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LA BALCANIADA DE HALTERE, DE LA ATENA

CAMPIONII OLIMPICI
N-AU PUTUT TRECE

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL MASCULIN

Duel pentru balon între Niță și Broșovschi (in centrul imaginii), sub privirile lui Schepp și Strîmbeanu. (Fază 
din meciul U.T.A. — „U” Craiova, 1—0) ' Foto : V. BAGEAC ,

„ȘAISPREZECIMILOR"

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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• Echipa României pe locul II 
în clasamentul pe națiuni • Bilanțul
sportivilor noștri: 5 medalii de aur.

18 de argint și 4 de bronz
telefon, de laATENA, 21 (prin 

trimisul nostru).
Cea de-a V-a ediție a Balcaniadei 

de haltere s-a încheiat ca un fru
mos sucpes al sportivilor români. 
In liltimele întreceri, la categoriile 
grea* și "suțier-gi‘eâ, halterofilii no
ștri au cucerit alte două medalii de 
aur și titlul de campion balcanic 
la categoria grea. Clujeanul Spi
ridon Herghelegiu a realizat o fru
moasă performanță dispunînd de 
bulgarul St. Kraicev, cu ani m ur
mă recordman mondial de juniori. 
Incadrindu-se într-o luptă tactică 
bine gîndită, sportivul nostru a for- 
țadjmai mult victoria asupra repu
tatului halterofil bulgar decit re
zultatul în sine. în sfîrșit, la super- 
grea Vasile Deac s-a clasat pe lo
cul al doilea, cucerind trei meda
lii de argint.. De fapt, el nici nu 
putea realiza un palmares mai 
mare în fața bulgarului D. Tram- 
buradjev, campion absolut al Bal
caniadei, care a uimit asistența 
prin cele 215 kg la „aruncat".

Și acum cîteva amănunte privind 
desfășurarea întrecerilor sportivilor 
noștri la ultimele două categorii de 
greutate. La smuls, Spiridon Her
ghelegiu a r^tat prima încercare 
la 135 kg, dar a ridicat bara la 
cea de a doua. A încercat apoi 
142,5 kg fără să reușească. La sti
lul aruncat el a ridicat mai întîi 
175 kg, apoi 182,5 kg cîștigînd ast
fel întrecerea. Trebuie să mai spu-

Confirmînd buna comportare din 
partida anterioară, selecționata se
cundă a țării noastre a pus serioa-

U.R.S.S. — ROMÂNIA B
23—14 (8—8)

PROGRAMUL DE AZI

nem că el a avut două tentative 
la 197,5 kg — această reușită ar fi 
însemnat un nou record național — 
dar a ratat de fiecare dată. Vasile 
Deac a intrat, la smuls, la 140 kg, 
a izbutit dar, a ratat apoi, una 
după alta, la 147,5 kg. La aruncat, 
el a început concursul la 170 kg, 
a reușit și 177,5 kg, dar bara în
cărcată pînă Ia 185 kg nu a mai 
putut fi fixată deasupra capului.

Comportarea echipei noastre o 
considerăm bună, întrucît la acea
stă ediție a Balcaniadei halterofi-

Ion OCHSENFELD

(Continuare tn pag. a 3-a)

DE ECHIPA R.D. GERMANE
CLUJ, 21 (prin telefon). Cea de a 

doua rundă a „Trofeului Carpați" 
la handbal masculin a fost primită 
cu un interes crescut, atît de spe
cialiști, cît și de spectatori, în pro
gramul ei figurînd partide de veri
tabilă atracție.

și Kravțov pentru U.R.S-S., respec
tiv Pantîru (5), Palko (3), Filipescu 
(2), Odae (2), Hornea și Drăgăniță. 
Au condus H. Carlsson și O. Nil- 
son (Suedia).

IUGOSLAVIA — R. I). GERMANA
20—20 (9—12)

ÎN ETAPA

ll

ora 17 :
ROMÂNIA b—iugoslavia 

ora 18,15 :
U.R.S.S.—DANEMARCA 

ora 19,30 :
ROMÂNIA—R.D. GERMANA

începutul întîlnirii a aparținut 
formației R. D. Germane, care a 
vrut să dovedească după înfrînge- 
rea din ajun că rămîne, totuși. în 
cursa pentru primul loc. Handba- 
liștii dip R. D. Germană au avut 
avantaj mare, chiar decisiv 9—4 
(min. 15), 10—5 (min. 18), dar pe 
măsură ce sistemul defensiv al Iu
goslaviei a început să funcționeze, 
diferența s-a redus treptat. în re
priza secundă campionii olimpici 
se mențin la un gol în spatele ad-

Câlin ANTQNESCU

lată rezultatele

București :

Craiova :

Pitești :
Rm. Vîlcea
P. Neamț :

k
C.S.M.
U.T.A.
A.S.A.

DELTA

REȘIȚA

TG. M.

TULCEA

CHIMIA RM. V.

F.C. ARGEȘ
: POLI. T1M.

S.C. BACĂU

înregistrate ieri :

— POLI IAȘI 2—1 (1—1)
— ,,U“ CV. 1—0 (1—0) 
— GLORIA

BUZĂU 2—1 (0—1)
— ELECTROPUTERE

(0—0, 0—0)

0—0,
4—2

C-ȚA 3—2

0—0)
(C-2)
(2-1)

Sibiu : JIUL

Oradea : „U" CLUJ

S. N. OLTENIȚA 
SPORTUL STUD.

Sighișoara :

Tîrgoviște :

OLTUL SF. GH.

(1-1)

STEAUA

6—0
1—0

£—0

(5-0)
(1-0)

se probleme puternicei reprezenta
tive a U.R.S.S. Jucătorii români au 
avut inițiativa la începutul parti
dei, conducînd cu 1—0, 2—1 și 3—2, 
pentru ca abia după zece minute 
de joc oaspeții să preia avantajul : 
4—3. Acest lucru nu a diminuat, 
însă, cu nimic, din ambiția formației 
noastre secunde. în partea a doua 
a meciului capacitatea fizică și for
ța de joc a handbaliștilor sovietici 
își spun cuvîntul. ei realizînd o 
victorie destul de muncită. Au mar
cat : Kulev (5). Mahorin (4), Maxi
mov (4), Panov (2), Cikalaev (2), 
Usatîi (2), Oganezov, Lagutin, Iljin

/Continuare tn pag. a 4-a)
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,Ploiești : PETROLUL

2—0
— RAPID

4—3 (0—0,
— C.F.R. CJ.
— F.C.
— ST. ROȘU

5-4 (2—0, 2—2, 2—2)
— C.F.R. PAȘCANI

2—0 (0—0)

C. Turzii : MINERUL B. M.

— PARTiZ. BACĂU
2—1

— STĂRUINȚA 
ALE5D

— DINAMO
— DACIA 

ORĂȘTIE
— STIINTA

PETROȘANI 1—0'0 0
— POIANA

CIMP1NA 3—0 (1—0)
— GLORIA

BISTRIȚA 1—0 (0-‘0)

pagina a 4-a cronicile celor 16 partide.

DIN 440 DE SECȚII DOAR 110 AU CONTAT
V

ÎN ACTIVITATEA DE PERFORMANȚA I
e L.C.E.A. Cimpulung Muscel - numai

atletic al

DOI român!
TUDOR PETRUȘ ’ - ȘI IONICĂ POP (*)

PRIMII CAMPIONI BALCANICI LA SCRIMA

figurează in clasamentul 
al nici unei

cu juniori - pe primul loc
Oltul deține

® 8 județe nu

prezențe
anului, iar

in arena
tristul record

competițională

Am mai spus-o și cu alte prile
juri : marele avantaj ai atletismului 
este acela eă' oferă posibilitatea să 
se opereze cu cifre, rarg .— ca și 
formulele ăîn chfniie sau 'matemati
că au o circulație mondială. înșirui
te sau încadrate în coloane, cifrele 
atletismului invită la alcătuirea a 
tot felul de statistici, la comparații, 
la discuții și — firește — la conclu
zii. Acest mare .și incontestabil a- 
vantaj ni s-a’ părut, paradoxal, un 
dezavantaj atunci cînd ne-am pro
pus elaborarea materialului de față. 
Doream ca acum, la sfîrșit de sezon 
competițional, să întocmim o ierar
hie cît mai exactă a potențialului 
secțiilor de atletism din cluburi și 
asociații, scoli sportive și licee, cen
tre atletice etc. Ei bine, tocmai șirul 
nesfîrsit al cifrelor — situate în do
menii ' complet diferite, imposibilita
tea de a le compara 
fost (pentru simplul 
există precedentul în

mare 
situații. Pentru a 

face o apreciere cît de cît reală este, 
în mod obligatoriu, necesar sȘ ții 
seama de varietatea de condiții în 
care trăiesc și se dezvoltă, să zi
cem, două secții : una din București, 
alta de la Iași, una din Cîmpulung 
Muscel, alta din Movila Miresii, de 
numărul de cadre de specialiști cu 
care sînt încadrate, de baza mate
rială de care dispune fiecare, de 
posibilitățile de selecție pe care ' le 
au la dispoziție,. de buget etc. pînă 
la sprijinul direct, 
care-1 oferă consiliul 
al unității sportive

muri sportive, 
diferențiere i

, există o foarte 
de

am urmărit-o avind drept criteriu 
listele celor mai buni 10 atleți și 
atlete din ’73, atribuind în ordinea 
locurilor 10 p, 9 p, 8 p..v 1 p.

3. An» luat, de asemenea, în evi
dență rezultatele complete (cite opt 
de probă) înregistrate la campiona
tele republicane, in probele oficiale. 
In mod-r.special nu ne-am mărginit 
doar Ia campionatele seniorilor, ci 
am ales pentru completarea bilanțu
lui general și pe cele ale juniorilor

I, II și III, tocmai pentru, a'na -„în
gusta" aprecierea și a nu-i exclude 
pe acei antrenori sau profesori care 
au ca preocupare principală crește
rea atleților tineri, a juniorilof. 
N-am inclus însă în statisticile noas
tre, în mod deliberat, diversele cam
pionate republicane pe teren acope
rit, pentru că — cel puțin pînă a- 
cum — nu toate secțiile au posibili
tatea să-și pregătească reprezentan
ții, în condiții corespunzătoare, pen
tru concursurile de sală.

Am mai avut în intenție să punc
tăm, de asemenea, secțiile cu cele

Romeo VILARA

(Continuare tn pag a 2-a)

Campionul balcanic al anului trecut, 
la limită în fața bulgarului Nikolov

Ion Pop (stingă), în asaltul câștigat 
Foto : Vasile BĂGEAC

cu ceea ce a 
motiv că nu 

r_______ materie) au
constituit un obstacol ce, la un mo
ment dat, ni s-a părut imposibil de 
depășit.După mai multe consultări cu di
feriți specialiști ai atletismului noș- 
tru, după o analiză globală a acestui 
sport am ajuns la concluzia, că pen
tru întocmirea, chiar -la modul' ge
neral, a unui clasament din care să 
reiasă modul în care-și desfășoară 
activitatea secțiile de atletism tre
buia pornit de la cîteva idei princi
pale, exprimînd. de fapt, complexi
tatea de probleme specifice existen
ței acestui sport. Ca și în alte ra-

nemijlocit, pe 
de conducere 

___ ... ____ din care fac 
parte respectivele secții, pînă la cel 
al organelor sportive, de învățămînt 
locale.

A ține seamă de toate aceste as
pecte pentru întocmirea clasamentu
lui de mai jos, este, indiscutabil, o 
treabă care ne depășește posibilită
țile, oricîtă bunăvoință am fi dis- 

.pusi să acordăm acestei activități. 
De aceea, chiar cu riscul unor im
perfecțiuni, am stabilit limitele ur
mătoarelor coordonate.

1. Numărul atleților clasați între 
primii 20 de pe continent, în anul 
1973, la seniori și la juniori. în felul 
acesta am urmărit ideea marii per
formanțe care, firesc, își găsește loc 
în bilanțurile internaționale. Am a- 
cordat cite 20 de puncte pentru pri
mul clasat la 
cind punctele 
cui 20.2. Performanța de nivel republican

fiecare probă, descres- 
pînă la 1 p pentru Io

ILIE NĂSTASE ISI SERBEAZĂ
VICTORIA CU CEI OE ACASĂ

Ne-a făcut plăcere să pășim în 
sala recent renovată a complexului 
sportiv de la Floreasca.

împărțiți în patru grupe de cîte 
patru trăgători, floretiștii au apă
rut primii pe planșe și reprezen
tanții țării noastre ne-au oferit sa
tisfacția de a-i vedea absolvind cu 
toții primul episod al competiției 
lor. Cel maț eficient dintre ei s-a 
dovedit P. Kuki care a cîștigat cele 
trei asalturi cu același scor (5—2) : 
la Hartig (Iugoslavia), Todorov (Bul
garia) și Tan (Turcia). Colegul său 
de club C. Moise a realizat și el 
o suită de trei victorii : cu 5—2 la 
Erdem (Turcia), cu 5—3 la Malcev 
(Bulgaria) și la Markov (Iugoslavia). 
T. Petruș a pierdut asaltul cu im
petuosul Bakîrdos (Turcia), dar a 
cîștigat în fața lui Loncear (Iugo
slavia) cu 5—1 și a lui Begov (Bul
garia) cu 5—2. Printr-un eșec — în 
asaltul cu iugoslavul Kovacici — a 
trecut și P. Buricea dobîndind ca
lificarea în semifinale datorită vic
toriilor realizate asupra lui Niko
lov (Bulgaria) cu 5—1 și a lui Oz- 
bec (Turcia) cu 5—3.

In semifinale — firesc — lupta 
s-a înăsprit și pentru desemnarea

de al 6-lea participant la fi- 
a

celui 
nală 
grupa 
Petruș.
minat cap de serie, dar ceilalți 
trei concurenți (Malcev, Todorov, 
și Hartig) au suportat un baraj în
cheiat cu succesul, lui Malcev. în 
această fază a întrecerii, Petruș a 
dispus de Malcev cu 5—4, de Har
tig cu 5—2 și de Todorov cu 5—0. 
La fel de activ s-a dovedit și săt- 
măreanul Moise care a întrecut pe 
Begov cu 5—2, iar pe Erdem și Bu- 
ricea cu 5—3. Acesta din urmă a 
obținut victorii la Begov (5—2) și 
Erdem (5—1) calificîndu-se și el 
în finală. P. Kuki, campionul bal
canic al anului trecut, a pierdut 
la Bakîrdos (2—5), dar și-a asigu
rat calificarea cu victoriile la Ko- 
vacici (5—1) și Nikolov (5—3). Ce
lor patru sportivi români li s-au 
alăturat în finală floretiștii bulgari 
Nikolov și Malcev,

fost necesar un baraj în 
dominată categoric de T. 
Cu trei victorii, el a ter-

Sebastian BONIFACIU
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

I activității
sportive 
ae masă

de curs, întreceri de volei și bas
chet. în intenția conducerii școlii 
se află crearea unei secții de bas
chet ale cărei echipe să participe 
la întrecerile organizate pe. plan 
local. La realizarea acestei lucrări, 
un merit deosebit revine directoru
lui școlii. Emil Pătcaș
Ștefan VIDA — corcsp. județean

• Pentru a doua oară consecutiv, învingător în Marele 
Premiu al Federației internaționale de tenis — 610 puncte.

• 15 turnee cîștigatc, dintre care 7 pentru Marele Pre
miu : Roland Garros (cat. AA), Roma și Barcelona cat. AI), 
Gstaad, Cincinnati și Coubertin (cat. B), Queens Londra 
(cat. C).

• Cîștigător al Circuitului Mediteranean de primăvară 
(Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Florența).

• Cu echipa României, in semifinala Cupei Davis’73.

O NOUĂ SALĂ DE SPORT 
LA TIREAM

Prin transformarea unui cămin 
cultural vechi și efectuarea unui 
mare volum de lucrări de moder
nizare a acestuia — realizate prin 
muncă patriotică — s-a inaugurat, 
recent, ia Tiream (jud. Satu Mare) 
o frumoasă sală de sport destinată 
activității elevilor din localitate. 
.Noul obiectiv sportiv are o supra
față de aproape 150 metri pătrați 
și Va putea găzdui. în afara orelor

CU OCAZIA DESCHIDERII 
CASEI PIONIERULUI 

DIN BUȘTENI...

...a avut loc o frumoasă acțiune 
sportivă de cros la care au partici
pat 480 de pionieri și școlari din 
Azuga, Poiana Țapului și, bineînțe
les. Bușteni, lată primii trei cla
sați: 1 000 mfete: 1. Georgeia Dra- 
gu, 2. Mariana Dascălu. 3. Cristina 
Gavrilă ; 2 000 m băieți : 1. Tudor 
Stănescu, 2. Aurel Curcan, 3. Gheor
ghe Tudor. La celelalte categorii 
s-au evidențiat Adriana- Iordache,

ÎN ORGANIZAREA TURISMULUI DE MASA?
- Concluzii pe marginea unor vizite efectuate in instituții și întreprinderi din țară

• „în scopul organizării și orientării activității sportive de masă în aer liber, se va pune un accent
mai mare pe excursii, drumeții, serbări cîmpenești, mers pe bicicletă..."

• „In toate întreprinderile și ‘ instituțiile, organele sindicale, împreună cu organizațiile U.T.C. și 
oficiile județene de turism vor sprijini asociațiile sportive pentru a dezvolta in cadrul acțiunii «Amicii dru
meției»» turismul de masă activ, organizind săptămînal drumeții, excursii pe jos, ^cu bicicleta, . pe schiuri...^

• Sindicatele și asociațiile sportive vor organiza Ia sfîrșit de săptămină pentru salariați și membru
lor de familie excursii la diferite zone de agrement..."

(Din PLANUL DE MASURI AL C.C. AL U.G.S.R. PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA Șl CONTINUA 
DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA, TURISM, SPORT DE MASA Șl DE 
PERFORMANȚA IN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII)

P.C.R., de unde am extras cîteva 
citate, să nu-și cunoască importan
tele atribuții ce le revin pe linia 
turismului de masă. Rămîne de 
văzut, însă, în ce măsură factorii 
de resort din întreprinderi și insti
tuții își joacă -rolul de organizator 
al acestei activități, de mobilizator 
al unui număr Cît mai sporit de 
salariați. Problema poate avea și 
un alt aspect. Ne referim la valo
rificarea largului cîmp de acțiune 
din acest domeniu, fapt care per
mite nenumărate inițiative locale, 
dirijate spre mărirea ariei de prac
ticare a turismului activ. Privind 
lucrurile și din acest punct de ve
dere, sarcinile Și atribuțiile asocia- ' 
țiilor sportive sindicale 
egală măsură, în funcție 
țiile existente, de tradiții 
ferințele membrilor lor. 
mări, așadar, din aceste 
vedere, coordonatele activității pe 
linie de 
sportive 
rînd

Fără îndoială, întrebarea cuprin
să în titlul rubricii de astăzi are 
un pronunțat caracter retoric. Nu 
credem că pot să existe asociații 
sportive sindicale care, dată fiind 
existența Planului de măsuri al 
C.C. al U.G.S.R., plan alcătuit pe 
baza Hotărîrii Plenarei C.C. al

Magda Erdely, Maria Ruxandra, 
Ion Iugu, Constantin Păișan, Sorin 
Pințoi sa.

