a mai avut decît un 
singur rezultat de 78,86 m. Adevărul 
este că Wolfermann „riscă" în fie
care din încercările sale, ceea ce și 
explică marele număr al aruncărilor 
.depășite". Intr-un anumit fel, cam

avînd 
luase, 
ajuns 
Carter 
ca să

Fromm (1,46,70 și,

în vedere 
Pe ultimii 
si întrecut

(1:46,44) și 
fi fost în-

în timp ce R.D. Germană a avut 
două victorii (100 m și 4X100 m), R.F. 
Germania tot două (400 m și 4X400 
m), iar U.R.S.S. (10 000 m), Finlanda 
(3 000 m obstacole) și Franța (110 mg) 
cîte una ! O explicație a acestui suc
ces am găsit-o în dragostea pentru 
alergare în teren variat a insularilor. 
Tn zilele concursului, în parcul Holy
rood, cu cltav* e.qtfte de munți vul
canici, — chiar în perimetrul orașu
lui ! — grn vâa»t«aeei și zeci» de oa
meni, de’ diferite vîrste, care aler
gau pentru propria lor plăcere, pen
tru sănătatea lor! De altfel, trotua
rele șoselei care mărginește acest 
parc sînt acoperite cu... tartan (!), 
pentru a crea un cadru corespunză
tor de antrenament celor doritori.

• După patru ediții ale „Cupei 
Europei" pe tabelul recordurilor com
petiției figurează încă numele unul 
singur atlet român. Este vorba de 
Gheorghe Ghipu care deține recor
dul cursei de 1500 m cu 3:39,0. EI 
este, de altfel, singurul junior re
cordman al „Cupei".

Romeo VILARA

CADETII LA TURNEUL 
INTERNATIONAL JARA VARNEI"
Adversare - formațiile de seniori ale Bulgariei, Cehoslovaciei

Duminică, Ia Varna, reprezenta
tiva de tineret a țării noastre va fi 
prezentă la turneul internațional de 
rugby intitulat „Vara Varnei“. Du
pă cum se știe, la acest turneu vor 
mai participa echipele de seniori 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei și Ita
liei.

GHEORGHE MACOVEI, COMUNA TĂ
CUTĂ — VASLUI. „Am fost amărit cînd 
Politehnica Iași a retrogradat. Dar, 
acum, chul a revenit în „A", sînt In al 
nouălea cer". Vă urez să vă păstrați... 
locurile : Politehnica și dv. I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren inspirat de cele arătate la această 
rubrică, privitor la activitatea... clclistă 
a lui Cinclnat Pavelescu :

marele epigramistCă _ ____ ________
Era un pasionat ciclist. 
Doar un exemplu pot să dau: 
Și poantele ii... circulau 1

REMUS BGRDEIANU. PIATRA NEAMȚ. 
1 Fostul boxer Gheorghe Negrea este, 
astăzi, un harnic tehnician la un insti
tut de cercetări metalurgice. 2. Nu nu
mai la Piatra Neamț nu mal găsiți car
tea „Băiatul de ciocolată", de George 
Mihalache, dar nici în București, presu
pun. însă, că va apare o nouă ediție a 
acestei lucrări închinate marelui nostru 
boxer de acum patru decenii, Lucian 
Popescu.

VASILE I. NEAGU, CÎMPULUNG MUS
CEL. „Am auzit că în București există 
o statuie a lui Dumitraclie. Aș vrea să 
aflu în ce loc se află ea“. Ca... poștaș, 
eu cunosc toate străzile Bucureștlului și 
vă asigur că nu e:dstă o astfel de sta
tuie. Dar, dacă marchează golul victo
riei, în meciul cu R.D. Germană, Ii ri
dic eu o statuie, în... inima mea 1 Lui 
și ceFrltlți I

Ilustrații: N. CLAUDIU

înainte de plecare, antrenorul 
principal și conducătorul echipei 
țării noastre, prof. Rene Chiriac. 
ne-a oferit cîteva dote în legătură 
cu pregătirile și componența lotu
lui nostru.

Din relatarea sa rezultă că prin
cipalul test pentru Vama l-a con- 

meciul susținut, duminica 
la Varșovia, cu reprezenta- 
seniori a
cunoscut 
tinerii 

partidă

stituit 
trecută, 
ti va de
Vă este 
pentru 
după o 
tehnic și prin puncte realizate cu

capitalei Poloniei, 
rezultatul : 26—14 
rugbyști români, 
de un bun nivel

precădere din acțiuni deschise (trei 
încercări, doua transformări și două 
lovituri de pedeapsă).

Iată și lotul care a făcut depla
sarea :

LINIA I — Cioarec (Steaua), Scar- 
Iat (Grivita Roșie), Ioniță (U. Timi
șoara) ; TALONERI — Muntean» 
(Steaua) și Stoica (Dinamo); LINIA 
A Il-a — Mușat (Gloria), Malan- 
cu (U. Timișoara) și M. Ionescu 
(Steaua) ; LINIA A III-A — Boroi 
(Dinamo), O. Corneliu și Achim 
(Steaua). MIJLOCAȘ LA GRĂMA
DĂ — Barbu (Grivița Roșie); MIJ
LOCAȘ LA DESCHIDERE — Al. 
Dumitru (Steaua); CENTRI — Ena- 
ehe și Suciu (Steaua), Damaschin 
(Grivița Roșie); ARIPI — Ianusievîci 
(Sp. studențesc), Burghelea ^Știința 
Petroșani), Comănici (Grivița Ro
șie); FUNDAȘ — Mîlca (Clubul 
sportiv școlar).

99CUPA FEDERAȚIEI»
• Meci international la

în timp ce reprezentativa țării 
așteptată să revină din Argentina,

Buzău: Constructorul—S. K. Leipzig
este

___ ___  ____  ___ _ __  . , iar 
echipa de tineret se află în Bulgaria, 
antrenorii formațiilor de rugby din pri
ma divizie pun la punct cele din urmă 
amănunte în vederea începerii noului 
campionat (etapa întîi este programată 
la 23 septembrie) fie prin intense antre
namente. in familie, fie participînd la 
meciurile programate în „Cupa Fede
rației".

Dacă în Capitală, amatorii de rugby 
nu vor putea asista la nici o întîlnire 
(singura care era prevăzută, Vulcan — 
Politehnica Iași fiind amînatâ pentru 
zilele următoare, deoarece studenții au 
duminică partida din campionat tot in 
București), în schimb provincia este fa
vorizată.

Desigur, cea mal importantă confrun-

tare va avea loc la Constanta, unde se 
vor afla față in față Farul și Steaua. 
Meciul este cu atît mai interesant, cu 
cît peste șapte zile, tot-pe stadionul con- 
stănțean. rugbyști! ambelor echipe vor 
susține derbyul etapei "îrîlugtirale a cam
pionatului. . s» 14a i« » »

Proaspăta promovată, Chimia. Nivo- 
■ dări primește replica Bueureștenllor de 

la Gloria. u
tn sfîrșit, la Bîrlad, Rulmentul are ca 

oaspete pe Dinamo, intr-d dispută în
cărcată de ambiții

a La Buzău, numeroșii suporteri 
divizionarei B Constructorul au plăcuta 
..misiune" de a urmări partida pe care 
o vor susține rugbyștii localnici cu for
mația S.K. Leipzig, de la ora 10.39 pe 
stadionul Gloria.

ÎNCEP ÎNTRECERILE DIVIZIEI B
Astăzi, în multe orașe din 

începe întrecerea 
rugby din divizia B 
lui republican. Este 
40 de formații, din 
ale țării, împărțite 
alcătuite pe 
astfel ; SERIA 
Olimpia, Rapid, A.S.E., Aeronautica. 
Arhitectura, Politehnica, Oțelul. 
F.E.A. — toate din București, Tînă- 
rui petrolist — Ploiești, Petrochi
mistul — Pitești, Ș.N. Oltenița, Du
nărea — Giurgiu ; SERIA A II-A : 
Cimentul Medgidia, Ideal Cernavo-

țară, 
echipelor de 
a campionatu- 

vorba de peste 
diferite colțuri 
în patru serii 

criterii geografice. 
I : Constructorul.

dă. Chimia II Năvodari, Dacia, 
I.T.C., Constructorul, Portul, Voin
ța, Farul II, C.F.R., Șc. sp. nr. 2 — 
toate din Constanța, Albatrosul — 
Eforie Sud ; SERIA A IH-a : 
C.S.M. Iași, Agronomia Iași. Con
structorul Buzău, Minerul Gura Hu
morului, Ancora Galați, U.R.A. Te
cuci. C.S.M. Suceava ; SERIA A 
IV-a : Precizia Săcele, C.F.R. Bra
șov, Aripile Brașov, Minerul Lu- 
peni, Șoimii Sibiu, Electrdputere 
Craiova. Șc. sp. Timișoara, Energia 
Deva, Știința II Petroșani, Chimia 
Tîrnăveni. _



Mr. 7535

PE TEME ACTUALE
UN CAMPION A T DE REZER VE ȚINERE

/
Apreciatul tehnician Ștefan Stăn- 

eulescu, antrenorul echipei cam
pioane naționale de juniori (Dina
mo), ne spunea — mal în glumă, 
mai în serios — că titulatura cam
pionatului de „tineret-rezerve" ar 
trebui modificată, renunțîndu-se la 
al doilea cuvînt. Campionatul de 
„tineret" pur și simplu ar fi mai 
în spiritul noii realități, deoarece 
complementul său tradițional („re
zerve"), simboliza, Ia urma urmei, 
ceea ce a însemnat el de-a lungul 
Celor șapte ediții precedente : eterni 
jucători de rezervă, foști 
respinși de rigorile r 
manțe, fotbaliști de vîrstă "ideală 
dar de condiție modestă care nu se 
puteau încadra constant în efecti
vul echipei „mari".

Și iată cum hotârîrea F.R.F., de 
dată recentă, care obligă înscrierea 
pe foaia de arbitraj a zece jucători

titulari
marii perîor-

sub 20 da ani, inclusiv trei juniori, 
deschide larg ferestrele acestei com
petiții, lăsînd să treacă un aer 
proaspăt și binefăcător. Sub acest 
șoc legiferat de întinerire, o compe
tiție amenințată de rugină se revi- 
talizează spectaculos, aruneînd în 
scena secundă a fotbalului nostru o 
cohortă de jucători, 
limita de vîrstă, le 
tul perspectivei.

