
Români a-Ungari a

12-10 la handbal
BUDAPESTA, 20 — Selecționata 

feminină de handbal a României 
a susținut la Veszpr6m un meci 
amical cu reprezentativa Unga
riei, câștigătoarea ultimei ediții 
a campionatului mondial. Pres
tând un joc foarte bun, echipa 
română a repurtat victoria cu 
scorul de 12—10 (7—6) prin punc
tele marcate de Ana Stark (4), 
Aneta Schramko (3), Felicia Bît- 
lan (2),‘ Edeltraud Frantz (2), Te
reza Szekeli (1). Pentru gazde au 
înscris Harsany (4), Schmitt (3), 
Hajek, Giba, Kore cite un punct.

Campionatul de fotbal a început furtunos

TBtl ECHIPE BUCIIREȘTENE AU RĂMAS ÎN... BIOCK-STARTURI!
DIVIZIA NAȚIONALĂ A

REZULTATE TEHNICE

Dinamo Bacău — Steaua 
2—1 (2—1)

Petrolul — Dinamo Bucu
rești 0—1 (0—0)

Universitatea Craiova —
Jiu) 2—1 (0—1)

Steagul roșu — Farul
1-0 (0—0)

A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj 3—2 (1—0)

Progresul — U.T.A. 0—2
(0—0)

Rapid — F.C. Argeș (0—2) 
(0—0).

CLASAMENT

1— 2. F.C. Argeș 1 1 0 0 2—0 2
1— 2. U.T.A. 1 1 0 0 2—0 2
3.— 7. Dinamo Buc. 110 0 1—0 2
3— 7. Steagul roșu 110 0 1—0 2
3— 7. Dinamo Bacău 1 1 0 0 2—1 2
3— 7. Univ. Cv. 1 1 0 0 2—1 2
3— 7. A.S.A. Tg. M. 1 1 0 0 3—2 2
8—12. Univ. Cluj 10 0 1 2—3 0
8—12. Steaua 10 0 1 1—2 0
8—12. Jiul 10 0 1 1—2 0
8—12. Petrolul 10 0 1 0-1 0
8—12. Faruj 10 0 1 0—1 0

13—14. Progresul 10 0 1 0—2 0
13—14. Rapid 10 0 1 0—2 0

ETAPA VIITOARE

U.T.A. — Rapid
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Steagul roșu 
Dinamo București — Uni

versitatea Craiova
Jiul — Progresul
Farul — Petrolul
Universitatea Cluj — Di

namo Bacău.

în ultimele zile ale ,,naționalelor" de înot

Revanșa lui Costa și recordurile „delfinilor"

Regională
Hunedoara-Deva \
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

A. început campionatul de fotbal 1967—1968. In fotografie, o fază din meciul: Progresul Buc.—U.T.A.

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI" LA BASCHET

în a doua zi a turneului in
ternațional masculin de baschet 
dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești", selecționata Leningradului 
a dispus clar de echipa Greciei: 
84—66 ( 50—-36). învinșii au jucat 
mult mai slab decît vineri, părînd 
obosiți, uneori chiar lipsiți de dir- 
zenia cu care ne obișnuiseră. De 
asemenea, disciplina lor tactică a 
lăsat mult de dorit. învingătorii 
au dovedit din nou că alcătuiesc 
o echipă solidă, omogenă cu o 
valoare constantă de-a lungul în
tregii partide. Punctele au fost 
înscrise de Leonov 12, Bîkov 20, 

Volcikov 2, Grigorașenko 14, Ku
tuzov 13, Feodorov 1, lunașev 6 
și Ivanov 16 pentru Leningrad, 
respectiv de Americanos 14, 
Trontzos 16, Barlas 2, Tsavas 4, 
Kolokitas 19, Zupas 4, Maglos 
2, Pepas 1 și Diamantopoulos 4 
pentru Grecia. Au arbitrat cu 
unele scăpări I. Herceg (Ungaria) 
și Gh. Dinescu (România).

Reprezentanții noștri în compe
tiție au înregistrat din nou o vic
torie clgră, de bun augur, mar- 
cînd creșterea valorică anunțată 
încă de avanpremiera „Cupei o- 
rașului București", dubla confrun
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tare cu reprezentativa R. D. Ger
mane. Din nou ni s-a părut sem
nificativă menținerea forței de 
joc la același nivel (sau aproape) 
indiferent de numeroasele for
mule utilizate pe parcurs. De alt
fel, însăși abandonarea concep
ției „rezultat cu orice preț și 
fără riscuri", concretizată prin 
rularea tuturor jucătorilor din 
lot, reprezintă un mare pas îna
inte. Simbătă, echipa țării noas
tre a dominat autoritar de la un 
capăt la altul al partidei și a în
trecut echipa Ungariei cu 69—51 
(29—23). Spre deosebire de bas- 
chetbaliștii noștri, oaspeții au ju
cat permanent la maximumul de 
potențial actual, dar n-au reușit 
să limiteze cît ar fi vrut diferența 
de scor. Se impune, însă, sem
nalarea unei nervozități nejus-

G. RUSSU-ȘIRIANU
D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Așa a fost 

in prima zi...

Și iată că mult așteptata 
reîntâlnire cu fotbalul s-a pro
dus! Agitația începutului, ne
răbdarea care precede eveni
mentele, suita de întrebări și 
supoziții, diversitatea de opi
nii și multitudinea pronosticu
rilor care vizau etapa inau
gurală au găsit — în sfîrșit — 
liman și rezolvare. Mulțumi
toare pentru unii, mai puțin 
pentru alții...

La București și în tară, edi
ția jubiliară a început intr-un 
cadru sărbătoresc. Veteranii 
fotbalului au venit pe stadi
oane (ca altădată Ia chemarea 
arbitrului), să aducă genera
ției noastre mesajul vremii 
lor. In Capitală, startul în ac
tualul campionat l-a dat octo
genarul Gheorghe Niculescu. 
apreciatul jucător al anului 
de început — 1909. Momen
tul poartă un aer solemn, 
instalează în tribună o sinteză 
de sentimente: reproș pen
tru timpul ireversibil, stimă 
pentru venerabila vîrstă, ului
re în fața efectelor miracu
loase și prelungite ale spor
tului. Se aplaudă îndelun'g. 
Aplaudă, in special, copiii, 
copiii care au fost ieri în nu
măr mare, bucurindu-se, in 
sfîrșit, de un mult așteptat 
regim de gratuitate. Printre 
cei care stăpînesc un sector, 
îi descopăr pe aceia care un 
ceas înaintea „oficialilor" au 
demonstrat ei înșiși pe gazon 
că dețin nu numai alfabetul 
dar și primele elemente de 
geometrie fotbalistică.