Marius ZBARCEA — coresp.

CAMPIONATUL LICEULUI 
DIN RUCÂR

de 
cu 
N. 

s-a

cresc în 
de condi- 
și de pre- 
Vom ur- 

puncte de

turism Aale unor asociații 
sindicale vizitate de cu-

Sub conducerea profesorului 
educație fizică Stclian Cosma și 
sprijinul efectiv al directorului 
Zaharescu, la Liceul din Rucăr 
dat startul unui interesant campio
nat cu întreceri pe clase, ani și fi
nală pe școală, la cros, volei și 
fotbal. Participă la întreceri peste 
400 de elevi și eleve, remarcîndu-se 
pînă în acest moment Maria Birloiu, 
Nicoleta Ancu și Maria Bălan, Pa- 
vcl Vorovenci, Gheorghe Barbu și 
Gheorghe Pavel. întreceri la ace
leași sporturi au fost organizate și 
cu școlile similare din localitățile 
Podul Dîmboviței și Draeoslavele.

Ilie FEȚEANU — coresp. județean

LĂUDABILĂ POSTURAINTR-O
DE ORGANIZATOR TURISTIC...

... am putut încadra eforturile fă
cute de comisia de turism a aso
ciației Locomotiva, a Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor din Capitală, de președintele 
ei, Mircea Cîmpeanu, de comitetele 
U.T.C. ce ființează în această in
stituție. în cadrul a 70 de acțiuni 
(executate numai pe trasee interne),

au participat la excursii aproxi
mativ 6 000 de salariați de toate 
vîrstele. Localitățile și, mai ales, 
cabanele de pe Valea Prahovei, 
Poiana Brașov, Doftana, Hidro
centrala de pe Argeș, Cheia, Mu
zeul de istorie a P.C.R. 
obiective des vizitate 
de excursii. Așadar, 
semna săptămînal cel 
cursie cu aproximativ 
țeni, fapt care se înscrie plenar în 
coordonatele și cerințele Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. Succesul 
poate fi pus pe seama preocupă
rilor susținute ale membrilor co
misiei turistice a asociației (2 pen
tru turismul intern, 2 pentru cel 
extern, un responsabil cu propa
ganda), la care se adaugă pasiu
nea Și munca depusă la nivelul 
comitetelor sindicale ale secțiilor și 
serviciilor (printre care îi notăm, 
exemplificativ, pe Anișoara Neacșu, 
Ion Ispas, Alexandru Nedelcu, 
Nicoiae Ionescu etc.). O bună pro
pagandă pentru turism este asigu
rată prin afișele alcătuite (multe) 
cu bun gust, atractive, expuse în 
locuri vizibile, la intrările princi
pale Și în lifturi sau montajele de 
fotografii făcute în diferite ex
cursii. Printre alte inițiative notabile 
ale asociației Locomotiva mai poate 
fi amintită și testarea în ultimul tri-

au fost 
de amatorii 
putem con- 
puțin o ex- 
60 de cetă-

Rubrică realizată de 
Radu riMOFTE

(Continuare In pag, a 3 a)

— Felicitările, aplauzele festive, 
pe care le merită un mare învin
gător, ți le adresează azi, prin co
loanele ziarului nostru, toți iubito
rii de sport din patrie. Spune-ne, 
dragă Ilie Năstase, cînd, în ce mo
ment, ai fost convins că ești de
finitiv în posesia laurilor ?

— Pentru mine, lupta s-a înche
iat de fapt la Paris, in sala Pierre 
de Coubertin, la 4 noiembrie. Du
pă ce-l învingeam pe Smith în fi
nală, totalul meu de puncte urcase 
la 573. Okker rămînea la 175 de 
puncte distanță, iar Newcombe la 
180. Teoretic, doar el, John New
combe, 
dacă ar 
vis și 
dispută 
totul. Ceea ce omenește 
sibil. Dovadă că a și pierdut la 
primul adversar întîlnit, Jiri Hre- 
bec... Eu am jucat, totuși, mai mult 
pentru siguranță, la Stockholm și 
la Londra.

— Cu coada ochiului 
probabil, ca un alergător 
lungă, la adversarii din 
rau rămași departe...

— Cînd lucrurile s-au

putea să mă mai ajungă, 
fi jucat totul — 
Johannesburg-ul, 
acum — și ar

Cupa Da- 
care se 

fi cîștigat 
era impo-

te uitai, 
de cursă 

urmă. E-

limpezit

cu totul, m-am oprit. De ultima 
mea „rezervă”, Buenos Aires, n-a 
mai trebuit să uzez. M-am întors 
acasă, pentru odihnă. Mai ales că 
am nevoie de forțe proaspete pen
tru închiderea sezonului, „Turneul 
campionilor", în decembrie.

— Cum îl vezi ?
— La Boston se va juca pe'„Ma- 

teflex", ca la Coubertin. Cred că 
sint avantajat. Dar turneul este 
foarte tare, parcă mai tare ca cel 
de anul 'trecut, de la Barcelona 
(n.n. cîștigat cu brio, în finală con
tra lui Smith). Sînt- toți cei de a- 
tunci, dar in locul lui Hewitt și 
Gimeno, mai slabi evident, joacă 
acum Newcombe, foarte periculos, 
sau Tom Okker, nu-i așa ?

— Spune-mi, ai vreun „complex 
Okker" ?

— Da de unde ! Okker e foarte 
bun. L-a învins de trei ori pe 
Smith, anul acesta. Ce zici ? Cu 
mine are 4—2, e adevărat. Dar de 
două ori l-am scăpat din mină de 
la mecibol... La Madrid aveam 5—2

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 3-a)
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SUCCESOR

generații.

valoroși
Siitonen

Unul din primele recorduri mon
diale ale anului a fost stabilit în 
proba de aruncare 
către americanul 
21.82 m. Performanța

ciocanului râmi ne o specialitate sovietică

RETROSPECTIVA ATLETICA 1973 (VI)

SULIȚAȘUL GHEORGHE MEGELEA

• Aruncătorii noștri in progres, dar „greutatea" se urnește... greu
• Klaus Wolfermann confirmă titlul olimpic • Aruncarea

a greutății de 
AI. Feuerbach : 

---------- ,j „fanaticului" 
Al — „ani un singur gînd : să arunc 
cit mai departe, nu există limite 
pentru mine" — a pus capăt „erei 
Matson" și — spun unii — epocii de 
poezie în această probă.

i De remarcat că acest record a fost 
primit, cu destulă răceală, . conside- 
rîndu-se că el este rodul nu atît al 
calităților Iui Feuerbach cît al pro
duselor farmaceutice (anabolizante) 
pe care acesta nici nu neagă, de 
altfel, că le-ar utiliza.

în Europa, Briesenick este în con
tinuare vedeta nr. 1 a probei, adău
gind, la rîndul său, cîțiva centime
tri recordului continental pe care II 
deținea. Mai notăm eclipsa prelun
gită de formă a campionului olimpic 
Wladislaw Komar și intrarea în 
„club 21“ a cehoslovacului Jaroslav 
Brabec.

La aruncarea discului Ricky Brach 
s-a arătat cel mai constant în rezul
tate de peste 65 m. dar lucrul cel 
mai interesant ni se parc progresul 
masiv al finlandezilor, Pentti Kahma 
și Toukko fiind cei mai buni dintre 
ei. Se pare, totodată, că performan
tele vin, în această probă, odată cu... 
vîrstă, discul devenind o specialitate 
a atleților de peste 30 de ani...

Aruncarea ciocanului a fost cate
goric dominată de sportivii sovietici, 
cu trei atleți în primele trei poziții 
-— și 6. în primii 10 — „bătrînul" 
Bondarciuk (35 de ani) devenind a- 
proape un simbol al invincibilității...

Klaus Wolfermann și-a confirmat 
titlul olimpic la aruncarea suliței cu 
Un nou record mondial, reușind la 
Edinburgh și o victorie destul de ca
tegorică asupra lui Ianis Lusis, sull- 
țașul cu cel mai strălucitor palma-

res. Americanii au trei oameni în 
primele 10 locuri, iar finlandezii 6 
aruncători în primii 10 europeni I 
Nici nu e de mirare, proba de a- 
runcare a suliței fiind foarte popu
lară în țara lui Nevala și Kinnunen, 
unde se organizează concursuri de 
atletism numai cu această probă în 
program ! Deși Kinnunen se menține 
la un nivel bun. este evidentă schim
barea de generație, cei mai 
exponenți ai ei find Ilannu 
și Seppo Ilovinen.

-ir
Aruncările constituie (nuAruncările constituie (nu este un 

secret I) de multă vreme, punctul ne
vralgic al atletismului nostru mas
culin, și între ele, greutatea în mod 
deosebit. Doar doi aruncători peste 

derizoriu pe 
unul (juniori) 
o lungă listă 
care nici nu 

lume. Situația

17 metri — rezultat 
plan internațional —, 
peste 16 metri și apoi 
de performanțe cu 
poți... scoate capul în _ __  ___
nu este deloc roză nici în perspecti
vă, la nivelul juniorilor rezultatele 
fiind la fel de modeste. Așteptam 
mai mult în acest sezon de Ia Marin 
Iordan, care a progresat, este drept, 
dar nu în măsura speranțelor si a 
posibilităților. Să sperăm că, în a- 
cest an, va reuși să depășească 18 
metri, ceea ce — repetăm — nu în
seamnă totuși mare lucru pe plan 
european.

După un spectaculos record reali
zat în prima parte a sezonului. Iosif 
Naghi nu a mai izbutit în evoluțiile 
ulterioare să confirme performanța 
de 63,32 m, este adevărat, avînd și 
probleme de sănătate. Fapt îmbucu
rător, pe următoarele trei poziții 
găsim aruncători cu rezultate de 
peste 57 de metri — premieră în a- 
tletismul nostru — cel mai promiță
tor dintre ele fiind acela al lui Ion 
Zamfirache, antrenat de Ion Benga,

Nr. 760

FINALUL SEZONULUI PUGILISTIC 1973
Partidele România - Franța (tineret) și România - R. D. G. (juniori), 

adevărate examene de maturitate pentru

ROMÂNIA EUROPA

Gheorghe Mege
lea, vicecampion 
european de ju
niori, este unul 
dintre cei mai 
talentați atleți. ai 
tinerei

o pregătește și pe Argentinacel ce 
Menis.

La 
Stan a realizat un __  ____
țării în primul an de seniorat, dar a 
avut o evoluție destul de inconstan
tă, fiind învins de cîteva ori de Fr. 
Schneider.

în proba de aruncare a suliței am 
ieșit — în sfîrșit — din epoca „Bi- 
zim“, Juniorul Gheorghe Megelea îm
bunătățind un record de seniori care 
data din 1961. Megelea, un mare ta
lent al atletismului nostru a reali
zat totodată și un record european 
de juniori, seriozitatea și sîrguința 
în pregătire determinîndu-ne să-i 
prevedem, în continuare, ascensiuni 
spectaculoase. De altfel, la campio-

aruncarea ciocanului, Tudor
—11—. _.i nou record al

natele eupropene de juniori el a cu
cerit medalia de argint. Să notăm 
că alți trei aruncători — între care 
revelația Carol Raduly — au obținut 
rezultate în preajma graniței de 80 
m pe care o pot aborda, credem, în 
anul care vine...

Vladimir MORARU

Anul pugilistic 1973 se apropie 
de sfîrșit. Pentru boxul românesc 
a fost un an bun, cu medalii la 
campionatele europene și multe 
succese în turnee internaționale. 
Dar articolul de față nu își propu
ne să facă un bilanț pe 1973, ci să 
treacă în revistă ultimele competi
ții la startul cărora vor fi prezenți 
pugiliștii români în acest sfîrșit 
de an.

Pe plan intern se află în curs 
de desfășurare tradiționala întrece
re „Cupa F.R. Box“, rezervată echi
pelor. Ca de fiecare dată, „Cupa 
F.R. Box" va încheia activitatea a- 
nuală pe plan național. în acest 
sfîrșit de an, prezența boxerilor 
români va fi mult mai bogată 
peste hotare. Astfel, între 23 și 27 
noiembrie, șase dintre cei mai buni 
pugiliști (Remus Cozma, Ion Șulă, 
Gabriel Pometcu, Constantin Ște- 
fanovici, Calistrat Cuțov și Paul 
Dobrescu) vor participa la un tur
neu în Irlanda. Ei vor fi conduși 
de către antrenorii emeriți Con
stantin Dumitrescu și Cristian Pa- 
naitescu. Tot în noiembrie (25—30), 
Petre Ganea, Dinu Teodor, Ion 
Fuicu, Fierea Ștefan și Vasile Le- 
hăduș vor fi prezenți la galele 
„Mănușa de aur a Belgradului**.

în luna decembrie, „noul val" al 
pugilatului din țara noastră va fi 
supus unor încercări deosebit de 
dificile. Echipa de tineret a Româ
niei va înfrunta reprezentativa si
milară a Franței în ziua de 1 de
cembrie, la Creil, o localitate din 
apropierea Parisului. Sportivii..R. 
Cozma, I. Șulă, I. Memet, M. Plo- 
ieșteanu, I. Vladimir, I. Budușan, 
I. Tîrîlă, M. Lupu, A. Mihoc, V. 
Croitoru și Gh. Matache au fost 
desemnați să apere prestigiul boxu
lui românesc în partida cu tinerii

pugiliști francezi. Media de vîrstă 
a formației : 20 de ani. Antrenori : 
Petre Mihai și Marcu Spacov.

Evidențiat cu prilejul campiona
telor naționale de la Cluj, „coco
șul** gălățean Ștefan Duminică a 
fost inclus printre boxerii ce vor 
participa, între 9 și 15 decembrie, 
la tradiționalul turneu internațional 
de la Leningrad. Exceptîndu-1 pe 
sportivul din Galați, pe ringul le- 
ningrădean vor fi prezenți și alți 
cinci boxeri români : Alexandru 
Dqboeș, Pavel Nedelcea, Anghel 
lancu, Ion Mocanu și Cornel Hoduț.

„noul val“
Reprezentativa de juniori a Re 

mâniei va încheia anul pugilist! 
1973 prin două dificile partide sus 
ținute în deplasare în compani 
echipei de juniori a Republicii 
mocrate Germane. Meciurile 
avea loc în zilele de 14 și 16 
cembrie în două localități din 
giunea Halle. Iată boxerii care 
încerca să se afirme în aceste con 
fruntări cu adevărat grele : P. Dra 
gu, N. Robu, I. Buzdugeanu, FI 
Ghiță, V, Sîrbu, I. Budușan, D 
Cimpoeșu, P. Istrate, A. Papuc, M 
Simon și G. Dafinoiu.

NOTA

BOXERI FĂRĂ ASISTENȚĂ ?
Antrenorii sint indispensabili ori

cărei echipe, aportul lor fiind pre
țios în /toate momentele. De la pro
cesul de instruire sau conducerea 
tehnică și tactică ta timpul partide
lor, pînă Ia refacerea organismului, la 
supravegherea permanentă a sporti
vilor de care răspund. Prezența 
specialistului este cu atit mai 
cerută in box. După cum se 
pugilistul are nevoie în orice 
ment al meciului de o asistență 
petentă. Oricînd, o lovitură 
scoate din luptă un sportiv. în anu
mite cazuri, intervenția antrenorului 
este strict necesară pentru a se evita 
eventualele accidentări. Aceste ade
văruri sint, sperăm, cunoscute de 
toți antrenorii, din toate colțurile 
țării. Iată, Insă, că trebuie să con
statăm si o abatere de la... normal, 
în etapa a Il-a a „Cupei F.R. Box“, 
formația Eleetroputere Craiova avea 
de disputat meciul cu Combinata 
sindicală a județului Constanța, la 
Medgidia. Echipa craloveană — după 
cum ne Înștiințează corespondentul

acut 
știe, 
mo- 

com- 
poate

MONDIAL

GREUTATE
RECORD 17,41 (1970) RECORD 21,67 (1973) RECORD 21,82 (1973)

17.61 A. Gagea 21,67 Briesenick (R.D.G.) 21,82 Feuerbach (S.U.A.)
17.29 M. Iordan 21.04 Brabec (Cehoslovacia) 21 67 Briesenick (R.D.G.)
16.32 P. Neagu 20.74 Rothenburg (R.D.G.) 21.07 Woods (S.U.A.)
15.92 V. Pop 20,00 Hoglund (Suedia) 21.04 Brabec (Cehoslovacia)
13.91 C. Crețu* 20.56 Voikin (U.R.S.3.)» 20,74 Rothenburg (R.D.G.)
15.57 V. Mocanu 20,51 Reichenbach (R.F.G.) 20,60 Hoglund (Suedia)
15.47 V. Sălăgean 20,49 Yrjolă (Finlanda) 20.56 Voikin (U.R.S.S.)»
15,33 C. Csakani 20,47 Capes (Anglia) 20.51 Reichenbach (R.F.G.)
15.11 Z, Hegheduș* 20,43 Komar (Polonia)* 20,49 Yrjolă (Finlanda)
14.90 C. Buzu *) — obținut în sală 20,42 Stahlberg (Finlanda) 20,47 Capes (Anglia)

nicr

RECORD 63,32 (1973) RECORD 68,40 (1972) RECORD 68,40 (1968)

»S M I. Naghi 67,58 Bruch (Suedia) 67,58 Bruch (Suedia)
57.52 Z. Hegheduș 66.38 Pachale (R.D.G.) 66,76 Powell (S.U.A.)
57,52 V, Săîagean' 66.30 Kahma (Finlanda) 66,38 Pachale (R.D.G.)
57.40 I. Zamfirache 65,60 Toukko (Finlanda) 66,30 Kahma (Finlanda)
49 60 M. Iordan 63,42 Danek (Cehoslovacia) 66,06 Silvester (S.U.A.)
48.42 I. Măglașu 64,12 Fehet (Ungaria) 65,60 Toukko (Finlanda)
46.16 Gh. DumbravS 63.86 Si m eoni (Italia) 65,42 Danek (Cehoslovacia).
43,34 M. Coroiu 63,56 Rinne (Finlanda) 65,28 Vollmer (S.U.A.)
44.58 A. Gagea 63.36 Kuusemae (U.R.S.S.) 64,78 Wilkins (S.U.A.)
43 82 S. Gaja 63, Jî NAGHI (ROMANIA) ' 64,12 Feher (Ungaria)

CIOCAN

RECORD 67,26 (1973)

«7,26
«6,26

T. Stan
F. Schneider 
V. Țibulschi 
s. slscovicl
M. Zamflrescu 
I. iaru

Călin
Lenghel 
Velclu 
Bîndar

RECORD 82,26 (1973)

Gh. Megelea 
Raduly 
szilaghi 
Grigoraș 
Petra 
David

C. Romaniue 
V. Munteanu 
A. Blașco
I. Brie

RECORD 76,40 (1971)

75,20 
74,08 
74,00
73,98
73.41
73,40
73,10
72,48
72.42
72,06

Bondarciuk 
Spiridonov 
Dmitrienko 
Riehm 
Theimer 
Hmelevski 
Bayer 
Gamski 
Sachse 
Maliukov

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.F.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.)