Principala virtute 
mintite ne pare a 
integrării juniorilor
cuitul performanței, sub suprave
gherea tehnicienilor de la echipa 
întîi. O inerție greu de clintit, altă
dată, refuza acestor băieți între 
două eșaloane calitatea pe care o 
au astăzi, la pavăza 
oficiale. De regulă, ei 
prin divizii inferioare și 
doar la exemplul oferit

cărora, singură, 
conferă atribu-

a măsurii a- 
fi posibilitatea 
de ieri în cir-

unei decizii 
se risipeau 
ne limităm 
de echipa

loc 
Cu

Duminică 23 septembrie va avea 
o nouă etapă a Cupei României, 
acest prilej vor intra în competiție și 
echipele de Divizia B. Iată programul 

.41 unele amănunte :
1. Cristalul Dorohol — Victoria PTTR 

Botoșani, 2. Metalul Rădăuți — Con
structorul Botoșani, 3. Textila Botoșani
— C.S.M. Suceava, 4. Avîntul Frasin — 
Minobrad Vatra Dornei. 5. Minerul Gura 
Humorului — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc, 6. Moldova Cristeștl (Iași) — 
Foresta Fălticeni, 7, Unirea Iași — C.F.R. 
Pașcani, 8. Laminorul Roman — Letea 
Bacău, 9. Bradul Roznov — știința Ba
cău, 10. Cimentul Bicaz — Ceahlăul Pia
tra Neamț, 11. Constructorul Vaslui — 
Victoria Roman. 12. Autobuzul Bîrlad — 
Tehnometal Galați, 13. Rulmentul Birlad
— Viitorul Vaslui, 14. Partizanul Bacău
— Textila Buhuși. 15. Minerul comănești
— F. C. Galați. 16. Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Petrolul Moînești. 17. Oituz 
Tg. Ocna — Constructorul Galati, 18. 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — Glo
ria Buzău. 19. Locomotiva Adjud — 
Oțelul Galați, 20. Recolta Bordești 
(Vrancea) — Petrolul Berea, 21. Viitorul 
Galați — Viitorul Brăila, 22. Avîntul 
Lleștl (Galați) — Chimia Buzău, 23. U- 
nlrea Tulucești (Galați) — Olimpia Rm. 
Sărat. 24. Recolta Smeeni (Buzău) — 
Progresul Brăila, 25; Tractorul Viziru 
(Brăila) — Azotul Slobozia, 26. Viticul
torul însurăței (Brăila) — Dinamo Slo
bozia. 27. Dunărea Tulcea — C.S.U. Ca
lați, 38. Triumf cerna (Tulcea) — Gra
nitul Babadag. 29. Electrica Constanța — 
I.M.U. Medgidia, 30. Portul Constanța — 
Delta Tulcea. 31. Viitorul Cobadin (Con
stanța) — Știința Constanța, 32. Rapid 
Fetești — Voința Constanța, 33. Avintul 
Urzlceni — voința București, 34. Victo
ria Hrănești (Ilfov) — Flacăra roșie 
București. 33. Recolta Bollntin Deal (II- 
țov) — Sirena București. 38. Vlscoza 
București — Olimpia Giurgiu. 37. ICSIM 
București — Chimia Găeștl, 38. Automa
tica București — Celuloza Călărași, 39. 
T. M. București — S. N. Oltenița, 40. 
petrolul Teleaien (Prahova) — Prahova 
Ploiești, 41. U.Z.U.C. Ploiești — I.R.A. 
Cîmpina. 42. Locomotiva Ploiești — 
Poiana Cimpina. 43. Chimia Brazi — 
Metalul Plopeni, 44. Frlgero Găeștl —

AH

BASCHET : Teren Progresul, de la 
ora 9.3U : Universitatea — I.E.F.Ș. II 
(B, ni), Mins Energie — P.T.T. (B,

Sala uzinelor Semănătoarea, 
gală de verificare a lotului 
de tineret.

Teren

m).
BOX : 

ora io : 
național

FOTBAL : Teren C.P.B., ora 11 : 
Șoimii TAROM - FI. roșie Buc. (Div. 
C): teren progresul, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Tehnometnl (Div. C); te
ren Sirena, ora 11 : Sirena — T.M.B. 
(Div. C>: teren Triumf, ora 11 : Tri
umf Buc. — Olimpia Giurgiu (Div. 
C): teren Voința, ora 11 : Voința 
Buc. — Dlnamo Slobozia (Div. C) ; 
teren l.aromet, ora 11 : Laropiet —
I. O.R. (Div C); teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul Buc. — Eleetro- 
putere Craiova (Div. B).

HANDBAL : Teren 
ora 9 : Constructorul Buc. 
Gloria suzău (B, f), ora 10.10 : Uni
versitatea 
tea lași 
temlntn) ;
II. 25 : C.
Voința Buc. (B, 
ora 10.15 : Univ. Buc. — 
șov („Cupa de toamnă" 
ora 11,30 : steaua — 
(„Cupa de toamnă" - 
teren GinlestL era

Constructorul, 
. — C.S.M.

Univefsita- 
de toamnă •* — 
Tineretului, ora 
Construcții — 
teren Ghencea, 

Dinamo Bra- 
— masculin). 
C.S.U. Galați 
- masculin) ; 

teren Ciulești, ora 17.10 : Rapid — 
Confecția („Cupa de toamnă44 — fe
minin).

PENTATLON MODERN : Baza hi
pică din Calea Plevnei, de la ora 
9.30 : proba de călărie a campiona
tului național.

TIR ; Poligonul Tunari, de la ora 
9.30 : campionatele naționale ale ju
niorilor t— armă standard 3x20 f ju
nioara și pistol liber juniori, ora 13 : 
festivitatea de premiere.

București 
(„Cupa 
stadion
S. U.

f);

Șoimii TAROM București, 45. Cimentul 
Fieni — Progresul București, 46. Texti- 
listul Pitești — Autobuzul București, 47. 
Aro Cîmpulung. — C. S. Tîrgovișie,. .4». 
Chimia Turnu Măgurele — Metalul 
București, 4'J. înfrățirea Vîrtoape (Te
leorman) — Cetatea Tr, Măgurele, 50. 
Voința Caracal — Progresul Corabia. 51. 
Recolta Stoicănești — Dinamo Slatina, 
52. Automatica Alexandria — Dunărea 
Giurgiu, 53. Recolta Urzicuța (Dolj) — 
Răsăritul Caracal, 54. Dunărea Calafat — 
Electroputere Craiova, 55. Steagul roșu 
Plenița — A.S.A. Craiova, 56. Unirea 
Drăgășani — Chimia Rm. Vîlcea, 57. Ol
tul Rm. Vîlcea — Vulturii Cîmpulung, 
58. Victoria Bujoreni (Vîlcea) — Dacia 
Pitești, 59. Lotrul Brezoi — C.S.M. Si
biu, 60. Energia Rovinari — Minerul 
Motru, 61. Luceafărul Bălănești (Gorj) — 
Metalurgistul Sadu, 62. Dierna Orșova — 
M.E.V.A. Tr. Severin, 63. Progresul Stre- 
haia — Metalul Drobeta Tr. Severin. 64. 
Gloria Reșița — A. S. Bocșa, 65. Mine
rul Moldova Nouă — Minerul Anina. 66. 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Ghelar, 
67. C.F.R. Caransebeș — Corvinul Hu
nedoara, 68. Pobeda Dudeștii Vechi (Ti
miș) —- Progresul Timișoara, 69. Furni
rul Deta — U. M. Timișoara, 70. Elec
tromotor Timișoara — Vulturii Textila 
Lugoj, 71. Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Arad, 72. Constructorul Arad — C.F.R. 
Timișoara, 73. Crișana Șebiș — Gloria 
Arad, 74. Știința Petroșani — Cimenh.il 
Tg. Jiu, 75. Minerul Lupeni — Minerul 
Teliuc, 76. C.I.L. Blaj — Gaz metan Me
diaș, 77. Moții Abrud (Alba) — Metalul 
Aiud, 78. Recolta Vinerea (Alba) — Da
cia Orăștie, 79. Soda Ocna Mureș — 
Arieșul Turda, 80. Aurul Brad — Mu
reșul Deva, 81. Vulturii Mințiul Gher
lei (Cluj) — Unirea Dej, 82. Autotrans- 
port Dej — Cimentul Turda, 83. C.I.L. 
Gherla — industria sîrmei C. Turzii,
84. Unirea Zalău — Olimpia Satu Mare,
85. Minerul Surduc (Sălaj) — Rapid
Jibou, 86. Recolta Salonta — Strungul 
Arad. 87. Metalul Oradea — Voința Că
rei, 88. “ ” ‘ -- - — * -=
horeana
— F. C.
Olimpia 
Minerul 
Minerul . ...
— Minerul Băița, 94. Minerul Baia Bor- 
șa — Gloria Bistrița, 95. Minerul Baia 
Sprie — Victoria Cărei, 96. Progresul Nă- 
sâud — Mipprul Rodna, 97. Victoria U- 
riu (Bistrița) — Someșul Beclean, 98. 
Viitorul Miercurea Nlraj (Mureș) — Vii
torul Tg. Mureș. 99. C.F.R. Sighișoara — 
Tractorul Brașov, 160. Chimica Tîrnă- 
veni — Nitramonia Făgăraș, 101. Mure
șul Topiița — Avîntul Gheorghieni, 102. 
A.S. Miercurea Citic — Textila Odor- 
hei, 103. Venus Qzun (Covasna) Fo
restierul Tg. Secuiesc, 104. Viitorul 
Gheorghieni — Minerul Bălan, 105^ Ol
tul Sf. Gheorghe — Carpați Brașov, W6. 
C.S.U. Brașov — Metalul Mija, 107. 
I-C.X.M. Brașov — Caraimanul Bușteni.
108. Precizia’ Săcele — Flacăra Moreni,
109. C.F.R. Brașov — Chimia Or. Victo
ria, 110. Metalul I.O.S. (Sibiu) — Vitro- 
metan Mediaș, 111. Metalurgica Sibiu — 
Aletrom Brașov, 112. Textila Cisnădie — 
Metalurgistul Cugir.

Jocurile etapei din 23 septembrie 1973 
se dispută în după amiaza zilei de du
minică pe terenul primei echipe indi
cate, la orele 15 cu următoarele excep
ții :

a. — Jocurile de la numerele 12 (Bir
lad), 29 (Constanța), 3<j și 37 (Bucu
rești), 41 (Ploiești), 109 (Brașov) și 110 
(Sibiu) se programează duminică 23 
septembrie 1973, orele 11.

b. — Jocul de la numărul 51 (Recolta 
Stoicănești — Dlnamo Slatina) se pro
gramează pentru 26 septembrie 1973. o- 
rele 15.

c. — Jocul de la numărul 76 (C.I.L. 
Blaj — Gaz metan Mediaș) se progra
mează pentru 19 septembrie 1973, orele 
15.

Țo^te jocurile terminate la egalitate se 
vor prelungi cu 2 reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea se menține și după pre
lungiri, se vor efectua loviturile de 
11 m. în condițiile prevăzute de regu
lament ari. 109, punctul C, pînă la art.
110.

Arbitrii vor expedia foile de arbitraj 
imediat după terminarea jocului.

Comisiile județene, municipale și oră
șenești de fotbal vor comunica alăturat 
programul și se vor îngriji de executa
rea lui întocmai. Cele ale căror echipe 
dispută jocurile pe terenurile respective 
vor supraveghea pregătirea bazelor spor
tive și vor delega arbitrii de tușă din 
lotul divizionar la jocurile de pe teri
toriul lor.

Arbitrii de centru vor fi delegați 
Colegiul Central de Arbitri.

