
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

UNIVERSIADA DIN MEXIC

NATALIA, EVA Șl CARMEN-
TREI FETE DE AUR!

• Atletismul și înotul au ridicat la 11 numărul medaliilor de aur 
ale reprezentativei României • Poloiștii în turneul final 1— 4 • Echipa 

de fotbal joacă cu Olanda pentru medalia de bronz

•. NATALIA MARAȘESCU

Sub genericul „Daciadei11

O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI
DE MASĂ ÎN POIANA BRAȘOV

Finala „Crosului tînărului muncitor"

CIUDAD DE MEXICO, 10 
(prin telex). Steagul României 
a fluturat din nou, duminică, 
pe cel mai înalt catarg. Spor
tivii români au cucerit încă 
trei medalii de aur. Participa
rea lor la această Universiadă, 
unde au obținut pînă acum 11 
medalii de aur și 21 de medalii 
în total, este intens remarcată 
pe prima pagină a ziarelor. 
Dealtfel, pe merit. Performan-

MARIN STAN, MEDALIE DE ARGINT LA PISTOL VITEZĂ
La pistol liber juniori - echipa României s-a
LVOV, 9 (prin telefon). în 

ultima zi a campionatelor eu
ropene de tir s-a dat o luptă 
extraordinară pentru obținerea 
celor trei medalii la dificila 
probă de pistol viteză — se- 
îiori. După ce duminică, în 
prima manșă, șapte trăgători 
acumulaseră 299 și chiar 300 p 
(din 300 posibile), amenințînd 
recordul mondial al probei 
(598 p), emoțiile care i-au cu
prins pe competitori și-au spus 
cuvîntui în disputa din manșa 
a doua. Dintre marii favoriți a 
rezistat unul singur, vest-ger- 
manul W. Bayer care, reușind 
298 p, s-a instalat fără contra
candidat pe prima treaptă a 
podiumului de premiere, cu 
punctajul total de 597. în 
schimb, șase țintași, printre 
care și doi români. Marin Stan 
(într-o puternică revenire în 
manșa a Il-a — cu 299 p — cu 
un punct pierdut la ultimul 
foc de 4 secunde) și Grațian 
Calotă, au totalizat 595 p și au 
intrat, alături de Heikinen 
(Finlanda). Radke (R.F.G.), 
Stoimenov (Bulgaria) și Mantel- 
li (Italia) — cel care în pri
ma manșă reușise 300 p — în 
concursul de baraj pentru me
daliile de argint și bronz. Re
prezentantul țării noastre. M. 
Stan, a tras din nou foarte 
bine, reușind la baraj 149 p 
din 150 posibile și astfel a cîș-

START PROMIJĂTOR ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
Reîntîlnirea cu elita handba

lului nostru masculin, prile
juită de disputarea primelor 
15 jocuri, grupate în trei eta
pe, ale unei noi ediții a cam
pionatului Diviziei A, a fost 
așteptată cu un interes major, 
în primul rînd, pentru că edi
ția care a început prefațează 
un nou start olimpic al repre
zentativei noastre și, in al doi
lea rînd. pentru că ediția ante
rioară lăsase să se întrevadă o 
oarecare schimbare în vechiul 
raport de forțe din acest cam
pionat.

Ce s-a întîmplat în cele trei

EVA ZORGO-RADULY 
țele sportivilor- români sînt, 
fără îndoială, demne de pagi
na întîi. Așa de pildă, Natalia 
Mărășescu, această mare atletă 
a tării noastre, a făcut dumi
nică o cursă de senzație, care 
a produs o foarte puternică 
impresie pe Stadionul olimpic. 
Stind în pluton pînă la 1 300 m 
(un pluton condus cu mult cu
raj de Fița Lovin), Natalia a 
țîșnit irezistibil pe ultima tur- 

La Campionatele europene de tir

tigat „argintul europenelor". 
G. Calotă a continuat cursa, 
intr-un nou concurs de depar
tajare, pentru medalia de 
bronz, împreună cu alți doi tră
gători. Acest baraj l-a cîștigat 
finlandezul Heikinen, iar Ca’.o- 

MARIN STAN

(Continuare în pag. 2-3)

tă a trebuit să se mulțumească 
cu locul 5. El rămîne însă o 
revelație a europenelor, fiind 
printre cei mai tineri pistolari. 
G. Calotă și-a egalat aici re
cordul personal. Cel de al trei
lea pistolar al nostru, Corneliu 
Ion (în prima manșă 299), n-a 
rezistat și, cu numai 295 p în 
partea a doua a concursului, a 

® H.C. Minaur Baia Mare, lider după trei etape ® Cele 
mai bune calificative pentru atac (H.C. Minaur) și apă
rare (Știința Bacău) • Indisciplina din nou prezentă 
• Următorul turneu — la sfîrșitul săptămînii, la lași

după-amieze la Galați și Brăi
la ? înainte de orice, este de 
subliniat faptul că cea mai ma
re parte a echipelor prezente 
au arătat — față de celelalte 
sezoane — o sensibilă creștere 
pe planul pregătirii fizice. 
S-au disputat, chiar din pri
mele etape, finaluri palpitante, 
au existat solicitări fizica la 

CARMEN BUNACIU
nantă, lăsîndu-șj pe loc, cum 
se spune în atletism, toate ad
versarele. între ele, două va
loroase alergătoare sovietice. 
Olga Dvirna și Ludmila Ili- 
nîh, clasate pe locurile doi și, 
respectiv, trei. O alergare de 
atletă de mare clasă, așa apre-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

clasat pe locul doi
pierdut șansa de a urca pe 
podium.

O comportare, foarte bună au 
avut-o și pistolarii noștri ju
niori — Constantin Tirloiu, Iu-

Radu TIMOFTE

Talent, dotare, excelente condiții de pregătire

SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ
LA JOCURILE BALCANICE

AERONAUTICA
A STRĂLUCIT

A trecut puțină vreme de 
la punctul final al întrecerilor 
uneia dintre principalele com
petiții aflate în calendarul 
sportiv al anului 1979 : Cam
pionatele balcanice dc zbor cu 
motor, de parașutism, plano
rism și aeromodelism. reunite 
sub denumirea de JOCURILE 
BALCANICE AERONAUTICE. 
Aflată la a treia ediție, la 
prima desfășurare în Româ
nia. Balcaniada aviatică a con
stituit un eveniment urmărit

care — în general — forma
țiile noastre fruntașe au făcut 
față. Unele excepții — cum a 
fost cazul lui Al. Folker de la 
Politehnica Timișoara, membru 
al lotului olimpic și, după cum

Colin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Duminică dimineața, la Poia
na Brașov, într-o atmosferă 
specifică marilor concursuri de 
masă, s-a desfășurat, sub egi
da „DACIADEI", cea de a V-a 
ediție a „Crosului tînărului mun
citor", competiție cuprinsă în 
calendarul Comisiei sport-tu- 
rism a U.G.S.R.

Cei 160 de finaliști din toate 
județele țării și din municipiul 
București — de fapt reprezen
tanți ai sutelor de mii de par
ticipant! la etapele de masă ale 
acestei tradiționale competiții 
— erau adunați în fața cabanei 
Zimbru, în așteptarea festivi
tății de deschidere. Emoția și 
nerăbdarea <! ■ a-și măsura for
țele în concvrs le îmbujorase 
chipurile. Pe tricoul unei parti-

cuvintele : 
muncitor", 

pașii spre 
Gabriela

cipante am citit 
„Crosul tînărului 
Ne-am îndreptat 
purtătoarea tricoului.
Răchițeanu, din reprezentativa 
județului Vrancea.

— Sînt filatoare la F.L.P. 
Pașcani și campioană județea
nă la categoria junioare, nc-a 
spus dinsa. Colegii de asociație 
mi-au dăruit acest tricou. (Continuare în pag. 2-3)

Au fost desemnați „tricolorii" pentru turneul in Țara Galilor

UN LOT VALOROS, CAPABIL
DE 0 REPREZENTARE DEMNA

A RUGBYULUI ROMÂNESC
Tripticul de selecție la care 

au fost supuși — în interval 
de numai 5 zile ! —aspiranții la 
cele 25 de tricouri tricolore ale 
lotului reprezentativ de rugby 
a constituit o triere severă a 
valorilor. Ultima din seria celor 
trei partide disputate în Parcul 
copilului a reușit să-i edifice 
deplin pe selecționeri.

Arbitrat.de antrenorul federal 
Valeriu Irimescu, jocul de du
minică a opus formațiile : „gal
benii" : Bucos — Motrescu, 
Constantin, Becheș. Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Stoica 
(Florea), Borș, Murariu — Pin- 
tea, M. Ionescu — Scarlat (Țur- 
lea), Munteanu, C. Dinu ; „ro
șii" : Tudose — Zafiescu, Hbl- 
ban. Matei, Gh. Dinu — Si- 
mion, Suciu — Vlad, Dumitru, 
Florea (Cioarec) — Caragea, 
Urdea — Corneliu, Ortelecan, 
Bucan. Surprinzător, după pri
ma jumătate a meciului echipa 
secundă conducea cu 19—0 ! 
Fapt explicabil printr-o anume 

cu deosebit interes nu numai 
de marele public iubitor de 
sport din țară, ci și peste 
hotare, deoarece la start au 
fost prezente puternice for
mații reprezentative din Bul
garia, Iugoslavia, Grecia și 
Turcia, primele două avînd 
un bogat palmares de succese 
internaționale.

Aeronautica românească a 
abordat campionatele cu hotă- (Continuare în pag. a 4-a)

Viorel TONCEANU

Doi dintre ”„așii“ Balcaniadei aeronautice —' A*a Nina Ion iță; 
campioană absolută, și Marcel Mitu, campion într-una din pra~ 
bele de acrobație Foto ; T. VIOREL»,-.

Printre cei prezenți Ia finală 
se afla și muncitorul Alexan
dru Jianu, de la secția de stilpi 
tydraulici din Petroșani.

— îmi place foarte mult cro
sul, ne-a spus acesta. De aceea 
am participat cu drag Ia etape
le de masă. Aș vrea să vă spun 
că sînt pentru a treia oară in 
finală. Am fost la Sibiu, apoi la 
București și... iată-mă în Poia
nă. De fiecare dală a fost greu, 
dar așa-i crosul, te ambiționea
ză...

Din aceeași echipă a județu
lui Hunedoara a făcut parte și 
Margareta Csasar, muncitoare la 
Uzina de utilaj minier, pentru 
a doua oară în finală.

Și în acest an întrecerile fi
nale au fost extrem de dispu
tate. pe un traseu bine ales, 
supunind concurenții la eforturi 
deosebite. Cu viu interes au fost 
așteptate și cele două probe 
de cros rezervate sportivilor de 
performanță, la startul cărora

Carol GRUIA — coresp.

menajare a „probabililor" (mulți 
dintre ei acuzînd ușoare trau
matisme, Stoica și Scarlat fiind, 
dealtfel, înlocuiți) și — în a- 
celași timp — prin fireasca do
rință a celorlalți de a se im
pune. Experiența și exprimarea 
mai limpede în joc au fost pînă 
la urmă determinante, prima 
formație întoreînd spectaculos 
rezultatul : 26—22.