RECORD 94,08 (1973) RECORD 94,08 (1973)

94,08 Wolfermann (R.F.G.) 94.08 Wolfermann (R.F.G.)
93,90 Siitonen (Finlanda) 93.90 Siitonen (Finlanda)
91,32 Lusis (U.R.S.S.) 91,32 Lusis (U.R.S.S.)
88,52 Hovinen (Finlanda) 90.94 Feldmann (S.U.A.)
86,64 Kinnunen (Finlanda) 88.64 Colson (S.U.A.)
85.56 Sirnis (U.R.S.S.) 83,52 Hovinen (Finlanda)
84,90 Grimnes (Norvegia) 86.64 Kinnunen (Finlanda)
84.48 Toivonen (Finlanda) 86,32 Schmid (S.U.A.)
84.46 Jaakola (Finlanda) 85.56 Sirnis (U.R.S.S.)
84,44 Aho (Finlanda) 84,90 Grimnes (Norvegia)

BILANȚ ATLETIC 1973
(Urmare din pag 1)

mai multe recorduri, ca și pe cele 
care au dat diferitelor Ioturi repu
blicane cit mai mulți atleți. Opera
ția, simplă In aparență, ar fi încurcat 
si așa foarte Încurcatul tablou sinop
tic al celor 110 secții (din totalul 
de 440 aflate în evidența federației 
de specialitate) care au izbutit să 
realizeze cel puțin „punctul de 
onoare". Ne pare sincer rău că din 
punct de vedere grafic nu putem 
prezenta în ziar punctajele desfășu
rate ale celor 110 secții pentru ca 
cititorul, In special cel interesat di
rect, să fi avut posibilitatea să tra
gă concluzii asupra potențialului fie
cărei secții, asupra direcțiilor în care 
au acționat

Iată acum clasamentul 1
I. L.C.E.A. C-Jung Muscel 705,5 p
3. Dinamo București 688 p
3. Steaua București 587,2 p
4. Clubul atletic univ. Buc. 469 P
5. Metalul Buc. 438 p
6. Școala sp. atletism Buc. 373 P
7. Clubul atletic Roman 220 p
8. Liceul nr. 2 Iași 218.5 p
9. Rapid București 167 p

10. C.S.M. Cluj 162 p
11. Viitorul Buc. 160,5 p, 12—13.

Muscelul C-lung și Constructorul 
Buc. 118 p, 14. C.S.S. București 117,5 
p, 15. Șc. sp. Oradea 112.6 p, 16. Ro
vine Craiova 105 p, 17. Șc. sp. Bra
șov 97 p. 18. Șc. sp. Reșița 96 p, 
19. Șc. sp. I Constanța 94 p, 20. Șc. 
sp. Olimpia Craiova 93 p.

21. Lie. nr. 2 Brașov 92 p, 22. Uni
versitatea Cluj 91,5 p, 23. Progresul 
Buc. 91 p, 24. C.S.M. Pitești 90 p, 25. 
Lie. nr. 35 București 83,6 p, 26. P.T.T. 
București 76 p. 27. Șc. sp. Cluj 74,6 
p, 28— 29. Șc. sp. Arad și Politehnica 
Timișoara 72 p, 30. Steagul roșu 
Brașov 71 p,

31—32. C.S.U. Galați șl C.S. Brăi
la 63,5 p, 33. Șc. sp. Caransebeș 63 
p, 34 Farul Constanța 62 p, 35. Lie.

MECIURI DE DIVIZIA A 
LA VOLEI MASCULIN

Astăzi, in sala Dinamo, sint progra
mate alte două meciuri masculine din 
divizia A de volei. De la ora 17, se In- 
tllnesc formațiile Dinamo și Universi
tatea Craiova, Iar in continuare Steaua 
va primi replica studenților de la 
M5.F.S.

I. Slavici Arad 58,2 p, 36. Lie. nr, 3 
Baia Mare 56 p, 37. Petrolul Ploiești 
55 p, 38. Șc. sp. Ploiești 54 p, 39. Șc. 
sp. Șoimii Sibiu 49 p, 40—41. Lie. 
I. L. Caragiale Ploiești ' 
Iași 46 p.

42. C.S.U. Pitești 45 p, 4.3. Recolta 
Movila Miresii 40 p, 44.
Tg. Mureș 39,5 p, 45. C.S.M. Sibiu 
39 p, 46. C.S.O. Suceava 38 p, 47. 
Șc. sp. I Galați 36,5 p, 48. Ceahlăul 
P. Neamț 34.5 p, 49. Universitatea 
Craiova 34 p, 50. Șc. sp. Pitești 
33 p.

51. C.S. Mureșul Tg. Mureș 31 p, 
52. Metalul Plopeni 29,5 p, 53—55. 
Lie, N. Bălcescu Cluj, 
Mare’ și Universitatea 
56—57. Tractorul Brașov 
Brașovia Brașov 28 p, 58. C.S.M. Re
șița 27 p, 59. Inst. ped. Oradea 26 p, 
60. Lie. Hașdeu Buzău 25,10 p.

61. Șc. sp. Tg. Mureș 25 p, 62—63. 
Tractorul Tg. Secuiesc și Șc. sp. Si- 
ghetul Marmației 24 p, 64. C.S.U. 
Brașov 22 p, 65. Lie. ed. fizică Rm. 
Vîlcea 21 p, 66. Șc. sp. Bistrița 20 p, 
67—68. Șc. sp. Gloria Arad și Șc. sp. 
II Constanța 19 p, 69—70. Textila Bo
toșani și Gr. școlar chimie Ploiești 
18’ p.

71—72. Lie. N. Bălcescu Craiova și 
C.A. Mediaș 17 p, 73. C.A. Somcuța Ma
re 16,5 p, 74. Șc. sp. Bacău 15.20 p, 
75—76, C.S. Zalău și Șc. sp. Brăila 
15 p. 77—78. Lie. nr. 11 Cluj și Șc. 
sp. Hunedoara 13 p, 79. C.F.R. Timi
șoara 12 p, 80. Șc. sp. Drobeta Tr. 
Severin 11,5 p.

81. Șc. sp. SI. Gheorghe 11 p, 82. 
Șc. sp. Unirea Iași 10,5 p, 83—85. 
C.A. Gura Humorului, C.A. Bacău 
și Șc. sp. Satu Mare 10 p, 86. Olim
pia Giurgiu 9 p, 87. Lie. nr. 2 Deva 
8 p, 83. Șc. sp. Rm. Vîlcea 7 p, 
89—93. Șc. sp. Tg. Mureș, Știința Mo- 
reni, Șc. sp. Codlea, Olimpia Bucu
rești și Șc. sp. Botoșani 6 p, 94—4)6. 
C.A. Treslieni, Șc. sp. Beiuș și Știin
ța Bacău 5 p, 97—101. Știința Si
ghișoara, Lie. nr. 1 Ploiești, Lie. Bo
lyai Tg. Mureș, Lie. nr. 4 Timișoara 
și Șc. sp. Focșani 4 p, 102—106. Lie, 
Progresul Focșani, Șc. sp. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Progresul Brăila, Clujeana 
Cluj și Viitorul Bod 3 p, 107—108. 
Politehnica Iași, C.S. Arad 2 p, 
109—110. Șc. sp. Petroșani și Corvi- 
nul Hunedoara 1 p.

Indiscutabil, locul prim pe care se 
clasează Liceul central experimental 
de atletism din Cîmpulung Muscel 
constituie o mare surpriză chiar și 
pentru noi. O surpriză plăcută, pen
tru că acest loc este meritat, mai 
ales că această unitate 
FARA NICI UN ATLET 
— obține grație juniorilor

și C.S.M.

Inst. ped.

C.S. Baia 
Iași 29 p, 
și Șc. sp.

școlară — 
SENIOR (!) 
săi o per-

ÎNSEMNĂRI DIN SALA FINALEI ȘAHIȘTILOR

REMIZA,
întîlnirea dintre Volodea Vais

man și Florin Gheorghiu, din run
da a 5-a a 
masculin de 
parcursul a 
o luptă de 
a polarizat 
stîrnind comentarii 
cute de spectatori 
șahurile pe genunchi.

Ieșeanul, aflat în bună formă, 
autorul unui start excelent (nu 
numai ca procentaj dar și ca va
loare a jocului prestat) a dat e 
replică energică marelui maestru, 
nu s-a intimidat de . faima 
sarului pe care-1 avea în 
acceptat lupta deschisă, 
rească, fără ascunzișuri, cu 
pe față. Mai mult chiar, Vaisman 
a dat tonul atacului, 
duel scurt, dar 
culds.

finalei campionatului 
șah, a prilejuit (pe 

numai 
o rară 
atenția

24 de mutări) 
tensiune care 
întregii săli, 

și analize, fă- 
în șoaptă, cu

adver- 
față, a 
cavale-
cărțile

Iată acest 
atît de specta-

apArarea SICILIANA

Negru : Gheor-Alb : Vaisman ; 
ghiu.

Le4 c5, 2.CÎ3 Cc6, 3.d4 c;d4,
41C:dl Cf6, 5.Cc3 d6, 6,Nc4 e6, 7. 
Nb3 Ne7, 8.Ne3 a6, 9.De2 Dc7 (în 
această variantă modernă, intere
santă și tăioasă din „Siciliana”, 
intențiile ambelor părți sint cla
re : totul este pregătit pentru ro-

De 
vo 
de 
re 
vo

nostru Radu Avram — a sosit în lo
calitate cu un număr fix de oameni: 
11. Adică, unul pentru fiecare cate
gorie. Nici antrenor, nici conducă
tor ! Toate atribuțiile au fost în
credințate unul boxer, Nlcolae Du
mitru, care atunci cind nu a evo
luat în ring s-a ocupat de colegii de 
echipă, i-a asistat la colț, a avut 
grijă de cazare, de bilete de tren șl 
de autobuz, de hrană etc. Fără în
doială. dorim să cunoaștem cauzele 
acestui fapt puțin obișnuit. Ce părere 
au cel trei antrenori M. Duduleanu,
M. Goanță și C. Bogdan. Dar preșe
dintele Asociației sportive Ch. Po
pescu și președintele secției de box
N. Dudu nu știau nimic de deplasa
rea sportivilor lor 7 De altfel, stntem 
Informați că pugiliștii — ca de altfel 
și serlmterll — olteni sint. tn'general, 
lipsiți de sprijin din partea forurilor 
sportive, locale. Cele întlmplate ta 
Medgidia stat elocvente în această 
privință.

Paul IOVAN

ÎNAINTEA ~

DAR CE REMIZA L.
cadele pe flancuri inverse, ceea 
ce înseamnă că se va porni vehe
ment la atac, fiecare căutînd să a- 
jungă primul la țintă), 10.0—0—0
GHEORGHIU

VAISMAN 
(Poziția, după mutarea a 14-a, a 

negrului)
0—0, ll.Thgl Cd7, 12.84 Cc5, 13.g5 
b5, 14.Dh5 b4 (vezi, diagrama),
15,Tg3!! (Furtuna complicațiilor 
și combinațiilor începe. Albul 
feră sacrificiul unui cal, care 
poate fi acceptat, pentru că 
mează 15.TH3 h6, 16.Tgl I Rh7.

g6+ Rg8, 18.N:h61 și albul cîști
gă) 15„.C:b3+, 1G. a:b3 g6 (forțat), 
17.Dh6 f6 (Negrul este obligat să 
încerce cît mai repede manevre 
de eliberare. Piesele albului au o 
mult mai mare mobilitate de de
plasare), 18.C:c6! (Un schimb foarte 
important. Se eliberează cîmpul 
„d4“ pentru nebun și, totodată, dama 
neagră se plasează pe o orizon
tală nefavorabilă după cum se va 
vedea) 18...D:cfi, lO.Tdgi (Cu ame
nințarea teribilă 2O.g:fG T:f6, 
Th3 Tf7, ---- --- ‘
D:g6-j- Rf8, 
(Acum negrul amenință 
ța" la 
este,
Nd4! (Unica posibilitate de Con
tinuare a atacului. Se amenința 
rnat la g7) 2O...e5, 21.Cd5 ! Tfî
(Forțat), 22.Cf6+ ! Rh8 (Unica a- 
părare. Nu se poate 22...N:f6, 23. 
g:f6, 24.T:g64- T:g6, 25.T:g6+h:gG, 
26,D:g6+Rf8, 27.N:e5 !) 23.Th3
(Din nou cu amenințare de mat 
24.D:h7-h T:h7, 25.T:h7) 23,..N:fG, 
24,D:gG 1 Ne6 și în această poziție 
partida s-a dat remiză. Urmează 
forțat 25.T:h7-j- T:h7, 26.D:f6+
Tg7, 27.Dh6+ Th7 cu șah etern.

O luptă de toată frumusețea, 
care îi onorează pe ambii comba
tanți.

21. 
22.T:g6+ ! ! h:g6, 23.

24.Th8 mat!) 19...f5
„furculi- 

„f4“, iar calul din „c3“ 
în continuare, atacat) 20.

FINIȘULUI
Doar trei jucătoare, din pluto

nul fruntașelor, au putut menține 
ritmul inaxim în rundele a 11-a 
și a 12-a a finalei feminine de 
șah. Polihroniade le-a învins, con
secutiv, pe Fărcaș și Băloianu, Ni- 
colau pe Gogâlea și Cîrmaciu, iar 
Teodorescu pe Juncu și, probabil, 
pe Reicher, la care are 
net superior.

Celelalte aspirante la titlu în
cep să resimtă efortul: 
făcut două remize (cu Cîrmaciu și 
Baumstarck) iar Perevoznic a în
registrat același rezultat în întîl- 
nirile cu Reicher și Ol teanu, Juncu 
a cîștigat, în runda a 12-a, la Ilie- 

înaintea ultimelor cinci runde 
(care programează o serie de par
tide decisive: Nicolau — Baum- 
starck, Makai — Nicolau, Perevoz
nic — Nicolau, Baumstarck — Teo
dorescu, Teodorescu — Makai, 
Juncu — Polihroniade) clasamen
tul este următorul: Polihroniade 
10 puncte (din 12 partide), Makai 
și Nicolau 9l/2 (12), Juncu 
Baumstarck șl Perevoznic 
Teodorescu 7 (10), Olteanu 
Bogdan 
Gogâlea 
3'/2 (12), 
ciu, Uie

un final

Makai a

8 (11). 
î'/zdl), 
S'/^ll).
5 (12),5 (11), Pogorevici

și Băloianu 4 (11), Toljyi 
Reicher 2’/z (10), Cîrma- 
șj Fărcaș 2(11).

formanță cu totul remarcabilă. Ace
leași aprecieri și pentru juniorii 
Școlii sportive de atletism din Bucu
rești și ai Liceului nr. 2 din Iași, 
ale căror echipe apar clasate în fața 
unor forțe de prima mină ale atle
tismului nostru. La polul opus se 
află echipa studenților bucureșteni 
de la C.A.U., clasată pe locul 4, 
numai cu atleți seniori !

Acestea sint faptele! Pentru res
pectarea adevărului istoric trebuie 
să arătăm însă că dacă atletele Va
leria Bufanu-Ștefănescu și Cornelia 
Popescu, avînd „carantină" de un an 
înaintea transferării lor la Dinamo, 
ar fi reprezentat în acest an culorile 
clubului din șos. Ștefan cel Mare, 
chiar și numai cu cele 28 de puncte 
oferite pentru clasarea lor interna
țională, ar fi adus primul loc for
mației dinamoviste. Dar, punctele a- 
cestor atlete nu apar in acest bilanț 
pentru nici o formație.

★
în sfîrșit, încă un clasament, eu 

semnificațiile sale, care rezultă din 
cel de mai înainte, ierarhizarea fiind 
făcută acum pe județe :

Valeriu CHIOSE

de ani și pe fiica sa Iudith

FETELE DIN CISNĂDIE

care 
secțiilor 

și caiac-

(61 ani), Ernest Rank

ANIMATORUL NR. 1
Bowling-ul, acest frate al jocu

lui de popice, cîștigă tot mai mulți 
adepți pe meleagurile dobrogene. 
Practicat la Medgidia, Constanța, 
Mamaia, Saturn și alte stațiuni 
de pe litoral, jocul la 10 popice 
atrage pe arene, oameni de diver
se vîrste Și profesiuni. Astfel, la 
Neptun, din îndemnul directoru
lui șantierului de construcții de 
aici, Constantin Dumitrescu, prin
cipalul animator al acestui sport, 
s-a organizat un campionat de 
casă. Printre protagoniștii între
cerilor s-a numărat însuși iniția
torul lor. Constantin Dumitrescu, 
care împreună cu Ion Dumitrache, 
Cristian Voinea. Imre Kelemen, 
Marin Nicolae și Fritz Elges au 
candidșt Ia locurile \laureate. în 
proba rezervată începătorilor s-a 
evidenția Carol Papp.

a-și găsi — în alergare și 
exerciții fizice — relaxarea.

Printre entuziaștii „atleți" 
văzut pe Martin Stiglicz în vîrstă 
de 63 ' „ ........
de 22 de ani, pe dr. Ladislau De- 
vald
(77 ani), pe ziaristul Paul Kbtebes 
(46 ani) și pe multi alții care con
sideră că prin sport își apără să
nătatea. O dată pe săptămînă toa
tă grupa se deplasează la Băile 
Felix, pentru un cros reconfor
tant prin pădure. Activitatea se 
desfășoară sub îndrumarea unui 
veteran al atletismului orădean, 
antrenorul Alexandru Szotnai.

în aceste zile. în rnulto ' puncte 
din oraș, au apărut afișe care în
deamnă pe cetățeni să vină la sta
dion, pentru a participa la acti
vitatea centrului, în interesul să
nătății fiecăruia.

Paul LORINCZ-coresp.

O De curînd, la Tulcea a luat 
ființă o nouă unitate sportivă 
de performanță, denumită Clu
bul sportiv Muncitoresc Delta 
(președinte V. Stănucă). 
tutelează activitatea 
de volei, box, lupte 
canoe.

P. PAVEL

1. București 3204,8 p
2. Argeș 991,5 P3. Cluj 373,1 P4. Brașov 347 P5. Iași 306 P6. Neamț 254,5 P7. Dolj 249 P8. Prahova 211,5 P9. Caraș-Severin 186 P10. Constanța 175 P

11. Arad 151,2 p, 12. Bihor 143,6 p, 
13. Maramureș 125,5 p, 14. Brăila 
121,5 p, 15. Mureș 109,5 p, 16. Sibiu 
105 p, 17. Galați .100 p, 18. Timiș 88 
p, 19. Suceava 48 p, 20. Covasna 35 p, 
21. Bacău 33,20 p, 22. Vîlcea 28 p, 
23. Buzău 25,10 p, 24. Botoșani 24 p, 
25. Hunedoara 23 p, 26. Bistrița Nă- 
săud 20 p, 27. Sălaj 15 p, 28. Mehe
dinți 11,5 p, 29. Satu Mare 10 p, 30. 
ilfov 9 p, 31. Vrancea 7 p, 32. Dîm
bovița fi p. Lipsesc din acest clasa
ment, din lipsă de performanțe... 
chiar și la nivelul unui Ioc opt din- 
tr-o probă oarecare a campionatului 
republican de juniori III. următoa
rele județe : Alba, Gorj, Harghita, 
Ialomița, Teleorman, Tulcea, Vaslui 
și Olt. Ultimul dintre aceste județe 
deține, în felul său, un autentic „re
cord". în decursul anului 1973 nici 
un atlet din 
parte 
sală, 
niori

La ................
rugați a le trage dv, stimați cititorii

PASIUNEA 
MARAMUREȘENILOR

Practicarea sporturilor de iarnă 
rămîne o veche pasiune a locui
torilor maramureșeni. După ce 
elevi și muncitori din Borșa au a- 
menajat în sezonul trecut o pîr- 
tie alpină de 5 000 m, prin mun
că patriotică, iată că și anul aces
ta ei construiesc o trambulină 
școală, de 37 m, pe lîngă trambu
lina existentă de 90 m. cea mai 
mare din țară. Nici pîrtia de la 
Mogoșa nu a fost uitată. Pe o dis
tanță de 400 m s-au amenajat un 
schi-lift și două cabane pentru 
buna desfășurare a competițiilor 
alpine ce vor angrena numeroși 
tineri și vîrstnici.