Stăruința Aleșd (Bihor) — Bi- 
Marghita, 89 Minerul suncuiuș 
Bihor, 99. Someșul Satu Mare — 
Oradea, 91. Oașul Negrești — 
Baia Mare, 92. Bradul Vișe.u — 
Cavnic, 93. Topitorul Baia Mare

Sportul
AGENDA

TURISTICĂ

Dinamo, unde foștii juniori Carai- 
van, Constantinescu, Fieraru și Ion 
Marin au fost promovați, in corpo- 
re, pe o filieră organică, în echipa 
de tineret-rezerve. Adăugîndu-li-se 
și plutonul de cite trei juniori, re
iese clar cum niște fotbaliști rela
tiv fragezi beneficiază și de avan
tajele atmosferei Competiționale 
dense a Diviziei A. cu arbitraje su
perioare, stadioane de elită, specta
tori numeroși. (Antrenorul piteștean 
Leonte Ianovschi amenda cu vehe
mență, odinioară, tocmai imposibi
litatea tinerilor jucători de a evo
lua în condiții de popularitate, vi
ciu organizatoric cu influențe ne
faste asupra calităților lor moral- 
volitive).

în fine, formațiile de tineret- 
rezerve, altă dată împietrite în for
mule stas, au acum, fie și la o 
simplă lectură, chipuri proaspete, 
optimiste. Un sondaj sumar a scos, 
deocamdată, din anonimat, numele 
unor debutanți care, prin argumen
te valorice, au și început să ciocă
nească la poarta primei echipe : 
alături de cei citați, Vlad și Bălan 
(Dinamo), Bașno și Dobresen (Jiul). 
Radu, Cristea și Fierea (Steaua), 
Gheorghiu. Florian Nicolae, Dafi- 
nescu, Popa (Petrolul), Ghinea și 
Both (A.S.A.) Și tot în această or
dine ele idei, la rubrica „observații" 
un arbitru (I. Qpriță — Arad) a 
găsit cu cale să scrie așa: „De re
marcat jucătorul Viorel Nichici (Po
litehnica Timișoara), născut în 1958, 
un talent!“ Un arbitru versat sem
nalizează apariția unui talent de 15 
ani, în campionatul nostru de tine
ret-rezerve I într-un campionat, în 
care altă dată își făceau veacul ju
cători vîrstnici și limitați.

h

Ion CUPEN

Joi, pe „Republicii4*

A DOliA EDITIE 
. „CUPEI MEMORIALE 
lOACIUM POPEStll"
Joi, pe stadionul Republicii, va 

avea loc cea de a doua ediție a 
„Memorialului Ioachim Popescu". 
Participă echipele Rapid (cîștigă- 
toarea ediției inaugurale), F.C. Con
stanța, Sportul studențesc și Pro
gresul. Programul este următorul: 
ora 14 : Rapid 
Sportul 
stanța.

Progresul ; ora 16:
studențesc — F. C. Con-

DE LA
AL

COLEGIUL CENTRAL
ANTRENORILOR

cerxtral al antrenorilor aciuceColegiul central al arurenorilor aduce 
la cunoștința antrenorilor din grupele 
A și B. care urmau a se prezenta pen
tru susținerea lucrărilor personale pre- 

• văzute în cadrul cursului central de 
perfecționare, inclusiv acela cu lucrări 
necorespunzătoare din sesiunea iulie, oă 

'aceasta' acțiune urmează a se efectua 
în perioada 12—15 decembrie 1973. cînd 
este prevăzută și desfășurarea ultimei 
etape a cursului central de perfecțio
nare a antrenorilor pe anul în curs.

(Urmare din pag t)

mult de greșeala lor, au aruncat 
însă în luptă ultimele resurse și au 
reușit să treacă linia de sosire cu 
un vîrf de hârcă înaintea timișore
nilor. Ordinea finală : 1. B. Ghiță- 
D. Nimu (Steaua) 7:42,0 ; 2. I. Ca- 
babura-Șt. Krepolka (Voința Timi
șoara) 7:42,5 ; 3. C. Apostu-D. Ior- 
dache (Rapid București) 7:51,3.

La numai cîteva minute după a- 
ceastă finaiă deosebit de strînsă, 
proba' următoare, schif 2+1,
adus o nouă sosire „la fotografie". 
Protagonistele cursei — alte două 
echipaje din București și Timișoa
ra. Cel dinții aparținînd tot clubu
lui Steaua, iar cel de-a.1 doilea Șco
lii sportive Timișoara. Bucureștenii 
Victor Anițci, George Purcaru și 
Adrian Dinu au condus pînă cu 20

• In sala Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea (str. Mihail Emines cu nr. 8) 
s-a deschis, sîmbătă Ia prînz, o 
expoziție turistică bulgară organi
zată de Comitetul pentru turism de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R.P. Bulgaria în colaborare cu Mi
nisterul Turismului din R.S. Româ
nia, 
gini 
alte

torilor de drumeție 
alpinism o masivă și valoroasă 
crare despre „Munții Retezat" 
forată inginerului Nae Popescu, 
știm, însă, în ce măsură toți 
interesați vor putea ajunge în 
sesia cărții, deoarece tirajul stabilit 
ni se pare absolut neîndestulător : 
4 850 exemplare. Și aceasta în timp 
ce toate statisticile relevă o creș
tere continuă 
riști (chiar și 
dispune încă 
merită !).

• Pionierii 
pediții ale „Cutezătorilor1 
nit, în multe 
de... drumuri turistice, 
pildă, că echipajul 
de la Șc. g-rală nr. 22 din Craiova 
a preferat drumului obișnuit dintre 
peștera Muierii și peștera Polovragi 
(cca. 24 km) un traseu inedit, care 
le-a cerut numai 45 minute de 
mers pe jos în loc de 4—5 ore. 
Bravo lor !

Sînt prezentate sugestiv ima- 
de pe litoralul bulgar și din 
zone ale țării vecine.
Editura „Stadion" oferă iubi- 

montană
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S La dresaj medalii de argint

de

CAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET SENIORI

ROMANIA
CANDIDEAZĂ LA O MEDALIE

D. STANCULESCU

PORTISCH CONDUCE
IN TURNEUL DE BARAJ

DE LA PORTOROZ

I

TURNEE INTERNAȚIONALE OE TENIS
echipei

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX

In apropiere de Varșovia 
un concurs Internațional

mondiale de schi nautic 
la Bogata cu desfășurarea

formația 
Aportul

sportivii țării 
(față de qom- 
de dezinvoiți

polonez 
puncte (sărituri 
de cehoslovacul 
puncte. Compe- 
a fost ciștlgatâ

193.3

Campionatele balcanice de călărie

diferență de 
perspectivă

Etapa a 2-a a Turului ciclist al Catalo- 
niei desfășurată pe traseul Tarragona — 
Manresa, a fost cîștigată de spaniolul 
Antonio Martos, cronometrat pe distanța 
de 159,700 km cu timpul de 4h 39:04. La 
21 de secunde a sosit compatriotul său 
Domingo Perurena- care continuă să 
conducă în clasamentul general. Luis O- 
cana, unul dintre favoriții cursei, ocupă 
locul patru, la 30“ de lider.

R.D.
Belgiei

Turneul rezervat 
nine a fost (ciștigat 

urmată de 
Poloniei, 

României, 
■Italiei, Iugoslaviei,

INVINGiND GRECIA,

— Halașov și Krogius — Filip, 
partidelor s-au întrerupt. Partida 
Tal și Hennings. întreruptă în 
anterioară, s-a încheiat de ase- 
remiza. In clasament continuă să 

sovietic Mihail

Turneul internațional ele șah „^lemoria- 
lul .Cigorin" a continuat la Soci cu dis
putarea partidelor din runda a 10-a A 
fost o rundă liniștită. în care arbitrii au 
consemnat remiza în patru partide : 
Smejkal — Tal. Hennings — Suetin._Uaș- 
kovski ~ 
Restul 
dintre 
runda 
menea 
.conducă marele maestru 
Tal cu 7 p.

s-a desfășurat 
de sărituri cu 

schiurile pe o pîrtie din material plastic. 
Victoria a revenit schiorului 
Czeslav ianik cu 217,7 
de 43 șl 42,5 m), urmat 
Karel Morczinek — 217,4 
tițla rezervată Juniorilor 
de bulgarul Vladimir Breicev 
puncte, secundat de compatriotul său 

Zdravko zdravkov — 186,8 puncte.

da 
un 
la 
16 
un

(Agerpres). — în 
de la Portoroz 

urmează să de-

INTER-AERO 73“

(Japonia) — Fay-
6—1 ; Navratilova 
Morozova (URSS)

kon (Belgia) 
nie (Franța) 
m De Lange
■
Campionatele
au continuat ...................
manșei a doua a concursului feminin.

Titlul de campioană a lumii a fost 
cucerit de Maria Victoria Cațrasco (Ve
nezuela) cu un total de 8140 puncte, ur
mată de tyilly stanîe (Olanda) — 7120 
puncte și Maria Esperanza Corrasco (Ve
nezuela) — 6930 puncte. Pentru finala 
probei masculine de sărituri s-au califi
cat 12 sportivi.

2,9ă tn: lungime : Bonhe- 
— 7.65 m: feminin : 1 500 
(Olanda) — 4:18,2.

IIAGA, 15 (Agerpres). Au luat 
sfîrșit campionatele europene de vo
lei pentru juniori, competiție care s-a 
desfășurat timp de 19 zile în mai 
multe orașe din Olanda.

echipelor femi- 
de reprezentativa 
formațiile Ceho- 

R.F. Germania, 
Bulgariei,-

lu
ci a- 
Nu 
cei 
po-

a numărului de tu- 
în Retezatul care nu 
de cabanele ce le

din admirabilele ex- 
■“ au deve- 

eazuri, deschizători 
Aflăm, de 

„Solii Băniei"

CONSTANȚA, 15 (prin telefon), 
întrecerile concursului internațio
nal de aeromodele captive „1N- 
TER-AERO ’73“ au continuat sîm
bătă la complexul sportiv al pio
nierilor din localitate, cu probele 
de acrobație și curse. Ca și în pri
ma zi, competiția a fost dominată 
de sportivii sovietici, bine pregătiți 
și cu aparate excelent puse la 
punct.

Proba de curse, la care au parti
cipat 13 concurenți, s-a desfășurat 
în două serii, prilejuind dispute 
dîrze, pentru semifinale califieîn- 
du-se nouă echipaje. Dintre aces
tea, au intrat în finală trei cupluri. 
Pe primele locuri s-au situat, în 
ordine. 1. A. Moslev — C. Efremov 
(U.R.S.S.) 8:24. 2. T. Rumen — G. 
Ganef (Bulgaria) 8:5.6, 3. E. Szabo 
— A. Kutrucz (Ungaria) 9:40.

Acrobația, probă deosebit
spectaculoasă, a întrunit la start 
zece concurenți. După disputarea a 
două manșe, sovieticul Vladimir 
Eskenin a acumulat un număr su
ficient de puncte pentru a nu mai 
avea emoții înaintea ultimei manșe.

Duminică, concursul se încheie 
cu disputarea ultimei probe, cea 
de machete, care va fi urmată de 
o interesantă demonstrație.