Tranzistoarele sînt conec
tate, crainicii radiodifuziunii 
exaltă său se lamentează o 
dată cu tribuna. La Tg. Mu
reș și Bacău, „promovatele" 
dau spectatorilor o dată cu 
primul lor joc și primele cli
pe de fericire. Craiovenii fac 
totul să mențină entuziasmul 
și pitorescul tribunei. Brașo
venii smulg un punct și... ra
fale de aplauze. — La Bucu
rești, însă, se instalează, insi
nuant, semnele de întrebare: 
de ce numai 20 000 de specta
tori (cu aproximație) la un 
cuplaj inaugural, de ce oare 
o , atmosferă apatică, de aș
teptare? Doar pentru că sta
dionul este nedrept concurat 
de această prietenă și inami
că în același timp care se 
cheamă „Televiziune", pen
tru că jucătorii bucjireșteni 
(Progresul, Rapid) au ținut să 
fie... ospitalieri și au scăpat, 
in ambele cazuri, frinele jo
cului?

N. MUSCELEANU

Cristian Popescu intr-o pătrun
dere caracteristică spre c șui 
advers in meciul cu Ungaria

Foto : A. Neagu

V. Costa (Politeh

nica Timișoara) 

campion național la 

proba de 200 m 

bras.

Foto : N. Aurel
După surprinzătoarea înfrîngere din proba de 100 

m, unde pleca mare favorit, timișoreanul Vasile 
Costa datora numeroșilor săi suporteri o revanșă 
în fata redutabilului său adversar din București, 
Angel Șoptereanu. Și, a obținut-o, la capătul celei 
mai frumoase curse din ziua a IlI-a a campionatelor 
naționale. Cei doi brasiști au plecat deciși să facă o 
cursă tactică. De aceea, în prima „sută" din proba 
de 200 m (încheiată după 1:15,0) ei și-au studiat 
mișcările, căutînd să-și surprindă reciproc orice in
tenție.

După a treia lungime, primul a întors Șoptereanu, 
lăsind impresia că va cîștiga. Pentru puțin timp 
însă, fiindcă de la 170 m, Costa a sprintat irezistibil

(de parcă atunci ar fi sărit în apă), cîștigînd cu un 
timp (2:34,6) la numai 0,3 s de recordul tării, de
ținut deocamdată de bucureștean. Așadar, și după 
această ediție a campionatelor, rezultat egal în 
„meciul" Costa—Șoptereanu.

Dintre celelalte „cronometre" de sîmbătă, destul 
de modeste în comparație cu oele înregistrate pe 
plan european și mondial, se desprinde doar recor
dul (2:22,2) Cristinei Balaban la 200 m liber. Ceea 
ce multipla noastră campioană (5 titluri la această 
ediție) a realizat cu mult succes în probele de craul, 
nu a putut obține, însă, și în probele sale de pură 
specialitate. Și recordul de la 200 m spate, pe care 
l-a atacat duminică, a rămas în picioare. Mai mult 
chiar, tînăra sa adversară Anca Andrei a fost la un 
pas de a obține victoria și dacă reșițeamca nu 
mergea aproape 150 de metri sub „culoar", nu ar fi 
fost exclus ca spectatorii prezenți în tribune să fie 
martorii unei surprize cfe mari proporții. Așa însă, 
Cristina a cîștigat cu o „lungime" (2:35,3) față de 
Anca, cronometrată în 2:36,2, — nou record de ju
nioare.

Ultima zi de concurs poate fi denumită „ziua del
finilor*. în cele două curse de 200 m, oficialii au 
înregistrat patru rezultate sub recordul țării : j 

două în proba feminină, unde Șterner (2:38,1)*’ 
și Ștefănescu (2:39,6) au „mers" sub vechea per-

(Continuare in pag. a 4-a)



Rapid t O
f. C. Argeș 2

La sftrșitul partidei dintre Progre
sul si U T.A, putini ar fi fost acei 
spectatori care să pronosticheze o vic
torie la același scor a echipei oaspe 
și în meciul următor. Dar, ceea ce era 
de neprevăzut (și chiar de neconceput, 
fiind vorba de campioana tării) s-a 
petrecut- sub ochii noștri mirați. Se 
pare că este un caz aproape unic cînd, 
într-un cuplaj București—Provincie, 
aceasta din urmă obține o dublă vic
torie. la scoruri identice. De fapt, ase
menea situații dau farmec întrecerii 
fotbalistice, iar succesele nesperate ale 
formațiilor din Arad și Pitești în eta
pa inaugurală a acestui campionat ju
biliar prevestesc și alte surprize.

Dacă ambele partide disputate pe 
stadionul „23 August** au avut un 
deznodămînt similar, din alte puncte 
de vedere ele s-au asemănat destul 
de puțin. Meciul „vedetă" a fost supe
rior celui din deschidere atît prin ca
litatea spectacolului fotbalistic oferit, 
cit mai ales prin dinamismul (pe a- 

•locuri chiar dramatismul) fazelor de 
joc, accentuat pe măsură ce se scur
gea timpul.

Partida a avut un început destul 
de lent, cu acțiuni inconsistente la 
mijlocul terenului și cu numai două

De astă dată Răducanu a putut 

șuturi pe poartă demne de menționat 
pînă spre minutul 20: cele ale lui 
Dumitriu și Dobrin. în continuare, 
ritmul a devenit ceva mai viu, cres- 
cînd mult în repriza secundă, mai 
cu seamă după înscrierea primului gol 
al piteștenilor, cînd rapidiștii au tre
cut la o ofensivă susținută. Era mi
nutul 60 cînd Răducanu a scos pen
tru prima dată balonul din poartă. La 

face inofensiv atacul piteștenilor
Foto : A. Neagu

o centrare de pe partea dreaptă, min
gea l-a găsit liber în mijlocul, careu
lui pe Kraus (după ce Dan greșise 
intercepția) și acesta n-a mai avut 
altceva de făcut decît s-o introducă 
cu capul în poarta fostei sale echipe. 
Același Kraus avea să contribuie di
rect la înscrierea, in min. 80, a celui 
de al doilea gol piteștean. Lansat ex
celent pe partea dreaptă, el a făcut

Răzbunarea44
o cursă splendidă de la mijlocul te
renului pînă spre linia de fund a 
rapidiștilor si de aici a centrat precis 
la Jercan care, în luptă cu Lupescu, 
a împins mingea în plasă. Meciul era 
jucat! Și astfel meritul cel mai mare 
în obținerea victoriei piteștenilor re
vine acestui jucător care a avut de 
partea sa șansa de a se „răzbuna*6 
pe acei ce pînă mai ieri i-au arătat 
atîta neîncredere. Privindu-i evoluția, 
conducătorii și antrenorii echipei Ra
pid au avut, probabil, motive să-i 
regrete plecarea, așa cum au regretat 
și despărțirea de Oblemenco. Din 
orice rău se poate însă învăța ceva, 
așa că măcar de-acum înainte ei ar 
trebui să privească mai atent în pro
pria grădină, unde există încă ele
mente talentate dornice de afirmare. 
Iar promovarea lor devine imperios 
necesară căci, așa cum s-a văzut și 
în partida de ieri, unele rotițe mai 
vechi din angrenajul echipei au în
ceput să scîrțîie. Este de preferat (și 
onorabil) să pierzi cu jucători tineri 
în echipă decît cu titulari blazați.