Din inițiativa profesoarei 
educație fizică de la Școala gene
rală nr. 2 din Cisnădie, Maria Sa- 
marghitan, a luat naștere o echi
pă de volei care activează pe lîn
gă asociația sportivă „Textila". 
Printre jucătoare se află Elena Da
raban, Aurelia Bucșe. Elena Pes
carii, Veronica Bruscaru, Elisabe- 
ta Dura și alte fete fruntașe 
munca lor profesională, 
timpul liber se antrenează 
sîrg pe terenul de volei.

Fiind bine pregătite, 
listele din Cisnădie au 
primele suecese în campionatul 
județean: 3—0 cu formația din 
Agnita, 3—1 cu cea a întreprinde
rii .,7 Noiembrie" din Sibiu și 
3—0 cu „ Steaua" Sibiu, suferind 
doar o singură înfrîngere îft fața 
echipei C.S.M. Sibiu.

După cum se vede, roadele mun
cii tinerei profesoare cu voleiba
listele de la „Textila" Cisnădie 
sint mai mult decît promițătoare...

Uie ANDREl-coresp

în 
incare

cu mult

voleiba- 
obținut

P. PEANA

SĂ ALERGĂM PENTRU... 
SĂNĂTATEA NOASTRĂ

județul Olt n-a luat
Ia campionatele republicane de 

in aer liber și cros, pentru se- 
și juniori !
toate acestea, concluziile sînteți

Aceasta este deviza sub cari 
își desfășoară activitatea, încă 
din 1969, centrul de antrenament 
de pe lîngă I. C Oradea. Oameni 
de cele mai diferite vîrste Și pro
fesiuni se întîlnesc de două ori 
pe săptămînă la stadion pentru

• Aproape 400 de elevi au 
luat startul în diferite probe 
ale „Cupei școlarului" la at
letism, organizată de Inspecto
ratul școlar și comisia de spe- 

• cialitate a județului Dîmbovița, 
i Pe primul loc în clasamentul pe 
i echipe s-au situat reprezentan- 
; ții Liceului nr. 3 din Tîrgo- 
i viște.

M. AVANU-coresp jud.

Crosul a intrat in tradiția activităților sportive de toamnă, lată un aspect 
dintr-o întrecere a junioarelor, î~ —J—1 -----' ------- .
la Pitești

TROFEUL DE TOAMNĂ 
AL LICEENILOR

în organizarea Consiliului oră
șenesc pentru educație fizică și 
sport — Curtea de Argeș s-au 
desfășurat concursuri dotate cu 
trofeul „Cupa de toamnă", rezer
vate elevilor de Ia liceele din lo
calitate. în prima etapă 
disputat întîietatea peste 
crosiști și 240 echipe de 
I>a cros, cele mai bune 
au fost înregistrate de 
Moise. Floarea Radu, ( 
Ivan și Ion Mărgărit, iar 
rile de handbal au fost dominate 
de formațiile Liceului Vlaicu Vodă 
(la fete) și Liceul de industria 
lemnului (la tțăieți).

Uie FEȚEANU-coresp

și-au 
1200 de 
handbal, 
rezultate 

: Maria
Gheorghe 

meciu-

în cadrul unui recent concurs desfășurat
Foto : P. PĂCURARIU — Pitești 

tă — 250 do membri, încadrați în' 
secțiile de fotbal, popice, tenis de 
masă și volei. Echipele de fotbal 
și tenis de masă au și reușit să 
se situeze printre fruntașele cam
pionatului zonal. Asociația „Auto
buzul" are 150 de membri, care 
practică jocurile preferate. Se 
preconizează a lua ființă aici și o 
secție de tenis de cîmp. în 
secință, se va 
bituminizat în 
'•ii respective.

eon- 
amenaja un teren 
curtea . întreprinde-

Ion COȚOI-coresp

LA BRAD, CREȘTE NUMĂRUL 
AMATORILOR DE MIȘCARE
Numărul 

sportive 
în 1973 
pe lîngă 
reparații 
întreprinderii de transporturi auto. 
Prima asociație are — deocamda-

celor șase x asociații 
din orașul Brad a sporit 
cu încă două : „Metalul1 
Uzina de utilaj minier și 
și „Autobuzul" din cadrul

© Parcul mare din orașul 
Slobozia a cunoscut, nu de 
mult, o animație deosebită: 
peste 200 de tinere s-au între
cut cu entuziasm în „Crosul fe
telor". S-au remarcat Doina 
Roșu. Carmen Dumitru, Ani- 
șoara Oloianu. Nuți Popa. Ni- 
coleta Grigorescu, Rodica Popa 
și alte fete care au urrjat pe 
podiumul premiatelor în pro
bele respective.

MATEI-coresp. jud.
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STEAUA A ÎNVINS UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA na rugb,) DUPĂ UN JOC 
DE FACTURĂ EXCELENTĂ: 20-15
Lg București. Bîrlart și Petroșani 

s-au disputat ieri partidele restan
ță ale etapei a cincea. Principala 
întîlnire — în Capitală între două 
foste campioane — Steaua șl Uni
versitatea Timișoara.

Dinamo, a Jucat pa stadionul O- 
limpia (?!?) cu studenții clujeni care 
s-au întrecut pe ei tn a se prezenta 
cit se poate de bine. Profitînd de 
faptul că formația bucureșteană avea 
cîteva indisponibilități (Stoica, Carai- 
man, Catană, Prosi) și, în plus, a 
prins și o zi mai... proastă. Agrono
mia, excelent condusă de pe margine 
de Al. Paloșeanu, a contrat sec și a 

. obținut o neașteptată, dar pe deplin 
meritată victorie care-i deschide fru
moase perspective în abordarea în 
continuare a campionatului. .Scorul a 
evoluat în chip spectaculos. Au con
dus dinamoviștii prin încercarea lui 
Constantin (4—0). apoi clujenii prin 
Încercarea lui Moișan, transformată 
de Balint (4—6). La reluare bucureș- 
tenii iau din nou conducerea printr-o 
lovitură, de picior căzută, reușită de 
Dragoniîrescu (7—6) și încercarea lui 
Țurlea, pe care Nica a transformat-o 
(13—6), Balint reduce din handicap, 
lovitură de picior căzută (13—9), pen- , 
tru ca în ultimele două minute Cor- 
doș, printr-o încercare să întearcă 
rezultatul ; a transformat Balint 
(13—151). A condus bine Th. Biting.

Steaua și Universitatea din Timi
șoara au făcut prin jocul lor o bună 
propagandă balonului oval. Au învins 
militarii, lideri ai clasamentului, pen
tru că au o echipă mal completă, 
mai atletică, cu jucători care știu să

combine mai bine, reallzînd acele 
atît de eficace grupaje,’ urmate de 
„spargeri" spectaculoase. Dar, timi
șorenii le-au fost parteneri loiali de 
întrecere și au realizat, la rîndu-le, 
lucruri deosebit de frumoase. Au 
marcat: Dumitru Alexandru, Braga, 
Budică (cîte o încercare), Corneliu 
(Iov. ped.) și Durbac (Iov. căzută și 
transf.) pentru Steaua, respectiv Du- 
ță (o încercare de penalizare, 3 Iov. 
ped.) și Chiciu (1 transf ). A arbitrat 
cu competență S. Dragomirescu.

STEAUA; DURBAC — Ionescu, BU- 
DICĂ, Enache, BRAGA — DUMITRU, 
MATEESCU (Tata) — Achim (Fuicuj, 
CIOBĂNEL. CORNELIU - SERBA+, 
POSTOLACHE — Ciornei. MUNTEA- 
NU, Cioarec.

UNIVERSITATEA : DUȚA — Preo
teasa, Chiciu (Peter) Popa, Tirniancev 
— GHETU, lacob (Chiciu) — TATUCU 
Vollmann, RAȘCANU — Malancu, 
Priess — Neiss doniță), Popovici, 
MIT AN.

Dimitrie CALLIMACHI

La Bîrlad gazdele, deși au domi
nat copios, au părăsit terenul învin
se, cedînd în fața Sportului studen
țesc cu 3—4 (0—0). Au înscris Atana- 
siu (o încerc.) și Peiu (Iov. caz.)

E. SOLOMON, coresp.
Știința Petroșani a învins după un 

joc frumos pe „Poli" Iași cu 14—6 
(G—6). Au înscris Talpă și Stăncu- 
lescu (cite o încerc.), Fălcușeann (2 
Iov. ped.) pentru localnici și Fili- 
pcscu (încerc.), Gheorghiu (transf.) 
pentru Politehnica.

E. NE AGOE, coresp.

ILIE NĂSTASE CU CEI DE ACASĂ
(Urmare din pag. 1)

și 0—40, pe serviciul lui, tn deci
siv. Iar la Los Angeles, a întors 
rezultatul de la 6—2, 5—2 și 40—15. 
E un jucător foarte bun, asta e tot.

— îți urez o finală Ir Boston, cu 
Okker și mecibol. Dar pe care să 
nu-1 mai lași din mînă I

— Promit să încerc. Dar nu e 
numai' Okker acolo, toți sînt foarte 
buni, intr-adevăr, 
mea, „primii 8“ din lume.

— E de acord și Lance 
de la „Daily Telegraph", 
clasamentele ?

— Cel cu Năstase pe locul trei...- 
Nu știu. Am vorbit cu el acum, la 
Londra. L-am rugat să-mi dea o 
singură lămurire : îl pune pe New
combe nr. 1 pentru că a cîștigat 
la Forest Hills ; eu am avut anul 
trecut Forest Hills-ul și finala la 
Wimbledon, dar am fost pus pe 
locul doi... Smith a cîștigat un sin
gur turneu în aer liber, la Baastad; 
eu am cîștigat 15 și sînt in urma 
lui, pentru Tingay... Ce socoteli sînt 
astea ?

— și de ce se mai face tot cir
cuitul F.I.L.T., dacă clasamentul 
său nu este singurul valabil ? De
sigur, nu sînt toate lucrurile atît 
de limpezi în tenis. Să vorbim des
pre viitor. Care ți-e, de aci încolo, 
programul ?

— Plec din nou sîmbătă, direc
ția Boston. Mă pregătesc pentru ul
timul start. Văd acolo, la televi
zor, finala S.U.A. — Australia pen
tru Cupa Davis, de la Cleveland.

— O scurtă paranteză : pronosti
cul ?

— Cîștigă, greu, americanii. Smith 
trebuie să ia ambele simpluri și 
dublul, cu Van Dillen. Ar putea. 
Pe Gorman, care probabil va fi al 
doilea echipier, nu-l văd cîștigînd. 
Dar, poți să știi ?

— Mai departe...
— „Turneul campionilor", apoi 

vacanță. Mă întorc din nou acasă, 
pină la sfîrșitul anului. Ca să plec, 
bineînțeles, în prima săptămînă a 
lui ianuarie. Joc, după cum știi, 
în circuitul „indoor" al W.C.T. Sînt 
in grupă cu Orantes, Okker, Ale
xander, Riessen, Gorman, Barthes, 
Pilici, Roche, Proisy, Drysdale, 
Stockton, Van Dillen și alții. De 
la 7 ianuarie voi fi la New York 
(n.n. „Clean Air Classic"), apoi la 
Lakeway, Philadelphia, Richmond, 
Toronto și Miami, probabil Salis- 
burry. In Europa, jucăm la Rotter
dam, Miinchen, Monte Carlo. Fi
nala, dacă mă calific, în mai, la 
Dallas (Texas). Apoi, vom vedea.

— Joci cumva în așa zisul cam
pionat american inter-echipe ?

— Exclus. Bineînțeles, rămîn fi
del. ca și aproape toți jucătorii din 
Asociația tenismanilor profesioniști, 
sezonului tradițional european. Pen
tru W.T.T., la inter-echipe, au sem
nat numai Newcombe, Alexander, 
Graebner și alți cîțiva, mai mult 
dintre veterani.

— Spune-mi drept, un asemenea 
program, cel trecut și cel Viitor, 
nu ți se par monstruos de mari, 
supraîncărcate ? Mă refer la fap
tul că există competiții, multe la

după părerea

Tingay, 
cel cu

număr, care trebuie și e bine să 
figureze în calendarul unui jucă
tor, dar mai sînt și altele, poate 
tot atît de numeroase, care pot fi 
șterse fără prea mare pagubă.

— Așa este. Eu am încercat, 
încă de anul trecut, să-mi mai re
duc din program, cînd mi-am dat 
seama că acesta mă epuizează li
teralmente. Am făcut pauze de cîte 
o lună, de săptămîni. Iată și una 
din explicațiile pentru care sînt a- 
cum la București. Dar vezi, pro
gramul nostru este astfel făcut, in
cit, mai mult sau mai puțin, te 

urmezi de la cap la 
poți tu, Ilie Năstase, să 

: separată.
că în asemenea con- 

„maraton", performanța

o-
bligă să-l 
cap. Și nu 
faci opinie

— Poate 
diții, de L. 
ta să însemne și mai mult...

— Da, cină începi să te obișnu
iești cu victoria, totul ți se pare 
simplu. Ciștig acum, pentru a doua 
oară Marele Premiu și cred câ-l 
merit. Dar, de aci din virf, cînd 
privesc în urmă, mă apucă parcă 
o amețeală... Mă gindesc la pri
mele mele succese, de acum șase- 
șapte ani, pe undeva la Travemiin- 
de, intr-un mic turneu de plajă, 
sau la Barranquilla, în Circuitul 
Caraibilor. Pină 
Roland Garros, 
Cupei Davis, ce

— Dacă ai fi 
de acum șapte 
curajul să iei totul de la început?

— Să știi că da. Așa trebuie să 
facă orice tînăr tenisman. Să în
cerce, ca să poată reuși. Aș vrea să 
știu că aci, la mine acasă, există 
un al doilea Iliuță Năstase, cum 
am fost eu odată, care să porneas
că pe același drum. Să culeagă 
marile victorii. Să facă împreună 
cu mine o nouă echipă a României, 
gata de a urca încă o dată spre 
vârf. Ce frumos ar fi!...

la Forest Hills și 
pînă la finalele 

drum lung a fost! 
acel Ilie Năstase 

ani, ai mal avea

ai
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LOTO - PRONOSPORT
REZULTATELE TRAGERII LA SORTI 

A AUTOTURISMELOR 
ȘI A EXCURSIILOR ATRIBUITE 

LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOSPORT DIN 28 OCTOMBRIE 1973

La concursul special Pronosport din 
28 octombrie a.c. au fost acordate 2 
autoturisme TRABANT 601 șl 3 excursii 
Jn Republica Federală Germania la 
Campionatul Mondial de Fotbal 1974. 
Prin tragere la sorți cele două autoturis
me au revenit următorilor : Pădurariu 
V. Aurelian din Gura Humorului și Do
brescu Constantin din Reșița. Excursiile 
au fost acordate următorilor : Beletescu 
Climent din Rm. Vîlcea, Baciu Gheor- 
ghe din Oradea și Nedelcu Costică din 
Rm. Sărat.

Tragerea la sorți s-a desfășurat marți 
2(1 noiembrie a.c.. înaintea extragerii 
numerelor cîștigătoare la tragerea ex
cepțională Loto de la aceeași dată.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 21 NOIEMBRIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII 1 
1.358.339 lei din care 526.499 tei report.

EXTRAGEREA I : 38 15 3 41 13 33 
EXTRAGEREA a II-a : 8 1 2 34 30 
Plata premiilor pentru acest concurs, 

se va face astfel :
In Capitală începînd de la 29 noiem

brie 1973, la 21 ianuarie 1974 ; în țară 
de la 3 decembrie 1973, la 21 ianuarie 
1974.
CÎȘTIGURH.E TRAGERII LOTO DIN

16 NOIEMBRIE 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 3 variante 

23% a 23.095 lei și 7 variante 10% a 
9.2'88 lei ; a 2-a : 1 variantă 25% a 8.725 
iei și 17 variante 10% a 3.490 lei ; a 3-a : 
9 35 a 7.278 lei : a 4-a : 23.60 a 2.884 lei', 
a 5-a : 98,15 a 693 lei ; a 6-a : 191,05 a 
356 tei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 4 va
riante 10% a 23.361 lei ; B 3.40 a 16.491 
lei : C : 10.40 a 5.391 
4.397 iei ; E 
301 lei : X :

lei ; D : 12,75 a
: 111 a 505 lei ; F : 186,45 a 

1997,65 a 100 lei.

Rabricâ redactată de
LOTO-PRONOSPORT
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LA BRATISLAVA

LA SFÎRȘITUL
SĂPTÂMÎNII

PATRU PATINOARE!
con- 
pro- 
serii 
vor

Divizia națională de hochei 
tinuă, sîmbătă șl duminică, 
gramînd jocuri în ambele 
ale campionatului. Meciurile 
avea loc în patru orașe. Astfel, la
Galați se vor întîlni echipele Du
nărea șî Dinamo, iar la Miercurea 
Ciuc, Sport Club și Steaua, în ca
drul grupei de elită a competiției. 
La Cluj, Agronomia primește vi
zita Liceului nr. 1 din M. Ciuc.

în timp ce la București, I.P.G.G. 
îi va avea drept parteneri pe ho- 
cheiștil de la Tîrnava Odorhei. 
Ultimele două întîlnirî sînt în ca
drul grupei B a diviziei națio
nale. Clasamentul 
fel:
1. Agronomia
2. I.P.G.G.
3. Liceul
4. Tîrnava

La încheierea turului diviziei de

se prezintă ast-

hochei

CE NE ARATĂ CLASAMENTUL GOLGETERILOR ?
în turul diviziei naționale de 

de hochei, încheiat duminică la 
București și Miercurea Ciuc, s-au 
înscris «119 goluri, în 12 jocuri, 
ceea ce*'indică o medie de 10 

Ea este mult 
decît aceea înregistrată 

trebuie 
poten-

înscris «119 goluri,
go

ni ai 
în

luri de meci, 
mică 
anii trecuți, fapt care nu 
interpretat ca o scădere a 
țialului ofensiv al echipelor noas
tre fruntașe, ci ilustrînd un mai 
mare echilibru de forțe între for
mațiile participante, creșterea ni
velului tactic al jocului apărării, 
îmbunătățirea jocului portarilor. 
Scorurile astronomice din campio
natele de altădată, cu victorii la 
peste 20 de goluri diferență, au 
rămas, spre satisfacția 
doar o amintire

în . hochei clasamentul 
, .rilor se face altfel decît 

probabil mai echitabil și, oricum, 
mai aproape de spiritul unui sport 
de echipă. Jucătorul care a 
pasa din care s-a marcat este 
cotit coautor și primește, ea și 
ce a introdus pucul în plasă, 
punct. De multe ori, 
„asistentul'4 
vine de la 
ză dintr-o 
portarului, 
dividuală.