Lotul de 25 — validat ime
diat după acest joc de Colegiul 
de antrenori — reunește jucă
tori cu mare experiență, alături 
de tineri afirmați în ultima 
vreme. Remarcabile sînt inedi
tele prezențe ale lui Dan Flo
rea, înaintaș de un deosebit 
travaliu, sau Gheorghe Caragea. 
prinzător redutabil la numai 29 
de ani (el fiind, de fapt, me
zinul lotului), noile șanse de a- 
firmare oferite lui Mihail Hol-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în vag. 2-3)

rîrea de a sport numă
rul titlurilor și medaliilor 
cîștigate la celelalte dis
cipline. De aceea, de-a
lungul întregului concurs e- 
voluția aviatorilor noștri si 
fost caracterizată printr-un 
climat de înaltă responsabili*

Arbitrat.de


Balcaniada <ie yachting CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPK
CĂTĂLIN LUCIIIÂN-ÎNVINGĂTOR DETAȘAT

LA CLASA
CONSTANȚA, 10 (prin tele

fon) Luni, la ora 9.30, organi
zatorii celei de-a XIII-a ediții 
a Balcaniadei de yachting ma
nifestau optimism în ceea ce 
privește startul în regatele a 
n-a și a HI-a. Dinspre mare 
edia o briză viguroasă, astfel 
că întrecerile puteau să încea
pă. Dintr-odată, însă, „vîntul a 
căzut" — cum spun marinarii — 
și nici o adiere nu mai era în 
stare să urnească firavele am
barcațiuni cu pînze. Abia la ora 
13,55 s-a putut pleca în primele 
curse, luînd startul mai întîi 
„SD“-urile, apoi „470“-urile_ și, 
fn sfîrșit, „Finn“-urile. Prima 
regată a fost extrem de dispu
tată, ea demonstrînd buna pre
gătire a juniorilor români de 
la clasa .,Finn“, care i-au între
cut pe seniorii cu care au ple
cat simultan în cursă. O im
presie deosebită au lăsat Cătă
lin Luchian. Alexandru Fede- 
rean, Mihai Butucaru și Adrian

JINN"
Iîomașcu. Foarte bine a concu
rat și echipajul „FD“ alcătuit 
din Mircea Carp și Adrian 
Arendt, situat pe locul III 
(după două echipaje iugoslave, 
redutabile în orice competiție 
de anvergură).

Rezultatele regatei a Il-a : 
„Finn" (juniori) : 1. C. Luchian,
2. Al. Federean, 3. M. Butu- 
caru, 4. A. Romașcu (toți Româ
nia). 5. S. Lyakos (Grecia), 6.
H. Pezici (Iugoslavia). „470“ : 1.
I. Strauss—R. Strauss (Iugo
slavia), 2. G. Ertsos—P. Koy- 
provlos (Grecia), 3. S. Maljevaci 
—A. Korvenici (Iugoslavia); 
„FD“ : 1. Z. Zoricici—B. Silola 
(Iugoslavia), 2. D. Puh—E. Mi
losevic! (Iugoslavia). 3. M. Carp 
— A. Arendt (România);. „Finn“ 
(seniori) : 1. T. Georgiadis (Gre
cia), 2. D. Sarikovazis (Grecia),
3. N. Vasilev (Bulgaria). între
cerile continuă.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

lian Neaga și Mihai Dragomi- 
rescu — care la proba de pis
tol liber au cucerit medalia de 
argint pe echipe, în urma for
mației țării gazde, U.R.S.S.. 
care a dominat proba. Echipa 
noastră a realizat un nou re
cord national.

REZULTATE — pistol viteză 
60 f seniori : 1. W. Bayer
(R.F.G.) 597 p, 2. M. Stan
(România) 595 p, 3. O. Heiki-

nen (Finlanda) 595 p, 4. V. 
Stoimenov (Bulgaria) 595 p, 5. 
G. Calotă (România) 595 p... 11. 
C. Ion 594 p. Proba de pistol 
liber juniori 60 f a cîștigat-o 
sovieticul C. Pijianov cu 575 p 
— nou record european. Repre
zentanții noștri s-au clasat ast
fel : 5. C. Tirloiu 550 p, 6. I. 
Neagu 550 p... 13. M. Dragomi- 
rescu 542 p. Pe echipe : 1.
U.R.S.S. 1696 p — nou record 
european, 2. România 1642 p, 
3. R. D. Germană 1636 p.

AU FOST DESEMNAȚI „TRICOLORII" PENTRU TURNEUL lN ȚARA GALILOR
(Urmare din pag. 1)

ban și Ion Zafiescu, doi centri 
aflați intr-un marcant progres,

tră fermă — răgazul rămas pînă 
în ziua plecării (19 septembrie), 
partidele de verificare (miercuri 
— cu lotul de tineret, duminică

Fundaș : Teodorin Tudose (Știința Petroșani) ; treisferturi 
(centri si aripi) : Ion Constantin (Dinamo), Olimpiu Becheș 
(C.S.M. Sibiu), Mihail Hoîban (Farul), Ion Zafiescu (Steaua), 
Marian Aldea (Dinamo). Petre Motrescu (Farul) ; mijlocași 
la deschidere : Mihai Bucos (Farul), Dumitru Alexandru 
(Steaua) ; mijlocași la grămadă : Mircea Parasehiv (Dina
mo),. Eduard S.uciu (Steaua) ; înaintași — linia a treia, aripi: 
Florică Murariu (Steaua). Enciu Stoica (Dinamo), Dan FIo- 
rea (Știința CEMIN Baia Mare) ; închizători de grămadă : 
Gheorghe Dumitru („U“. Timișoara), Pompiliu Borș (Dina
mo) ; linia a Il-a ; Ion Pintea, Marin Ionescu (ambii Steaua), 
Gheorghe Caragca (Dinamo) ; linia I — pilieri : Corneliu 
Scarlat, Constantin Dinu (ambii R.C. Grivița Roșie), Nicolae 
Cioarec (Steaua), loan Bucan (Știința Petroșani) ; taloneri : 
Mizcea Muntcanu (Steaua), Mircea Ortelecan (Știința Pe
troșani).

ca _ și revenirea printre trico
lori a pilierilor Nicoîae Cioarec 
și loan Bucan.

Reprezentînd aproape tot ce 
are mai bun sportul nostru cu 
balonul oval la această oră 
(spunem aproape, deoarece nu 
Pot fi uitate ușor importantele 
indisponibilități greu de sur- 
montat, Codoi sau Podărăscu, 
precum regretăm, de asemenea, 
neselecționarea activului și teh
nicului înaintaș Corneliu și 
De aceea a tenacelui atacant 
Matei), cei 25 de jucători can
didați la turneul din Țara Ga
lilor pot — și trebuie ! — să 
reprezinte demn școala ro
mânească de. rugby. An
trenorii Valeriu Irimescu și 
Adrian Matcescu vor ști să fo
losească — c convingerea noas

— cu R.C, Grivița Roșie) pen
tru a-i aduce pe tricolori în 
cea mai bună formă !

FINALA „CROSULUI
(Urmare din pag. 1)

au fost prezenți tineri din nu
meroase localități din țară și, 
alături de ei, invitați din clu
burile și asociațiile sindicale 
din Belgia, Polonia, U.R.S.S.

Rezultate tehnice : CROSUL 
TÎNĂRULUI MUNCITOR, ju
nioare 1 000 m — Maricica Dra
gan (Bacău), Magda Șipoș (Bra
șov), .Mioara Ioniță (Dîmbovi
ța) ; juniori 1 500 m : M. Somî- 
cu (Gorj), V. Ungureanu (Ga-

BAVARI, DIN NOU CÎSTIGĂTOR7 »

HIPISM
Deși programul prezenta dumi

nică perspectiva unor Întreceri 
spectaculoase, numărul celor pre
zenți pe hipodromul din Ploiești 
a fost sub așteptări, fapt ce ar 
trebui să dea de gîndit organi
zatorilor. Referlndu-ne La alergări, 
trebuie să arătăm că acestea au 
fost în general interesante, cu 
sosiri strînse și numeroase ame
liorări de recorduri. Dintre cîștl- 
gători, pe prlm-plan. s-a situat 
Bavari care, efectulnd o cursă 
de mare spectaculozitate, a ter
minat din nou Învingător, pe locu
rile următoare clasindu-se Hono- 
rlca (aflată încă în mare formă), 
Roditor (bătut în momentul cînd 
a galopat) și Samanta, susținută 
fără prea multă convingere de 
Tr. Marinescu. Din restul prime
lor sosiri ne-au plăcut Coridei 
(un mînz cu mari perspective), 
Valoarea (cu care G. Popescu 
vrea să arate că fuge la fel de 
bine și cu el în sulky), Gascon 
(„minat" de M. Dumitru doar 
în hitul doi) și Bastia (condusă 
cu multă exactitate de M. Oc
tavian). REZULTATE TEHNICE. 
Cursa I : 1. Coridei (N. Sandu) 
rec. 1:28,2, 2. Regula. Simplu 5, 
ordinea 13. Cursa a Il-a : 1. Bas

tia (M. Octavian) rec. 1:30,6, 2. 
Lazăr, 3. Văluța. Simplu 8, ordi
nea 26, event 34, ordinea triplă 
475. Cursa a HI-a: 1. Rustica (N. 
Simion) rec. 1:32,2, 2. Săbădău. 
Simplu 2, ordinea 4, event 7, tri
plu cîștlgător 80. Cursa a IV-a: 
1. Valoarea (C. Popescu) rec. 
1:25.4, 2. Gascon. Simplu 8, or
dinea 61, event 26. Cursa a V-a: 
1. Orfănica (A. Brailovschi) rec. 
1:30,3, 2. Smerit, 3. Rubldiu. Sim
plu 4, ordinea 17, event 162, or
dinea triplă 226. Cursa a Vl-a:
1. Bavari (G. Tănase) rec. 1:23,6,
2. Honorica, 3. Roditor. Simplu 
1.60, ordinea 21, event 15, triplu 
eîștigător 747, ordinea triplă 98. 
Cursa a Vil-a: 1. Gascon (M. 
Dumitru) rec. 1:25,2, 2. Juvenil, 
Simplu 2,50, ordinea 22, event 10. 
Cursa a VIII-a : 1. Retuș (G. 
Ciobanu) rec. 1:27,7, 2. Femlna,
3. organist. Simplu 3, ordinea 7, 
event 13. Cursa a IX-a: 1. Pali
car (Tr. Marinescu) rec. 1:25,2, 
2. Hogar, 3. Frîu. Simplu 7, or
dinea 18, event 34. Cursa a X-a:
1. Sibila (M. Dumitru) rec. 1:38,4,
2. stăvllar. Simplu 3, event 14. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 36830 lei șl a fost cîștigat 
(50 la sută) de două tichete cu 
6 cal a 9220 lei combinația. Re
port: 18440 iei. (Rezultat provi
zoriu) .

Gh. ALEXANDRESCU

G. MARiNESCU ÎNVINGĂTOR ÎN CRITERIUL INTERNA
ȚIONAL AL JUNIORILOR LA CICLISM

CONSTANȚA (prin telefon). 
întrecerile criteriului internațio
nal de ciclism pentru juniori au 
continuat sîmbătă cu etapa a 
IlI-a desfășurată pe ruta Cons
tanța — Cheia — Rîmnic — Co- 
gealac — Constanța (120 km). La 
capătul unei dispute interesante, 
primul a trecut linia de sosire 
cehoslovacul ivi. Stola după 
3 h 10:08 (medie orară 37,770 km). 
L-au urmat Radu Moldovan 
(CSM Cluj-Napoca) și M. Lcs- 
nievschi (Polonia) în același 
timp.