ÎNCEPE sezonul 
OFICIAL LA POPICE

zile va începe noulPeste cițeva 
sezon competițional la popice. Ast
fel, sîmbătă și duminică (22—23 
septembrie) se va da startul în noul 
campionat al diviziei A, femei și 
bărbați, competiție în care activează 
20 de echipe feminine și tot atîtea 
masculine. Totodată, biroul federal 
a alcătuit loturile reprezentative 
lărgite pentru ediția de anul viitor 
a campionatelor mondiale, tn cele 
două loturi au fost cooptați o serie 
de tineri jucători și jucătoare care 
au dat rezultate bune in echipe
le lor.

ATENA, 15 (prin telefon). — 
Penultima zi a celei de-a V ediții 
a Campionatelor balcanice de călă
rie, care se desfășoară în capitala 
Greciei, a programat proba pe 
echipe, la obstacole juniori.

Ca și în întrecerea 
tinerii călăreți români 
comportare excelentă, 
capătul unei atractive 
cîștige titlul de campioni. Par
cursul a cuprins 12 obstacole, 
avînd o înălțime maximă de l\30 
m și o lărgime de 1,40 m. Repre
zentanții noștri au evoluat bine, 
au abordat cu curaj obstacolele, 
reușind să se detașeze, încă din 
prima manșă, cînd au fost pena
lizați doar cu 12 p: Dania Popescu 
cu Piersic. Paul Mazilu cu Ar
gint și Sorin Soveja cu Călin. Și 
în cea de-a doua, ei au evoluat 
constant, numărul greșelilor fiind 
egal- De remarcat că erorile s-au 
produs la aceleași două obstacole : 
nr. 7 — un obstacol înainte de 
banchetă și nr. 3 — un oxer. Cu 
numai 24 p. echipa României a

individuală, 
au avut o 
reușind, la 
dispute, să 

campioni.
12

au fost comu- 
probei de dre- 

• la individual 
bulgar Gadjev 
pe echipe re- 

Medaliile

cucerit, astfel, titlul de campioa
nă balcanică.

Clasament final: 1. ROMÂNIA 
(Dania Popescu cu Piersic, Paul 
Mazilu cu Argint, Sorin Soveja cu 
Călin, Nicolae Gheorghe cu Spirt) 
24 p — campioană balcanică. 2. 
Turcia 31 p, 3. Grecia 36l 4 P, 4. 
Bulgaria 40 p, 5. Iugoslavia 52 p.

Tot azi (n.r. ieri) 
nicate și rezultatele 
saj. Pe primul loc 
s-a clasat călărețul 
cu Bavatohka, iar
prezentativa Bulgariei. 
de argint au fost decernate sporti
vului nostru Iosif Molnar cu Sus
pin și echipei României.

Clasamente finale: individual — 
1. GADJEV (Bulgaria) cu Bavatoh
ka l 367 p — campion balcanic 2. 
I. Molnar cu Suspin 1 359 p. 3. Pet- 
sev (Bulgaria) cu Epigraf 1 306 p, 
4. N. Mihalcea cu Dpmino 1 272 p... 
6. E. Cotan cu Baba Novac 1 177 p: 
echipe — 1. BULGARIA 2 673 p 
— campioană balcanică 2. Româ
nia 2 631 p ,3. Grecia 2 273 p.

Campionatul municipiului București 
de velodrom

ȘT. LEIBNER ȘI-A LUAT 
REVANȘA ASUPRA 

LUI A. VULCU
După ce a fost învins de A. Vulcu 

(Steaua) în prima probă (viteză) a 
campionatului municipiului Bucu
rești de velodrom, Șt. Leibner (Di
namo) a reușit să-și ia o bineme
ritată revanșă asupra stelistului, cu
cerind victoria în proba de 1000 m 
cu start de pe loc, probă desfășu
rată vineri după amiază pe velodro
mul Dinamo din Capitală. Dar iată 
ordinea primilor trei clasați : 1. Șt. 
Leibner (Dinamo) 1:12.5 ; 2. A. Vul
can (Steaua) 1:12,6; 3. P. Dolofan 
(Steaua) 1:13,3. De remarcat faptul 
că, A. Neagoe (Dinamo), campionul 
de anul trecut, a ocupat locul 4.

P. PEANA — coresp.

ISTANBUL, 15 (prin telefon de Io 
trimisul nostru).

In ziua a treia a campionatului 
balcanic de baschet seniori s-a des
fășurat cea mai echilibrată partida, 
protagoniste fiind reprezentativele 
României și Greciei, ambele aflate 
după cîte două înfrîngeri. Dorința 
de victorie (prin care se evita, în 
mod cert, ultimul loc în clasament 
și se creau șanse pentru medalia 
de bronz sau chiar cea de argint) 
a dublat energiile baschetbaliștilor 
acestor două echipe. în plus, forma
ția română era ambiționată și 
revanșa înfrîngerii suferite cu 
an în urmă la Balcaniada de 
Sarajevo, la o 
puncte. Deci, în 
meci aprig cum a și fost de fapt 
spre satisfacția miilor de spectatori

ne-a

DOUĂ MARI DEMONSTRAȚII
DE

de metri înainte de linia de sosire, 
dar din acest punct au început să 
scadă vizibil tempo-ul. Au profitat, 
firește, tinerii rameri timișoreni 
(Sever Șuean, Tlie Bobariu + Ilie 
Feneșan), care au atacat pe ultimii 
metri. în momentul trecerii peste 
linia de sosire, ambarcațiunea timi
șorenilor s-a aflat cu cîtiva centi
metri în față, elevii antrenorului 
Ladislau Wilemsz cucerind astfel 
tricourile de campioni. Este de no
tat. însă, faptul că în timp ce cî.ști- 
gătorii sînt de categorie „tineret", 
schifiștii de la Steaua mai fac parte 
dintre juniori. Ordinea primilor 
clasați : 1. Șc. sp. Timișoara —
8:00,0 ; 2. Steaua — 8:00,1, 3. Mure
șul Tg- Mureș — 8:13,0.

Pentru a nu schimba probabil 
impresia lăsată de cursele preceden
te, finala probei de 2 vîsle a fost 
și ea dîrz disputată, echilibrată și 
încheiată tot cu o surpriză. Pe a- 
proape întregul traseu au condus 
vîslașii arădeni Iosif Tirb și Petru 
Szeitz, în timp ce canotorii de la 
S.C. Bacău, Ion Coman și Romeo 
Cimpoiescu, păreau că se mulțu
mesc să vîslească într-un ritm con
stant (e drept, destul de viguros). 
Și în acest caz finișul și-a spus cu- 
vîntul, numai că băcăuanii, prevă
zători, au atacat mai devreme decît 
se așteptau adversarii lor și au 
reușit astfel să se detașeze în învin
gători. Ordinea sosirii : 1. S.C. Ba
cău (Ion Coman-Romeo Cimpoiescu) 
7:21,7 ; 2. Voința Arad (Iosif Tirb- 
Petru Szeitz) 7:26,0; 3. Șc. sp. Ti
mișoara (Alexandru Arjoca-Nicolae 
Teleabă) 7:47,5.

în cadrul Conferinței bal
canice ținută sîmbătă dimi
neața, la Biiyuk Tarabiya, au 
fost stabilite locurile și date
le de disputare ale campiona
telor balcanice de anul vii
tor, după cum urmează : se
niori, Atena sau Salonic, în
tre 20—30 septembrie, senioa
re, Split. 20—22 decembrie, 
juniori (născuți după 1957), 
Grecia, 20—3.0 august, junioa
re, Rădăuți sau Botoșani, 
16—18 august.

Ordinea 
sp.

care au ținut să fie prezenți la 
această tradițională și prestigioasă 
competiție baschetbalistică, deși în 
ziua respectivă favorita lor nu 
juca.

în primele minute, 
noastre, îmbucurător 
portările anterioare) 
în fața panoului au realizat combi
nații după combinații și mai ales 
coș după coș : 21—14 (min. 10) și 
23—17 (min. 12). Apoi, urmează 
cîteva minute în care se ratează in
credibil de ambele părți și pînă la 
sfîrșitul primelor 20 de minute Ro
mânia menține totuși un avans de 
trei coșuri : 32—,26. în repriza se

cundă, după zece minute, 
Greciei egalează : 50—50. 
lui Kastrinakis, jucător care studia
ză și joacă de mai mulți ani în 
S.U.A. se face din plin simțit, iar 
pătrunderile și aruncările de la se- 
midistanță ale lui Raftopolos și Ian- 
vuzokis pun la grea încercare lotul 
român. Totuși, acesta, condus cu 
pricepere (modificările de tactică au- 
alternat permanent surprinzînd ad
versarul), rezistă și drept urmare 
tabela de scor indică perfectă ega
litate : 54—54, 56—56 și așa mai 
departe pînă la 68—68, adică în 
momentul fluierului final al celor 
40 de minute regulamentare de joc, 
după ce în ultimele secunde am
bele echipe au avut posibilitatea să 
cîștige.

în prelungiri, deși echipa Româ
niei evolua handicapată de absența 
a patru jucători eliminați pentru 
comiterea a cinci faulturi (Cernat, 
Popa, Cîmpcanu și Georgescu), iar 
Novac și Diaconescu erau și ei 
marcați cu patru greșeli personale 
(formația Greciei avea doar doi eli
minați — Kastrinakis și Diaman
topoulos), ea a izbutit să se impună 
și să cîștige destul de clar pentru 
un asemenea final. Jueînd calm .și 
precis în atac, apărîndu-se organi
zat și cu multă dîrzenie, dar mai 
cu seamă avînd pe Novac deosebit 
de clarvăzător și eficient fa înscris 
toate cele patru coșuri din prelun
giri), selecționata României a obți
nut 76—72 cind mai erau șapte se
cunde de joc. Formația Greciei a 
atacat furibund, dar nu a reușit 
decît să reducă din handicap, deci 
insuficient pentru victorie, care a 
revenit României cu 76—75. Au 
marcat : Novac 17, Diaconescu 13, 
Popa 12, Georgescu 12, Cernat 19, 
Tarău 8, Cîntpeanu 4 (au mai jucat 
Chivulescu, Demian si Mănăilă) 
pentru România, respectiv. Rai'lo- 
polos 23, lanvuzokis 16, Kontos 5. 
Trontzoz 1, Diamantopoulos 2. Gou- 
mas 6, Sisnianidis 4, Kastrinakis 19, 
lordanidis 8. Au arbitrat foarte bi
ne E. Elmobayed (R A. Egipt) și D. 
Jaksiei (Iugoslavia). Procentajele e-

chipei României : 47,88 Ia sută (34 
din 71) la aruncările din acțiune 
și 80 la sută (8 din 10) la aruncă
rile libere.

într-un alt meci, Iugoslavia — 
Bulgaria 86—61 (42—35).

Duminică au loc ultimele meciuri: 
România — Bulgaria și Turcia — 
Iugoslavia.