în conformitate cu aceste prin
cipii, am alcătuit și noi clasamen
tul, complet ă.l golgeterilor. care 
se prezintă astfel in fiecare for
mație” (ordinea echipelor este aceea 
din clasament) ■

STEAUA: G. Szabo (6+1), Var
ga (4+3), Gheorghiu (3 + 4) 7 p, 
Ioniță (5 + 1) 6 p, 
Curelaru 
(3 + 0), 
legiu 
(1 + 1),
(0 + 2), 2 p, Justinian (0 + 1) 1 p 
In total — 44 puncte.

DINAMO : Gh. Huțanu (9 + 7) 
16 p, Pană (8 + 4) 12 p, Tureanu 
(6 + 1) 7 p. Axinte (2 + 4) 6 p, 
V. Huțanu (4 + 0), Țone (2 + 2). 
Moiș (2 + 2), Bandaș (2+2) 4 p, 
Costea (3 + 0), 3 p. Florescu
(2 + 0), Gh, Florian (0 + 2) 2 p, 
Pisaru (1 + 0), Vișan 
FI. Sgîncă (0+1) 1 p. în 
67 puncte.

S.C.M. CIUC: Kedves 
Gali (4 + 2) 6 p, Jere
Csaszar (3 + 2) 5 p, Bașa 
Pop (2 +2) 4 p, Ballo 
Oswath (1+2) 3 p, Antal

noastră.

golgete- 
la fotbal.

dat 
so- 
cel 
un 

De multe ori, desigur, 
poate lipsi: cînd pasa 

adversar, cînd ricoșea- 
patină, ori din cross 
cînd este o acțiune in-

Nistor (4 + 0), 
(2 + 2)" 4 p, M. Vlad 
Popa (3 + 0), Herghe- 

(0+3) 3 p, Kemenessy
Bucur (1 +1), Sarosi

(1 + 0). 
total —

ASTĂZI SOSEȘTE 
VIKTOR ȘUVALOV

tehnician sovieticCunoscutul
Viktor Șuvalov, în trecut uri stră
lucit jucător, astăzi eminent an
trenor, urmează să sosească as-trenor, urmează, să
tăzi în Capitală. El se va ocupa, 
timp de un an, de pregătirea e- 
chipei noastre naționale de ho
chei.

CARE ESTE ROLUL
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE SINDICALE

(Urmare din pag tl

mestru a salariaților în privința 
anumitor trasee, pe baza căreia se 
alcătuiesc planuri de excursii pen
tru anul următor.

INITIATIVE DE PRIM PLAN
Multe lucruri asemănătoare am 

consemnat și la asociația sportivă 
Confecția, a Fabricii de confecții 
și tricotaje București. Nu are rost 
să revenim asupra lor, decît poate, 
pentru a confirma că acolo unde 
există preocupare din partea fo
rurilor de resort, este posibil să 
se raporteze succese deosebite. Vom 
sublinia, însă, o altă inițiativă a 
conducerii asociației sportive Con
fecția, concepută în directă cola
borare cu Comitetul de sindicat. 
Avînd în vedere programul de 
producție foarte încărcat al salaria
telor de aici, forurile mai înainte 
amintite au procedat la organiza
rea unor ieșiri în are liber spre 
împrejurimile de atracție ale Capi
talei la sfîrșitul unei zile de 
muncă, prin rotație pentru diferite 
secții. Vom menționa la acest ca
pitol sprijinul efectiv ale conduce
rii întreprinderii, care a facilitat 
transportul amatorilor, punîndu-Ie 
la dispoziție autobuze și camioane.

Ciprian Pătrășeșcu, șeful comi
siei turistice de la asociația spor
tivă timișoreană Electromotor ne 
releva, cu prilejul unei foarte 
interesante discuții, marea priză pe 
care o are orientarea turistică în 
rîndul salariaților. Exploatînd a- 
ceastă favorabilă stare de lucruri, 
asociația sportivă a organizat la 
fiecare două săptămîni concursuri 
de orientare, printre care campio
natele pe întreprindere au jucat un 
rol principal. Acum, aproape 100 de 
salariați practică regulat această 
disciplină, în cadrul a două 
goriî valorice, începători

«ați. In timpul iernii, avansații 
participă la concursuri specifice, iar 
începătorii sînt angrenați în cursuri 
teoretice cu exemplificări practice, 
pe teren. în aceste condiții, „tea
trul" de acțiune a orientariștilor 
de la Electromotor au devenit Mun
ții Zarandului (împrejurimile ca
banei Căsoaia). Tot la această uni
tate industrială am mai remarcat 
o nouă „contribuție" a asociației 
sportive, excelentă ca idee și rea
lizare. In 197.3 au fost organizate 
pentru elevii Grupului școlar al 
întreprinderii excursii cu caracter 

' de schimb de experiență (ia uni- 
similare din Brașov sau 
de pildă). Dacă, pe a- 
linie, mai luăm în con- 

întîlnirile inter-între- 
cu profil asemănător ini- 

cîteva dintre 
din Iași (Uzina

Și
cate- 

avan-

tați 
Cluj, 
ceeași 
siderație 
prinderi 
țiate de 
sportive 
Iași — Laminorul Roman 
două imagini ale unui 
poate fi mult mai amplu, asupra 
felului în care asociația sportivă 
sindicală poate dirija activitatea tu
ristică prin inițierea unor forme 
noi, atractive și instructive de ac
țiune.

La o altă instituție bucureșteană, 
I.C.P.C.H., magazia de echipament 
sportiv a asociației se află în 
permanență la dispoziția amatori
lor -de turism. Aici se află 30 de 
perechi de bocanci și tot atitea 
de pantofi de baschet, hanorace, pu
lovere, cîteva bluze de vînt. Ni s-a 
spus că toate aceste articole sînt 
foarte solicitate și, drept urmare, 
din fondurile asociației (și in pri
mul rînd din cotizațiile membrilor 
săi), de curînd, seturile de echipa
ment specific au fost (deși nu la 
nivelul 
Concluzia 
asociația 
ajutorul 
prin asigurarea unor materiale spe
cifice, evident necesare drumeției.

asociațiile 
mecanică 

ș.a.) avem 
tablou ce

cererilor, împrospătate, 
se impune de Ia sine: 
sportivă poate veni în 

amatorilor de turism și

care asociația sportivă sindicală le poateMultiplele funcții 
avea în impulsionarea 
fost, nici pe departe, 
acțiunilor cicloturistice — ---------  .
diafilme cu subiecte turistice, simpozioane și expuneri ale specialiș
tilor, acțiuni de educare turistică a masei de salariați șl, bineînțe
les, multe alte acțiuni practice pot figura la acest capitol. Așa cum 
subliniam și în introducerea noastră, raza a'e acțiune este, practic, 
nelimitată. Dar concluziile raidului nostru au scos ta iveală, pe lingă 
succesele menționate și foarte multe neajunsuri, generate de cauze, 
in cea mai mare parte, subiective, ele ținînd, în general, de minu
surile muncii de activist pe târîm sportiv, printre care lipsa de pa
siune, de preocupare sau de inițiativă. Dar, despre aceste consta
tări, intr-o ocazie viitoare.

Pe ..... . •directă a activității turistice de masa nu au 
epuizate in cadrul raidului de față. Inițierea 
de diferită amploare, proiectarea de filme ți

COMPORTARE MERITORIE
A PATINATORILOR ROMANI

Același loc și in clasamentul general

2 p, Gherman (1 + 0). Both (0 + 1)
1 p. în total — 40 p.

dunArea galați : Boidescu 
(5 + 0), Fodorea (a + 0) 5 p, Ciu
botarii (4+0) 4 p, Gh. Vlad (1+1)
2 P. . ‘ ’
(1 + 0), Nicplae, Ieremia, 
Kercso (0 + 1) 1 p. în 
23 puncte.

Liderul absolut al golgeterilor 
este dinamovistul Gh. Huțanu 
(16 p). El, în linie cu Pană și fra
tele sân Vasile au înscris jumăta
te (!) din golurile dinamoviștilor, 
alcătuind cea mai eficace triple
tă de pînă acum a campionatu
lui.

Lista golgeterilor Stelei relevă 
marea forță ofensivă a fundașilor 
acestei echipe: apărătorii roș-al- 
baștrilor au la activ 13 puncte 
(aproape 30 la sută!) din totalul 
realizat. - 
realizat 
rată, o 
acestui 
ția campioană. Varga și 
cu cîte 7 puncte fiecare, 
să alcătuiască cuplul nr. 
dașilor (deși în actualul 
din rațiuni tactice — nu : 
că alături în echipa lor de club).

La C.S.M. Ciuc lista 
lor vine să sublinieze tendința tot 
mai marcată a acestei 
spre jocul colectiv. Un 
exact invers întîlnim Ia 
Galați, căre s& bazează'

pe cîteva Individuali-

Trăușan, Qlenici, Lucaci 
Iordan, 

total —

La Dinamo, fundașii au 
doar 5 puncte, ceea ce a- 
dată in plus, slăbiciunile 
compartiment în

MOSCOVA, 21 (Ițrin telefon). — 
Turneul de scrimă al Armatelor 
prietene a luat sfîrșit cu proba de 
spadă pe echipe în care formația 
trăgătorilor români a terminat pe 
locul II. In grupa preliminară, spor
tivii noștri au obținut două victorii; 
mai întîi, asupra echipei R.D. Ger
mane cu 
realizate 
Kolleek, 
Streuzer), 
Kolleek, ~ _
ger), Szabo 2 (5—4 cu Kolleek și 
5—3 cu Streuzer), Istrate 1 (5—1 cu 
Berger). Tn următorul meci ei au 
învins formația Poloniei cu 8—7 
punctînd Iorgu 3 (5—1 cu Andrzo- 
jewski. 5—4 cu Piatkowski, 5—2 cu 
Paschik), Istrate 2 (5—3 cu Piat
kowski. 5—2 cu Paschik), Bărăgan 2 
(5—2 cu Barburski și Paschik), 
Szabo 1 (5—4 cu Barburski).

în finală, sportivii români au în- 
tîlnit echipa Ungariei care întrecu- 
se surprinzător formația U.R.S.S. cu

punctele
3 (5—3

Berger
3 (5—4

fiind
l cu

Și
cu

9—6
de Iorgu
5—1 cu
Bărăgan

5—3 cu Jungcr și Ber-

9—4. Spadasinii maghiari au cîști
gat cu 9—4, punctele formației 
noastre fiind realizate de Istrate 2 
(5—2 cu Ba^o, 5—3 cu Gbrdg), Iorgu 

(5—4 cu Gorog) și Szabo (5—3 cu 
Koltzahay). Clasament final: 1. 
Ungaria ; 2. România ; 3- Polonia ; 
4. U.R.S.S. (care a pierdut- cu 5—8 
la Polonia) ; 5. R.D.G. etc.

Clasamentul general pe națiuni se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 56 p : 
2. ROMANIA 42 p ; 3. Polonia 41 
p ; 4- Ungaria 27 p etc.

Octavian VINTILĂ

Prezența românească la concursul 
internațional de patinaj artistic de 
la Bratislava s-a făcut remarcată 
datorită comportării meritorii a re
prezentanților noștri Elena Moi? și 
Octavian Goga. în proba rezervată 
fetelor, In care victoria a revenit 
Verei Nadvornikova (Cehoslovacia). 
Elena Moiș a ocupat locul II (din 
12 participante), iar la băieți, O. Go
ga, la capătul figurilor obligatorii si 
a programului scurt, ocupa locul IV 
(din 9 concurenți). Spre regret, Goga 
nu a ajuns să încheie și proba de 
libere, în cursul căreia a suferit o 
entorsă. Primul loc a revenit țot 
unui concurent cehoslovac, și anume, 
lui Pavel Trohatka. Au luat startul 
patinatori din Polonia, Ungaria. 
Iugoslavia, România și, bineînțeles. 
Cehoslovacia.

forma-
Ioniță, 

continuă 
1 al fun- 
sezon — 

mai joa-

golgeteri-

formații 
tablou 

Dunărea 
"aproape

exclusiv
tăți.

După
ment al gojgeterilor poate scoate 

iveală multe lucruri interesan- 
instructive. (V. CH.).

cum se vede, un clasa-

la 
te Și

Pe
NU

UN

teme de educație
AȘA SE COMPORTĂ 

CĂPITAN DE ECHIPĂ
Atmosferă fierbinte pe patinoa

rul din Miercurea Ciuc. Se dis
pută „micul derby" al diviziei de 
hochei, între echipa locală Sport 
Club și Dunărea Galați. Atmosfe
ră fierbinte în tribune (ne-a sur
prins extrem de plăcut numărul 
mare de spectatori), „ciocniri" fi
rești pe teren, hocheiul nefiind re
numit în special prin „blîndețea" 
sa. Și să nu credeți cumva că ju
cătorii localnici, conformîndu-se 
prea bine cunoscutului principiu 
aplicat îndeobște de gazde i-ar fi 
„luat tare" pe gălățeni, căutînd 
într-un fel sau altțil să-i intimi
deze. ““ 
paie 
cum 
noar

Cei 
puțin 
fost 
arbitrilor — care au greșit, e ade
vărat, in unele momente dar, așa 
cum spuneam în cronica meciu
lui, greșelile lor nu au influențat 
soarta partidei —, vociferări, in
sulte la adresa adversarilor și chiar 
între coechipieri. Surprinzător, cel 
care dădea tonul acestor manifes
tări nesportive era tocmai cel care, 
în mod normal, trebuia să fie un 
model de conduită — căpitanul e- 
chipei, O. Corduban. Atitudinea sa 
este blamabilă din mai multe 
puncte de vedere. In primul rînd 
pentru că rolul căpitanului de e- 
chipă este acela de a ordona și 
disciplina jocul, comportarea co
echipierilor săi, de a tempera ner
vii supraîncălziți, tn al doilea rînd, 
pentru că Corduban nu activează 
de ieri-de azi, ci are ani mulți 
de hochei in spate, ani care in 
mod normal trebuiau să aducă de 
la sine o anume înțelepciune. In 
al treilea rînd, pentru că — așa 
cum ne spunea antrenorul Dunării, 
I. Tiron — Corduban va îmbrățișa 
în curînd cariera de pedagog. Și 
sinceri să fim, i-am dori 
aibă parte de asemenea 
de echipă la formația pe 
va pregăti... (VI. M.)

Nu. Gazdele au fost preocu- 
numai de meci, jucînd la fel 
ar fi jucat pe oricare pati- 
din țară.
care au fost preocupați mai 
de desfășurarea partidei au 

oaspeții. Proteste la adresa

să nu 
căpitan 
care o

DE 68 DE OR) PESTE 8 METRI

Revista cehoslovacă ..START" — Bra
tislava publică o Interesantă trecere în 
revistă a performanțelor mondiale in 
proba de săritură în lungime. Autorul 
studiului recenzează toate săriturile de 
pesta 8 metri.

Din datele acestei statistici reiese că 
premiul de regularitate ar reveni atle-

REÎNVIE

BOXERI ROMANI
IN IRLANDA DE NORD
Ieri a părăsit Capitala un grup 

de boxeri români, care vor evolua 
în Irlanda de Nord. Sportivii noș
tri vor susține meciuri amicale la 
23 și 2J npiembrie, la Dublin și 
Belfast, în compania pugiliștilor 
irlandezi. Au făcut deplasarea Re
mus Cozma, Ion Șulă, Constantin 
Ștefanovici, Gabriel Fometcu, Paul 
Dobrescu și Calistrat Cuțov. Ei sînt 
însoțiți de antrenorii erneriți Cris
tian Panaitescu și Constantin Du
mitrescu.

TURNEE
BUENOS AIRES. — In Campionatele 

Argentinei, Ion Țiriac (România) a ob
ținut victoria cu 6—4, 6—0 în fața ar
gentinianului laector Romani. El îl va 
întîlni în țurul 'urniător pe chilianul Pa
tricio Cornejo. Celelalte rezultate înre
gistrate : Borg (Suedia) — Caviglia (Ar
gentina) 6—0.- 6—2; Johansson (Suedia) — 
Fonseca (Chile) G—2, 6—3; Dibbs (S.U.A.)
— Quintin (Argentina) 6—2, 6—3; Clian- 
freau (Franța) — Mastelli (Argentina) 
4—6, 6—2, 6—4; Kalogheropoulos (Gre
cia) — Molina (Columbia) 6—1, G—.3.

JOHANNESBURG. — Roger Taylor l-a 
eliminat cu 3—6, 6—4, 6—1, 3—6, 6—3 pe 
A, Munoz. Alte ,rezultate : Fassbender
— Hoad (Australia) 6—1, 6—1, 1—0 (aban
don) ; Connors — Krog 6—o. 6—3, 6—3; 
Hewitt — R. Moore 6—2, 6—7, 5—7, 6—4, 
6—4; Okker — Rahim 6—3, 6—4, 7—5; 
Stilwell — Maud 0—6, 7—6, 6—3, 6—3.

ADELAIDE. — în al doilea turneu, 
pentru circuitul australian, Jam Kodes 
l-a învins cu 6—z, 6—^2 pe T. Roepcke.

DINAMOVIADA

Trofeu!

cu mult 
locuitorilor 
Miinchen,

trofeul
șului Miinchen, Georg Kronawitter.

Foto : KEYSTONE

mat 
ora- 
care 

dato- 
o-

Pentru prima oară in 
istoria mișcării olimpi
ce, Cupa Olimpici a 
fost oferită nu unui 
sportiv, nici unui club 
sau unei organizații 
sportive, ci unei comu
nități 
mari : 
șuiul
au binemeritat-o 
rită atitudinii lor 
biective și ospitaliere 
în timpul celei de â 
20-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară.

Zilele trecute, lordul 
Killanin, președintele 
Comitetului Internațio
nal Olimpic, a înminat 

primarului general al ora-

DE TENIS
O victorie a obținut Pala. învingător cu 
6—3, 7—6 în fața lui Tony Parun. Alte 
rezultate : Letcher — Zednik 6—2, 6—4; 
CaujolLe •— James 7—5. 7—5; Hrebec — 
Trickey G—4, 6—2; Naegelen — Brown 
6—7, 7—6, 6—3; Lara — Bidmeade 6—3, 
fl—2.

LONDRA. — în. cadrul competiției eu
ropene de tenis pe teren acoperit, se
lecționata Angliei a învins cu scorul de 
3—2 echipa -Elveției, califieîndu-se pentru 
sferturile de finală. Rezultatele tehnice : 
Mottram (A) — Burgener (E) 6—3, 14—12; 
Warboys (A) — Kanderal (E) 11—9, 6—8, 
6—3; Blatter, Michod (E) — Lloyd, Paish 
(A) 6-3, 6-2.

In meci amical de fotbal
UNGARIA - R. D. GERMANA 

0-1 (0-1)
La Budapesta s-a disputat ieri 

meciul amical de fotbal dintre se
lecționatele Ungariei și R. D. Ger
mane, Oaspeții au obținut victo
ria prin golul marcat de Lauck, în 
min. 36.