S-ar putea replica, de către unii, 
că Rapidul a pierdut cele două puncte 
pe nedrept, avînd în vedere dominarea 
sa insistenta din finalul partidei (C.
Dan se transformase in veritabil îna
intaș ) și ocaziile favorabile nefructi

lui Kraus!
ficate. în clasament nu se tine sea
mă, însă, de aceste elemente, ci de 
golurile înscrise și punctele acumu
late. Iar înfringerea suferită pe te
ren propriu, chiar în partida de debut, 
poate lăsa urme greu de șters asu
pra moralului echipei.

Despre piteșteni se poate spune că 
formează o echipă bine echilibrată, 
cu o bună tactică de joc. Ei vor fi 
greu de învins, îndeosebi pe teren 
propriu.

Arbitrul constăntean Zahar ia Dră- 
ghici (dt'hr'k'h) a condus urmă
toarele formații :

RAPID: Răducanu 7 — Lupescu 7, 
Motroc 6, Dan 6, Greavu 8 — Dinu 
6, Jamaischi 5 — Năslurescu 6, Du
mitriu 6, lonescu 6, Codreanu 5 
(min. 67 Neagu 6).

F. C. ARGEȘ: Coman 9 — 1. Po
pescu 7, Barbu 8, Ilie Stelian 7, 
Pul pen nu 6 — Prepurgel 6, Dobrin 
8 — Radu 7, Nuțu 5 (min. 76 Ol- 
teanu 6), Kraus 8, Jercan 7.

c. firanescu

UN DEBUT PLIN DE SPERANȚE
Dinamo Bacău 2 
Steaua 1

BACĂU 20 (prin telefon, de ia 
trimisul nostru). — Stadionul 23 
August, spectatori : aproximativ 
15.000. timp de joc excelent. Au 
marcat : Voinea (min. 18), Ene 
Daaiiel (min. 32), Dembrovschi 
(min. 40).

Pe un stadion plin pînă la re
fuz, băcăuanii au venit la întîl- 
nirea cu fotbalul și cu divizia 
națională A. Ce frumos a fost 
în această duminică la Bacău, 
mai ales că, grație unei deose
bite puteri de luptă, echipa Di
namo a reușit să treacă cu bine 
primul examen în fața unui ad
versar dificil și să-și înscrie în 
palmares o victorie prețioasă. în 

aceste condiții parcă altfel se 
pleacă la drum. Să nu anticipăm 
și să vedem mai bine ce s-a în- 
tîmplat la meciul cu Steaua.

Mai întîi, o lovitură de înce
pere festivă. Cristea Ghica, care a 
luat parte la formarea primei e- 
chipe de performanță din Bacău 
a dat balonului primul impuls. 
Peste cîteva secunde echipele se 
„aruncă" în luptă. Dar spre bu
curia tuturor nu într-o luptă oarbă, 
atacurile se poartă cu repezi
ciune dintr-o parte a terenului în 
cealaltă. Gazdele înving ușor e- 
moțiile debutului, aleargă mult și 
cu folos, compensînd diferența de 
pregătire tehnică individuală. îna
intașii bucureșteni, care acționează 
cu Voinea retras, își încheie de 
regulă acțiunile prin centrări înal
te. Neexistînd pericol la poarta 
lui Ghiță, dinamoviștii trec încet- 

încet la atac și în minutul 12 
Dembrovschi (singur cu Haidu) și 
Nunweiller IV (intercalat în ata
cul echipei la un corner) ratează 
din situații clare deschiderea sco
rului. Steaua începe să plimbe 
mingea la centrul terenului, încer- 
cînd să creeze acțiuni de contra
atac. Și în min. 18 tactica le 
reușește ; Soo îl vede pe Voinea 
lansat și-i trimite balonul înainte. 
Acesta trece cu o uimitoare ușu
rință printre adversari și înscrie 
la păianjen : 1—0 pentru Steaua. 
Moment de derută în rîndul gaz
delor. Dar dinamoviștii au timp 
să-și revină, deoarece adversarii 
lor nu mai încearcă nimic în con
tinuare. Mijlocașii bucureșteni pa
sează mult lateral, iar apărătorii 
nu construiesc, degajînd puternic 
însă la întîmplare. Gazdele se a- 
propie mai mult de poarta lui 

Haidu și în min. 32 egalează : 
portarul bucureștean nu poate re- 
țime o minge, cade și Enc Daniel 
profită, reluînd balonul cu capul 
în poarta goală. în continuare 
apărătorii bucureșteni (mai puțin 
Hălmăgeanu) greșesc intercepțiile, 
în min. 40 Ene Daniel driblează 
succesiv patru adversari care l-au 
atacat defectuos, șutează, Haidu 
nu reține, deviază mingea la Dem
brovschi și... 2—1. Răsturnările de 
situații, rapiditatea în care se 
joacă dau frumusețe primei re
prize. După pauză forțele au mai 
slăbit. Suturile pe poartă s-au lă
sat mult așteptate, la acest ca
pitol cvidențiindu-se doar David, 
care de trei ori consecutiv a șutat 
destul dc periculos. în ultimele 20 
de minute Steaua a forțat ega- 
larea. Dar modul în care a ac
ționat în atac — la întîmplare —- 

nu i-a putut aduce golul dorit. 
Nici introducerea lui Constantin 
nu a dat un caracter mai orga
nizat acțiunilor și în ciuda unor 
eforturi vizibile, bucureștcnii au 
trebuit să se recunoască învinși în 
fața unui adversar dornic de afir
mare.

A arbitrat : N. Cursaru — Plo
iești ★

DINAMO BACĂU : Ghiță 7 — 
Kiss 8, Panait 8, Nunweiller IV 8, 
Maghiar 8 — Duțan 8, Nedelcu 
7 — Ene Daniel 8. Dembrovschi 
7, Rugiubei 6, David 7 (min. 78 
Comănescu 5).

STEAUA : Haidu 5 — Sătmă- 
reanu 5, Jenei 6, Dumitru Nico- 
lae 5, Hălmăgeanu 6 — Negrea
6, D. Popescu 6 — Sorin Avram
7, Voinea 7, Soo 6, Manea 5 
(min. 63 Constantin 6).

CONSTANTIN ALEXE

Victoria „betonului"!
Petrolul 0
Dinamo Buc. 1

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, de 
Ja trimisul nostru). Stadion Pe- 
.itrolul, spectatori 20 000, teren 
".bun.

A marcat Naghi, min. 76.
A arbitrat A. Macovei (Bacău)

PETROLUL: Sfetcu 4, — Pal 5, 
Pabonțu 7, Florea 6, Mocanu 5 
—- Dragomir 6, Dincuță 5 — Opri- 
șan 5 (min. 69 Badea), Grozea 7, 
Roman 5, Moldoveanu 5.