BELGRAD. 15 
turneul de baraj 
(Iugoslavia), care 
semneze pe cei doi jucători calificați 
în turneul candidaților la titlul mon
dial de șah, marele maestru sovie
tic Efim Gheller l-a învins pe com
patriotul său, marele maestru Lev 
Polugaevski.

în prezent clasamentul turneului 
de la Portoroz se prezintă astfel : 
1. Lajos Portisch, (Ungaria) — 2.5 
puncte și o partidă întreruptă; 2. 
Lev Polugaevski — 2 puncte și o 
partidă întreruptă ; 3. Efim Gheller 
— 1,5 puncte.

IN OCTOMBRIE, LA BUCUREȘTI 
MIERCUREA CIUC

® Turneul internațional de t^nis 
de la Aptos (California) a progra
mat ultimele două partide din ca
drul sferturilor de finală ale pro
bei de simplu bărbați.. Jucătorul 
neozeelandez Onny Parun l-a învins 
cu 6—1, 6—4 pe englezul John 
Lloyd, iar americanul Dick Bohm
stedt (eel care l-a eliminat în pri
mul tur pe campionul cehoslovac 
Jan Kodes) l-a întrecut cu 7—5, 
6—0 pe compatriotul său Mike Ma- 
chette. în proba de dublu, cuplul 
Parun (Noua Zeelandă)-Moore 
(R.S.A.) a dispus cu 5—7, 6—3, 6—4 
de perechea americană Machette- 
Leonard.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de te-

nis de la Charlotte (Carolina de 
Sud), cunoscuta jucătoare australia
nă Evonne Goolagong a învins-o cu 
6—7, 6—0, 6—2 pe Maria Kroșcina 
(U.R.S.S). Alte rezultate: Biriukova 
(U.R.S.S.) — Burton (Anglia) 7—6, 
6—2 ; Sawamatsu 
ter (Anglia) 6—2 
(Cehoslovacia) — 
4—6, 7—5, 7—6.

• Olandezul Tom Okker și ame
ricanul Cliff Richey sint primii se- 
mifinaîiști ai turneului internațio
nal masculin de tenis de la Seattle. 
Primul l-a învins cu 6—2, 6—2 pe 
danezul Torben Ulrich, iar cel de-al 
doilea a ciștigat cu 6—4, 2—6, 6—2 
partida susținută în „sferturi" cu 
compatriotul său Brian Gottfried.

U.R.S.S., 
slovaciei,
Olandei, 
Germane 
etc. Clasată inițial ■ pe locul șapte, 
selecționata României a fos promo
vată pe locul șase, în locul 
Ungariei, retrogradată deoarece a 
folosit o jucătoare care depășea li
mita de vîrstă admisă de regulamen
tul competiției.

La juniori, titlul de campioană eu
ropeană a revenit, de asemenea, e- 
chipei U.R.S.S., urmată de Ceho
slovacia, Polonia, Italia, Bulgaria și 
Olanda. Formația României a ocupat 
locul zece.

Cîteva rezultate din ultima zi: fe
minin: România — R. □. Germană 
3—1 (15—7, 12—15. 15—5, 15—6):
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1; mas
culin : Bulgaria — Olanda 3—0; Polo
nia — Italia 3—2; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—0; Iugoslavia — România 
3—1 (15—12, 15—3, 13—15, 15—4).

PATINAJ ARTISTIC
Sezonul de patinaj, cari? ne stâ în 

față, ne rezervă o avanpremieră fes
tivă, de anvergură deosebită. La mij
locul lunii octombrie, iubitorilor 
sportului gheții le vor fi oferite două 
mari demonstrații internaționale de 
patinaj artistic, cu participarea unor 
nume cunoscute de campioni și cam
pioane. Astfel, și-au confirmat par
ticiparea perechea sovietică Irina 
Rodnina—Aleksandr Zaițev, campioa
nă mondială, precum și excelentul 
cuplu, de dansatori Ludmila Paho
mova — Aleksandr Gorșkov. Tn total, 
șase țări vor fi reprezentate Ia acea
stă manifestare: U.R.S.S., Cehoslova
cia, R,D. Germană, Polonia, Ungaria 
și România.

Primul spectacol demonstrativ este 
prevăzut pentru 12 octombrie, Ia 
Miercurea Ciuc, iar al doilea la 14 
octombrie la București,

Continulndu-și pregătirile in vederea 
meciului pe care-l va susține la 26 sep
tembrie eu echipa Irlandei în cadrul 
preliminariilor campionatului mondial 
de fotbal, reprezentativa Bulgariei a în
tâlnit. la Sofia într-un joc de verificare 
selecționata de tineret a țării. Echipa 
reprezentativă a obținut victoria cu sco
rul de 5—2 (2—0).
M
In cadrul concursului internațional de 
atletism, desfășurat pe stadionul „Hey- 
sel“, din Bruxelles. fondistul belgian 
Polleunis a ciștigat cursa de 19 000 m 
cu timpul de 28:07,6. Marele favorit al 
probei, recordmanul belgian Emile Put
termans. a abandonat după 8 900 m. 
fiind accidentat. Pe 800 m — francezul 
Sanchez — 1:48.4 i-a întrecut pe belgia
nul Van Vezor și americanul Mark Win- 
zenried — ambii cronometrați în 1:48,5. 
Proba de 3 000 m obstacole a revenit 
lui G. Buchneit care, cu timpul de 8:23.6 
a stabilit un nou record al Franței. 
Alte rezultate : masculin : 400 m: Bry- 
denbach (Belgia) — 46.5; 1 500 m: Vasse- 
naar (Olanda) — 3:43,7; înălțime: Brok-

Cimenh.il


NUMAI 20 DE GOLURI ÎN ETAPA
DE IERI A DIVIZIEI A

FEROVIARII AU REZISTAT LIDERULUI UVERTURA" BUCURESTEANA

ÎN NUMAI 10 OAMENI

Decepționat, în bună măsură, de 
partida din deschidere, publicul pre
zent ieri după-amiază în tribunele 
stadionului „23 August" a sperat, în 
mod justificat, că al doilea meci al 
cuplajului va putea satisface preten
țiile sale printr-un joc de bună cali
tate. Dar derbyul etapei a oferit, în 
cele din urmă, mai puțin decît pro-: 
mitea... Una dintre cauzele care au 
generat factura modestă a jocului 
dintre Rapid și Universitatea Craiova 
credem că a cofistituit-o și eliminarea, 
după numai 13 minute de la debutul 
partidei, a fundașului giuleștean

■ Codrea (pentru atitudine nesportivă 
față de arbitrul de centru), care a 
modificat raportul de forțe de pe 
teren, în avantajul și mai evident al 
formației oaspe. ce pornise chiar din 
start ca favorită în această partidă. 
Astfel, dacă Rapidul avusese un în
ceput mai bun, ratînd șl două mari 
ocazii de gol prin Neagu (beneficiar 
al unei mingi venite pe o traiectorie 
ciudată, el s-a pripit și a șutat nes- 
tingherit, de la 7—8 metri, pe lîngă 
poartă) și M. Stelian (după ce l-a 
driblat și pe portarul Manta, înain
tașul feroviar a trimis excelent min
gea, din unghi ’ mult închis, spre gol, 
însă Bădin a respins în ultima clipă • 
de pe linia porții în corner), treptat 
feroviarii au pierdut din suflu, fapt 
ce a devenit foarte clar îndeosebi în 
repriza secunda, cînd ei s-au limitat 
ila o tactică de strictă apărare, în 
încercarea — foarte dificilă — de a 
evita înfrîngerea.

Totuși, în numai 10 oameni, echipa 
feroviară ni s-a părut oarecum supe
rioară partenerei sale în prima ju
mătate a meciului, conducînd în 
mod meritat la pauză cu 1—0 prin 
autogolul lui Boc, care — în afara 
acestei stupide greșeli — a avut 
rest o evoluție destul de bună.

Schimbările inspirate efectuate la 
pauză au dat, însă, altă culoare 
jocului studenților craioveni care, 
deși se aflaseră mai mult de 30 de 
minute în superioritate numerică, nu 
profitaseră suficient de ea în prima 
jumătate a meciului, manifestînd o 
prudență exagerată în apărare. Re
nunțarea la jocul cu trei fundași 
centrali și introducerea lui Bălan 
alături de Oblemenco în atac a dat 
mai multă vigoare și un plus de

■ forță ofensivei oaspeților. Egalarea 
survenită la numai un minut după 
reluarea partidei (în urma unei grave 
greșeli a lui Răducanu, care • a_ scăpat 
mingea centrată de Marcu 
lui Bălan — aflat prompt pe 
acesta nemaiavînd de făcut 
decît s-o împingă în plasă) a 
presia că soarta meciului

stadionul „23 August", nocturnă ; teren bun ; timp frumos ; spec
tatori — aproximativ 45 ooo. Au marcat : BOC (min. 35 — autogol) și bălan 
(min. 46). Raport de cornere : 2—6. Raportul șuturilor la poartă ; 12—13 (pe 
spațiul porții : 4—4).

RAPID : Răducanu — POP, ANGELESCU, F. MARIN, Codrea — BIȘ
NIȚĂ, M. Stelian — Năsturescu (min. 72 Niță), DUMITRIU II, Neagu, Bar- 
tales (min. 68 Pieșoianu).

UNIVERSITATEA : Manta — Niculescu, Bădin 
DESELNICU, Velea — Strimbeanu, BOC, Niță (min. 46 
GA, Oblemenco, Marcu.

A arbitrat NICOLAE CURSARU 
rescu șl M. Moraru (toți din Ploiești).

Cartonașe roșii : Codrea.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

(min. 46 Ștefănescu), 
Bflan) — ȚARĂLUN-

****, ajutat la linie de V. Gligo-

în

în fața 
fază — 
altceva 

dat im- 
se va

FĂRĂ ACORDURI
SP.STUDENTEfW 2(2)

schimba total, mai ales că după aceea 
— timp de 15—20 de minute — 
craiovenii s-au apropiat ceva mai 
mult de adevăratele lor posibilități, 
dominînd cu autoritate și ratînd 
situații deosebit de favorabile prin 
Oblemenco (min. 65) dar mai ales 
prin Marcu (min. 67 și 69), care 
șutat imprecis.

Depășind — cu mari eforturi 
această perioadă critică, rapidiștii 
mai echilibrat spre final jocui

au

au 
(în

special după 
Pieșoianu și 
posibilitatea 
nesperată la 
(min. 86) 
(min. 90).

Rezultatul
însă a exprima 
acestei partide.

introducerea talentatului 
a lui Niță), avînd chiar 
să realizeze o 
șuturile lui M.

respectiv,Șl,

de

victorie 
Florin 
Neagu

se pareegalitate ni 
mai fidel fizionomia

Constantin FIRANESCU

„Deschiderea" cuplajului bucu
reștean promitea să fie un meci 
frumos și, în primul rînd, dinamic. 
Iar dacă totul a rămas pînă în 
final o simplă promisiune, atunci 
vina cea mare revine studenților 
bucureșteni. N-a fost, așadar, de
cît o uvertură modestă pe ma
rele stadion bucureștean, fără rit
muri deosebite și fără nerv (dar • 
cu prea mulți nervi !), salvată 
parțial de cele patru goluri foarte 
frumoase și de ultimele două mi
nute animate de cele două goluri 
înscrise de Ciocîrlan. însă nevali
date, pe bună dreptate, pentru po
ziții de ofsaid.