Duminică a fost programată 
etapa a iV-a pe un circuit intre 
bulevardul Aurel Vlaicu și Ma
maia, pe care rutierii l-au aco
perit de 25 de ori. învingător : 
P. Sobkowiak (Cehoslovacia), 
care a parcurs cei 50 km în
DISPUTE ECHILIBRATE ÎN 

DE JUNIORI
La baza hipică a hergheliei din 

Rădăuți s-au desfășurat, timp de 
cinci zile, Întrecerile etapei finale 
a Campionatului de călărie, dre
saj și obstacole (juniori și fete). 
Competiția a oferit numeroșilor 
spectatori dispute echilibrate, 
campionii fiind deciși fie „la cro
nometru", fie după unul sau două 
baraje. Cum era de așteptat, în 
probele rezervate juniorilor mari 
(atlt la dresaj, cit și la obstacole) 
șl fetelor, In prim-plan s-au si
tuat proaspeții campioni balca
nici, Gh. păsărin (C.S.M. Craio
va), Dania Popescu (Steaua) și 
Mariana Moisei (Dinamo), lor ală- 
turindu-li-se călăreți de la Olimpia 
București, C.S.M. Sibiu, Bucovina 
Rădăuți, care au dominat între
cerile la juniori 16 ani, repre
zentanții ultimelor două asociații 
comportîndu-se foarte bine și în 
proba pe echipe.

REZULTATE TEHNICE : dresaj 
— 1. G. Păsărin (C.S.M. Craiova) 
cu Naum 597 p — campion re
publican, 2. Gh. Gureanu (C.S.M. 
Sibiu) cu Cerbu 574 p, 3. C. Al- 
boiu (C.S.M. Sibiu) cu Hazard 
569 p, 4. Fi. Stoica (Steaua) cu 
Pascal 561 p. 5. G. Deac (C.S.M. 
Sibiu) cu Glorios 560 p, 6. T. 
Pancă (Steaua) cu Știr 538 p; 
obstacole: juniori 1G ani — 1. St.

1 h 36:55. în același timp au mal 
sosit : 2. I. Mărgineanu (C.S.M. 
Drăila) și 3. I. Veleckl (Ceho
slovacia), iar după 11 sec.: 4. I. 
Radu (C.S.M. Brăila), 5. Fi. 
Sîrbu (Voința Ploiești) șl 6. G. 
Marinescu (Voința București).

în urma acestor două etape, 
competiția a fost cîștigată de G. 
MARINESCU (Voința București) 
cu un timp total de 8 h 03:07. El 
a fost urmat in clasamentul ge
neral de : 2. M. Lesnievschi (Po
lonia) 8 : 04,05 ; 3. N. Tone (Vo
ința București' 8:04,36 ; 4. P. 
Sobkowiak (Cehoslovacia) 8:04,49;
5. I. Radu (C.S.M. Brăila) 8:04,53;
6. I. Mărgincanu (C.S.M. Brăila) 
8:05,02.

Cornel POPA, coresp.
FINALA CAMPIONATULUI 
LA CĂLĂRIE
Raba (Olimpia) cu Mangal 0 p 
(23,0 s) — campion republican,
2. Fi. Cherfițolu (C.S.M. Sibiu) cu 
Șeitan 0 p (23,4 s), 3. D. Prlsă- 
caru (Bucovina) cu Argint HI 0 p 
(27,5 s), 4. A. Nlță (Dinamo) cu 
Vals 0 p (28,0 s), 5. C. Teofil 
(Bucovina) cu Fulger 4 p; juniori 
18 ani — 1. G. Păsărin (C.S.M. 
Craiova) cu Sturion Op — cam
pion republican, 2. O. Fabich 
(C.S.M. Sibiu) cu Stindard 1/4 p,
3. M. Preda (C.S.M. Craiovâ) cu 
Palermo 3 p (84,0 s), 4. Fi. Stoica 
(Steaua) cu Jul 3 p (98,1 s), 5. D. 
Orfescu (Steaua) cu Jean 4 p 
(89,2 s), 6. M. Neagu (Steaua) 
cu Pascal 4 p (96,6 s); fete — 1. 
Dania Popescu (Steaua) cu Jul 
8 p — campioană republicană, 2. 
Mariana Moisei 12 p — după ba
rajul 2, 3. Viorica Rosenzwelg 
(A.S.A. Cluj-Napoca) cu Neva 4 p 

— după barajul 1, 4. Ioana Da
vid (Olimpia) cu Gruia 4 p, 5. 
Ioana David cu Lupin 7 p, 6. 
Ruxandra Bădulescu (Steaua) cu 
Coniac 10 3/4 ; echipe — 1. C.S.M. 
Sibiu (O. Fabich cu Stindard, P. 
Fleischer cu Vampir, G. Deac cu 
Năzdrăvan) Op — campioană re
publicană, 2. Bucovina Rădăuți 
3 p, 3. steaua 4 p (1:74,3), 4. Di
namo 4 p (1:75,8), 5. Olimpia 8 p, 
6. Petrolul Ploiești 16 p. (I. MIN- 
DRESCU — coresp.).

REZULTATE DE VALOARE ÎN ÎNTRECERILE ATLEȚILOR 
JUNIORI

La sfîrșltul săptămlnli trecute, 
la Pitești s-au desfășurat cam
pionatele naționale de atletism 
ale juniorilor de categoria I. Cel 
mai buni juniori din țară au 
oferit un concurs interesant, cu 
întreceri viu disputate și cu cî- 
beva rezultate de bună valoare, 
între acestea se înscriu, desigur, 
cele trei noi recorduri ale cate
goriei de vîrstă, reușite de Liviu 
Mafiei (Lie. 2 Iași), 2,19 m la 
înălțime — vechiul record 2,18 m 
Adrian Proteasa —, Nicoleta Lia 
(Lie. Nlcolae Bălcescu Craiova) 
11,88 la 100 m și Tatiana Mihal- 
cea (Lie filosoHe-istorie C-lung 
Muscel) — 15,82 m la aruncarea 
greutății.

Rezultate înregistrate: BĂIEȚI: 
100 m : ion Sandu (C.S.ș. Uni
rea Iași) 15,77, D. Petrescu (Di
namo) 11,09 ; zoo m : Cornel Hă- 
păianu (C.S.ș. atletism Bucu
rești) 22,03, D. Petrescu - 22,03 ; 
400 m : Dan Pneoțescu (C.S.Ș.A. 
București) 43,33, o. Damian (Di
namo) 49,40, P. Gheorghe (Dina
mo) 49,41 ; 800 m : ion Strofe 
(Rapid) 1:51,3, L. Darvaș, 
(AMIDEX Tg. Secuiesc) 1:51,4, A. 
Glăvan (Rovine Craiova) 1:51,5 ;

E

TÎNĂRULUI MUNCITOR11
lăți), Gh. Dionisie (Dîmbovița); 
senioare 1 500 m : JEmilia Miu- 
lescu (Gorj), Dana Simionescu 
(Alba), Gheorghița Străjescu 
(Olt) ; seniori 3 000 m : I. Peteu 
(Alba), St. Radu (Buzău), C. 
Doroftei (Dîmbovița) ; CROSUL 
INTERNAȚIONAL — senioare : 
Tudorița Nedelea (Buc.), Ursu
la Leonard (Polonia), Aurica 
Deșliu (Suceava) ; seniori 8 000 
m : C. Donczcvsky (Polonia), 
Gh. Neacuța (Prahova), Gh. 
Chirilă (Brașov).

1 500 m: Dumitru Sapoval (C.S.ș.
Tulcea) 3:51,3, D. NJsțor (Lie. 1 
Baia. Mare) 3:51,6, L. Darvaș 
3:52,4 ; 5 000 m : D. Sapoval
14:32,7, Gh. Dragomir (Dinamo) 
14:33,5, C. Ariciu (Centrul Șc. 
chimie Ploiești) 14:42,5 ; 10 km 
marș : Ion Ureche (C.S.M. Re
șița) 45:17,8, A. Hirschpek 
(C.S.M. Reșița) 45:39,0, V. Stube- 
lanu (C.S.M. Reșița) 46:57,7 ; 
4X100 ni : Dinamo 42,24, C.S.S.A. 
Buc. 42,90, Luceafărul Brașov 
43,42 ; decatlon : Petre Văduva 
(C.S.Ș. 2 Constanța) € 523 p, A. 
Aștilcan (C.A.S.U. Cluj-Napoca) 
6 259 p, M. Durbac (C.S.ș. Plo
iești) 6 156 p ; lungime : Paul 
Stanciu (L.C.E.A. C.-ltmg Mus
cel) 7,44 m, L. Mattei (Lie. 2 
Iași) 7,40 m, C. Brăducu (Rapid) 
7,31 m ; înălțime : L. Maltei 2,19 
m — record, Sorin Matei (Lie.
2 Buc.) 2,10 m, E. Popescu (Lie.
2 Buc.) 2,07 m ; triplusall : Mihai 
Ene (t.C.E.A. C-lung Muscel) 
15,79 m ; prăjină : Răzvan stă- 
nescu (Lie. 2 Buc.) 4,50 m, I. 
Grumăzescu (C.S.M. Iași) 4,50 
m ; 400 mg : AuneMan Iarbă
(L.C.E.A C-lung Muscel) 53,03 ; 
2 000 m. obst.: ionel Turcu (CSȘ 
Tulcea) 5:51,6 ; greutate : Sorin 
Tirlchiță (C.S.Ș.A. Buc.) 16.54 m; 
disc : Mlhal Biră (Lie. N. Băl- 
cescu Craiova) 51,90 m ; ciocan : 
Marian Crăciun (Viitorul Buc.) 
59,52 m, suliță : Dumitru Negoiță 
(Centrul Atletic Boldești) 71,30 
m ; FETE : 100 m : Nlcoleta Lia 
(Lie. N. B. Craiova) 11,83 — re
cord, 2—3 Natalia Vaslle (C.S.Ș. 
A. Buc.) și Luda Negovan 
(C.S.ș. steaua) 11,98 ; 200 m : N. 
Lia 24,25, L. Negovan 24,47 ; 
400 mg : Ana Marcu (Lie. N.B. 
Craiova) 59,63 ; 800 m : Marga
reta Ghilc (C.S. Zalău) 2:04,7, 
Mititica Junghlatu (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 2:05,9, Eugenia 
Nicola (C.S.Ș. Arad) 2:03,2; 1500 
m : Cristina Cojocaru (Lie. N. 
Bălcescu Craiova) 4:17,4, Olga 
Foca (C. S. Brăila) 4:18,0, Gliile 
4:20,2 ; 3 000 m : Cojocaru 9:28,4,

Foca 9:33,7, Mia Gologan (C.S. 
Brăila) 9:40,0 ; 100, mg : Maria 
Vlăsceanu (L.C.E.A. C-lung Mus
cel) 14,61 ; înălțime : Monica Ma
tei (Lie. 2 Buc.) 1,76 m, Cristina 
Ivașcu (Viitorul Buc.) 1,73 m, 
Doina Ghoorghiu (Lie. 2 Iași)
l, 70 m ; lungime : Marieta Ilcu 
(Șc. gen. Deva) 6,09 m ; 400 m : 
Ana Marcu 54,36, Daniela Matei 
(C.S. Brăila) 54,85, Ro-dica Kainea 
(L.C.E.A. C-lung Muscel) 55,61 ; 
greutate ; Tatiana Milialoea 
(L.C.E.A.- C-lung Muscel) 15,82 
m; suliță : Doina Maxim (C.S.Ș. 
Reșița) 56,48 Cristina Dobrinoiu 
(Muscelul C-lung Muscel) 52,98
m, Vergica Ghieă (Lie. N. B. 
Craiova) 51,5-0 m ; disc : Tatiana 
Mihalcea 47,92 m ; pentatlon : 
Elena Aflori (Șc. gen. 7 Deva) 
3 941, p, Amalia Bădoaia (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 3 679 p, Maria 
Vlăsceanu 3 660 p, 4X100 m : Li
ceul 2 iași 47,43, C.S.Ș.A. Buc. 
47,63, C.A.S.U. Cluj-Napoca 49,68.