DINAMO : Datcu 7 — Pîrvu 6, 
Nunweiller III 9, Dinu 7, Ștefan 
7 — Ghergheli 8, Nunweiller VI 
6 — Lucescu 7, Dumitrache 5 
(min. 64 Naghi 8 — pentru gol), 
O. Popescu 7, Haidu 6.

...Intrasem în ultimul „sfert" — 
mai precis în min. 76 — al par
tidei Petrolul—Dinamo București 

considerată pe bună dreptate der
biul etapei inaugurale,- Gher
gheli recuperează o minge la 
mijlocul terenului, o pasează ra
pid lui Lucescu, care, la fel de 
operativ, trimite lui Naghi — 
vîrf de atac izolat în apropierea 
16-lui ploieștean. Intrat de curînd 
în joc, Naghi are resurse să ia 
acțiunea pe cont propriu, dri
blează, rînd pe rînd, tot ce-i lese 
în cale (pe Florea, Mocanu, Pa- 
honțu) și din poziție dezechili- 
brală abia mai lovește balonul cu 
stîngul. Mingea se rostogolește 
încet-încet, poposind -în plasă, 
jos, in stingă lui Sietcu, încre
menit pe linia porții I

Stupoare în tabăra petroiistă, 
stupoare printre cei peste 20 000 
de suporteri ai gazdelor, nemul
țumiți pînă atunci cu situația de 
egalitate arătată și de tabelă. Și 
cum în timpul scurt rămas pină 
la4ultimul fluier de arbitru, plo- 
ieștbnii presează în zadar, meciul 

se încheie cu victoria dinatno- 
viștilor bucureșteni. O victarie 
obținută împotriva cursului jo
cului, dar ch mijloace tactice mai 
bine puse la punct, mai realiste 
față de condițiile specifice me
ciului in deplasare.

Intr-adevăr, după felul în care 
a organizat jocul echipei sale, 
antrenorul Traian lonescu a ară
tat că rămîne în continuare cre
dincios „betonului*. De la prima 
acțiune ofensivă declanșată de 
gazde cele două vîrfuri centrale 
Grozea și Roman au fost luate 
în primire de Ghergheli și. res
pectiv, Dinu, adevărate umbre 
ale adversarilor lor direcți; fun
dașii laterali Pîrvu și Ștefan au 
trecut la extreme, pe care le-au 
supravegheat cu atenție. Dincolo 
de acest baraj necruțător a ac
ționat cu succes Nunweiller Ill, 
deosebit de inspirat în intercep
ții și neiertător la atacurile, in 
extremis, prin alunecare.

Cînd dinamoviștii se allau în 
posesia mingii, Nelu Nunweîllei 
și Ghergheli își teluau locurile, 
permițind celor trei de la mijloc 
să se alăture, rind pe rînd, lui 
Lucescu și Dumitrache, cu care 
prin schimburi derutante de 
locuri, căutau să deschidă breșe 
în dispozitivul defensiv advers. 
Numai că la acest capitol dinamo- 
viștii s-au arătat deficitari. Sin
cronizarea intențiilor s-a făcut 
mai greoi (desigur și din cauza 
formulei noi a atacului!, pasele 
decisive au fost de reguiA im
precise. Singura manevra de a- 
tac pe deplin reușită s-a peirecut 
în min. 39. dar Dumitrache a șu
tat defectuos. plasînd balonul 
mult alături de poartă

★
De cealaltă parte, Petrolul a fă

cut o partidă modestă, acțiunind 
inegal: ceva mai bine în pruna 
parte, cînd a jucat cu lorțe proas
pete, și nesatisfăcător duoâ re

luare, în pofida schimbării efec
tuate în linia de atac. Cauza 
principală a eșecului ? Ploiestenii 
nu au găsit antidotul pentru a 
străpunge „betonul" dinamovist. 
Deși au văzut limpede că cei pa
tru din față nu sînt capabili să 
se elibereze din „strînsoaie". gaz
dele au trimis în atac rareori și 
fără o schemă gîndită și alti ju
cători din liniile dinapoi pentru 
crearea superiorității numerice. Și 
astfel, dominarea teritorială a ră
mas pentru ei o satisfacție p'ato- 
nică, întrucît — nota bene I — 
timp de 90 de minute petroliștii 
n-au fost în stare să închege 
nici măcar o acțiune clară 
gol la poarta apărată de Datcu. 
Singura scuză, poate, ca și la di- 
namoviști. o formulă de atac 
nouă, încă nepusă ta punct, in
coerentă și nearticulată nici cu 
liniile dinapoi. Am fi vrut să în
registrăm măcar... niște intenții.

G. NICOLAESCU

Pronosport PAUZA - UN SFETNIC BUN!
ARATA O VARIANTA CU

13 REZULTATE
CONCURSUL NR. 33

DIN 20 AUGUST 1M7
F. C. Argeșul

Steaua

Universitatea 
Craiova 2
Jiul Petroșeai 1

r
|I
|:1. Rapid 

^'"2. Dinamo Bacău

Petrolui — Din. București 
%ljf <4. Univ. Craiova

’5. Steagul roșu ■
Jiul

Farul

A.S.A. Tg. M. — Univ. Cluj
| \7. Progresul —

>8. Ceahlăul P.
U. T. Arad

N. C.S.M.S.
Vict. Roman
C.S.M. Sibiu

Met. Buc.
— Politeh. Tim. 1

12.

C.F.R. Arad — Ind. s. C.T.

O. Oradea — Gaz m. Mediaș 
Met. Hunedoara Crișul

Fond de premii : 378 298 lei, din
care 76 958 lei report cat. I.

CRAIOVA 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ambianța în care 
se dispută meciurile Ia Craiova este 
de mult binecunoscută : mare afluen
ță de spectatori în tribună, entu
ziasm „sud-american", aplauze dă
ruite cu căldură „idolilor44 locali, dar 
aproape în aceeași măsură și oaspe
ților atunci cînd aceștia le îndreptă
țesc. Acest tablou impresionant care 
— s-o recunoaștem — face cinste 
iubitorilor fotbalului din localitatea 
fost întregii astăzi. în ziua startu
lui celui deal 50-lea campionat al 
țării cu elemente inedite : mai întîi 
cu festivitatea de premiere a echi
pei Universitatea pentru frumoasa 
performanță dc a fi ocupat locul III 
în campionatul trecut ; a urmat „mo
mentul Ob'lenîerico* — premierea gol-

geterului ediției anterioare a cam
pionatului republicau și, în sfirșit, 
executarea loviturii de începere a 
partidei de către N. Dunăreanu, fost 
jucător la F. C. Craiova, apreciat 
drept cel mai bun produs al fot
balului oltenesc.