Studenții au 
tiga acest joc. 
fost apreciată 
„ll“-le din Valea Jiului a demon
strat că nu e resemnat, nici după 
primul gol primit rapid (în min. 
13 Rădulescu „croșetează" apăra-

crezut că vor cîș- 
Dar forța Jiului a 
greșit. Pentru că

ÎNAINTAȘII CONSTĂNȚENI ÎN VERVĂ...

CONSTANTA, 15 (prin telefon)
Nici cei mai optimiști suporteri ai 

echipei de pe litoral nu anticipau că 
favorita lor va câștiga la o asemenea 
diferență de goluri. Dar, elevii lui 
Hașotj au întrecut toate așteptările, 
evoluînd ța. un nivel superior și 
astfel au realizat scorul etapei. Con
stănțenii au dominat partida de la 
începutul și pină la sfîrșitul ei, ne- 
cedînd inițiativa în vreo perioadă 
mai îndelungată. Buna lor pregătire 
fizică a ieșit în evidență, în special, 
după, pauză, cînd majoritatea com- 
ponenților formației au acționat în. 
același tempo ca în prima parte a 
meciului. învingătorii s-ău dovedit 
net superiori în organizarea jocului, 
iar combinațiile subtile ale înainta
șilor au făcut de nenumărate 
șah-mat apărarea adversă. Nu a lip
sit mult ca în repriza secundă sco
rul să ia proporții și mai mari, Ca- 
raman și Lică irosind cîteva posibi
lități de a înscrie.

Stadionul ..1 Mai" ; teren bun : timp frumos ; spectatori, aproximativ 
15 000. Au marcat: MARCULESCU (min. 26, 62 și 68), CARAMAN (min. 31), 
TANASE (min. 47) : ADAM (min. 81).

Raport de cornere : 8—1. Raportul șuturilor la poartă : 23—6 (pe spa
țiul porții : 15—2).

F. C. CONSTANȚA : ȘTEFĂNESCU — Ghirca (min. 74 : Bălosu). AN
TONESCU, STOICA, Nistor — Cor.stantineseu. VIGU — TĂNASE, MARCU
LESCU, CARAMAN (min. 66 : Negoescu), LICĂ.

C.F.R. : Gadja — Lupu, Dragomir. Szâke (min. 38 : 
— Vișan, Țegean, Co.iocaru (min. 68 : S. Bretan) — Bucur,

A arbitrat: ALEXANDRU PÎRVU ★★***, ajutat 1 
Micloș (ambii din București) și V. Dumitru (Oltenița).

Trofeu! Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 4—3 (2—0).

: Penzeș). Catona 
ADAM, Boca, 
la ' 'linie de Gh.

ori

W REZULTAT EGAL

M MAI ECHITABIL

Replica clujenilor a fost destul de 
timidă, ei rezumîndu-se, în majori- 
tatea_ timpului, la un joc defensiv. 
Apărătorii oaspeți au încercat prin 
toate mijloacele să destrame atacu
rile constănțenilor, însă nesincroni- 
zîndu-și acțiunile au greșit deseori. 
Schimbările efectuate de antrenorul 
Rădulescu în sistemul defensiv n-au 
avut darul să întărească acest com
partiment, apărarea 
fie punctul nevralgic

Din primele minute 
pus stăpînirs pe joc. 
scurg însă fără ca dominarea elevi
lor iui Hașoti să aibă vreun rezul
tat. Dar în min. 26, Szbke, încercînd 
să calmeze jocul, a aruncat balonul 
spre propria-i poartă; MARCULES
CU, atent, a urmărit mingea și a 
trimis-o peste Gadja, care îi ieșise 
în întîmpinare, în plasă : 1—0. N-au 
trecut decît cinci minute și tabela 
de marcaj a fost schimbată din nou, 
autorul golului fiind CARAMAN; 
2—0.

In repriza secundă, fizionomia jo
cului s-a menținut aceeași, echipă

continuînd să 
al formației, 
constănțenii au 
Minutele se

litoralului dominînd 
după două minute ...  ,
Lică a pasat balonul printre apără
torii centrali adverși, TÂNASE a 
sprintat irezistibil, I-a tentat și pe 
Gadja și a expediat mingea în poar
ta goală : 3—0. Și în continuare ata- 
canții din Constanța realizează com
binații frumoase, iar în min. 62 o 
acțiune a înaintașilor locali s-a sol
dat cu un șut năpraznic al lui Vigu, 
portarul Gadja nu a putut retine ba
lonul și MARCULESCU, pe fază, l-a 
introdus în plasă : 4—0. Avalanșa 
atacurilor la poarta feroviarilor este 
stăvilită cu greutate de clujeni, care 
în min. 68 au cedat din nou : Tă- 
nase a centrat excelent în careu și 
MARCULESCU, prin plonjon, a lo
vit balonul cu capul expediindu-1 în 
colțul lung: 5—0. Spre sfîrșitul par
tidei, constănțenii au mai redus mo
toarele, au pasat mai mult la mijlo
cul terenului și astfel au dat posi
bilitate adversarilor să reducă din 
scor în min. 81 : Țegean a centrat 
si ADAM a reluat cu capul : 5—1.

Pompiliu VINTILĂ

categoric. Chiar 
de la reluare,

’ IAȘI, 15 (prin telefon)
Meci slab astăzi pe stadionul din 

Copou cu multe durități, mai ales 
în prima repriză, cu vociferări, cu 
numeroase întreruperi ale jocului, 
acesta fiind fragmentat aproape mi
nut de minut. Faulturile — și nu 
numai cele de joc — îmbrîncelile, 
placajele ca la rugby s-au succedat 
nepermis pentru un meci de Divizia 
A. Preocupați doar de a se împiedica 
unii pe alții să joace balonul, cei 20 
de jucători (îi excludem pe portari) 
au uitat, din păcate, că 15.000 specta
tori au luat loc în tribunele din 
Copou pentru a asista la un meci de 
fotbal, în care evoluau jucători ca 
Simionaș, lanul, Dudu Georgescu, 
Radu Nunweiller, Deleanu, Dumi
trache, Dinu, Stoicescu etc. Din pă
cate,' numai 2—3 dintre aceste valori 
recunoscute ale fotbalului nostru au 
arătat pe parcursul celor 90 de mi
nute câ pot să construiască faze 
frumoase de fotbal.

Prima mare ocazie a acestui meci 
au avut-o ieșenii după 20 de minute 
de joc. Pornit de la centrul terenu
lui, Incze l-a depășit în viteză pe 
Lucuță, a intrat în careu, dar a șutat 
cu... ochii închiși, mingea l-a lovit 
în piept pe portarul dinamoviștilor 
și a ricoșat în corner. A fost un 
moment psihologic al meciului pe 
care ieșenii nu au reușit să-1 fruc
tifice. 10 minute măi tîrziu a șutat 
Dănilă dar mingea s-a dus mult pe 
lingă bară. In această primă repriză, 
dinamoviștii n-au șutat niciodată pe 
poarta Politehnicii.

La pauză, observatorul federal 
Robert Cosmoc a discutat cu căpi
tanii celor două echipe, inyitîndu-i 
la fair-play. Mai mult, arbitrul Ottb 
Anderco, înainte de a fluiera începu
tul reprizei a doua i-a avertizat și 
el pe jucători că nu va ezita și va

Stadionul „23 August" ; teren bun: 
timp frumos ; spectatori, aproximativ 
15 000 A marcat : DUMITRACHE 
fmin. 74). Raport de cornere : 7—3 
Raportul șuturilor Ia poartă : 9—8
(pe spațiul porții : 3—4).

POLITEHNICA : COSTAȘ — Anton, 
Stoicescu, ROMILĂ I, Hanceriuc (min. 
45 : Ciobanu) — Romilă II, lanul, si
mionaș — incze (min. 70 : Goleac). 
Dănilă. Ailoaie.

DINAMO : Caval' — Deleanu, DINU. 
G. Sandu. Lucuță — Moldovan (min, 
75 : FJ. Dumitrescu), Sătmăreanu II, 
PAMFIL — Dudu Georgescu. DUMI
TRACHE, RADU NUNWEILLER.

A arbitrat : OTTO ANDERCO (Satu 
Mare) ajutat la tușe de Va-
sîle Cațană (Cărei) și Vladimir Trifu 
(Baia Mare).

Cartonașe galbene : Romilă II, Ai
loaie. Sătmăreanu ir.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—0

A.S.A.TG. MURE? 0(0)

UT. ARAD 2(1]

I ARAD, 15 (prin telefon)
Meciul a început foarte rapid, 

trădînd din start intențiile ofen
sive ale echipei oaspe, care — sus
ținută și de galeria proprie destul 
de numeroasă — luase parcă hotă- 
rîrea de a atenua din „rușinea" 
etapei trecute. Partida r&mîne tn 
mtinile reșițenilor lungi perioade, 
ei conducînd vizibil jocul, cu un 
Beldeanu, excelent, la timonă. Dar 
în min. 17 BROȘOVSCHT ti dri
blează scurt pe Georgevici ți Kiss 
și de la 15 metri, trimite o „bom- 
bă“ la păianjen: 1—0, oarecum îm
potriva cursului jocului. Este pri
mul șut la poartă al textiliștilor 1 
Meciul se încinge, U.T.A. s-a încăl
zit și ea, dar nici oaspeții nu ce
dează. în min. 26, Beldeanu trage 
puternic de la 20 m, din lovitură 
liberă, dar Iorgulescu se întinde și 
respinge în corner. Opt minute mai 
tîrziu, arbitrul Stîncan face singu
ra sa greșeală majoră din meci, și

recurge și la. cartonașul 
repriza, a doua a început 
cu un joc prelungit la mijlocul te
renului. Dinamo l-a lăsat avansat 
doar pe Dumitrache, pe care l-au 
căutat multe dintre baloanele res
pinse; și în special lungile „diagonale" 
aie lui Dinu. La una dintre acestea 
(min. 62) Dumitrache, într-o discu
tabilă poziție de ofsaid, a intrat in 
careu, a șutat, dar Costas a plonjat, 
și a atins mingea cu vîrfiil degetelor 
deviind-o în bară. In min. 74 însă, 
la un nou contraatac ai dinamoviști- 
lor. Dinu, cel mai bun de pe teren, 
a avansat mult in terenul ieșenilor, 
a centrat precis Ia DUMITRACHE, 
acesta s-a înălțat spectaculos și a 
reluat cu capul, mareînd în poarta 
lui Costaș.

Meciul era jucat iar golul — fru
mos — aplaudat. Dar spectatorii ie
șeni au plecat dezamăgiți de la sta
dion. Asistaseră la prima înfrîngere 
pe teren propriu a echipei lor. Totuși, 
după nur-.ărul de ocazii de o parte 
și de alta, un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai echitabil.

roșu. Și 
mai calm.