SIMION HERGHELEGIU - CAMPION
(Urmare din pag. 1)

DE fllMNASTlCĂ

PEFRESCII

a 
de

CONSTANTIN
MTDAIIT DE AUR TA BARĂ
Sala sporturilor din Crakovia 

găzduit întrecerile D-umoviadei
gimnastică — ediția 1973. Lâ mascu
lin, pe primul loc s-a clasat echipa 
Dinamo U.R.S.S.,. urmată de Dina
mo București, iar la feminin victo
ria a revenit formației Gwardia Var
șovia. în concursul special pe apara
te, gimnastul român Constantin Pe
trescu s-a clasat pe primul loc Ia 
bară fixă, Liviu Mazilii a ocupițt lo
cul doi la sărituri, iar Elena Ceam- 
pelea s-a situat pe locul trei la sol.

Iii români au ocupat locul doi pe 
națiuni, cîștigînd 5 medalii de aur, 
18 de argint și 4 de bronz, iar 
Ion Hortopan (cat. muscă) și Spiri
don Herghelegiu (cat. grea) au de
venit campioni balcanici.

REZULTATE TEHNICE: cat. se
migrea (la această (categorie țara 
noastră nu a avut reprezentant)):
1. N. Radev (Bulgaria) 337,5 kg.
2. V. Jakovou Grecia) 327,5 kg; smuls: 
1. Radev 150 kg, 2 Jakovou 145 kg, 
aruncat : 1. Radev 187,5 kg, 2. Ja
kovou 182,5 kg. Cat. grea : 1. Spi
ridon Herghelegiu (România) 317,5 
kg, 2. St Kraicev (B) 315 kg, 3. S. 
Tsoukas (G) 300 kg ; smuls : 1. Krai
cev 115 kg. 2. Herghelegiu 135. kg.
3. Tsoukas 130 kg ; aruncat: 1. Her-

ghelegîu 182,5 kg, 2. Tsoukas 170 
kg, 3. Kraicev 170 kg. Cat. super- 
grea: 1. D. Tramburadiev (Bl
355 kg, 2. V. Deac (R) 317 kg, 3. K. 
Ioanidis (G) 300 kg; smuls: 1. 
Tramburadjev 11S kg, 2. Deac 
140 kg, 3. Ioanidis 125 kg; arun
cat : 1. Tramburadjev 210 kg
2. Deac 177,5 kg, 3. Ioanidis 175 kg.

Clasament general pe națiuni : 
1. Bulgaria 98 p, 2. România 86 p.
3. Grecia 67 p, 4. Turcia 44 p.

Medalii cucerite de români : 
5 de aur — I. Hortopan (3) și 8. 
Herghelegiu (2) ; 18 de argint — 
S. Dinică (3). M. Grigoraț (3), Gh. 
Mîinea (3), A. Miuț (2), C. Dumitru 
(2), Gh. Bercea (1), S. Herghelegiu 
(1), V. Deac (3) ; 4 de bronz — A. 
Miuț (1), Gh. Bercea (2), C. Du
mitru (1).

• TELEX •
Turul ciclist al Mexicului s-a încheiat 
la Ciudad de Mexico cu victoria rutie
rului elvețian Wemer Fretz, urmat de 
C. Cardet (Cuba) la 34 sec., R. Vitela 
(Mexic) — la 59 sec., A. Arencibia (Cuba) 
— la 1:34 etc. Pe echipe, a cîștigat re
prezentativa Cubei, urmata de Mexic, 
Elveția și selecționata orașului mexican 
Jalisco. în Premiul munților, pe primul 
loc s-a situat mexicanul M. Ceja — 19 
p. secundat de brazilianul Alcantara — 
13' p. Ultima etapă (Taxco — Ciudad de 
Mexico — 160 km) a revenit brazilianu
lui Alcantara, cronometrat în 4 h 03:29.

Turneul feminin de volei desfășurat ia 
Bratislava a fost cîștigat de ’echipa 
N.I.M. Budapesta, care a terminat neîn
vinsă competiția totalizînd 19 puncte. Pe

^2
tului american Ralph Boston care a tre
cut de 68 de ori peste limita celor 8 
metri în competiții. ÎL urmează.!în acest 
original clasament. Igor Ter-Ovanesian 
(U.R.S.S.) — 45 și Bob Bearnon (S.U.A ) 
— 24-

FONDIȘTII MULTILATERALI
Ziarul finlandez .

'■publică o listă originală

TELEX • TELEX • T ELEX •
locurile următoare s-au clasat forma
țiile Burevestnlk Kiev — 9 p, Vinogrady 
Bratislava — 8 p, spojnia Varșovia — 
7 p etc. In ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate : N.I.M. 
Budapesta — Slavia Bratislava 3—o; 
Snojnia

Slavia Bratislava
Varșovia — T.S.C. Berlin 3—1»

de șah de la Manila a fost eîș- 
rnarele maestru L. Kavalek, care 

p din 9 posibile. Pe locu- 
s-au clasat îvkov și 

___ .. P, Larsen — 6 p. Tatai 
— 3'/, p etc. in ultima rundă. Kavalek 
l-a învins pe Estimo, iar îvkov A remi
zat cu Larsen.

Tararul 
tigat de 
a realizat 7 Va 
rile următoare 
Quinteros — 61,-

‘.2

cînd la 
nord a 
s-au comportat remarca'bll. obținînd vic
toria eu scorul de 28—23 (10—6). Cei mat ■ 
buni jucători argentinieni au lost Luis 
Gradin', Alessandro ------------ ' “ '
Porta. Roberto 
nandez.
9
In primul 
europene*
Ujpest Dozsa a învins, 
prlu, eu scorul de
15—0) formația Panathinaikos 
In cadrul aceleiași competiții, 
Istanbul, echipa locală Eczacibasi 
dispus eu 3—1 (17—15,
15—11) de formația *

Aberdeen, eu reprezentativa de 
Scoției. Rugbyștil argentinieni 
nportat remarcabil, obținîiid vie-

Travagllni. Hugo 
Fariello ți Jose Fer-

tur al „Cupei campionilor 
la WJlei feminin, echipa 

pe teren pro- 
3—0 (15—3, 13—4L 

Atera. 
la 
a 

15—4, 8—15.
s.v. Post Viena.

-A >fA J»jA bjC "Zj-T "ZțC 'ZjA' '/j-T 'zjs' *

■
Selecționata de rugby ă Argentinei și-a 
continuat turneul în Marea Britanie ju-

vV nM -Jz vț/
/jk /„v * f.ir

dintre ei folosește stilul ventral. Iar ce
lălalt — Fosbury-flop.

Pină acum, în această întrecere (era 
să zicem : maimuțăreală), învingător a 
ieșit de fiecare dată cimpanzeul car»* 
a adoptat stilul flop. De altfel, recordul 
său pereonal este de 1.63 m I

Bob Bearnon (S.U.A )

„TURUN SANOMAT"
"a celor mai

DILIGENTA?

Criza de carburanți pare a fi sziportată cu umor, în Franța, de ama
torii călătoriilor pe lungă distanță. Această diligență tip 1828, cu 16 locuri, 
a f icut, demonstrativ, legătura între Deauville și Paris, via Tancarville, 
purtată de 5 bidivâ bine sti tniți de mina de maestru a lui Gustave Boizard, 
un cunoscut as ăl curselor de trap.

„multilaterali" fondiști al lumii.
Mcvadratlonul“ care ni se propune, au 
fost luate în considerație recordurile 
personale (indiferent de anul realizării) 
obținute pe distanțele de 1500 m (sau o 
milă), 3000 m (2 mile), 5000 m și 10.000 
m (0 mile), transformate apoi în puncte, 
potrivit tabelei internaționale. Iată cla
samentul reieșit :

1. Emiel Puttemans (Belgia) 4379 p 
(3:56; 8:13.2: 13:13,0: 27:39.6). 2. Kipcho- 
ge Keino (Kenia) 4389 q, 3. Steve Pre
fontaine (S.U.A.) 4298 p, 4. Lasse Viren 
(Finlanda) 4298 p, 5. Ron Clarke (Aus
tralia) 4297 p, 6. Dave Bedford (Marea 
Britanie) 4265 p.

Dintre eroii epocilor trecute, 
zul Michel Jazy e 
locul 8.

PARCURSUL LA ALEGERE ?

AMATORISMUL

france- / /
primul, clasat pe

SCRIMERULUI

toate motivele să-lPresa franceză are 
acopere cu elogii pe Jacques Ladegail- 
lerie, scrimerul clubului parizian P.U.C., 
care a adus Franței o medalie de argint 
de la Jocurile Olimpice muneheneze 
(unde a fost învinsul românului Anton 
Pongraț în proba de spadă). Despre ce 
este vorba ? Municipalitatea Parisului a 
vrut să onoreze performanța olimpică 
a spadasinului, oferindu-i un premiu. 
Cum însă premiul era în bani. Lade- 
gaillerie a refuzat să-l primească, ce- 
rînd ca suma să fie vărsată clubului 
său.

Sensibilizată de acest gest de adevă
rat amatorism, conducerea clubului uni
versitar parizian a continuat gestul și 
a transmis suma de 10.000 de franci sec
ției de scrimă din orașul La Voulte, 
unde Jacques Ladegaillerie este profe
sor de educație fizică. Premiul sporti
vului de elită va ajuta astfel 
ștruirea visatei săli de scrimă 
șui provincial !

Prima competiție adevărată de cobo- 
rîre pe schiuri a avut loc. se pare. In 
1911. în stațiunea elvețiană Montana, șt 
a fost dotată cu trofeul devenit celebru 
de atunci .Kandahar". Condițiile epocii 
erau : plecare în linie (deci toată lu
mea odată), parcursul la alegerea schio
rului si sosirea într-un punct determi
nat. mult mai jos. în vale. Timpul pri
mului învingător al Kandaharului a fost 
de Gl de minute ! (A se compara cu 
secundele coboririlor de azi...).

Stațiunea franceză de sporturi de Iar
nă Aipe d’Huez (cunoscută mai aies ho
herilor care au concurat aici ia Olim
piada de iarnă din 1963) vrea să se 
inspire din exemplul acelei toarte vechi 
întreceri. Astfel, la 7 aprilie 197i. ur.a 
din ultimele probe de schi ale primă
verii. „Derbyul Sarenne- se va disputa 
pe ghețarul cu același nume, astfel : 
plecarea din vîrful Blanc (altitudine 
3300 m). sosțrea după 10. km la podul 
Gua (altitudine 1580 m), deci o diferență 
de nivel de 1720 m : itinerarul la alege
rea concurenților : clasamentul pe baza 
timpilor înregistrați.

SE DESTĂINUiE 
BASCHETBALISTUL

MAlMUJARELi...

la con- 
In ora-

un nu-La Chicago, un circ prezintă 
măr de mare atracție : un concurs de 
săritură în înălțime la care, participă 
doi cimpanzei. Ceea ce încă n-ar fi ni
mic, dacă nu am afla imediat că unul

Celebrul baschetbalist profesionist a- 
mericati de culoare Wilt Chamberlain 
a reușit nu numai să scrie o carte <1? 
amintiri, dar să o si propulseze printre 
best-selters-urVe lunii în S.U.A. Titlul 
noului volum de memorialistică sporii' ă 
este — după moda americană a lungimii 
șl a caracterului ironic : „.lust like any 
other seyen foot black millionaire who 
lives next door", adică pe românește, 
aproximativ : „întocmai Ca oricare alt 
milionar negru înalt de 2 m 13 care 
v-ar fi vecin". Cîteva din observațiile 
mal îndrăznețe ale autorului au sttrnit 
protestele șl boicotul cercurilor segre- 
gaționlste din regiunea Philadelphia.

rI



SCORURI STRlNSE, FINALURI PASIONANTE 
IERI, IN 16-imile „CUPEI ROMÂNIEIJ J

Ca in toți ajrii, 
inei, în care apar 
viziei A, alături de echipele de. categorii inferioare cali
ficate în urma jocurilor anterioare, s-a dovedit a fi 
etapa marilor ambiții ale micilor formații, dornice să 
scoată din luptă, cu presupusele lor slabe puteri, pe 
adversarii din elita fotbalului nostru.

Marile „lovituri" le-au dat divizionarele B, S. N. Olte
nița și Chimia Rimnicu Vîlcea, care au reușit perfor
manța puțin obișnuită de a elimina, în jocuri susținute 
pe terenuri neutre, pe Dinamo și, respectiv, Rapid, două 
„punchere" care știu să facă față bătăliilor aspre. Prin 
prisma categoriilor care s-au înfruntat, acestea ar fi, 
de fapt, surprizele de ieți> Dar, chiar dacă rezultatele 
dintre echipele de același rang suscită mai puține co
mentarii, totuși trebuie Ârecute în rîndurile rezultatelor 
neașteptate înfrîngerea liderului campionatului, Univer
sitatea Craiova, de către'/U.T.A., precum și eliminarea 
din competiție a fotbaliștilor de la F. C. Constanța, care 
puteau spera la altă soartă, într-un meci cu Politehnica

etapa 16-imilor din Cupa Româ- 
î'n arenă și reprezentantele Di-

A.

Timișoara. Dar, „Cupa" nu-și pierde vremea cu socoteli, 
infructuoase, în general, în fotbal, și cu atit mai mult 
în cadrul acestei întreceri cu sentințe imediate și ire
vocabile.

Tn nțpd firesc, felicitările trebuie adresate, în primul 
rînd, echipelor Ș.N. Oltenița și Chimia Rimnicu Vîlcea 
care vrea, se pare, să facă din nou carieră în „Cupă", 
după ce a ciștigat precedenta ediție.

Făcînd bilanțul, 
16-imilor 
mare ca 
partide, s-au eliminat unele pe altele), 4 divizionare B 
(să le dăm numele : S. N. Oltenița, Chimia Rimnicu 
Vîlcea, Delta Tulcea și Minerul Baia Mare), și doar o 
echipă din divizia C, Oltul Sf. Gheorghe.

Se poate vorbi, deci, de o mai mare regularitate, de 
mai puține surprize, deci de o sită moi bună, 
dacă nu servește 
balul.

se pare, sa facâ din nou carieră în „Cupă",
BUCUREȘTI 1-0 (10)

constatăm că au trecut bariera
11 echipe din Divizia A (un număr mai 

în alte ediții, deși de data aceasta, în cîteva

core, 
senzaționalul, servește, în schimb, fot-

Foto : V. BAGEAC
NESTOROVICI, autorul ambelor goluri reșițene, execută o spectaculoasă 
foarfecă, în apropierea porții lui Costaș.

C.S.M. REȘIȚA - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-1)

U.T.A. - UNIVERSITATEA
în actualul campionat, 

teren propriu, de către 
U.T.A. și-a luat ieri, la 

o frumoasă revanșă, 
reușind să elimine din Cupă pe lide
rii Diviziei A 1 Meciul „vedetă" — 
deși nu s-a ridicat ca dinamism, an
gajament, abundență a fazelor de goi
— Ia nivelul celui din „deschi
dere", de pe același stadion, a plă
cut, mai ales de pe la mijlocul 
primei reprize, 
bine gîndit, cu subtile combinații, 
practicat de arădeni, care au obți
nut o victorie pe deplin meritată. 
Mai bine de un sfert de oră, par
tida s-a redus la tatonări reciproce, 
cu faze îndelungi la mijlocul tere
nului. Treptat insă, U.T.A. începe 
să „se desprindă" de partenerul de 
întrecere (al cărui atac îl caută 
prea mult pe Bălan, deși acesta 
vădește o certă indispoziție de joc) 
și .arădenii își creează două ocazii 
bune de gol (min. 20 și 25) ratate 
de Domide și Broșovschi. Același 
Broșovschi înscrie însă (min. 45) 
unicul gol al partidei, transformînd
— printr-o execuție de mare pre
cizie și tehnicitate — o lovitură 
beră de Ia aproximativ 30 
metri.

După pauză, craiovenii arată

învinsă 
chiar pe 
craioveni, 
București,

prin jocul tehnic,

lî- 
dc

un

pâcă repriza întîi a partidei a fost 
așa si așa, în a doua fazele de înaltă 
tensiune la ambele porți au abundat, 
făcînd ca spectatorii să trăiască din 
□Un această a doua jumătate a în
trecerii. Dar să vă spunem cîte ceva 
și despre partea primă. Resițenii au 
intrat fără portarul Ilieș. fără Bel- 
dcanu și fără Florea. Aceste 15 de 
minute au prezentat o oarecare su
perioritate teritorială a ieșenilor 
care. în plus, au atacat și mai inci
siv. cu multe deschideri lungi, în 
adîncime, acolo unde Incze si Lupu- 
Jescu se arătau periculoși. Asa au și 
deschis scorul elevii lui Oană, Lupu- 
legCU „lobindu-r* CU precizie pe por
tarul Constantin. Gol spectaculos ; 
<lpr el avea să fie egalat și ca efect 
Pe tabelă si ca fază, de șutul rapid, 
sec, din întoarcere, al lui Nestoro- 
vici (min. 39) ; 1—1.

Atacuri de la o poartă la alta în 
„actul doi". C.S.M. joacă mai si
gur, mai complet (au apărut Beldea- 
nu și Florea în formație) domină 
mai mult ; dar numărul ocaziilor de 
marcare, s-a arătat egal. Resițenii 
au reușit să fructifice una (în -min. 
• ?■), cind tot NcstOrovici a găsit ca
lea spre plasa porții’lui Costaș, prin
tre apărătorul buturilor ieșene si 
Stoicescu : 2—1 pentru C.S.M. Reși
ța. Vă repetăm — însă — că pînă la 
goi și după aceea, am văzut faze de 
spectacol la ambele porți. Constan
tin, dar mai cu seamă Costaș au in
tervenit cu succes în ocazii drama
tice pentru ei sau... lăsînd 
în ultimă instanță, această 
(cum a fost cazul portarului

bătut de o lovitură cu capul a lui 
Simionaș).

Arbitrul Constantin Petrea (Bucu
rești) a condus foarte Line forma
țiile :

C.S.M. : CONSTANTIN — Ologea- 
nu, GEORGEVICI. Kiss, KAFKA — 
Roșea, Voinea (rpin. 46 — BELDEA- 
NU) — ATODIRESEI. D. Popescu., 
NESTOROVICI, Căpriori: (min. 46 — 
Florea).

POLITEHNICA IAȘI •. COSTAS — 
Miclos. STOICESCU, Romilă I (min. 
78 — Ciobanu), Hanceriuc (min. 69 
— Munteanul — ROMH.A II. STMIO- 
NAȘ — (NCZE IV. LUPULE.SCU, 
Spirea, Ailoaie.

Eftimie IONESCU
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barelor, 
misiune 

reșițean,

GIURGIU, 
luția echipei 
orașul de pe 
citat un interes deosebit în 
spectatorilor giurgiuveni, 
număr foarte mare la această parti
dă și care au asistat la prima mare 
surpriză a actualei ediții a „Cupei 
României'* : eliminarea echipei Dina
mo de către divizionara B, Ș.N. Olte
nița ! Deși au dominat mai mult, di- 
namoviștii nu 
trei ori poarta 
che — min. 32, 
Dumitrescu —

21 (prin telefon). Evo- 
noastre campioane în 

bătrînul Danubiu a sus- 
rîndul 

prezenți în

au periclitat decît de 
Ș.N.O.-ului (Dumitra- 
Dinu — min. 40 și FI. 
min. 44, mare ratare,

1-0 (1-0)
de agresivitate, dar 

U.T.A. se apără exact. în plus, în 
alcătuirea de ieri și mai ales în 
formula din repriza secundă, ata
cul Universității se dovedește de
ficient atit ca forță de șut, cit și 
ca abilitate combinativă, așa incit 
elevii lui Toma Jurcă se îndreaptă 
sigur spre calificarea în „optimi". 
Mai mult chiar, Broșovschi, Kun și 
Domide au alte ocazii bune de a 
marca. în final, Universitatea atacă 
ceva mai mult, obține o suită de 
cornere, Bădin și Boc vin și ei 
în atac, dar este prea tîrziu și 
craiovenii pierd un meci în care, 
de altfel, nici n-au depus prea 
multe strădanii...