InVîlnirea Universitatea—Jiul n-a 
mai purtat în întregime amprenta en
tuziasmului sărbătoresc dinaintea 
startului. Și aceasta pentru că prima 
repriză a fost, în general, de un 
slab nivel tehnic, și apoi pentru «ă 
la pauză gazdele erau chiar conduse. 
Intr-adevăr, studenții nu mai încep 
jocul în note lor obișnuită cu atacuri 
succesive în terenul advers, cu șuturi 
multe la poartă, ci se mulțumesc să 
paseze la centrul terenului Strîm* 
bea nu și Ivan evoluează slab (pa
sele lor ajung deseori la adversari). 
Acțiunile la poartă sînt anemice și 
nu pun în dificultate apărarea ad
versă ; Oblemenco (min. 8 — șut 
peste poartă), din nou Oblemenco 
(min. 13 — șut foarte puternic, de 
la 25 m), Strimheanu. (min. 20 — 
șut mult peste poarta goală de la 
20 m), Slănescu (min 43 ■-— lovitură

liberă de la 30 ni deviată peste pro 
pia poartă de jucătorii oaspeți).

în acest timp Jiul s-a apărat cu 
strășnicie la mijlocul terenului și in 
propriul careu, eontraatacînd destul 
de periculos. în min. 26, la o lovi
tură liberă de la 25 m, Stocker exe
cută un șut foarte puternic, reținut 
cu dificultate de Pîlcă, iar în miri. 
30 se deschide scorni: Achim, de 
pe dreapta, trimite lui Reropescu,. 
apărarea craioveană respinge greșit șl 
lonescu venit ca un bolid din urma 
înscrie imparabil de la 10 m.

Pauza, sfetnic bun, aduce un suflu 
nou pe teren. Ambele echipe atacă 
mai decis, acțiunile se leagă mai 
bine și deși inițiativa este la început 
de partea oaspeților, craiovenii ega
lează curînd atît jocul cît și scorul. 
In min. 56, la executarea unei lovi
turi libere de la 16 m, Oblemenco 
șutează extrem de puternic pe jos și 
înscrie. în min. 67 Ivan /uimește o 
pasă de la mijlocul terenului, sesi
zează câ OblerneuQO e liber, pe 
dreapta, o deschidere la acesta, cîteva 
execuții de maestru și.. 2—1. Par

tida este din ce în ce mai dîrză. 
Oaspeții vor să răstoarne rezultatul, 
Libardi impingîndu-și mereu coechi
pierii înainte, dar șuturile jucători
lor petrvșeneni sînt imprecise și ta
bela de marcaj consfințește în final 
victoria echipei locale. Universitatea 
realizează un prim succes dar după 
o comportare sub nota ei obișnuită 
De aceea și media calificativelor este 
mai mică decît aceea a oaspeților. 
Să fim clari : de la o medaliată 
avem pretenții !

Arbitrul: V. PĂDURUANU — 
București ★★★★

Au jucat formațiile : 
UNIVERSITATEA CRAIOVA: Ril 

că 7 — Mitică 5, Bitlan 8, Marin 
Marcel 7, Delewiu 7 — Strîmbeanu 
7, Ivan 6 — Nită 6, Stănescu 6, 
Oblemenco 8, A. Pop 5 (din min. 57 
Sfîrlogea 6).

JIUL : Zamfir 6 — Toia 6, Stoc* 
ker 7, Georgevicj 7, Mihai 6 (din 
mm. 60 Stoichițiu 6) — Libardi 8, 
Sandu 7 — Achim 8, Peronescu 7, 
lonescu 8, Naidin 7.

C. MACOVEI
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Agenda 
competîțională

A. S. A. Tg. Mureș 3

„U" Cluj 2
TG. MUREȘ 20 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). — 
Iată-ne pe stadionul „23 August" 
din localitate și înainte de orice, 
un cuvînt de felicitare pentru tî- 
năra echipă A.S.A., pentru antre
norul ei Tiberiu Bone, care ne-au 
prilejuit această dep'asare, pro- 
movînd în categoria A. Peste 
16.000 de spectatori tîrgumureșeni 
și clujeni (cu și... fără bilet) au 
ținut să fie martorii primului joc 
official de „A“ ce a avut loc în 
acest oraș, după 10 ani.

Emoționat, ca în ziua debutu
lui, fostul internațional ,,A“, Inczc 
II, a dat, simbolic, lovitura de 
începere, invitînd fotbaliștii celor 
două cluburi la un joc tehnic, de 
calitate. Mica. subtilitate plus e- 
moțiile întîiului joc în categoria 
A și maniera oarecum neobișnuită

Progresul 0

U. T. A. 2
Primul meci al campionatului, 

prima surpriză : pe teren pro
priu, Progresul a fost învinsă de 
U.T.A. Cînd socotim rezultatul 
ca o surpriză, ținem seama mai 
ales de avantajul pe care îl are 
o echipă jucînd „acasă". Altfel, 
nu e nimic surprinzător în fap
tul că formația bucureșteană, în 
care nici un jucător din linia 
de atac nu are înălțimea și for
ța necesare pentru a primi lupta 
cu fundașii ad verși, a părăsit te
renul învinsă.

Așa curb începuse meciul, per
spectivele păreau Tăgăduitoare 
pentru gazde. Și aceasta chiar 
din min. 2, cînd Țarălungă, după 
ce și-a potrivit balonul cu rnîna 
în văzul unui întreg stadion (mai 
puțin arbitrul P. Badea !> a pier
dut în ultima fracțiune de se
cundă ocazia de a înscrie. în 
minutul următor, o centrare a 
lui Banu trece pe sub nasul lui 
Matei. Urmează, la scurt inter
val, o .,bară“ a lui Mateianu, 
care speculase o neînțelegere în 
apărarea oaspeților. în continua
re, Progresul este echipa care 
atacă, jocul desfâșurindu-se a- 
proape tot timpul în jumătatea 
de teren a arâdanilor.

Un șut splendid, de la 25 de 
metri, aJ lui Domide. respins în 
corner de Matache, avea să fie 
semnalul contraofensivei oaspe
ților. Ei avansează în teren, îna
intașii ei tineri și „obraznici" se 
infiltrează destul de ușor în dis
pozitivul advers, mai ales pe 
partea lui Georgescu, neinspirat 
în plasament și în intervenții, 
în această perioadă înregistrăm 
o lovitură de cap a lui Petescu, 
care întâlnește bara.