Gh. IRLMINOIU, ooresp.
• Sîmbătă și duminică pe Sta

dionul Republicii din București 
se va desfășura un interesant 
concurs rezervat juniorilor din 
capitalele unor țări socialiste. 
La aceleași date, tot pe Stadio
nul Republicii sint programate 
campionatele de probe combi
nate ale juniorilor de categoria 
a Il-a și a Iii-a : pentatlon fete 
(junioare II și III), decatlon 
(juniori II), octatlon (juniori IU).
• Campionatele republicane de 

Pentatlon ale senioarelor se vor 
desfășura la 27 septembrie pe 
Stadionul Republicii din Bucu
rești.
• C.E.F.S. Sector 4 organizează 

duminică 16 septembrie întreceri 
de cros (3 900 m) și marș (5 900 
m) rezervate veteranilor. Con
cursul se va desfășura în Parcul 
Tineretului, cu începere de la 
ora 9.

LIDERII ÎNVINȘI ÎN CAM
PIONATUL DE PERECH’ 

LA DIRT-TRACK
ARAD (prin telefon). Etapa 

a vi-a a campionatului de po
reclii la dirt-track, disputată vi
neri după-amiază pe stadionul 
Rapid, a fost urmăirdtă de aproa
pe 5009 de spectatori. Continuînd 
cursa de urmărire a liderilor 
clasamentului general, I. Pavel 
— Al. Pis, cuplul alcătuit din 
maestrul sportului I. Bobîlneanu 
și valorosul său coechipier N. 
Rîureanu a reușit, cu un evident 
plus de omogenitate, să reducă 
de la 9 la 6 p diferența care îi 
separă de primii clasați. Marea 
majoritate a celor 21 de manșe

au fost 
animatori 
chea ară 
Bencsik, 
prețioase 
Cîștigător 
lergători
— M. Do 
cesul, ce 
în manșa 
P io,natul u

CLASAT 
Gh. Sora 
București
— N. Rî 
25 p, 3. : 
ința Sibf 
I. Pavel 
Bobîlnean 
3. M. Do

ÎȘI
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START PROMIȚĂTOR ÎN C/î
MASCULIN DE HAI

(Urmare din pag. I)

arata, cu o serioasă „restanță" 
în ceea ce privește pregătirea 
fizică — au ieșit, tocmai de 
aceea, mai pregnant în re
lief. în afară de aceasta, este 
de scos in evidență o mult 
mai mare preocupare pentru 
pregătirea tactică a echipelor, 
majoritatea dintre ele (H.C.
Minaur Baia Ma: 
Bacău, în special)

1. H.C. MINAUR
2. Steaua
3. Știința Bacău
4. Dinamo Buc.
5. Politehnica Tim.
6. „U" Cluj-Napoca
7. Gloria Arad
8. Dinamo Brașov
9. Independența Sib.

10. C.S.M. Borzețti

: și Știința 
arătînd în

3 3 0 0 «4-58 6
3 3 0 0 67—44 6
3 2 1 0 67-46 5
3 2 1 0 60-53 5
3 2 0 1 61-61 4
3 1 0 2 61—69 2
3 0 1 2 48-58 1
3 0 1 2 47-57 1
3 0 0 3 49-83 0
3 0 0 3 54-31 0

AGREMENT PE LITORAL
In luna septembrie, în stațiunea Mamaia există numeroase 

locuri de practicare a sportului preferat :
© amatorii de volei au la dispoziție terenul amenajat In 

apropierea hotelului „Caraîman". Tot aici se află 2 terenuri 
de tenis.

© lingă hotelul „Pelican" sfat alte 5 terenuri de tenis.
• 4 terenuri de tenis sînt amplasate in apropierea braseriei 

„Boema", Iar unul lingă hotelul „Internațional".
Toate aceste baze sportive funcționează zilnic între orele 

8—12 și 16—20. Șl facă un amănunt : cei care nu au venit 
pregătiți pot închiria aici echipament sportiv.

Amatorii do minigolf se pot deconecta pe terenurile ampla
sate lingă Bowling : lingă hotelurile Aurora, București, Dor
na sau pe cel de lingă Cazino. Programul terenurilor de mi
nigolf este zilnic de la H ta 22.

Fllila’ele I.T.H.R. Buc. sfat deschise zilnic de la 8 la 20.

LA DEVA, CONCURS DE SELECȚIE 

PENTRU GIMNASTICĂ Șl ATLETISM
Miercuri 12 septembrie. Liceul de istorie-filolog ie din Deva, 

cu program de gimnastică și atletism, organizează un concurs 
de selecție pentru depistarea unor viitoare sportive performere, 
care urmează a fi incluse în clasele I—VIII-a (gimnastică) șl a 
V-a—XII-a (atletism). Pentru gimnastică, clasele I și Il-a, se 
pot prezenta sportive începătoare, iar pentru clasele a HI-a— 
a Vili-a — sportive clasificate din toată țara.

Sportivele care vor trece cu succes testul! de selecție vor fi 
admise ca eleve ale liceului, urmînd a li se asigura școlarizare, 
condiții de cazare și masă. 

primele jocuri o ascendență no
tabilă. Am notat cu cele mai 
mari calificative productivitatea 
băimărenilor în atac (echipa 
este serios întinerită) și felul 
foarte activ, mobil (minus faul
turile inutile !) în care acțio
nează în apărare băcăuanii. De
altfel, iată cifre elocvente : 
H.C. Minaur a înscris cel mai 
mare număr de goluri — 94, 
iar Știința Bacău a primit 
(după Steaua — 41) cele mai 
puține goluri — 46.

Ideal ar fi ca majoritatea 
echipelor să joace în atac ca 
H.C. Minaur Baia Mare. Steaua

sau Dinan 
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LOTO - PRONOSPORT IN.
CINE JOACĂ ASTĂZI, 

MIINE POATE CiȘTIGA I

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă astăzi* vînzarea biletelor 
pentru tragerea Pronoexpres de 
mîine, 12 septembrie a.c. Bene
ficiind de un important report la 
categoria I, această tragere vă 
oferă șanse sporite de a obține 
autoturisme sau mari cîștigurl în 
numerar, bineînțeles cu condiția 
de a juca astăzi numerele pre
ferate. Pentru a ilustra din nou 
frecvența și valoarea ridicată a 
succeselor la tragerile obișnuite 
Pronoexpres, reamintim că nu
mai în cursul lunii august au fost 
atribuite ȘASE AUTOTURISME 
„Dacia 1300“, fără a mai vorbi 
de mult mai numeroasele cîștiguri 
substanțiale în numerar. Tragerea 
de mîine vă oferă și dv. posi
bilitatea de a intra în rîndurile 
marilor cîștlgători. MAI MULTE

BILETE JU
ȘANSE DE

Pentru ai 
nunțăm că 
biletelor la 
cest fel a 
avea loc di

CÎȘTIGURI!
EXPRES Dl

Categoria
34.401 lei; > 
riante â S 
41,25 a 1.668 
a 605 lei; c 
lei; categor 
categoria 8:

Report ca
Cîștigurile 

fost obținut 
din Tulcea 
NAITE dii 
Vrancea,
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„TOPUL" EUROPENELOR
Mai sînt doar 90 de minute pînă Ia încheierea primei

manșe a „topului" europenelor. După etapa a șasea, situația
la zi :
Etapele I II III IV V VI Media
Univ. Craiova 7 7 7,5 7 6 6,5 6,83
Steaua 6 7,50 7 6,5 7 6,5 6,75
Dinamo 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,25
F.C. Argeș 7,5 5,5 6 5,5 6.5 6 6,17

UNIVERSITATEA CRAIOVA pierde citeva sutimi față de
media primelor cinci etape. După o primă repriză bună, 
în compania ieșenilor, studenții craioveni și-au pierdut 
suflu]. Ultimele două etape subliniază această stare de lu
cruri. Echipa lui Valentin Stănescu așteaptă revenirea lui 
Cămătaru și Tilihoi din Mexic, la sfîrșitul săptăminii. Pe 
lingă alte probleme, există și aceea a 
orar. Să sperăm că jocul de la Bacău va 
tiție nerală.

STuAUA pierde, de asemenea, cîteva 
cilul joc cu Dinamo. Așa cum s-a mai ____, r____ r_____
probleme ale echipei sînt revenirea lui Dumitru la nivelul 
obișnuit și căutarea soluției optime pentru vîrful de atac. 
Jocul de la Rm. Vîlcea, în fața unei echipe însetate de 
puncte, poate fi un examen edificator.

DINAMO a marcat creșteri sensibile în două jocuri grele, 
în deplasare, la Pitești și pe stadionul „Steaua". Să sperăm 
că dinamoviștii își vor continua creșterea, făcînd abstracție 
de faptul că joacă acasă și că întîlnesc, după aceea, o echi
pă fără nume.

r.C. ARGEȘ încheie plutonul, cu destule dificultăți. Nu 
ne rămîne decît să așteptăm ca „lanterna" topului să se 
regăsească in extremis.

revenirii la fusul 
fi o reușită repe-

sutimi, după difi- 
scris, principalele

ARBITRUL, BATĂ-L VINA...!
Nu vrem să fim, cu orice 

preț, de partea arbitrilor. Dar 
pentru că există în fotbalul 
nostru obiceiul dăunător de a 
disculpa jucătorii și echipele 
în contul arbitrilor, obișnuință 
'■ antrenorilor și conducătorilor 
de cluburi, preluată în ultimul 
timp de suporteri, e mai potri
vit să accentuăm mai întîi de
fecțiunile din evoluțiile echi
pelor, și apoi erorile arbitri
lor, cu excepția cazurilor de 
viciere a rezultatelor.

Al 63-lea meci dintre Steaua 
și Dinamo 
DINAMO 
STEAUA 
s-a jucat în condițiile cunos
cute ale unei rivalități sportive 
firești între cele două mari 
echipe ale campionatului nos
tru. Rezultatul de 1—1 poate fi 
considerat echitabil după des
fășurarea 
Cele două 
însă mulțumite. Este de înțe
les că fiecare ar fi dorit vic
toria. După meci însă nici una 
din echipe nu a remarcat gre
șelile jucătorilor proprii (și au 
fost destule, atît la primirea 
golurilor cît și la cîteva ra
tări), ambele contested însă de
cizii ale arbitrului. Dinamo : 
Mulțescu a fost faultat, ba chiar 
în careu. Steaua : golul lui 
Sameș a fost valabil. Eftimes- 
cu n-a fost faultat, ș.a.m.d. ! E 
foarte ciudat cum oameni de 
aceeași meserie nu cad de a- 
cord asupra unei faze, fiecare 
interpretînd-o 
propriu.

Arbitrul Gh. 
Intr-adevăr, un 
loare medie. Poate nu 
recomandat

în cadrul Diviziei Â
63 28 21 14 103— 81
63 14 21 28 81—103

și datele 
părți nu

jocului, 
au fost

după’ interesul

Retezan este, 
arbitru de va- 

chiar 
pentru un derby

LOTUL DE TINERET
AL TĂRII NOASTRE JOACĂ 

CU REPREZENTATIVA B
A R.F. GERMANIA

luAstăzi, la Kaiserslautern, la 
mina reflectoarelor, Lotul repre
zentativ de tineret al țării noas
tre va susține o partidă amicală 
în compania reprezentativei B a 
R.F. Germania.

Iată-i pe cel 17 jucători care 
au plecat, ieri dimineață, pe ca
lea aerului, spre Kaiserslautern : 
Cristian I, Laz&r, Nițu — portari; 
Mărginean, Negrilă, lovan, FI. Pop, 
Bumbescu, Gali — fundași; Geol- 
gău, Țicleanu, Bozeșan, Suciu — 
mijlocași ; Turcu, Terheș, Cîrțu 
șl Majaru — înaintași. Lotul re
prezentativ de tineret este însoțit 
de antrenorii Robert Cosmoc șl 
Victor stănculescu.