Arbitrul Al. Pîrvu (București) a 
condus cu destul de multe scăpări 
următoarele formații :

U.T.A. : Iorgulescu — Birău, 
Kukla, Pojoni, Popovici — Schepp, 
Damide — Axente, Kun, Bro
șovschi, Sima (min. 63 : Tranda- 
filon).

„U“ CRAIOVA : ' 
culescu, Bădin, Boc, 
Strîmbeanu, Ivan — 
(min. 41 ; Stăncespu), 
lungă.

CRAIOVA
oarecare plus

Marita — Ni- 
, Berneanu — 
- Niță, Bălan 
, Bălăci, Țară-

Radu UP.ZICEANU

S.C. BACĂU - STEAGUL ROȘU 5-4
PIATRA NEAMȚ. 21 (prin tele

fon). — Dacă Sport Club are 
meritul unei prime reprize jucata 
cu ceva mai multă vlagă, brașo
venii nu se pot lăuda în toată a- 
ceastâ perioadă cu nici o fază mai 
acătării, cu nici măcar un șut pe 
spațiul porții adverse ! Seria ga
felor e deschisă, chiar în primul 
minut, de hcnțul in careu al lui 
Olteanu, și Dembrovschi 
formă penalty-ul 1—0. în min. 12, 
o combinație frumoasă, Pruteanu — 
Dembrovschi — Munteanu. este fi
nalizată de ultimul sub privirile a- 
părării stegarilor : 2—0.

Asemănător este începutul re
prizei secunde. Aceasta, pînă în 
min. 68 însă, cînd Fanici, inspirat 
introdus în teren, va relansa me
ciul. printr-un gol din pasa Iui 
Șerbănoiu : 2—1. Nimic nou în con- 
iinuare. Spectatorii se

trans-

îndreptau

JIUL PETROȘANI - PARTIZANUL BACĂU 2-1 (1-1)
SIBIU, 21 (prin telefon). In me

ciul de la Sibiu diferența de valoare 
dintre cele două formații a 1‘ost vi
zibilă doar în repriza secundă, cînd 
echipa Partizanul, care activează 
în campionatul județului Bacău, n-a 
putut ține ritmul impus de divizio
nara Ă. în primele 45 de minute 
jocul a fost egal, scorul l-a des
chis Jiul prin Stoichiță (min. 5), 
iar băcăuanii au egalat, în min. 35, 
prin Criștofor. Golul victoriei l-a 
semnat Roznai — min. 63. In min. 
65, Criștofor , (Partizanul) a fost e- 
lirninăt de pe teren pentru lovirea

min. 70 
de la 11

(20, 2-2, 2-2)
cînd, în
de pe

min. 90, Rusu, 
stingă în fața

luft de la 3—4 m de poarta goală ’). 
In schimb, jucătorii din Oltenița au 
avut o evoluție neașteptat de bună: 
ei au jucat simplu, au pregătit atent 
la mijlocul terenului și au folosit 
din plin cele două aripi, pe Stama- 
nichi și Enculescu, care au creat, 
proape la fiecare acțiune, breșe 
dispozitivul dinamovist. Singurul gol 
al acestei partide a fost înscris 
STAMANICHI în min. 23, în 
unei pase excelente primite 
Răducanu : 1—0. scor care nu 
putut fi modificat cu toate eforturile 
(disperate) pe care bucureștenii le-au 
făcut după pauză.

A arbitrat bine Gh. Matale (Con
stanța).

Ș.N. OLTENIȚA : GRĂDIȘTEANU
— Baltag, TIATCU. MUȘAT. VICIU
— Dima, FILDIROIU — ENCULES
CU, Meluță,' RĂDUCANU. STAMA
NICHI.

DINAMO : Cavai 
Sandu, Dobrău, 
Radu Nunweiller (min 
van) — Lucescu, D. Georgescu, Du- 
mitrache, Fl. Dumitrescu (min. 68 
Sălceanu).

a- 
în
de 

urma 
de la 
a mai

Cheran, G,
Deleanu — Dinu,

76 Moldo-

Aurel PĂPĂDIE

Frenetic susținut de cele cîteva 
sute de suporteri care i-a însoțit în 
Capitală pe jucătorii buzoieni, lide
rul seriei 1 a Diviziei B, Gloria Bu
zău, a început promițător întîlnirea 
cu A. S. A. Tg. Mureș. Chiar în 
primul minut de joc asistăm la o 
mare ratare a lui Nedelcu, pentru ca, 
în min. 4, tot el — interceptînd o 
minge trimisă încet de Ispir, spre 
propria-i poartă — să șuteze slab 
și să-i dea posibilitatea fundașului 
militar să revină și să salveze în ul
tima clipă. In continuare, jocul de
vine ceva mai echilibrat, dar tot 
buzoienii sînt cei care manifestă mai 
multă . decizie în atac și astfel, în 
min. 23, reușesc să deschidă scorul, 
prin Enache, care a speculat o gre
șeală, în lanț, a fundașilor militari. In 
finalul reprizei, mureșenii, simțind 
pericolul eliminării, ies din letargia 
în care se complăcuseră pînă atunci 
și devin mai lucizi în ofensivă. Mi
nutele 42 și 44 sînt foarte dificile 
pentru buzoiqni, cînd Faze.caș și 
Naghi ratează cu poarta goală.

Eforturile depuse în prima repri
ză sînt din plin resimțite de fotba
liștii de la Gloria. Inițiativa trece to
tal de partea divizionarilor A și, 
după o presiune continuă, egalitatea 
este restabilită de Mureșan (min.71), 
printr-un șut, cu boltă, de la margi
nea careului, care l-a surprins pe

portarul Stelian. Golul victoriei și al 
calificării este înscris de Naghi (min. 
74), în urma unei acțiuni personale.

Arbitrul A. Bentu (București) a con
dus foarte bine formațiile.

A. S. A. Tg. MUREȘ : Solyom— 
Grigore, KISS, Ispir, Czako—Varodi, 
PISLARU—Fazecas (min. 67 Szollosi), 
NAGHI, MUREȘAN, Hajnal,

GLORIA BUZĂU : Stelian—Mure
șan, PALL, Neculce, LOTREA—Toma, 
juhasz—ENACHE, NEDELCU (min. 
77 Stoian), Stan, Oprișan (min. 46 
Bădin).

Gheorghe NERTEA

STEAUA - POIANA CIMPINA
3-0 (1-0)

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F. C. CONSTANȚA 3-2 (2-1)
RM. VÎLCEA,

Atmosferă primăvăratică

TÎRGOVIȘTE, 21 (prin telefon). 
Bucureștenii au început jocul în- 
tr-un tempo susținut, atacul a func
ționat bine și, în min. 11, Pantca a 
reușit să deschidă scorul. în conti
nuare, pînă Ia pauză, cîmpinenii au 
mai echilibrat jocul.

Meciul e mai alert după pauză, 
dar ratările, îndeosebi la poarta 
Poienii, abundă. Totuși, în ultimele 
10 minute atacurile succesive ale 
formației bucureștene, bine susținu
te de linia mediană — Dumitru și 
Dumitriu IV — le-au adus acestora, 
în min.. 80 și 82, încă două goluri 
înscrise de Ion Ion și, respectiv, 
Pantea.

A condus foarte bine Tudorel 
Leca (Brăila).

STEAUA : Icțrdache — Sătmărea- 
nu, Ciugarin. Sameș, N. Ionescu — 
DUMITRU, DUMITRIU IV — PAN- 
TEA, Răducanu, ION ION, Iovănes- 
cu.

POIANA CIMPINA Ivanovici — 
Popa, GRAMA, MATEI (min. 75 
Achim), Stan — DANILA, STREI* 
CIOIU II (min. 60 Sechim) — Ae- 
lenei, Giurcă, Preda, Streicioiu I.

Mișu AVANU — coresp. județean

stabilește scorul final, mareînd al 
treilea’gol al său cu care aduce echi- 
pei sale o meritată calificare.

POLITEHNICA TIMISOARA : Ca- 
tona—PIRVU, Păltinișan, MEHEDIN- 
T’U. Maier—jyiihalcic, Șchiopu—Mioc, 
BOJIN. Bungău, Covalcic (min. 46 
FLOAREȘ).

F.C. CONSTANȚA : Popa—Ghirca 
(min. 82 Stoical, Antonescu, Bălosu, 
Nistor—Constantinescu. Mihu—NEGO- 
ESCU, Caraman, VIGU, Turcu (min. 
61 Mărculescu).

A arbitrat bine Otto Anderco (Satu 
Mare).

21 (prin telefon) — 
. _____ . îi astăzi (n.r.

ieri), aici, pe stadionul din „Zăvoi". 
Cîteva mii de vîlceni au luat loc în 
tribune dornici să urmărească o ■ a- 
tractivă partidă de... Divizia A.
Constănțenii au abordat meciul 
mult prea încrezători în forțele lor 
și, drept urmare, chiar în min. 4, 
Politehnica a și deschis scorul, prin 
Bojin, care a reluat, cu capul, în pla
să, o centrare a lui Bungău.

După numai 6 minute de la pri
mul' gol, aceTăși Bojin, profitînd de 
o nouă greșeală a, apărătorilor .echi
pei de pe litoral, a majorat avanta
jul echipei sale : 2—0.

Abia din acest moment echipa 
antrenată de Hașoti își reamintește 
se pare, că este pe locul 2 în cam
pionat și apasă pe accelerator, ata- 
cînd mai hotărît. In min. 29, Cara
man, nemareat în marginea careului 
timișorean, reușește să reducă din 
handicap, mareînd cu un șut sec.

După pauză F. C. Constanța for
țează și mai mult egalarea pe care 
o reușește, în min. 64, prin Anto
nescu care, prin golul marcat de la 
circa 14 m, cu un șut foarte puternic, 
și-a răscumpărat o mare parte din 
greșelile pe care le-a făcut pînă 
atunci. Din acest moment, timișore
nii își string și mai mult rîndurile 
în apărare și contraatacă deștul de 
periculos. După o suită de cîteva 
mari ratări la ooarta lui Pop, iată •schimb. _x aceiași Bojin, deo-

î.l această partidă.

Dumitru NEGREA

F.C. ARGEȘ-C.F.R. CLUJ 4-2 (0-2)
țiuni ofensive periculoase și au șutat de 
la distanță la poartă. în min. 29. Țegean, 
de la 20 m, a șutat la păianjen și por
tarul Stan nu a schițat nici un gest ca 
să oprească intrarea balonului în plasă. 
Al doilea gol a căzut în mm 43. cînd 
Stan a scăpat balonul, pe care i-1 tri
misese Vlad, și Bujcur, pe fază, l-a tri
mis în poarta goală

După pauză, am urmărit; în majori
tatea timpului, un duel între înaintarea 
piteșteană și apărarea oaspeților, care, 
solicitată la maximum, a comis multe 
greșeli. Acum, superioritatea teritorială 
a gazdelor a fost concretizată de : Do- 
brin (min. 55. din 11 m). Jercan (min. 
62). Radu (min. 73) și Roșu (min. 81).

A condus foarte bine I. RUS ,rT''* 1'T"“ 
res).

f. c. ARGEȘ : — Stan — 
OLTEANU. VLAD, Ivan — 
(min. 56 ROȘU). M. popescu

PITEȘTI, 21 (prin telefon). F.C. Argeș 
a provocat multe emoții astăzi (n.r. ieri) 
suporterilor săi. cei aproximativ 2 000 
de spectatori fiind satisfăeuți de evo
luția favorlților lor doar în repriza se
cundă : cînd piteștenli au jucat. în- 
tr-adevăr. la valoarea lor. întreclndu-si 
partenerii atit în concepția tactică cit 
și in ceea ce privește pregătirea fizică.

Dar ce s-a întîmplat în prima parte 1 
Piteștenii au abordat jocul cu superio
ritate teritorială, dar au acționat con-* 

,fuz. comițînd greșeli în atac și in apă
rare. înaintașii F.C. Argeșului au com- 

. binat de multe ori inutil, au pus rare
ori în pericol poarta lui Moldovan. In

■ ■ ■ feroviarii, cu ctțiva tineri în 
formație, s-au apărat calm, în 
perioade supranumeric, au construit ac

spre ieșire 
centrează 
porții, Voinea și Volmer se bîlbîie 
și Hîrlab. de la 3—4 m, aduce e- 
galarea. Minutele de prelungire se 
scurg fără ca vreuna din echipe 
să-și aproprie succesul. Fiecare are 
însă cîte o mare ocazie. Se trece 
la executarea loviturilor de la 
11 m. Mai întîi Steagul roșu. Ra
tează Cadar și Hîrlab, transformă, 
Șerbănoiu, ratează Anghelini, trans
formă Purcaru. Apoi Dembrovschi 
începe seria S. C. Bacăului prin- 
tr-o... ratare, transformă apoi Vă- 
tafu și Munteanu, ratează Hrițcu 
dar Volmer nu mai greșește și 5—4 
rezultat final pentru S. C. Bacău.

A arbitrat satisfăcător Em. Pău- 
nescu (Vaslui).

S. C. BACĂU : Voinea — Marga- 
soiu, Catargiu, Velicu, Volmer — 
Vătafu (min. 46 Hrițcu), DUȚAN 
— Pruteanu, — 
TEANU (min. 84 Bălută), Florea.

STEAGUL ROȘU : Purcaru — 
Hîrlab, Jenei. Olteanu (min. 46 An
ghelini), RUSU — Naghi, Cadar,. 
Papuc — Zotinca, Șerbănoiu, Gyorfi 
(min. 46 FANICI).

Dembrovschi, MUN-

că, în min. 74. i 
sebit de eficace în

(prin
între

l" în 
uncie (Tg. Mu-

Nedeleu, 
Mustătea 

_____________ — TROI, 
Radu (mîn7s84’ Burcea), DOBRIN, JER- 
CAN.

C.F.R. CLU.T : Moldovan — Stan. PF.N- 
ZEȘ. Clupa. Roman — CO.IOCARU. Ca
tena — Soporan, ȚEGEAN, BUCUR, 
Prodan (min. 71 Niculescu).

Pompiliu VINTILA
CRAIOVĂ, 21

Splendid spectacol 
două cîștigătoare ale Cupei Româ
niei ! Din păcate, urmărit de prea 
puțini spectatori pe stadionul Cen
tral din Craiova) Deținătoarea tro
feului, . divizionara B. Chimia -Rm. 
Vîlcea are meritul cel mare în 
această dispută. Nu-i mai puțin a- 
devărat, însă, că Rapidul, în forma 
pe care o știm din ultima vreme, a 
mizat mai mult pe contraatacurile 
tăioase lansate 'de Dumitriu II. 
Dar, „furia" vîlceană n-a lăsat for-

telefon), 
ultimele

mația bucureșteană parcă nici să 
respire și e meritul fundașilor cen
trali și al lui Pop (care a scos 
balonul de pe linia porții în min. 
12 și 75), că au dat „ll“-ului din 
Grant iluzia calificării în

. giri. Și acele prelungiri au 
un dramatism rar. Jocul se 
ba dintr-un minut în altul 
două careuri, Rapidul a avut mai 
multă 
imens
toată lumea se pregătea de pe- 
nalty-uri erau gata, gata să înscrie 
giuleștenii. Năsturescu și Neagu șu
taseră de la numai 3—4 m (min. 
111), dar Stana a apărat de-a drep
tul senzațional. Au venit apoi emo
țiile loviturilor de la 11 m. Chimia 
execută, prima, seria celor cinci 
penalty-uri. Transformă 
Stana, Ionescu, Șutru și
Gojgaru, care trage peste poartă. 

■ E rîndul Rapidului să viseze la ca
lificare. Dar primul din cei cinci 
executanți, Dumitriu II, trimite ba
lonul în bară ! Transformă Bar- 
tales, M. Stelian și Rîșniță. La 4—3 
pentru Chimia, Neagu are șansa de 
a prelungi... iluziile. Numai că ata
cantul bucureștean șutează în Sta
na și, așa, deținătoarea Cupei mer
ge (pe merit !) mai departe.

Arbitrul G. Blau (Timișoara) a 
condus foarte bine.

CHIMIA RM. VÎLCEA : STANA 
— Cincă, CIOBANU, PINTILIE, 
Lepădatu — Haidu, Ionescu — Șu
tru, OROVITZ, GOJGARU, Ghițu- 
lescu (min. 91 : Iordache ; min. 111 
Ustabacief).

RAPID : Roșea — Pop, GRIGO- 
RAȘ, FL. MARIN, Codrea — Rîș
niță, Savu (min. 38 M. Stelian) — 
Petreanu 
MITRIU

prelun- 
fost de 
schim- 
în cele

„U“ CLUJ - STĂRUINȚĂ
ALEȘD 6-0 (5-0)

aadversarului. în 
ratat o lovitură

A arbitrat bine T. Andrei (Sibiu).
JIUL : I. Gabriel — Nifu (min- 

74 S. Gabriel), Tonca, Georgescu, 
Luca — Libardi, Cotormani (min. 
4S Naidin), Nagy — Stoiclliță, Mul- 
tescu Roznai

PARTIZANUL: Bizbac — Iones
cu, Postolache. Iorga, Prisăcaru — 
Criștofor, Silvestru — I Pralea 
(min. 65 M. Pralea), Dumitru, Ro
man, Cojocarii.

Libardi 
m.

Geo RAEȚCHI

PETROLUL - C.F.R. PAȘCANI 2-0 (0-0)

I. IONESCU — coresp. județean

PLOIEȘTI, 21 (prin teleîon). A- 
proximativ 2 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul din localitate 
un meci de factură tehnică modes
tă, lipsit parcă de miză, semănînd, 
pe alocuri, cu O banală partidă de 
antrenament. La capătul celor 90

TROFEUL CARPAȚI" IA HANDBAL MASCULIN

de minute de joc, victoria a reve
nit fotbaliștilor formației gazdă, da- 
dorită unui plus de experiență. Suc
cesul și calificarea Petrolului s-au 
conturat relativ greu, abia în fina
lul întrecerii, cînd Cuperman (in
spirat introdus la pauză în locul 
lui Dincuță) â deschis scorul, în 
min. 71, reluînd în plasă o minge 

I respinsă da apărarea feroviară, la

{Urmare din pag 1)
/

versarilor lor, pentru ca în min. 
44 să reușească egalarea : 16-—16. 
Din acest moment elevii lui Ivan 
Siioj preiau inițiativa, se detașează 
chiar la .două puncte (min. 58 : 20— 
18), însă ambițioșii componenți ai 
selecționatei R. D. Germane nu re
nunță și egalează în final, obținînd 
o „remiză" echitabilă. Au marcat : 
Ganschow (7), Kahlert (4). Engel (3), 
Lacheninacher (2). Bohme (2), Rose 
;i Rost pentru R. D- Germană. Lav- 
■nici (6) Horvath (5). Periei (3), 
"ăifi-ici (2). Lazarevici (2) Iîugarski 
i Pavicevici — pentru Iugoslavia. 
\u condus V. Sidea și P. Cîriigea- 
iu (Romârriă).
ROMANIA — DANEMARCA: 

3—II (13—7). într-o bună dis- 
o'ziție de joc, evidentă mai 
rin promptitudinea apărării
rin. viteza atacului, reprezenta- 
va României a cîștigat categoric 
partidă la finele căreia și-a per

ils . și cîteva acțiuni de mare 
>ecțacol. Au . marcat : Voinea (5), 
osma (4), Kicsid (3), Dan (3). Bir- 
lan (3). Gunesch (2), Stock!, 
ațu și Tudosie pentru România, 

Larsen (8), I. Larsen (4), From 
Bock pentru Danemarca.