U.T.A. leagă mat bine focul, 
dar în prima repriză apărarea 
ei comite destule greșeli pentru 
a echilibra situația și chiar de a

Steagul roșu 1
Farul O

B-RAȘOV 20 (prin, telefon-, de la 
trimisul nostru). Pasionalii fotbalului 
din. orașul de la poalele Tîmpei au 
participat la o inaugurare promiță
toare, a noului campionat de fotbal. 
S-a jucat pe o vreme frumoasă, me
ciul a debutat într-un ritm îndrăcii, 
an fosrt' construite fcaze spectaculoase. 
Parcă nici nu asistam la un început 
de campionat Fără îndoială eă jucă
torii ambelor echipe au dorit să cins
tească in acest fel ediția jubiliară. 
Prima jumătate de oră a, fost presă
rată cu numeroase acțiuni dinamice, 
atletice, curgătoare Partida a avut, 
desigur, $i perioade de acalmie, de 
studiu, de „respîro*.. Datorită vitezei 
din primele 30 de minute, echipele 
au acționat ceva mai lent pînă la 
pauză, ca în a doua repriză să asis
tăm la o nouă perioadă cu acțiuni vi
guroase, energice. Steagul roșu a fost 
echipa mai echilibrată care a utilizat 
— alternativ — un număr sporit de 
jucători în cele două faze, atac ș i apă- 

a oaspeților de a se dispune și 
acționa în teren au făcut Ca a- 
proapc întreaga repriză întîi „e- 
levii“ lui Bone să aibă ghetele 
îngreuiate, o crispare din care 
doar Raksi și Csako au reușit să 
se elibereze și să joace la nivelul 
posibilităților lor. Fără îndoială, 
cea mai gravă eroare săvîrșită din 
această cauză a fost lipsa de spri
jin a omului care ataca și prin 
aceasta inexistența acelor combi
nații prin care să poată fi depă
șită „legal” apărarea în linie a 
clujenilor. O singură acțiune lu
crată cum trebuie s-a petrecut în 
min. 37, combinația Raksi-Pavlo- 
vici-Lungu, ultimul șutind decisiv 
din marginea careului mare : 1—0. 
Scor cu care s-a încheiat această 
repriză... albă ca joc. S-a remar
cat, totuși, o ușoară superioritate 
tehnică și tactică a oaspeților. 
Omul lor „de aur“ a fost, fără 
discuție, tînărul Angeleseu (anul 

Trecut, la Politehnica București).
Extrem de lucid și perspicace, el 
a acoperit o mare zonă de teren.

La cîteva minute după pauza, 
în echipa gazdă s-a petrecut o 

da o șansă în plus Progresului. 
De două ori, bucureștenii sînt 
astfel pe punctul de a deschide 
scorul, dar în minutul 23 Banu 
trage peste poarta goală, iar în 
min. 43 Țarălungă pierde a min
ge ca și oferită de Bacoș și Le- 
re ter.

Primele minute de după pauză 
sînt explozive, arâtîndu-ne a e- 
chipă, U.T.A., dispusă să se în
toarcă acasă cu mai mult deeît 
acel punct pe care îl visează și 
pentru care luptă orice echipă 
în deplasare. Arâdanii își dau 
seama, după jocul pasiv al Pro
gresului, că aspirațiile lor pot fi 
mai mart Și, intr-adevăr, în min. 
47 ei inițiază un atac care nu 
poate fi oprit decît prin fault, 
la 20 de metri de poarta lui Ma
tache. Birău execută lovitura 
pe sus și Domide trimite min
gea cu capul în plasă, peste Ma
tache, care a ieșit si a sărit de
fectuos. DECI * 1—0 PENTRU 
U.T.A.

Firește, golul dă și mai mult 
curaj arâdanilor, în rîr.dul căro
ra Petescu depune o activitate 
creatoare, angajîndu-se în repe
tate rînduri în acțiunile de atac. 
Apoi, este rîndul ProgresuLui să

rr

Seria golurilor din campionat a fost inaugurată. Domide (U.T.A.) înscrie 
cu capul în. meciul cu Progresul

MUNTELE'1 A ÎNVINS „MAREA
rare. Păstrînd mai mult balonul, ste
garii au căpătat treptat încredere, nu 
s-au angajat în tactica adversarilor. 
Subliniem debutul plin de promisiuni 
al tînărului fundaș central Roma. Un 
fotbalist bine călit fizic, eare acțio
nează dezinvolt, fără ezitări și pre
cipitări, într-un cuvînt, o adevărată 
revelație. Atacul brașovean a inițiat 
numeroase combinații la mijlocul tere
nului, continuate eu deschideri pe par
tea stingă adresare lui Gvorli sau lui 
Campo, ultimul angajîndu-se deseori 
ca o’veritabilă extremă. A mai impre- 
sionat și ușurința cu eare jocul era 
schimbat de pe o parte pe alta, ma
nevre pe: care fotbaliștii le-au efec
tuat cu o abilitate deosebită. Se cuvin 
a fi remarcați și fotbaliștii eonstăn- 
tenî. Iii s-au impus prin claritatea 
acțiunilor precum și prin modul de 
comportament în apărare: marcaj strict 
om la om. cu Mareș în spatele tiu iei 
de fundași ca mălurutor. în atac 
echipa de pe litoral a folosit pasele 
lungi orientate către cele două virfuri: 
Tufan și lancu (un adevărat bolid):, 
neajutat. suficient din păcate, de că
tre coei liijiierii săi. I'nitul gol af me
ciului a fost înscris în mim 55 : liane

CU DREPTUL!
modificare : locul lui Micu a fost 
luat de Dumitriu III. O prezență 
necesară, cu atît mai mult cu cit 
posibilitățile fizice ale lui Raksi 
erau în evidentă scădere. Jucător 
de combinație, Dumitriu III s-a. 
intercalat între Raksi și Lungu, a 
solicitat mai mult pe Pavlovici. 
Minutele 64 și 65 aveau să fie 
hotărîtoarc pentru „soarta” me
ciului. Mai întîi, în min. 64 (se
cunda 20 !), Pavlovici a ratat ui
mitor. din 4 m. Mingea respinsă 
de Solomon a ajuns la Dumitriu 
III care i-a repasat lui Pavio- 
vici. Un șut cu efect și 2—0.

Nici n-a apucat să... ofteze. Rin
gheanu, pentru acest al doilea 
gol, că Csako, ducînd la limită 
extremă o „aventură” în terenul 
clujenilor, a ajuns lîngă poarta a- 
cestora și a șutat. Mingea s-a 
strecurat în plasă sub privirile 
stupefiate ale întregii linii de a- 
părare (min. 65)..,

Urmează o perioadă de... împă
care și apoi cele 5 minute infer
nale de la sfîrșitul partidei, cînd 
clujenii înscriu de două ori. prin 
Adam, în minutul 85 — din lo-

Cînd portarul
preseze. Cîteva centrări, de pe 
aripa stângă, trea prin fața por
ții lui Gornea, înaintașii Progre
sului pierzînd duelurile cu apă
rătorii echipei U.T.A. în min. 
58, Mateianu „prelungește", cu 
capul, spre Mihai, a minge pri
mită de la Țarălungă, dar micu-' 
țul înaintaș ’al echipei bucurește- 
ne nu ajunge pur și simplu Ia 
balon. Ambițiile gazdelor se o- 
presc aici. De altfel, este evident 
că Progresul a pierdut partida, 
U.T.A. acționând acum cu multă si
guranță și în apărare, unde Le- 
reter Intervine cu mult calin. A- 
rădanîî, nu numai că reușesc să 
păstreze rezultatul dar, la un 
contraatac, apărarea bucureșteni- 
lor este surprinsă pe poziții a- 
vansate și Șchiopu trimite min
gea pe iîrigă Matache, care își 
părăsise fără rost poarta. Așa
dar t 2—0. Iar pînă la sfîrșit, 
două ocazii pentru U.T.A. de a 
face ca surpriza să ia proporțW 
și mai mari.