Laurențiu DUMITRESCU

CLUJ, 15 (prin telefon)
In ciuda acestui clar 2—0, care la 

prima vedere lasă impresia unei vic
torii... fără probleme, trebuie să ară
tăm că jucătorii clujeni au făcut 
eforturi deosebite pentru a obține 
cele două puncte. De fapt, oaspeții 
nu le-au creat probleme deosebite, 
jocul, în general, fiind de slab nivel 
tehnic și spectacular, dar sărăcia de 
mijloace dovedită de studenți, absența 
unei idei tactice au făcut ca ei să 
fie puși. în situația de a nu găsi cele 
mai corespunzătoare căi de a pă
trunde spre poarta adversă.

Prima ocazie de gol am riotat-o 
în min, 13, atunci cînd fundașul 
Cîmpeanu l-a lansat bine pe Barbu 
și extrema stingă a pătruns în ca
reu, dar a șutat imprecis. Minutele 
se scurgeau fără a ne oferi posibi
litatea să notăm și alte faze impor
tante. Abia 
s-a hotărît

ternic, pe spațiul porții, reținut cu 
siguranță de tinărul Lăzăreanu. Ce 
folos, însă, că nici un jucător (nici 
de la A.S.A. șl nici de la „U") nu 
încearcă să-1 imite pe Mureșan, cu 
toții prestînd un joc static, cu pase 
laterale, la mijlocul terenului. Dar 
iată, tribunele au ocazia să aplaude 
deschiderea scorului în min. 39, de 
către BARBU, care a primit o pasă 
în diagonală de la Uifăleanu și a 
pătruns în careu. A intervenit fun
dașul Grigore, care a trimis mingea 
spre propria-i poartă, într-unul din 
stîipi. Balonul a revenit în teren și 
același Earbu, prezent pe fază, l-a 
introdus în plasă. Pînă la pauză, am 
mai reținut centrarea lui Czako, care 
a dat emoții localnicilor, pentru că 
Lăzăreanu nu a putut reține balonul,

în min. 28, I. Mureșan 
să expedieze un șut pu-

Municipal : timp frumos:StadionuJ ______ ____ ___.. _______
teren bun : spectatori, aproximativ 
10 000. Au marcat : EARBU (min. 39), 
V. MUREȘAN (min. 77). Raport de 
cornere : 7—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 10—8 (pe spațiul porții : 
4—2).
„U“ CLUJ : LAZĂREANU — Porat- 
chi. Pexa, MATEI, Cîmpeanu — Soo 
(min. 46 : Anca). HURLOI, Fanea — 
Uifăleanu, V. MUREȘAN, BARBU.

A.S.A. : Solyom — Grigore (min. 
46: Szolosi). Kiss, Bolonl, Czako — 
VARODI, Hajnal — Caniaro, pîslaru. 
Naghi. I. Mureșan.

A arbitrat : GH. MANOLF (Con
stanța) *♦***, ajutat la linie de 
C. Niculescu (București) și A. Pilo- 
sian (Constanța).

Cartonașe galbene : Naghi.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—1 (1—1).

o.

peste

abilă la 
centrare-

Stadionul „23 August"; timp fru
mos, călduros ; teren foarte bun ; 
spectatori, aproximativ 40 000. Au în
scris : ION CONSTANTIN (min. 13 
și 39), NIȚU (min. 30), MULȚESCU 
(min. 77). Raport de cornere : 2—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 20—13 
(pe spațiul porții : 7—3).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 
Tănăsescu. Cazan, Grlgorie, Manea — 
CIOCIRLAN, RADULESCU, Chihaia 

Ionescu) — Leșeanu,(min. 51 : ,
M. Sandu, I. CONSTANTIN (min. 75: 
Țolea).

JIUL : I. Gabriel — Nițu, TONCA, 
Georgescu. Dodu — Naghi (min. 77: 
Naidin), Stocker, LIBARDI — Stoi- 
ehlță, MULȚESCU, Roznai (min. 20 S 
Stoian).

A arbitrat: I. ClMPEANU ***★. 
ajutat la linie de Gh. Vereș și T. 
Gaboș (toți din Cluj).

Cartonașe galbene : Tonca, Manea. 
I. Constantin, Tănăsescu.

Cartonașe roșii : M. Sandu, Stocker
Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve

rea petroșeneană, pasă 
Leșeanu în careul mic, 
diagonală spre ION CONSTANTIN 
și un neiertător șut dintr-o bucată 
de la aproximativ 11 m) și nici 
mai tîrziu. După golul acela ce 
părea să anunțe victoria lejeră a 
gazdelor, aflate, de altfel 
trei minute foarte aproape de ma
jorarea scorului (Leșeanu lovește 
prea tare balonul cu capul dintr-o 
poziție ideală), oaspeții forțează 
mai mult careul advers, experi
mentatul Libardi îl deschide impe
cabil pe NIȚU, fundașul Jiului face 
o cursă excelentă, primește mingea, 
pătrunde în careu ca o nălucă, 
și șutul său pe unghiul lung, sus, 
la colt, aduce prima egalare. 
Sigur, scorul nemulțumește forma
ția gazdă. Și „revolta sa“ ofensivă 
capătă materialitate Ia două mi
nute după ce Leșeanu mai ratase 
copilărește o mare ocazie : în min. 
38, Georgescu comite un henț (inu
til) Ia circa 35 de metri de poartă 
(mingea putea să iasă în aut), lo
vitura liberă este executată de Tă- 
năsescu și ION CONSTANTIN 
țîșnește impecabil pe partea fun
dașului Nițu, înscriind cu un șut 
fără replică, Era un final de re

Leșeanu (tricou închis) va trage de 
portarul I. Gabriel va reține.

data aceasta pe spațiul porții, dar

Foto I VASILE BAGF.’.C
ia 

lui 
lo- 
să 
o-

priză bun pentru gazde, care, 
două minute după eliminarea 
M. Sandu și Stocker („pentru 
vire reciprocă" — cum avea 
declare arbitrul partidei), sînt
prite numai de bara orizontală 
(șutase Leșeanu) să se distanțeze.

După pauză, 
jocul în zece să fie mai cursiv. 
Dar a fost tot 
care studenții ratează la început 
cîteva ocazii bune (Rădulescu min. 
52 și 66, I. Constantin min. 53), 
după care Jiul echilibrează domi
narea și în min. 77 își permite 
chiar primul șut al reprizei secun-

mulți au sperat ca

un joc modest. în

porții lui Suciu.
raspinge.

de pe spațiul
Portarul bucureștean 
însă, neinspirat în față și MUL
ȚESCU, cel mai bun om al oas
peților, egalează din apropiere. 
Pînă în final nimic nu mai poate 
fi schimbat. Nici bucuria oaspe
ților, care pot chiar cîștiga, 
Libardi ezită în min. 88, și 
dezamăgirea gazdelor, care au 
țat în ultimele minute careul 
vers, și încris cele d'ouă goluri 
regulamentare. Atunci, însă, 
prea tîrziu...

Mircea M. IONESCU

dar 
nici 
for- 
ad- 
ne- 
era

UN SINGUR ȘUT PE POARTĂ Șl... 2 PUNCTE
STEAGUL ROȘU 1(0) 
STEAUA 0(0)

BRAȘOV, 15 (prin telefon)
Steagul roșu vrea să se impună 

de la început, practicînd un joc vi
guros, în viteză, cu care se instalea
ză ferm în jumătatea de teren ad
vers. Gyorfi este căutat cu insis
tență, lansat și cînd e demar.cat si 
cînd nu e, de parcă singura cheie 
a golului s-ar afla la el. Dominare

care a lovit bara și a fost degajat, 
apoi, de un fundaș.

La reluare, jocul e ceva mai echi
librat, se desfășoară într-un tempo 
mai ridicat. Oaspeții devin mai peri
culoși în atac și în min. 56 și 73, 
I. Mureșan ratează două bune si
tuații, iar în min. 75 Lăzăreanu blo
chează curajos la picioarele aceluiași 
r.tacant. în plină dominare a mure
șenilor, Anca îl găsește cu o pasă 
precisă pe V. MUREȘAN, în interio
rul careului, și acesta trimite plasat, 
jos, la colț, stabilind scorul final. 
Ultima ocazie a meciului a avut-o 
Uifăleanu (min. 83), cînd a trimis, 
de la 5 m, balonul peste poartă, cu 
capul, deși nu era jenat de nimeni.

Gheorghe NERTEA

80 DE MINUTE DE MEDIOCRITATE
PETROLUL
POH.TIIWIȘOĂRA O

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon)
Greu de realizat cum o formație care 

își surclasase cu șapte zile în urmă 
adversara n-a mai fost capabilă să se 
apropie de imaginea ei. in fața unei 
partenere fără pretenții deosebite. Pe
trolul n-a putut învinge Politehnica Ti
mișoara pentru că a evoluat cu o inex
plicabilă crispare, cu vigoare - și fante
zie înjumătățite față de etapa prece
dentă.

CÎND APĂRAREA NU TINE PASUL...
Stadionul U.T.A, : teren bun ; timp excelent ; spectatori, peste 13 ooo 

Au marcat « BROȘOVSCHI (min. 17) si SUN (min. 31). Raport de cornere t 
8—11. Raportul șuturilor la poartă : 13—13 (pe spațiul porții : 5—7).

U.T.A. : IORGULESCU — Birău, Kukla, POJONI, Purlma (min. St : 
Ghiță) — Sehepp, Domide — AXENTE, Broșovschi, KUN, Trandafllon (min. 
«3 i Sima).

C.S.M. î Hies — Ologeanu, Georgevici, KISS, Rednie — Nestorovlct, 
BELDEANU — ATODTKESKI, Voinea (min. 71 ; Căprioru), Doru Popeecu 
(mln. M : Pușcaș), florea.

A arbitrat : nOMEO STlNCAN »**, ajutat de I. Dancu șl V. Tom» 
(toti din București).

Cartonașe galbene t Agente, Blrău, Nestorovici.
Trofeul Petschovschi i 9.
La tlneret-reserve ; 2—2 (2—0).

Do- 
ară- 

la 
se 
cu

ea avea să-1 coste două stele: 
ru Popescu trece de Pojoni, 
deanul cade, Iorgulescu iese 
plonjon, dar cînd reșițeanul 
pregătea să șuteze, este prins
mîna, de picior, de Pojoni.. Penal
ty, clar,, dar arbitrul face semne 
largi pentru ca jocul să continue' 

Repriza secundă debutează cu 
două ocazii bune la cele două

porți (Beldeanu și Domide, ultimul 
contrat „in extremis" de George
vici), după care apărarea reșițea- 
nă — parcă vrînd să confirme di
ferența vizibilă de clasă dintre ea 
și celelalte compartimente ale 
C S.M.-ului — comite o nouă greșea
lă. lăsîndu-i nemarcați în careu pe 
înaintașii gazdă. Arente sprintează 
pe dreapta, centrează excelent si

KVN introduce cu capul balonul 
în plasă: 2—0. Oaspeții resimt din 
plin lovitura. U.T.A. joacă acum 
dezinvolt, dar după alte 15—20 de 
minute se stinge șl inițiativa trece 
din nou de partea echipei din Re
șița. La poarta lui Iorgulescu este 
un adevărat bombardament (min.
70 — șut Fiorea din plonjon, por
tarul arădean acordă corner; min.
71 și 74 violente șuturi ale lui Bel- 
deanu, ultimul bară; min. 84, Puș
caș ridică din 10 m balonul peste 
bară). Oaspeții nu vor obține însă 
decît ,.. cornere, unul după altul, 
statistica noastră demonstrind la 
toate capitolele o superioritate a 
reșițenilor! Și meciul se încheie cu 
o victorie necesară ca aerul pen
tru U.T.A. dar diferența de scor 
este nereală față de situația de pe 
teren...