Au arbitrat J. Vorreth și 
jmec (Cehoslovacia).

DIM 4 AU RAMAS DOAR 3...

ales
Și

St.

Doar cu cîteva zile înainte de înce
perea actualei ediții a „Trofeului Car
pați" făceam aprecierea (justificată prin 
argumente solide) că patru sint forma
țiile reprezentative care vin la Cluj cu 
ferma intenție de a cuceri frumoasa 
cupă de argint pusă în joc de federația 
noastră. Iată. însă, că numai după o 
singură etapă, deci la capătul a trei din 
cele 15 confruntări ale acestei mari în
treceri a handbalului masculin mondial, 
din patru favorite (Iugoslavia, U.R.S.S.. 
România și R.D. Germană) au rămas 
doar... trei. Și nu mult a lipsit ca nu
mărul lor să se reducă la jumătate, „Nu 
mult" înseamnă de fapt un singur gol. 
acela care a asigurat victoria la limită 
a primei noastre garnituri in fața telei 
secunde.

Pe scurt, reprezentativa R.D. Germane 
șl-a diminuat serios șansele pentru lo
cul întîi. după severa infringere suferită 
în meciul cu Danemarca, iar handba- 
liștii români — care credeau, probabil, 
că au în etapa de debut un util meci 
de verificare cu echipa B — au răsuflat 
ușurați la sfîrșit. mulțumiți și cu o vic
torie la limită. Desigur, vă veți întreba 
ce a făcut ca temeinicele argumente din 
preajma începerii competiției să se pră
bușească iute, ea niște castele de nisip? 
Un singur lucru: vigurosul asalt pe 
care-1 dau. pe drumul afirmării lor va
lorice. numeroasele? elemente tinere sau 
jucătorii socotiți de multă vreme drept 
utile rezerve. Surpriza cea mai mare în 
âeeastă privință . ne-a fost oferită de 
echipa „Danemarca-baby”. cum a nu
mit-o sugestiv un. coleg din Copenhaga, 
echipă cu patru debutanți, dintre care 
doi în vîrstă de 18 ani ! Luptîhd cu o 
ambiție exemplară, dovedind chiar o ,

surprinzătoare maturitate șl mai ales 
beneficiind de serviciile unui portar de 
excepție (Lauritzen Flemming), tînăra 
selecționată daneză a obținut o victorie 
absolut meritată. Nu mult diferit s-au 
petrecut lucrurile și in partida dintre 
cele două echipe române. Se știe că 
ia C,M. vor pleca 16 jucători, iar aci. 
la Cluj, antrenorii lotului folosesc doar 
14 pentru a da posibilitatea tuturor să 
joace. Așadar, multe locuri libere, de
oarece schimbări mai pot interveni in 
rîndurile celor 14 tricolori. Justificată, 
deci, vigoarea cu care au acționat se
cunzii pe care-i așteptăm la fel de ac
tivi și în celelalte confruntări, intere
sant este faptul că și neta victorie a 

, formației iugoslave in fața puternicei

echipe a Uniunii Sovietice iși are una 
din explicații (in alara excelentei com
portări din apărare în repriza secundă, 
cînd de la scorul de 15—15, min. 46, 
învingătorii au ajuns, prin intercepții și 
contraatacuri, să conducă cu 19—15, min. 
50 !) și în dîrzenla cu care handbalist! 
rum sini Ferici. Faifrici. Pavicevici sau 
Serdarusicj au jpțat pentru a dovedi că 
nu sint cu nimic mai prdos decît marii 
absenți din ■ formația lui Ivan Snoj : 
Pokrajac. Pribanici și Popovicl.

Cu alte cuvinte, asaltul jucătorilor eșa
lonului secund din handbalul țărilor care 
participă la „Trofeul Carpați" anul a- 
cesta. este drept nu toți foarte tineri, a 
început încă de pe acum, adică cu a- 
proape trei luni înaintea campionatului 
mondial, ceea ce a surprins pe toată 
lumea și a dat, încă din start, un impuls 
nebănuit tradiționalei noastre competiții 
internaționale.

Io lovitură liberă. Nouă minute mai 
tîrziu, Crîngașu a marcat cu capul 
la un corner, încheind ceva mai de-

I vreme contur 
care publicul 
Rirrâ npmnlti
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l'INALA CAMPIONATULUI MASCULIN DE ȘAH

0NDUC GHEORGHIU ȘI CIOCÂLTEA
j rundă rapidă, aseară, în finala 
ppîonatului masculin de șah. 
pă 4 ore -și 15 minute de joc. 
rturile erau încheiate la toate 
e zece table ! Dar, cîteva dintre 
■tide atrăseseră cu deosebire a- 
tia. Bineînțeles, acelea în care 
iluau fruntașii clasamentului, 
eorghiu, cu negrele, n-a vrut 
și asume riscuri în întîlnirea cu 
iică și nu s-a împotrivit inten- 
ir de remiză ale adversarului 
. Ciocâltea, în schimb, tot cu 
rele, a jucat energic cu Buza, 
irtînd o prețioasă victorie. în 
ia formă, Stanciu l-a învins pe 
tos, iar Șubă pe Radulescu. E-

galitate în celelalte întîlniri : Geor
gescu — Pavlov, Vaisman — Ghiz- 
davu. Neamțn — Șuta. Mititelu — 
Ghițescu, Botez — Ilijin.

în întreruptele de ieri dimineață, 
Neamțu a cîștigat la Radulescu, 
Ungureanu la Ilijin, remiza înre- 
gistrîndu-se în întâlnirile Ciocâltea 
— Botez și Ilijin — Subă.

ÎN CLASAMENT, după 7 runde, 
conduc Gheorghiu și Ciocâltea cu 
5 puncte, urmați de Vaisman, 
Stanciu și Șubă cu 41/2 p, Ghizdavu, 
Georgescu și Urzică cu 4 p' etc. 
Astăzi, de la ora 16, în Aula 
I.P.G.G. se joacă runda a 8-a.

Tot in ,.matineul“ primei zile a 
campionatului balcanic, am asistat 
la tururile inițiale '&le probei de' 
sabie. Și aici, reprezentanții țării 
noastre au depășit cu succes turul 
de debut. . C. Marin a încheiat ra
pid conturile cu adversarii săi ■ 
5—1 cu Dimitrov (Bulgaria), 5—2 cu 
Akpinar (Turcia) și Brusin (Iugo
slavia). Ceva mai greu a demarat 
campionul balcanic — 1972. I. Pop. 
care a întrecut la limită (5—4) pe 
Hristov (Bulgaria) și Sengezer (Tur
cia). cîștigînd cu 5—2 în fața lui 
Masa (Iugoslavia). E. Oancea și M. 
Mustață au trecut în semifinale cu 
cîte-o înfrîngere la activ. Dar pri
mul l-a învins pe Mihailov (Bulga
ria) cu 5—2 și pe Olker (Turcia) cu 
5—4, iar Mustață s-a desprins ușor 
de Ozgiider (Turcia) cu 5—1 și de 
Jakobcici (Iugoslavia) cu 5—2. El 
și-a încheiat cursa, însă, în semi
finale unde n-a mai obținut nici-o 
victorie. Marin și Oancea au sus
ținut un baraj împreună cu Dimi
trov, amîridoi promovînd în finala 
competiției în care I. Pop a intrat 
fără să cunoască înfrîngerea. în 
semifinale, el a dispus de Mașa 
cu 5—2 și de Nikolov cu 5—4.

După amiază, s-a dispu
tat. mai întîi, finala probei de flo
retă ai cărei protagoniști aveau să 
fie P. Kuki și T. Petruș. Kuki a 

: reușit să-i întreacă pe toți coechi-

pierii săi : 5—4 cu Petruș, 5—3 cu 
Moise, 5—3 cu Buricea și a mai 
obținut o victorie, destul de difi
cilă. la trăgătorul bulgar Nikolov 
(5—4), în ’schimb
se

nu a reușit să 
impună și în fața ..celui de-al 

doilea finalist bulgar, Malcev. La 
rîndul său, Petruș a cules tot pa
tru victorii (5—3 cu Moise, 5—4 cu 
Buricea, 
îneît pentru desemnarea 
nului balcanic a fost 
baraj între acești doi 
baraj, Petruș a fost i 
a obținut o victorie 
campionului balcanic i 
cut. CLASAMENT : 1.
TRUȘ
2. P. Kuki 
3—4. Buricea 
(Bulgaria) 2 v ; 5. Malcev (Bulgaria) ‘ -- - - - -

Și 
gafă 
tre. 
Ionică Pop și bulgarul I. Mihai
lov (5—4).

CLASAMENTUL GENERAL : 
1 I. Pop (România) 4 v.d.b., 2. I. 
Mihailov (Bulgaria) 4 v d.b., 3. C. 
Marin (România) 3 v, 4. B. Hris
tov (Bulgaria) 3 v. 5. T. Anpinar 
(Turcia) 1 v, 6. M. Oancea (Ro
mânia) 0 v.

Joi, se dispută probele indivi
duale de floretă fete și spadă, de 
la ora 8,30.'.

Malcev și Nikolov), așa 
campio- 

; necesar un 
trăgători. în 

mai decis și 
netă asupra 

de anul tre- 
TUDOR PE- 

4 v d.b. •;(ROMANIA)
(România) 4 v d.b. :
(România) și Nikolov

2 v : 6. Moise România) 1 v. 
proba de sabie a fost cîști- 
de reprezentanții țării noas- 

după un baraj între românul

inspirație, dar s-a ratat 
de ambele părți. Și cînd

Haidu, 
ratează

ORADEA, 21 (prin telefon). Tnvățînd 
și din greșelile săvirșlte sîmbătă, cu 
Jiul. „U“ Cluj a început mult mal 
decisă partida și încă din start a im- . 
primat jocului un ritm alert, vioi, cu 
țesături de pase reușite. Nu e mai 
puțin adevărat faptul că echipa Stă
ruința (pe locul 3 în campionatul ju
dețean Bihor) nu a solicilat-o prea 
mult pe divizionara A, mai ales in 
primele 45 de minute.

După pauză, formația 
rămas în 10 jucători, _ 
lui Bundea (min. 49), pentru proteste 
la deciziile arbitrului. 7.. 
tea, abia acum ea a reușit să echili
breze jocul în fața unei formații care, 
e drept, nu mal avea de ce să insiste. 
Cel de-al 6-lea gol a fost înscris din 
poziție flagrantă de ofsaid. Au mar
cat : Naghi (min. 24 șl 40), Mureșan 
(min. 24), Anca (min. 30 
(min. 42).

A arbitrat foarte slab 
Mare).

„U“ 
Pexa, 
(min. 
(min. . ..

STĂRUINȚĂ : 
doran, Baciu, 
Blaga) — Rațiu 
Biro — Sikete,

Stăruința a 
prin eliminarea

Cu toate aces-

și 65) și Coca

V. Trifu (Baia

— Porațchf 
Suciu Ăn :

— Uifăleanu. Coci 
Mureșan, Naghi. 
Ciurșaș — Novac. Tu- 
Andrei Biro (min. 2S 
(min. 81 Pejan), Alex. 
Orban, Bundea, Boea.

CLUJ : Lăzâreanu 
Ciocan, Matei — 
80 Fanea)
46 Soo),

vreme conturile unei dispute de la 
ia plecat, în bună mă

sură, nemulțumit.
Arbitrul V. Pădureanu (București) 
condus foarte bine.
PETROLUL: Tănase — Gruber, 

reșan — Din- 
, , _ Cuperman), Crîngașu

• Istrătescu (min. 46 Pisău), Pîr- 
vu, Angelescu, Zamfir. ■ ,

C.F.R. : Florea — Otic, Mihai, 
Dinu. Bivolan — Ursu (min 77 Do
minie), Drăgan — Nazarie (min. 82 
Măciucă), I. Gheorghe, Apostol, Bu- 
nea.

a

IȚaporea, Ciupitu. Mur 
cuță (min 46 Cunerm

I. GHIȘA coresp. județean

I
I
I
I
!

K
(min. 58 Năsturescu), DU- 

II, Neagu, Bartales.
Mihdi IONESCU Mircea M. IONESCU

2-0 (0-0, 0-0)

SPORTUL STUDENJESC
DACIA ORAȘTIE 5-0 (3-0)

Spectatorii, 
studenți, care 
stadionului Politehnica, aif 
intr-adevăr, la o partidă spectacu
loasă în care golurile au întârziat 
să cadă în timpul regulamentar de 

Iioc. Tulcenii, avind vîntul avantaj 
fii prima repriză, au dominat teri
torial. dar ocaziile de gol la poarta 
lui Mîniosu au fost destul de puți
ne. Tn această perioadă, craiovenii 
s-au rezumat la un joc de mijlo
cul terenului, acțiunile ofensive 
fiind neglijate. După oauză, aspec
tul partidei nu se schimbă, tot tul
cenii fiind cei care conduc ostilită
țile în teren, dar pripeala lor în 
fața porții craiovene face ca tabe
la de marcaj să rămînă imaculată.

Tn prelungiri, dovedind o pregă
tire fizică superioară, elevii lui 
V. Copil forțează golul, „care cade 
în min. 103, cînd Leca a executat 
magistral o lovitură 
25 m. După numai

I

I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I

printre ei numeroși 
au populat tribunele 

asistat,

Tufan asigură victoria

liberă de la 
cinci minute,

golul lui 
echipei sale.

A arbitrat foarte bine Maximi
lian Popescu (București).

DELTA : Ciurea — Stănăgui, N. 
Constantinescu, Zaiț, Florea — Co- 
rendea, Vanea — Girip (min. 
Leca), Tufan, Ionescu (min. 
Stoicescu), Răut.

ELECTROPUTERE : Mîniosu 
Cotoșman, Tacoi (min. 35 Vîlcelfea- 
nu), Bîtlan, Toma — Morovan 
(min. 68 Niță), Stanciu — Mincioa- 
gă, Bondrea, Pelea, Șarpe.

Pavel PEANA

58
68

MEDIAȘ, 21» (prin telefon). Meciul 
a avut un sAgur sens, poarta forma
ției din Orâștie, care n-a putut face 
față clasei adversarului. Studenții au 
ratat numeroase ocazii de gol, din pri
cina, după părerea noastră, desconsi
derării adversarului. Echipa Dacia 
a avut, tot timpul celor 90 de minute, 
doar două-trei acțiuni, ofensive, dar și 
acelea foarte anemice.

Au înscris : M. Sandu (mi 
I. Constantin (min. 44) și 
(min. 64 și 77). Nenu și 
(Dacia) au primit cite un 
galben.

S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
arbitrat foarte bine.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Tănăsescu (min. 67 Stroe), 
gore, Manea — Chihaia, 
Leșeanu — I. Constantin,

DACIA : Hajdu (min. 67 
Albu, Andea, Sava, Nenu 
I. Macovei — 
răban), Seres,

ei. 
I.

Ionescu 
Macovei 
cartonaș

Severin) a

Suciu — 
Cazan, Gri- 
O. Ionescu, 

M. Sandu,

Vasilciu) r-
— Răsădean,

Hopîrtean (min. 56 Dă, 
G. Macovei, Demenyl.

ZAMFIRR. coresp.

OLTUL SE. GHEORGHE - ȘTIINȚA PETROȘANI 1-0 (00)
SIGHIȘOARA, 21 (prin telefon). In 

ciuda vîntului și a frigului, cele două 
echipe au evoluat destul de bine, mun
cind mult pentru victorie. Aceasta a re
venit. în cele din urmă, formației din 
Sf. Gheorghe, care a jucat mai bine. 
Unicul gol al partidei a fost înscris, în 
min. 48, de Csesz, în urma unei centrări 
efectuate de Antal.

MINERUL BAIA MARE-GLORIA BISTRIȚA 1-0 (0-0)
ClMPIA TUKZII, 21 (prin telefon). 

Partida s-a desfășurat pe un vînt pu
ternic, care a influențat foarte mult 
jocul. Bistrițenii au dominat copios în 
prima repriză, * ' * - - -
spate, dar 
cel puțin 
In această 
rean Sepi 
lentă de a 
trimisă de 
a fost
Salomir. Jocul a fost, totuși, intere
sant și s-a încheiat cu victoria meri
tată a formației Minerul care. în final,

avind și vîntul în 
Ciocan și Furnea au ratat 
5—6 ocazii clare' de gol. 
perioadă jucătorul băimă- 

a fost înlr-o situație exce- 
deschide scorul, dar mingea 
el cu capul din apropiere, 

trimisă în corner de portarul 
Jocul a fost, totuși.

s-a încheiat cu victoria

a fost mai incisivă in atac. Unicul gol 
al partidei a fost înscris în min. 83 
de către Sepi.

A arbitrat foarte bine V. Topan (Cluj).
MINERUL : Feher — Sleam, Necula, 

Mierluț, Chivescu — Condruc, Sabău 
(min. 64 Holzmeister) — Crișan, Sepi, 
Moldovan, Szilagyi.

GLORIA : Solomir — Lorinț, Pante- 
limon, Molnar, Ferenti — Mărginean, 
lacob — Citu, Ciocan, Furnea, Cadar.

ȘT. GIURGIU coresp.

Petroșani 
insistent, 

poziții

După pauză formația 
pune stăpînire pe joc, 
dar înaintașii săi ratează din 
clare. Astfel Gruia (min, 76). de la nu
mai 3 m. trage peste poartă, Golia (min. 
86). ratează de asemenea de la 8 m.

A condus Gh. Racz (Brașov).
OLTUL : Făgăraș — Rusandru (min. 36 

Bartac), Bozin, Domini. Balaș — Sakaci, 
Csesz — Hollo (min. 80 Bocor), Macsai, 
Boga. Antal.

ȘTIINȚA : Berindel — Radu, 
laș, Rusu. Sandu — Nâdășan, Golia — 
David, Gruia, Gulea, Rațiu,

I. TURJAN, coresp.

din 
atacă

Pânde-

DE LA F.R.F
Comisia da disciplină a F.R.F. .comu- 

nică suspendarea pe o etapă a jucători
lor Dodu (Jiul) și Marcu (Universitatea 
Craiova), care au împlinit ..norma" de 
cartonașe galbene. Cei doi jucători, ne- 
particlpînd la meciurile din cadrul eta
pei de ieri a Cupei României, au — în 
mod automat — drept de joc în etapa 
de duminică.
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