I ȘTIRI... ȘTIRI...
I • „CUPA ROMÂNIEI" progra

mează mîine o nouă etapă, la
1 care participă echipele învingă

toare în faza precedentă, divi-
I zionare C și formații din cam

pionatele județene. în program
1 figurează 56 de jocuri. în Ca

pitală \ avea loc următoarele
I partide : Vîscoza — Automecaniea, 
1 Tehnometal — Electronica și Au- 
I tomatica — Flacăra roșie.

în caz de egalitate după 90 de
1 minute, jocurile se prelungesc cu 

două reprize a 15 minute, iar 
dacă egalitatea persistă, departa
jarea se va face prin executarea 
loviturilor de la 11 m. Toate 
jocurile încep la ora 16.
• ASTAZI, ÎN GIULEȘTI, UN 

MECI ATRACTIV. „Potcoava" 
Giuleștiului găzduiește, astăzi, cu 
începere de Ia ora 16,30, o inte
resantă partidă de fotbal între 
echipa Rapidului care — în anul 
1967 — a cîștigat titlul de campi
oană națională și actuala forma
ție, participantă în seria a doua 
a Diviziei B»

EXPLICABIL Șl... NU PREA

atît de pasionant, în care e ne
voie de gesturi autoritare care 
să impresioneze. El a greșit 
din primele minute, cînd nu a 
acordat cartonaș galben la 
unul din faulturile dinamoviste, 
înainte ca stelislul M. Răduca- 
nu sa riposteze, motiv pentru 
care i-a acordat acestuia car
tonaș galben. Strict 
gulamentar arbitrul ar 
putut scoate cartonașul 
șu, dar care arbitru 
fi pedepsit atît de repede,__
min. 7, o echipă întreagă pen
tru un gest singular ? Din cele 
10 puncte posibile, Gh. Rete
zau a pierdut în acest moment 
un punct. La faultul repetat 
asupra lui Mulțescu, din min. 
43, la marginea din afara ca
reului de 16 m, și neacordat, i 
s-a 
iar 
dus 
inverse 
gii 
terenului.
pentru dificultatea meciului 
dîrz, tensionat, care în trecut 
a produs necazuri unor arbitri 
foarte reputați. Cît despre im
plicațiile evoluției celor două 
echipe, pe mîine.

înaintea meciului A.S.A. Tg. 
Mureș — Olimpia Satu Mare, to
tul părea foarte clar. Favorită 
era formația gazdă, aflată pe lo
cul 6 în clasament (cu 6 puncte) 
șl — ceea ce era cel mai impor
tant — cu prestații remarcabile 
în acest sezon, iar outsiders, fi
rește, echipa oaspete, cu cele mai 
slabe rezultate în acest campio
nat: cinci meciuri pierdute și un 
golaveraj de 1—14. Deci, nici un 
dublu asupra victoriei mureșeni
lor, întrebarea fiind cu ce scor 
vor cîștiga. Și, totuși, „minunea" 
a fost foarte aproape, puțin lip
sind ca Olimpia, cu 2—0 în min. 
48, sâ plece acasă cu ambele 
puncte puse în joc (Bozeșan a 
egalat In min. 88). Cum se ex
plică acest rezultat? Este intere
sant de arătat că, înaintea me
ciului, președintele clubului din 
Satu Mare, prof. T. Curpaș, spu
nea tuturor : „Cîștigăm sigur.
Dacă azi nu joacă echipa, mulți 
„senatori" vor rămîne pe afară. 
Vom folosi juniori". Ce s-a în- 
tîmplat de fapt pe teren? Mu
reșenii au jucat haotic, au atacat 
fără orizont și au tras șuturi 
multe, foarte puternice, spre 
poartă, dar „prin plopi", cum se 
spune. In schimb, fotbaliștii din 
Satu Mare au jucat frumos, cu 
un Kaizer excelent (Joc calm ; cu 
înălțimea sa a dominat careul, 
oprind totul; serviciu precis, prin 
care își punea mereu echipa în 
atac). Mingea a circulat bine, 
pasele au fost precise și prestația, 
în general, bună. In concluzie: 
joc neașteptat, dubios de slab al 
mureșenilor, evoluție promițătoare 
a sătmărenilor.

EGALUL DE LA TG. MUREȘ

Prin acest gol, înscris de Volaru, din lovitură liberă. Politehnica 
Timișoara și-a asigurat victoria in meciul cu Sportul studențesc 

Foto : Branko VUIN — Timișoara ,4 
IZIDURI" CARE CAD

re- 
fi 

ro
ar 

din

Modesto FERRARINI

rr
Duminică, la Timișoara, 

fost martorii unei situații 
care am putea s-o numim__
excepție în prima noastră divi
zie: toate cele trei goluri ale par
tidei Politehnica — Sportul stu
dențesc au fost înscrise direct 
din lovituri libere. Una mai fru
moasă și mai gustată de public 
decît alta, cele trei execuții ale 
Iul Chihala, Anghel șl Volaru au 
scos în evidență măiestria jucă
torilor respectivi, rod — desigur 
— al1 multor exersări și repetări 
la antrenamente. Dar dacă pentru 
aceștia laudele ni se par meri
tate, există și un revers al situa
ției, de natură critică, anume că 
apărătorii ■ • ■
reușit să 
celor trei 
cătulte au
s-au cam ____  __ ,___...__ _____
și precizia șuturilor). Cum ase
menea deficiente sînt destul de 
frecvente la echipele noastre (in
clusiv cele reprezentative), care

• ••
am 
pe 
de

echipelor în cauză n-au 
împiedice lTuctii'icarea 
lovituri („zidurile" al- 
avut fisuri. Iar portarii 
lăsat surprinși de tăria

CE ARE DE FĂCUT F. C. ARGEȘ.

primesc multe goluri — uneori 
decisive — din faze fixe, socotim 
necesar să semnalăm încă o dată 
această problemă antrenorilor și 
jucătorilor formațiilor divizionare, 
în vederea luării măsurilor nece
sare.

Constantin FIRĂNESCU

SI REGULAMENTUL

scăzut al 2-lea punct
ai 3-lea i-a fost re- 

pentru cîteva decizii 
și neaplicarea' le- 

avantajului la mijlocul 
Nota 7 i-a rămas 

dificultatea

Aurel NEAGU

F.C. Argeș a avut, 
la Buzău, două 
prize diferite ca 
nieră. Prima, 
Dobrin, în care 
cui funcționa cu . 
oameni. O repriză de 
contraatac, cînd cam
pionii au 
cît de cît, că echipa 
are valențe ofensive 
de preț. Această pri
mă repriză a însem
nat. de departe, cel 
mal bun joc al piteș- 
tenilor în deplasare în 
actuala stagiune, re
priză superioară, în 
ansamblu, derbyului 
televizat de miercuri, 
cu Dinamo. Și atunci, 
se naște, firesc, între
barea: de ce n-a cîș- 
tigat F.C. Argeș ? 
Pentru că cel trei 
din față — Turcu, 
Radu II (mai ales) și

re- 
ma- 
fără 
ata- 
3—4

reamintit.

Dorn Nicolae — șl 
cel doi mijlocași o- 
fensivi — Chivescu și 
Iatan — au dovedit o 
Incredibilă lipsă de 
maturitate în faze de 
gol pe care mult mal 
greu părea să Ie... ra
teze. Carența princi
pală a campionilor în 
cea mai activă repriză 
a lor din acest în
ceput de 
s-a numit, 
NALIZARBA.
de șut (unul singur 
pe poartă In 45 de 
minute!) conjugată cu 
lipsa de personalitate 
în momentele limită 
au stopat formația 
campioană pe drumul 
revirimentului nece 
sar.

Cea de-a doua re
priză a oferit un alt 
joc plteștean. Cu Do-

campionat 
deci. Fl- 

Teama

brin în formație, a- 
tacul n-a mai alergat 
ca în prima repriză, 
fazele au devenit mai 
lente, toate baloanele 
căutînd „piciorul vră
jit" al celui care de
ține recordul prezen
țelor în prima divizie 
(365). Echipa campi
oană a avut acum o 
personalitate în atac 
care, fără să strălu
cească, a reușit trei 
pase ideale, dar cam
pionii și-au pierdut 
ritmul. Acum, cu opt 
zile înaintea dificilu
lui „examen A.E.K.", 
echipa argeșeană n-a- 
re decît o variantă: 
să atace cu persona
litate colectivă, într-un 
ritm superior celui 
din prima repriză 
buzoiană.
Mircea M. IONESCU

...ART. XIII (LOVITURILE LI
BERE) : „Atunci cînd un jucător 
execută o lovitura liberă, directă 
sau indirectă, din interiorul pro
priei sale suprafețe de pedeapsă, 
mingea va fi în joc cînd a ieșit 
din suprafața de pedeapsă". Pro- 
fitînd de neatenția arbitrului de 
centru, duminică, apărătorii lui 
,,U“ Cluj-Napoca au jucat balo
nul în careu. De ce? Pentru că 
nu cunosc regulamentul, proba
bil.

...ART. XII (GREȘELI ȘI IN
CORECTITUDINI): „...joacă min
gea cu mina, adică o poartă, o 
lovește sau o aruncă cu mina 
(n.n. jucătorul), va fi sancționat 
cu o lovitură liberă directă. Dacă 
e în suprafața de pedeapsă. ...cu 
o lovitură de pedeapsă..." Clar. 
Clujeanul Anca, aflat în margi
nea careului echipei din Tîrgo
viște, a vrut să centreze puter
nic, dar a trimis balonul în mina 
unui apărător advers, care se afla 
doar la un metru și jumătate de 
el și se pregătea să atace ba
lonul. Anca, jucător cu atîta ex
periență, a cerut 11 m. Normal, 
arbitrul a lăsat jocul 'să continue, 
dar Anca a făcut un gest care 
a lăsat să se înțeleagă că a fost 
nedreptățit. De ce? Probabil tot 
din necunoașterea regulamentului.

De ce am scris aceste lucruri? 
Pentru că mu Iți fotbaliști nu cu
nosc Regulamentul de joc sau 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice.

Constantin ALEXE

REZULTATELE ETAPEI A lll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
• După trei etape, echipele 

Foresta Fălticeni, C.S.M. Bor
zești, C.S.U. Galați, Marina 
Mangalia, Unirea Drobeta Tr. 
Sev. și Victoria Cărei au cîte 6 
puncte • Joc întrerupt la Sebeș, 
deoarece un jucător eliminat n-a 
vrut să părăsească terenul ! 
C Scorul etapei : Minerul Baia 
Sprie — Foresta Bistrița 7—1.

SERIA I
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc

— Danubiana Roman 4—0 (2—0).
Cetatea Tg. Neamț — Metalul 
Botoșani 2—1 (1—0), Celuloza P. 
Neamț — Ceahlăul P. Neamț 
1—1 (1—0), Zimbrul Suceava — 
Avîntul Frasin 1—1 (1—1), Meta
lul Rădăuți — Cimentul Bicaz 
Ir—0 (0—0), Șiretul Bucecea —
Cristalul Dorohol 3—2 (2—1),
I.M. P, Neamț — Foresta Fătt-ti- 
ceni 1—2 (1—1), Laminorul Ro
man — Dorna Vatra Dornei 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a lll-a : 1. Foresta 
Fălticeni 6 p (11—3), 2. A.S.A.,
Cîmpulung 4 p (7—4), 3. Metalul 
Rădăuți 4 p (4—2)... pe ultimele : 
15. Cimentul Bicaz 1 p (3—5), 16. 
Metalul Botoșani 1 p (2—5).