Politehnica a jucat pe cartea sigură 
a apărării aglomerate, din care, cu to
tul sporadic, au țlșnit contraatacuri mai 
mult sau mai puțin periculoase (Bun- 
gău, în min. 57. a înălțat mingea peste 
poarta goală, din apropiere, spulberînd 
singura mare ocazie de gol a oaspeți
lor). Păltinișan și Mehedințu și-an luat 
în serios rolul de „libero" (primul în 
spatele celălalt în fața fundașilor), în 
propria jumătate de teren s-a aplicat 
marcaj om la om. atenția la „dublaj" 
a fost intensă, Bojin, Bungău și Floa- 
reș. cu schimbul, au efectuat contra
atacurile sumare de care aminteam. Fot
bal inestetic desigur, dar eficient, căci 
Petrolul n-a găsit decît în două mo
mente poteca de gol (min. 36. bară a 
lui Dincuță : min. 38. după altă lovitură 
în bară a aceluiași jucător, Pîrvu reia 
imprecis de lîngă o poartă nepăzită !).

La început, față în față cu un careu 
aglomerat, ploieștenii s-au gîndit că cen
trările înalte (pe partea iul Pisău) ar 
fi soluția optimă pentru a învinge. De
tenta lui Păltinișan și salturile acroba
tice ale lui Jivar. le-au schimbat însă 
repede hotărîrea. Au urmat atacuri vag 
combinative, pe mijlocul terenului, 
forma slabă a ataeanților centrali 
aglomerarea spațiului de către 
torll Politehnicii •
țille ofensive.

Care a putut fi 
cestel tntîlnlrl In _ _____ ______  .
haotic, fragmentat, legănat pe valurile 
hazardului, „salutat", in final, de o sin
gură torță, stingheră și ironică, în mij
locul a 14 000 de spectatori nemulțu
miți.

Ion CUPEN

le-au anihilat

dar 
Și 

apără- 
inten-

al a-

*

Dumitru GRAUR

tabloul general _ ...
condițiile arătate ? Joc

Stadionul Petrolul î teren bun : 
timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv 14 000. Raport de cornere : 7—J.
Raportul șuturilor la poartă : 10—10 
(pe spațiul porții : 8—1).

PETROLUL î Rămureanu — Gru
ber, CIUPITU, Crîngașu, Mureșan — 
ISTRĂTESCU (min. 59 : Dobre), An- 
geleseu — Pisău, Dincuță, ptrvu, E- 
paru (min. 32 : Zamfir).

POLITEHNICA : JTVAN — MiOC. 
PALTINISAN, Amăutu, Maier — 
MEHEDINȚU, Șchiopu (min. 46 : Sur- 
dan) — Floareș, Lața, Bojin, Bun- 
gău.

A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 
aiutat la linie de A. Pop 

(Ciul) și N. Iliescu (Brașov).
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—1 (0—1).

Stadionul Tineretului : teren foarte bun ; timp excelent; spectatori, 
aproximativ 12 000. A marcat : PESCARU (min. 85). Raport de cornere : 10 2. 
Raportul șuturilor la poarta : 3—5 (pe spațiul porții : 1—1).

STEAGUL ROȘU : Adamache — ANGHELINI, jenei, Olteanu, Rusu — 
PESCARU, Cadar — Anghel (min. 65 : Papuc), Ghergheli, șerbănolu. GYORFI.

STEAUA : Haidu — lovănescu, Smarandaehe, Sameș, N. Ionescu — 
DUMITRU, I. ION — Pantea (min. 25 : RĂDUCANU), iordănescu, Năstase, 
Tătarii

A arbitrat M. ROTARU (Iași) *★**, ajutat la linie de I. Soos (Tg. 
Mureș) șl N. Barna (Tîmăveni).

Cartonașe galbene : Ion ion, Șerbănoiu, Anghellnl, N. Ionescu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—1 (0—1),

a echipei gazdă, un cor- 
șase, dar pe spațiul porții 
nu putem consemna nici

insistentă 
ner, două, 
lui Haidu 
un șut.

In min. ... — .
culos al Stelei, prin Răducanu-Năs- 
tase, ultimul scăpat de fundașii cen
trali adverși nemaiputînd fi oprit 
decît prin fault la marginea careului 
Un bou prilej de întrerupere a jo
cului, de vociferări și tîrguieli ale 
jucătorilor, de parlamentări ale ar
bitrului. Iordănescu se face, în sfîr- 
șit, remarcat în această primă re
priză (min. 30) scoțînd un balon din 
propria suprafață de pedeapsă și 
căzînd apoi pe el. Noroc că nu se 
afla nici un adversar pe lingă el I 
Un minut mai tîrziu, Ghergheli ra
tează cea mai clară ocazie a forma
ției sale, șutind defectuos de 
14 m.

Sterilitatea jocului practicat 
stegari este cronică. Cu un sfert 
oră înaintea finalului ei nu trăse
seră nici un șut pe poartă, o singură

19 primul contraatac peri-

la

de 
de

*

minge — expediată de Rusu în min. 
62 — zburînd în peluza din spatele 
porții Iui Haidu. Echipa bucureștea- 
nă se mulțumește cu ieșiri spectacu
loase din apărare, linia mediană — 
Dumitru-Ion Ion-Răducanu — avînd 
atu-ul tehnicii. Acest trio a reușit să 
mențină echilibrul în teren, în ciuda 
dominării teritoriale a brașovenilor. 
Steagul roșu nu dădea prea mult de 
furcă liniei de fundași militare și, 
după toate probabilitățile, n-ar fi în
scris dacă Haidu nu ar fi greșit flagrant 
în min. 85, la lovitura liberă execu
tată de PESCARU, de la aproximativ 
30 m, lăsind balonul să treacă pe 
lîngă el in mijlocul porții : 1—0.

Ne-am amintit în acel minut că 
pe tușă se afla componentul lotului *- 
național, Iordache.

Astfel, Steagul roșu, deși a domi
nat, a ciștigat cu un singur șut pe 
poartă, iar Steaua a pierdut (neme
ritat) datorită gafei ultimului său 
apărător.

Paul SLAVESCU

VICTORIE MERITATA,4

MECI DE VALOARE SCĂZUTĂ

BACĂU, 15 (prin telefon)
La startul confruntării lor, 

două combatante se găseau în 
diții de a aborda întrecerea 
diferite una de cealaltă. Sport 
beneficia de avantajul terenului

ceie 
con- 
mult 
Club 

_______ ___ ______ j_. _______ și 
putea alinia o formație completă, în 
care forma bună a lui Dembrovschi 
și dorința generală de reabilitare a 
echipei constituiau principalele pre
mise ale flnui succes în perspectivă ; 
F.C. Argeș, la rîndul său, marcată și 
de grijile apropiatului examen oficial 
de la Istanbul, apărea handicapată 
de lipsa cîtorva titulari șl, deci, în 
imposibilitate de a alinia cel mai bun 
unsprezece.

In această situație băcăuanii și-au 
valorificat șansa hîrtiei șl au cîștigat 
pe merit, Ia capătul unei partide care 
în ansamblu nu a depășit mediocri
tatea. Intîlnirea are o primă jumăta
te de oră anostă, de prelungită ta
tonare, în care balonul se plimbă 
lent, plictisit, mai mult la mijlocul 
terenului. Pe acest fundal, lipsit de 
culoare, Pană are totuși o mare oca- 
xle de a înscrie, dar se sperie parcă 
singur față-n-față cu Stan si ratează, 
în continuare, greșelile abundă de 
ambele părți, oaspeții abuzează de 
trimiterea mingii Ia poartă șl la un 
moment dat chiar (min. 31) IVAN, 
uitînd aproape sensul de atac al 
propriei echipe, înscrie... pentru 
Sport Club, trimițînd mingea puter
nic în gol pe lîngă Stan. A fost și 
singurul șut pe spațiul porții în în
treaga repriză. Jocul se mai „încinge" 
puțin după deschiderea scorului și 
în min. 37, la o acțiune de atac 
băcăuană, Băluță este faultat în 
careu. Arbitrul însă mută locul de 
executare a loviturii la marginea 
suprafeței de pedeapsă. '

Aspectul jocului se schimbă întru
câtva în bine, după pauză. Oaspeții 
se arată ceva mai mult în ofensivă,

Stadionul 23 August ; teren bun ; 
timp excelent ; spectatori, aproxima
tiv 10 000. Au marcat : IVAN (min. 
31 — autogol), MUNTEANU (min. 
77). Raport de cornere : 6—8. Rapor
tul șuturilor la poartă : 12—6 (pe 
spațiul porții : 3—2).

SPORT CLUB : GHIȚĂ — Marga- 
soiu, Catargiu, Velicu, Volmer — 
HRITCU, Duțan — Pană (min. 84 : 
Pruteanu), DEMBROVSCHI. Enescu 
(min. 57 : Munteanu). Băluță.

F. C. ARGEȘ : stan — Pigulea.
Cîrstea (min. 75 : Ciolan), VLAD 
Ivan — MUSTAȚEA, Olteanu, Pre- 
purgel (min. 77 : Roșu) — Radu, DO
BBIN, Jercan.

A arbitrat -. G. BLAU (Timișoara) 
★ ajutat de A. Grigoreseu și
C. Iofciu (ambii din București).

Cartonașe galbene : Cîrstea, Ghiță 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—1 (0—0).

domină ușor și au cîteva ocazii de . 
goi : Radu (min. 52) și Jercan (min. 
66), dar de fiecare dată Ghiță ‘are 
intervenții salutare. Sport Club preia 
către finalul întîlnirii inițiativa și 
forțează cu hotărire majorarea sco
rului. Ceea ce și reușește prin MUN
TEANU (min. 77) autorul unui șut 
de Ia marginea careului de 16 m. 
Și cu acest gol conturile sînt practic 
încheiate, deși au mal rămas 13 mi
nute de joc și F.C. Argeș s-a aflat 
de cîteva ori în situația de a înscrie.

Mihal IONESCU

Ieri, In Divizia B

CARPATI BRAȘOV - CHIMIA
RM. VÎLCEA 0-1 (0-0)
Ieri, la Brașov. în cadrul etapei a 

Vl-a a Diviziei B s-a disputat partida 
dintre Carpați Brașov și Chimia Rm, 
Vîlcea. ‘ Victoria a revenit formației vît- 
cene eu scorul de 1—0 Unicul punct al 
partidei a fost înscris de Cincă (min. 65).
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