Arbitrului P. Badea (ajutat la 
tușe dez Ștefan Mușat și Octavian 
Calugherovici) îi vom da doar i 
★ <♦. Chiar dacă greșelile fă
cute (mai ales la ofsaiduri) n-au 
avut urmări, ele nu pot fi tre-

£1

» șutat puternic, Uțu a respins prin- 
tr-un reflex la Năftănăila. Acesta a 
tras, dar... în picioarele lui Mareș. 
In sfîrșit, Gane a intrat din nou î» 
posesia balonului și l-a trimis, fără 
d'rept de apel, în plasa porții cons- 
tănțenilor. Am mai reținut ocaziile de 
gol în min. 44 (Campo. — șut respins 
cu dificultate de Uțu peste bară), in 
min- 68 (lancu, după ce a cîșligal 
duelul cu Roma a tras, de la 6 ni dar 
Aidamache a respins extraordinar), mi
nutul 73 (situație identica cu prece- 
d ent•

A condus Aurel Berrtu — București 
★ ★ ★★★

STEAGUL ROȘU: Adamache 9 — 
Ivăneescw 8', Âfeeu- 6>. Roma 7, Cam
po 1 — Pescarii 7, Năltănăilă 7 — 
Rusu 4 (din min. 71 loniță 111). 
Necula 7. Gane 7. Gyorfi 7.

FARUL: U(u 5 •— Georgescu 6, 
l’îlvescu 7, Mareș 6, Pteșa 6— An
tonescu 8, K.itzka 5 — Zamfir 7 (din 
min. 68 Unguroiu). Tufan 7, lancu 7. 
Kallo 5.

€. CttMABNlSCHI 

vitură de la 11 m (henț, Balaș) 
și în minutul 89.

Și astfel se încheie. Ia un gol 
diferență, o partidă care putea fi 
consemttată în cronicile ei, cu 3—0. 
Dar, acesta este fotbalul, aceasta 
este partea sa cea mai frumoasă, 
indiferent dacă răsturnările de scor 
și situații se datoresc unor exe
cuții tehnice fără cusur sau unor 
erori grosolane.

Altfel, un joc acceptabil ca 
spectacol, valoare tehnică și o vic
torie a gazdelor absolut meritată.

A arbitrat Alexandru Pîrvu 
(București) ★★★★.

A.S.A. Tg. Mureș : Bay 7 — 
Bartok 6, Balaș 7. Tîmpănaru 7, 
Csako 7 — Sik0 6, Ciutac 6 — 
Lungu 7, Pavlovici 7, Raksi 8, 
Micu 5 (Dumitriu III, min. 52 
- 71'

Universitatea Cluj i Ringheanu 
6 — Anca 6, Solomon 7, Pexa 6, 
Cîmpeann 6 — Mustețea 7, An- 
gelescu 8 — Oprea 5 (Crețu, min 
63), Adam 6, Ivansuc 7, Cu
man 6.

VALENTIN PĂUNESCU 

nu-f acasă...
cute cu vederea, scăzînd astfel 
nota generală a arbitrajului.

PROGRESUL: Matache 3 (din 
min. 73 r Mîndru 7) — V. Po
pescu 6, Măndoiu 6, Peteanu 7, 
Georgescu 4 — Al. Constantines- 
cu 7, Bogdan ă (din min. 46 r 
Mihai 5-) — Banu 5Î Matei 6, Ma
teianu 7, Țarălungă 6.

U.T.A. :■ Gornea 8 — Birău 7, 
Baeoș 5, Lereter 7, Czako 6 — 
Petescu 9, Mețcaș 7 — Șchiopu 
7, Axente 6, Domide 7, Dumi
trescu 7.

JACK BERARIU

REZULTATELE DIN DIVIZIA B
SERIA I

Electronica Obor — Chimia Su
ceava 1—0 (0—0).

Siderurgislul — Poiana Cîmpîna 
2—0 (1—0).

Ceahlăul P. Neamț — C.S.M.S. 
Iași 1—2 (0—0).

Victoria Roman — Metalul Bucu
rești 1—0 (1—Oh

Flacăra Mareni — Chimia Rm. 
Vîlcea 2—1 (0—Q).

Portul Constanța — CJf.R. Paș
cani 2 — 0 (1—0).

Politehnica București — Metrom 
Brașov 1—1 (0—1).

IERI, ÎN DIVIZIA C
SERIA EST SERIA VEST

Unirea Focșani — Oțelul Galati 
1—0 (0—0).

Gloria Bîrlad — Ancora Galați 
2—1 (1—I).

Șoimii Buzău — Petrolul Moi- 
nești 4—I (2—1).

Medicina Iași — Foresta Fălti
ceni I—2 (0—1).

Textila Buhuși — Metalul Buzău 
0—2 (9—1).

Gloria C.F.R. Galați — Metalul 
Rădăuți 3—0 (2—0).

S.U.T. Galați — Minobrad Vatra 
Dornei 0—3 (0—1).

SERIA NORD

Minerul Baia Sprie — Unirea 
Dej 2-1 (l-0k

Faianța Sighișoara — Metalul 
Aiud 2—0 (0—0).

Unio Sa tu Mare — Metalul Cop- 
șa Mică 5—0 (2—9).

Medicina Tg. Mureș — Medicina 
Cluj 0—0.

Steaua roșie: Salonta — Metalul 
Satu Mare 4—1 (0—0).

Recolta Cărei — Minerul Bihor 
0—0.

Soda Ocna Mureș — Chimica 
Tîrnăveni 3—0 (1—0).

Copii, vreți să
Asociația sportivă Electronica 

Obor organizează o săptămână de 
selecție la fotbal pentru copiii 
din cartierele Obor, Tei si Co- 
lentina. născuti între anii 1950— 
1965. Selecția va avea loc pe sta-

| (SAPTAMTNA 21-27 AUGUST)

ACTIVITATE INTERNĂ

CICLISM: 25—27.VIII. — -Cursa

IVictoriei“ (3 etape) organizată de 
clubul Steaua.

RUGBI: 27. Vin. — Se reia I campionatul republican, cat. A 
și B.

ȘAH: 21.VIII—1JX. — Semi- I finala campionatului republican 
feminin la Oradea, Iași și Bucu
rești.

I FOTBAL: 27.VIII. — Etapa a
II-a a campionatelor republicane, 
cat A, B și Q

| ACTIVITATE INTERNAȚIONALA

I BASCHET: 23—28. VIII. — E- 
ditia a V-a a campionatului bal-

Icanic pentru iuniori, la Hune
doara 21—28. VIII. — Campio
natul european pentru junioare

Iîn Italia; 25—27.V1II. — .Cupa 
Mării Negre", la Constanța-

ȘAH: 22.VIII. — începe turneul I internațional feminin în Anglia ; 
continuă campionatul mondial de 
juniori în Israel.VOLEI: 21—26.Vin. — Turneu 
feminin, la Constanța.