SERIA A n-a
Partizanul Bacău — DEMAR

Mărășești 3—2 (3—2), Hușana
Huiși — Luceafărul Adjud 2—1 
(1—0). Nicolina Iași — Construc
torul Iași 2—2 (1—1), Petrolul
Moinești — Ie tea Bacău 1—0 
(0—0), C.S.M. Borzești — Con
structorul Vaslui 2—0 (2—0).
A.S.A. Iași — Minerul Comănești 
0—0, Textila Buhuși — C.F.R. 
Pașcani 0—0, Rulmentul Bîrlad — 
■Relonul Săvinești Roznov 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
Borzești 6 p (8—1), 2. Partizanul 
Bacău 4 p (10—5), 3. Ruilmentul 
Bîrlad 4 p (5—1). 4. Relonul Să
vinești Roznov 4 p (6—3)... pe ul
timele : 15—16. A.S.A. Iași 1 p 
(3—7), Luceafărul Adjud 1 p 
(2-6).

SERIA A III-a
Petrolul Berea — Olimpia Rm. 

Sărat 0—1 (0—0), Ancora Galați
— Oțelul Galați 3—0 (2—0). Re
colta Săhăteni — Car păți Si
naia 1—0 (1—0), C.S.U. Galați — 
Prahova Ploiești 2—0 (0—0), Pe
trolul Băicoi — Dinamo Focșani 
1—2 (0—1), Chimia Buzău — Vic
toria Tecuci 4—2 (3—0), Foresta 
Gugești — Caraimanul Bușteni 
0—0, Chimia Brazi — Carpați 
Nchoiu 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U.
Galați 6 p (9—1), 2. Petrolul Ber

ea 4 p (8—1), 3. Dinamo Focșani 
4 P (fr-3), 4. Oțelul Galați 4 p 
(5—6)... pe ultimele : 15. Petrolul 
Băicoi 0 p (3—6), 16. Carpați Ne- 
hoiu 0 p (2—61

SERIA A IV-a
Unirea Eforie — I.M.U. Medgi

dia 1—1 (0—0), Granitul Babadag 
— Voința Constanța 1—3 (0—1'),
Ș.N. Brăila — Progresul Isaccea 
3—2 (1—2), Pescărușul Tulcea — 
Victoria Ță n-dârei 2—1 (1—0).
Chimia Brăila — Electrica Con
stanța 3—1 (2—1), Marina Man
galia — Amonil Slobozia 2—1 
(1—1), Șoimii Cernavodă — Dacia 
Unirea Brăila 5—0 (1— 0), Chim- 
pex Constanța — Rapid Fetești 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Marina 
Mangalia 6 p (7—3), 2. I.M.U.
Medgidia 5 p (9—2), 3. Șoimii 
Cernavodă 4 p (7—1)... pe ulti
mele : 14—15. Dacia Unirea Brăi
la 2 p (4—10), Ș.N. Brăila 2 p 
(4—10), 16. Unirea Eforie 1 p 
(4-7).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Aba

torul București 1—1 (1—1), Auto- 
mecanica București — Vîscoza 
București 2—2 (1—0). FEROM Ur- 
ziceni — Luceafărul București 
3—0 (0—6), Viitorul Chirnogi — 
Flacăra roșie București a—0 
(1—0), Dunărea Călărași — Ș.N. 
Oltenița 3—0 (2—0). Sirena Bucu
rești — Voința București 2—0 
(1—0), I.C.S.I.M. București — 
Danubiana București 2—0 (1—0).
Electronica București — Automa
tica București 3—1 (0—1), T.M.
București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1—2. Du
nărea Călărași 4 p (3—0), Sirena 
București 4 p (4—1) — după două 
jocuri. 3. Electronica București 
4 p (3—1)... pe ultimele : 15—16. 
Flacăra roșie București 1 p (0—4), 
Danubiana’ București 1 p (1—5).

SERIA A VI-a
Recolta Stoicăncștl — Electro

dul Slatina 2—1 (1—1), Progresul 
Corabia — Petrolul Bo-lintin 6—2 
(2—2), Progresul Pucioasa — Me
talul Mija 4—0 (1—0). Construc
torul Pitești — ROVA Roșiori 
1—4 (1—3), Cimentul Fieni — 
Dacia Pitești 1—1 (1—1), Petrolul 
Tîrgoviște — Sportul muncito
resc Caracal 1—1 (0—1). Petrolul 
Videle — Electronistul Curtea do 
Argeș 3—1 (2—0). Dinamo Zimni- 
cea — I.O.B. Balș nu s-a dis
putat.

Pe primele locuri : 1. Progresul 
Corabia 5 p (11—3), 2. ROVA
Roșiori 5 p (9—2), 3. Dacia Pi
tești 5 p (9—3)... pe ultimele :

15. Constructorul Pitești 1 p 
(2—7), 16. Dinamo Zimnicea 0 p 
(1—6) din două jocuri.

SERIA A VII-a
Metalul Rovinarl — C.F.R Cra

iova 0—1 (0—1), Unirea Drăgă- 
șani — Chimistul Rm. Vîl-cea
2— 0 (1—0). Unirea Drobeta Ti’. 
Sev. — Dierna Orșova 2—1 (1—1), 
Gloria Strehaia — Electro putere 
Craiova 1—0 (1—0), Lotru Brezei
— C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 2—1
(1—0), Dunărea Calafat — Mine
rul Motru 1—1 (0—1), Construc
torul Craiova — Progresul Băi- 
leștd 3—0 (0—0). Minorul Lupeni
— Metalurgistul Sadu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Unirea
Drobeta Tr. Sev. 6 p (5—1), 2.
Constructorul Craiova 5 p (7—3),
3— 4. Minerul Lupeni 4 p (7—5), 
Lotru Brezoi 4 p (5—3)... pe ulti
mele : 14—15. Progresul Băilești 
2 p (31—5), Metalul Rovinari 2 p 
(3—5). 16. Chimistul Rm. Vîlcea
1 p (2—

SERIA A VIII-a
Minerul Ora vița — Minerul 

Deva 2—1 (0—0), Electromotor 
Timișoara — Vulturii' textila Lu
goj 4—2 (1—1). Minerul Vulcan — 
Știința Petroșani 1—1 (0—1), Mi
nerul Ghelar — Victoria Călan 
1—1 (1—0). Metalul Bocșa —
C.F.R. Timișoara 0—2 (0—1).
C.F.L. Caransebeș — Laminorul 
Nădrag 2—0 (1—0). C.F.R. Si-
meria — Metalul Oțelu Roșu
4— 0 (3—0), Explorări Deva —
Gloria Reșița 1—0 (0—0).

Pv primele locuri : 1. C.F.R. 
Timișoara 5 p (9—2), 2. Electro
motor Timișoara 5 p (5—2), 3.
C.F.R. Simeria 4 p (7—1)... pe 
ultimele : 15—16. Metalul Bocșa
2 p (2—7). Explorări Deva 2 p 
(3-8).

SERIA A IX-a
Unirea Dej — Voința Oradea 

6—2 (3—1), .Construcții Eieetro-
metal Cluj-Napoca — Victoria 
ineu 2—0 (1—0). C.F.R. Arad — 
Bihoreana Marghita 1—0 (0—0),
Alumina Oradea — Rapid Arad 
0—0, Unirea Tomnatic — Armă
tura Zalău 3—0 (2—0), Victoria 
Eicond zalău — Unirea Sînnico- 
lau 2—0 (1—0), Recolta Salonta — 
Oțelul Or dr. Petru Groza 1—0 
(0—0), Tricolorul Beiuș — Mine
rul Suncuiuș 2—0 (0—0).

Pc primele locuri : 1—3. CJ.R. 
Arad 4 p (6—2), Unirea Dej 4 p 
(9—5), Victoria Zalău 4 p (5—1), 
4—5. Recolta Salonta 4 p (3—1), 
Rapid Arad 4 p (4—2)... pe ulti
mele • 15. Oțelul Or. dr.' Petru 
Groza 1 p (1—3), 16. Minerul
Suncuiuș 0 p (2—7).

SERIA A X-a
Sima rod Baia Mare — Minerul 

Băiuț 2—1 (1—0), Bradul Vișeu
— Oașul Negrești 0—0, Minerul
Uba-Seini — CUPROM Baia 
Mare 4—1 (1—1), Minerul Băița
— Victoria Cărei 3—4 (1—1), Me
talul Cărei — Silvicultorul Maie- 
ru 2—0 (1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș
— C.I.L. Sighet 3—1 (0—0), Ilebe 
Sîngeorz Băl, — Minerul Rodna
1— 1 (1—0), Minerul Baia Sprie — 
Foresta Bistrița 7—1 (1—1).

Pe primele locuri ; 1. Victoria
Cărei 6 p (9—3), 2. Minerul Baia 
Sprie 4 p (12—5), 3. Oașul Ne
grești 4 p (5—2)... pe ultimele : 
15 Foresta Bistrița 2 p (3—9), 16. 
Minerul Băiuț 1 p (3—6).

SERIA A XI-a
IMIX Agnita — Oțelul Reghin 

5—0 (3—0), Vitrometan Mediaș
— Metalul Aiud 1—2 (0—0), I.P.A. 
Sibiu — Sticla Tîrnăvsni 2—0 
(1—0), Faianța Sighișoara — 
C.I.L. Blaj 2—2 (0—1), Mureșul 
Luduș — Automecaniea Mediaș
2— 1 (1—1), Avîntul Reghin —
Metalul Sighișoara 3—0 (0—0),
Metalul Copșa Mică — Sticla 
Arieșul Turda 1—1 (0—0). C.P.L. 
Sebeș — Construcții Sibiu — 
joc întrerupt în repriza a n-a 
(la 1—0) deoarece un jucător de 
la Construcții (portarul Gu- 
nesch), eliminat de către arbitru, 
n-a vrut să părăsească terenul !

Pe primele locuri : 1. Metalul 
Copșa Mică 4 p (5—2), 2—5. Me
talul Aiud 4 p (6—4), Mureșul 
Luduș 4 p (6—4), Avîntul Reghin 
4 p (5—3), I.P.A. Sibiu 4 p 
(4—2)... pe ultimele : 15. Oțelul 
Reghin 2 p (2—7), 16. Sticla
Tîrnăveni 1 p (0—4).

SERIA A XII-a
Măgura Codlea — C.S.U. Bra

șov 1—0 (1—0), Chimia Victoria
— Minerul Bălan 2—1 (0—1),
Progresul Odorheiu Secuiesc — 
Metrom Brașov 4—0 (2—0), Utila
jul Făgăraș — Metalul Tg. Secu
iesc 2—1 (1—1), Carpați Brașov
— Oltu-l Sf. Gheorghe 0—1 (0—1),
Precizia Săcele — Minerul Bara- 
olt 3—1 (1—1). Carpați Covasna
— Torpedo Zărnești 1—0 (0—0),
Tractorul Miercurea Ciuc — Mu
reșul Toplița 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. Progre
sul Odorhei 5 p (9—0), 2. Chimia 
Victoria 5 p (7—3), 3. Carpați 
Covasna 5 p (3—1)... pe ultimele: 
15. Metrom Brașov 2 p (2—8), 16. 
Minerul Baraolt 1 p (2—5).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



NATALIA, EVA Șl CARMEN - TREI FETE DE AUR I
(Urmare din duo I)

ciau specialiștii superba cursă 
a Nataliei Mărășescu, sosită 
detașat la finiș într-o furtună 
de aplauze.

Campioană europeană de 
sală la Viena, cîștîgătoare la 
Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S., concurs preolimpic, 
Si acum la Universiadă, Na
talia s-a dovedit cea mai pu
ternică atletă a lumii in acest 
an la proba ei, susțin antre
norii de aici. Același lucru se 
spune și despre Eva Zorgo- 
Raduly, care a produs aici, în 
Mexic, nu exagerăm cu nimic, 
o impresie de-a dreptul copleși
toare. Intr-un concurs în care 
celelalte concurente aruncau în 
jur de 60 m, Eva a trimis su
lița din prima aruncare la 
67,14 m, nou record mondial 
universitar, nou record al 
României. Cu această arun
care, concursul își desemnase, 
practic, de la început, cîștigă- 
toarea. întreeîndu-se, de fapt, 
numai cu ea însăși, Eva s-a 
autodepășit la cea de a treia 
aruncare, cînd a stabilit un 
nou record mondial universitar 
și al României : 67,20 ! Victorie 
strălucită, făcîndu-i pe toți 
specialiștii să o considere pe 
sportiva noastră favorită la 
medalia de aur la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

în sfîrșit, „altă fată de aur“,

ATLETISM: 1500 m F (finală) :
l. Natalia Mărășescu 4:13,09, 2. 
Olga Dvirna (U.R.S.S.) 4:14,05, 3. 
Valentina Ilinîh (U.R.S.S.) 4:14,06... 
6. Fița Lovin 4:20,0; suliță: 1. Eva 
Zorgo-Baduly 67,20 m — record 
național, record al Jocurilor, 2. 
Ivanka Vaneeva (Bulgaria) 63,04
m, 3. Mayra Vila Machado (Cuba)
60,96 m, 4. Natalia Slpova (U.R.S.S.) 
58,70 m, 5. Tatiana Virlulina 
(U.R.S.S.) 57.60 m, 6. Ana Gonza
les (Cuba) 57,34 m; Elena Tărîță 
s-a clasat pe locul ș în semifi
nale la 400 m cu 52,12 și s-a ca
lificat pentru finală, ca șl Mi- 
haela Dumitrescu, 13.28 la 100 mg 
și Horia Toboc 45,87 la 400 m, care 
au obținut calificarea pentru fi
nale la timpi. Alte rezultate în 
finale : 1 SCO m M — Graham 
Williamson (S.U.A.) 3:45,04 ; 100

CLASAMENT 
PE MEDALII

După opt zile de între
ceri, clasamentul pe medalii 
al Universiadei arată astfel :
1. U.R.S.S. 2â 21 9
2. S.U.A 15 12 14
3. ROMÂNIA 11 3 10

4. Ungaria 3-4—3 ; 5. 
R.D. Germană 2—0—3 ; 6. 
Cehoslovacia 2-0—2 ; 7. O- 
landa 1—3—3 ; 8. Anglia 
1-3-2 etc.

m M — Milce Robertson (S.U.A.) 
10,19 ; lungime M — Valeri Rod- 
lujr.il (U.R.S.S.) 8,16 m ; 100 m
F — Marlles Gohr (R.D.G.) 11,0 ; 
înălțime F — Andrea Matay (Un
garia) 1.94 m ; pentatlon F — 
Ekaterina Smirnova (U.R.S.S.) 
4 497 p.

FOTBAL. Rezultatele complete 
ale ultimelor partide din grupele 
semifinale sînt următoarele : Gru
pa semifinală I: Uruguay — O- 
landa 0—0, Algeria — Madagascar
7—0. CLASAMENTUL GRUPEI : 
1. Uruguay S p, 2. Olanda 4 p, 
3. Algeria 3 p, 4. Madagascar 0 p. 
Grupa a Il-a : Mexic — Japonia 
3—0, România — Coreea de Sud 

3—1 (3—1). CLASAMENTUL GRU
PEI: 1. Mexic 5 p, 2. România 
4 p, 3. Coreea de Sud 3 p, 4. 
Japonia 0 p. în finala turneului 
se vor întîlni echipele Mexicului

AERONAUTICA SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ
(Urmare din pag. 1)

tate pentru prestigiul aripilor 
românești. Ei au pus în va
loare întregul potential de 
care au dispus, în vederea 
realizării unor performante 
demne de valoroasele tradiții 
ale aeronauticii noastre. Iar 
bilanțul realizat constituie, fă
ră îndoială, cel mai frumos 
succes obținut în aceste disci
pline în ultimul deceniu. Ia 
zborul cu motor, de pildă, 
piloții români au oferit ade
vărate recitaluri de acrobații 
aeriene, aplaudate chiar și de 
oaspeți, dovedind o inaltă mă
iestrie în arta pilotajului, rod 
al unei munci pasionate și per
severente. Ce poate fi mai 
revelator privind valoarea lor 
decît faptul că ei au cîștigat 
toate titlurile puse în joc ? 
Mihai Aibu a devenit pentru 
a treia oară campion balca
nic absolut. Ana Nina Ioniță 
a cîștigat trei probe și titlul 
de campioană absolută. Marcel 
Mitu (26 de ani) a devenit 
campion in proba de acroba
ție, program liber ales, iar 
Gheorghe Uță, campion în 
proba de raliuri. BILANȚ 

Carmen Bunaciu. Repelînd 
performanța sa de la 100 m 
spate. Carmen a făcut și în 
cursa de 200 m spate o de
monstrație a clasei de sportiv 
de primă valoare internațio-

VIRGINIA RUZ1C1

nală. Trebuind să lupte cu 
două foarte puternice înotă
toare americane, Margaret 
Browne și Chris Breedy, Car
men le-a întrecut cu aproxi
mativ 7—8 metri, la finalul u- 
nei curse în care aveai impre
sia că piscina olimpică „Fran
cisco Marquez" va exploda 
dintr-o clipă într-alta de tu
netul aplauzelor miilor _ de 
spectatori. Cu două medalii de 
aur. Carmen Bunaciu este pri
vită ca una dintre eroinele a- 
cestei Universiade, ca și Teo-

★
și Uruguayului. Pentru locurile 
3—4 vor juca marți selecționatele 
României și Olandei.

ÎNOT. După 7 zile de întreceri 
pasionante a luat sfirșit concursul 
de înot. In ultima zl, multipla 
campioană șl recordmană a tării, 
Carmen Bunaciu, a obținut o 
nouă victorie. Ea a cîștigat de 
o manieră categorică proba de 
200 m spate, în 2:16,20 — nou 
record mondial universitar. Pe 
locurile următoare: 2. Margaret 
Browne (S.U.A.) 2:23,08 și 3.
Chris Breedy (S.U.A.) 2:25,86. Alti 
învingători: Marla Brooksbank
(S.U.A.) 9:04,32 la 800 m liber;
Djan Madruga (Brazilia) 4:37,34 la 
400 m mixt; ștafeta feminină a 
S.U.A. 3:56,75 la 4X400 m liber.

POLO. In cel de al doilea meci 
susținut în cadrul grupei semi
finale, echipa României a între
cut selecționata Uniunii Sovietice 
cu scorul de 8—5 (2—2, 2—0, 3—2, 
1—1). Cele 8 goluri au fost rea
lizate de I. Slavei 3, V. Rus 2, 
A. Nastasiu, L. Răducanu șl R. 
Mirea. In urma acestui rezultat, 
reprezentativa României s-a ca
lificat în turneul pentru locurile 
1—4. Alte rezultate: Ungaria — 
iugoslavia 8—6 ; R.P. Chineză — 
Brazilia 7—4; Italia — Cuba 9—8; 
S .U.A. — Mexic 8—2. In turneul 
final (locurile 1—4) s-au califi
cat: România, U.R.S.S., Iugosla
via și S.U.A.

SCRIMA. In faza eliminărilor 
directe din cadrul probei pe 
echipe feminine de floretă s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
R.D.G. — Italia 9—5, U.R.S.S. — 
România 9—1, Ungaria — R.F.G. 
9—6, Franța — Cuba 9—4. In gru
pa pentru locurile 5—8 : România 
— Ungaria 8—6 șl Italia — Cuba
8—8 (56/50 t.d.), astfel îneît pen
tru locurile 5—6 se vor întîlni e- 
chipele României șl Italiei. Fi
nala individuală de spadă a re
venit sportivului ungur Kolczo- 
nay, cu 4 v, urmat de Dunaev 
(U.R.S.S.) și .Tana (R.F.G.) cîte 
3 v, Kauter (Elveția) șl Abușah- 
metov (U.R.S.S.) cîte 2 v, Kon- 
dogo (U.R.S.S.) 1 v.

TENIS. Cîștlgătorli finalelor de 
simplu : masculin : Borisov
(U.R.S.S.) — Bail (India) 6—3,
6— 2; feminin: Natașa Cimîreva —
Evghenia Biriukova (ambele 
(U.R.S.S.) 6—2, 6—1. în meciul
pentru locurile 3—4 : Virginia Bu- 
zici (România) a întrecut-o cu
7— 6, 6—4 pe Yu Li Glao (R.P. 
Chineză).

GENERAL : 9 locuri I la
individual și pe echipe.

Și la parașutism sportivii 
noștri au luptat cu dârzenie, 
deși se înfruntau cu adversari 
de notorietate pe plan mon
dial. Titlul de campioană pe 
echipe în proba dc aterizări la 
punct fix, cîștigat de fetele 
noastre, constituie un rezultat 
deosebit de valoros, la care se 
adaugă medalia de aur cîști
gată de Eva Lutsch la ateriză
rile de precizie, locul doi în 
clasamentul general individual 
cîștigat de Florica Uță (deși 
accidentată), ca șl locul doi 
ocupat de Ilie Ncagu în proba 
de acrobație.

Planorișlii au cîștigat și ei 
un prețios loc întîi pe echipe 
în clasa liberă, iar aeromode- 
liști 8 locuri I.

Rezultatele înregistrate în 
„Balcaniada aeronautică" sînt 
încă larg discutate șl apreciate 
în lumea iubitorilor acestor 
sporturi. Ele au fost posibile, 
în primul rînd, datorită talen
tului aviatorilor, bogatei și 
modernei dotări tehnice, ca și 
condițiilor excepționale de pre
gătire de care se bucură spor
tivii noștri aviatori. 

deora Ungureanu dealtfel, care 
a cucerit trei medalii de aur.

Cîteva cuvinte și despre 
fotbaliști. Jucînd adevărata fi
nală cu echipa Coreei de Sud. 
cele două formații fiind, de 
fapt, cele mai puternice aJe 
turneului, fotbaliștii noștri au 
evoluat de data aceasta la ade
vărata lor valoare, cîștigînd 
clar cu 3—1 (autorii golurilor : 
Cimpeanu, Nicolae și Cămă
tarii, respectiv Jung), după o 
partidă spectaculoasă, cu mul
te faze palpitante' la ambele 
porți. Din păcate, meciul slab, 
pasul greșit din turul prece
dent, cu ecliipa Mexicului, cos
tă mult. Echipa noastră a ra
tat finala și va lupta marți 
(n.r, azi) pentru obținerea lo
cului III și a medaliei de 
bronz în compania echipei O- 
landci. O performanță evident 
sub posibilitățile ei reale.

înainte de a pune punct fi
nal acestei corespondențe, să 
consemnăm foarte prețioasa 
victorie a poloiștilor noștri, 
victorioși în meciul cu echi
pa Uniunii Sovietice cu 8—5. 
Cu această mult aplaudată vic
torie, echipa României s-a ca
lificat în turneul final pentru 
locurile 1—1. De menționat și 
medalia de bronz cucerita de 
Virginia Ruzici în proba de 
simplu femei, învingătoare cu 
7—6, 6—1 în fața tenismanei 
Yu Li Giao (R.P. Chineză), o 
jucătoare valoroasă, cu o mare 
mobilitate, care a și condus 
în setul I cu 4—1. Virginia Ru
zici a trebuit să facă o mare 
risipă de energie și să lupte 
cu o mare ambiție pentru a 
termina învingătoare partida.

înaintea partidei
din C.C.E. cu F.C. Argeș A.E.K. VĂZUTĂ LA... MELBOURNE

Am văzut pe A.E.K. e- 
voluind in noctura de pe 
Olympic Park din Meh 
bourne, în ultimul meci al 
turneului, in compania singurei 
echipe din liga națională pe care 
a întîlnit-o, Heidelberg (aflată pe 
locul 5 în clasament). Pină atunci, 
fotbaliștii avenieni nu reușiseră 
prea mult în Australia : 0—4 cu 
echipa statului Victoria, 5—5 cu 
New South Walles și 1—0 cu 
South Australia. Dat pe Olympia 
Park, după ce in prima re
priză cei aproape 10 000 de spec
tatori au văzut o echipă care e- 
volua la întîmplare, făcînd față 
cu greu unui joc in viteză, an- 
gajânt și orientat direct pe poartă 
(chiar dacă gazdele nu etalau 
virtuți tehnice și constructive 
deosebite), după pauză, atunci 
cină arbitrul a ajutat-o printr-un 
penalty gratuit să depășească mo
mentul psihologic al handicapului 
de 0—1, A.E.K. a putut să apese 
pe accelerator, ieșind in evidență 
prin dispoziția ofensivă a lui 
Ardizoglu (o aripă falsă, cu o 
mare rază de acțiune și o viteză 
debordantă), Bajevici (vîrf de a- 
tac cu un bun control al balo
nului, dar lent, cu mișcări largi, 
bun executant al loviturilor li
bere), Domazos (abil constructor 
de joc, cu clarviziune, depășit 
însă de viteza fotbalului modern), 
Vlădici (mijlocaș ofensiv). Dealt
fel, s-a observat la A.E.K. dis
crepanța între acești jucători-arti- 
zani ceilalți, greoi „alergători 
de cursă lungă", fundașii laterali

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. C) : Echipa

Young Boys Berna, viitoarea ad
versară a formației Steaua în 
„Cupa Cupelor", a jucat pe te
ren propriu cu echipa Chaux de 
Fends. Spre surprinderea gene
rală, oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 3—0 ! Clasa
ment : 1. F.C. ZUrich - 10 p ; 2. 
Servette —- 9 p; 3. Grasshoppers

— 8 p... 6. Young Boys Berna
— 6 p.

SPANIA (prima etapă) : Bur
gos Malaga 1—0 ; Sporting 
Gijon — Sevilla 2—1 ; Hercules 
Alicante — Atletico Madrid 2—3; 
Real Sociedad — Las Palmas
1—0 ; Salamanca — Athletic Bil
bao 2—1 ; Real Madrid — Va
lencia 3—1 ; Betis Sevilla — 
Vallecano 1—2; Zaragoza — C.F. 
Barcelona 2—2; Espanol Barce
lona — Almeria 5—2.

ATLETISM • în concursul des
fășurat la Gateshead (Anglia), a- 
tletul american Larry Myricks a 
cîștigat proba de săritură în lun
gime, cu 8,20 m, iar sprinterul 
James Gilkes (Guyana) a fost 
cronometrat în cursa de 200 m 
cu timpul de 20,59. Alte rezultate: 
400 m garduri — Moses (S.U.A.) 
49,00 : o milă — Ovett (Anglia) 
3:56,58; 400 m femei — Dona
Hartley (Anglia) — 51,90.

AUTO £ „Marele Premiu" al 
Italiei (F 1) de la Monza a re
venit lui Jody Scheckter (..Ferra
ri"), care a parcurs 290 km în 
lh 22:00.22 și care conduce în 
clasamentul general al C.M. cu

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
• Florin Gheorghiu in plutonul fruntaș
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

Turneul interzonal de șah de 
la Riga a continuat cu runda 
a 4-a, în care Florin Gheorghiu 
a remizat cu James Tarjan, re
zultat consemnat și în partida 
Romanișin — Miles. Ale rezul
tate : Larsen — Ribli 1—0 ; Po- 
lugaevski — Rodrigucz 1—0 ;

JOHN McENROE CONFIRMĂ
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

Pe terenurile de la Flushing 
Meadow' (New’ York), au luat 
sfîrșit campionatele internațio
nale de tenis ale S.U.A. în 
proba de simplu masculin, tî- 
nărul jucător american John

TURNEUi INTERNATIONAL
DE HOCHEI DE EA PRAGA

PRAGA, 10 (Agerpres). — în 
cadrul turneului internațional de 
hochei pe gheață de la Praga, 
selecționata U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 5—3 (1—1, 3—1, 
1—1) formația Canadei, Golu
rile echipei sovietice au fost 
marcate de Kapuștin, Golikov, 
Harlamov, Makarov și Pervu- 
șin, iar punctele formației ca
nadiene de Primeau, Mc Lean 
și Maxwell.

Alte rezultate : Suedia—Ca
nada 2—0 (1—0, 1—0, 0—0) ;
U.R.S.S.—Finlanda 4—1 (1—0,
1—1. 2—0). în clasamentul com
petiției conduce U.R.S.S., cu 
4 puncte.

Mimis Domazos. veteranul echi
pei A.E.K., continuă să-și con

ducă din teren coechipierii

în special descurcîndu-se greu în 
fața unor adversari care practică 
jocul în continuă mișcare.

L-am întrebat de internaționalul 
Mimis Domazos, decanul de vîrstă 
al echipei, ce părere are despre 
apropiata confruntare cu campi
oana României, F.C. Argeș : „în- 
tîi cîteva precizări privind tur
neul nostru în Australia : l-am 
perfectat pentru a ne pregăti

IUGOSLAVIA (et. 11) ; Niș — 
Split 4—0 ; Skoplie — steaua 
Roșie 0—0 ; Osijek — Tuzla 1—1 ; 
Dynamo Zagreb — Buducnost 
0—0 ; Zenica — Zelezniciar Sara
jevo 2—3 ; Sarajevo — Velez 
Mostar 1'—0. Clasament : 1. Ve
lez - 16 p ; 2. Sarajevo — 16 p; 
3. Napredak — 16 p.

R.F. GERMANIA (et. 5) : 
Bochum — Bayern Munchen 
0—1; Duisburg — Hamburg 3—0; 
Koln — Eintracht Braunschweig 
8—0 ; Kaiserslautern — Schalke
2—2 ; Frankfurt pe Main — Le
verkusen 3—0 ; Hertha — Mon- 
chengladbach 3—1 ; Dortmund — 
Munchen 1860 2—0 ; Bayer Uer- 
digen — Fortuna Dusseldorf 3—1 ; 
Stuttgart — Bremen 3—2. Clasa
ment : 1. Frankfurt pe Main — 
8 p ; 2. Dortmund — 8 p ; 3.
Hamburg — 7 p.

TELEX
51 p, urmat de Gilles Villeneuve 
— 38 p și Jacques Laffite — 36 p.

BASCHET a Turneul masculin 
de la Burgas s-a încheiat cu 
victoria formației sovietice Cer- 
nomoreț Odesa. care a învins cu 
97—82 echipa Karshijaka din Iz
mir.

CICLISM • După șase etape, 
în „Tour de l’Avenir" lider se 
menține rutierul sovietic Serghei 
Suhurucenko, urmat de coechi
pierul său Said Guseinov — la 
3:36. în clasamentul general pe 

Tal — Kuzmin ' 1—0 ; Euaziz
— Toris 1—0 ; Liubojcvici — 
Van Rimsdik 1—0 ; Grunfeld — 
Medniș 1—0. în clasament : Tal
— 4 p, Larsen — 3’/2 p, Florin 
Gheorghiu și Polugaevski cîte 3 
p, Liubojevici și Miles cite 
2'/s p etc.

McEnroe, în vîrstă de 20 de 
ani, a confirmat excelenta for
mă manifestată în acest sezon, 
învingîndu-1 în finală cu 7—5, 
6—3, 6—3 pe Vitas Gerulaitis 
(S.U.A.). O surpriză a furni
zat în finala probei de simplu 
feminin americanca Tracy Aus
tin. care a învins-o cu 6—4, 
6—3 pe multipla campioană 
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.). 
Tracy Austin este cea mai 
tînără jucătoare (va împlini 17 
ani la 12 decembrie) din istoria 
acestor campionate, care reu
șește să-și înscrie numele pe 
lista învingătoarelor. Finalele 
au fost urmărite de aproape 
18 000 de spectatori.

★
AMSTERDAM, 10 (Agerpres). 

Tenismanul francez Patrick 
Proisy a terminat învingător în 
turneul internațional de Ia 
Tilburg (Olanda), în finala că
ruia l-a întrecut cu 6—1, 6—4 
pe jucătorul englez Mark Cox.

în finala probei de dublu, 
perechea engleză Jeremy Durr- 
Keith Harris a dispus cu 6-,” 
6—3, 6—3 de cuplul olana* i 
Van Min-Theo Gorter.

înaintea campionatului pe o vre
me mai puțin caniculară ca la 
noi, dar am dat, la primul meci, 
peste o ploaie torențială și un 
teren foarte moale care a scos 
la iveală curînd oboseala dru
mului. Așa se explică greul eșec 
de 0—4. Căzînd în C.C.E. cu F.C. 
Argeș, nu ne considerăm perse
cutați de sorți. Avem șanse egale 
de calificare. în ceea ce mă 
privește, vreau să-i înscriu lui 
Cristian un gol la Pitești, cum 
i-am înscris lui Răducanu, la 
București, în preliminariile C.M. 
din Mexic, în noiembrie ’69...“ 

lată echipa-standard folosită de 
A.E.K. in Australia : Christidis
(Ikonomopoulos) — Nicolaou,
Intzoglou, Damianidis, Kalaitzidis 
— Taidiș, Vlădici, Domazos — 
Mousouris, Bajevici, Ardizoglu.

Paul SLÂVESCU

PRELIMINARIILE C.E.
Miercuri se dispută alte me- 

ciuri importante în preliminariile 
campionatului european de fot
bal. In grupa a 4-a, R.D.G. va 
juca la Reykjavik, în timp ce 
Polonia va evolua la Lausanr 
în compania Elveției. Clasamen
tul actual al grupei :
1. Olanda
2. Polonia
3. R.D.G.
4. Elveția
5. Islanda

6 5 0 1 16— 3 10
4 3 0 1 7— 2 6
4 3 0 1 7— 5 6
6 2 0 4 5—11 4
6 0 0 6 2—16 0

Tot mîine mai au loc și albe 
jocuri : la Londra, Anglia — da
nemarca ; la Oslo, Norvegia — 
Belgia ; la Atena, Grecia — 
U.R.S.S. (un meci foarte impor
tant pentru primul loc în grupa 
a 6-a : dacă gazdele obțin victo
ria sini virtual caiificate pentru 
turneul final).

TURNEUL DE JUNIORI 
DIN IUGOSLAVIA

Turneul pentru juniori din Iugo
slavia a fost cîștigat de selecțio
nata țării gazdă, care a învins 
în finală cu 2—0 R.F. Germania. 
Pentru locul 3 : Cehoslovacia — 
Anglia 2—1. Clasament final : 1. 
Iugoslavia ; 2. R.F. Germania ; 3. 
Cehoslovacia ; 4. Anglia; 5. Ro
mânia; 6. Ungaria; 7. Polonia; 8. 
Selecționata Istria.

echipe conduce U.R.S.S. Etapa a
6-a  a fost cîștigată de Suhuru
cenko, cronometrat pe distanța 
de 175 km cu timpul de 4h 58:51.

HANDBAL • Echipa masculină 
a Austriei și-a continuat turneul 
în Japonia jucînd la Osaka cu 
reprezentativa țării. Handbaliștii 
japonezi au obținut victoria cu 
24—15 (15—8).

HOCHEI • Echipa S.C. Mier
curea Ciuc, aflată în turneu în 
Cehoslovacia, a susținut un meci 
amical cu formația T.S. Topol- 
cany, în fața căreia a pierdut cu
3—4 (0—1, 1—1, 2—2). Golurile e- 
chipei române au fost marcate de 
Todor, Antal și Miklos.

lujr.il