BOX: 25—27.VIII. — Echipa de 
juniori a României susține două 
intîlniri în Bulgaria.

CAIAC—CANOE : 25—27.VIII— 
Campionatele europene, la Duis
burg.

IMOTOC1CLISM : 27.VIII. —
Concurs de motocros. la Russe.

TIR: 21—28.VHL — Concurs 
Ide tineret. Ia Moscova.

CANOTAJ 1 26—27-VIII. —
Concurs Dinamo—R.S.F.S.R.; 26—

I 27.VIII. — Concurs de juniori cu 
• selecționata Plevna.

IÎNQT: 26—28. VIII. — Meciul 
dintre echipele masculine ale Ro-^mâniei și Franței, ta București.

SERIA A H-A

C.F.R. Timișoara. — A. S. Cugir 
6—0 (3—0).

C.F.R. Arad — Ind. sirmei C. 
Turzii 1—0 (0—0).

Olimpia Oradea — Gaz metan 
Mediaș 4—0 (4—0).

C.S.M. Reșița — Minerul Baia 
Mare 2—0 (1—0).

C.S.M. Sibiu — Politehnica Ti
mișoara 3—0 (2—0).

C.F.R. Cluj — Vagonul Arad 
2—3 (2—1).

Metalul Hunedoara — Crișul 
Oradea 1—1 (0—0).

Tractorul Brașov — U. M. Timi
șoara 5—1 (3—0).

Chimia Făgăraș — A.S.A Sibiu 
2—2 (1-0).

Metalul Tr. Severin — Electro- 
putere Craiova 2—0 (1—0)..

Mureșul Deva — Progresul Stre- 
haia 3—1 (1—0).

Progresul, Corabia — Victoria 
Tg. Jiu 5—1 (2—L).

Minerul Anina — Victoria Călan 
1-6 (1—0).

C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Lupeni 2—1 (2—1).

SERIA SUD

Flacăra roșie București — Elec
trica Constanța 2—0 (2—0).

S N. Oltenița — Progresul Bră
ila 1—1 (0—0).

Rapid Mizil — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 3—2.

Viitorul Fieni — Rapid C. F. 
București 0—0.

Stuful Tulcea — LM.U. Med
gidia 2—0 (1—0).

Chimia Tr. Măgurele — Dună
rea Giurgiu O—0;

T.U.G. București — Metalul Tîr- 
goviște 0—0.

deveniți fotbaliști ?
diontri Electronica Obor (str. Caz
malei), în zilele de 24, 22, 24 și 
25 august, de la orele 8,30 Se
lecția se va face de către antre
norul Petre ȘteinbacH de la clii- 
bui sportiv Dinamo București.



ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT „CUPA ORAȘULUI AZI ÎNCEPE la constanta

(Urmare din -pag.

BUCUREȘTI" LA BASCHET
1)

Turneul internațional de volei feminin
telefon de 

Astăzi, in 
localitate,

rescu, Bogdan, Goloșie, Szekely, 
Căunei, Constantinescu, Baga, Va- 
moșiu, Ștefănescu, Rebac, Vanea, 
Bunescu, Chezan, Sorban.

Programul meciurilor din prime
le două zile : luni: România (jun.)- 
România (lin.); România-Franța ; 
Polonia-Cehoslovacia ; marți: Ce- 
hoslovacia-România (jun.); Franța- 
România (tin.) ; România-Polonia.

★
Sîmbătă, în ultimul meci dintre 

reprezentativa Franței și formația 
de tineret a țării noastre, victoria 
a revenit voleibalistelor franceze 
cu 3—2.

CONSTANȚA (prin 
■la trimisul nostru). 
Sala sporturilor din 
începe turneul internațional de vo
lei (feminin), la care participă trei 
echipe românești (reprezentativa 
A, formația de tineret și cea de 
junioare) și trei străine (reprezen
tativele Cehoslovaciei, Poloniei și 
Franței). Acest turneu constituie 
un mijloc de verificare a potenția
lului valoric al unor echipe parti
cipante la campionatele europene, 
ce se vor desfășura in luna octom
brie, în Turcia.

Iată lotul de jucătoare care va 
fi folosit de prima noastră echipă 
în turneul de la Constanța : Flo-

cizia în aruncările de la semi- 
distanță și distanță, precum și in
cisivitatea jocului pozițional, în 
care combinațiile simple au fost 
cele mai eficace. îmbucurător a 
fost faptul că modificările în for
mație (impuse de oboseala ine
rentă aplicării pressingului) s-au 
făcut mai puțin simțite decît în 
partida cu selecționata Leningra
dului, jucătorii de rezervă dove- 
dindu-se apropiați de valoarea ti
tularilor, în general, a fost un joc 
bun al echipei noastre care în
cheie astfel suita de cinci me
ciuri internaționale. în decurs de 
șase zile, fără să cunoască în- 
frîngerea. Dintre rezultate, remar
căm victoriile obținute în fata se
lecționatei R.D. Germane (primele 
din întilnirile bilaterale România— 
R.D.G.) și revanșa asupra bas- 
chetbaliștilor greci. Revenind la 
întîlnirea România—Grecia, sem
nalăm ca reprobabil gestul lui 
Cernea care l-a lovit intenționat 
pe Trontzos, motiv pentru care a 
și fost descalificat de arbitri.

Scorul de 92—73 (55—31) a fost 
realizat de: ALBU 22, NOVAC 
19. NOSIEVICI 14, DIACO- 
NESCU 10, Savu 9. Popescu 2, 
Cernea 8, lecheli 8 pentru Româ
nia, resjiectiv KOLOKITAS 
TSAVAS 8, Barlas 6, Pepas 
Amerikanos 12. Diamantopoulos 
Maglos 2. TRONTZOS 13.

In partida de deschidere, sclec 
tionata Leningradului a întrecut 
reprezentativa Ungariei la un scor 
concludent : 92—53 (47—30).

Clasamentul final al celei de a 
doua ediții a „Cupei orașului 
București” : 1. ROMÂNIA 6 p, 
2. Leningrad 5 p., 3. Grecia 4 p., 
4. Ungaria 8 p.

atît dc 
echipei

ces pe cît de categoric pe
meritat 
Greciei, 
nute cu 
au luat 
și s-au 
6—2 min. 2, 12—6 min. 5. 29—18 

_ _______________________ _ min.
Punctele partidei au fost rea-~ min. 

lizate de Cernea 6, Novac 8. Savu 
14, Barau 2, Albu It, Popescu 4, 
Jekely 9, Diaconescu 10, De- 
mian 2 și Tarău 8, respectiv, de 
Orbai 6. Gabanyl 5, 
Prieszo) 7. Banna 2.
Lendvay 7 și 
trat bine W.
Germaniei) 
(U.R.S.S 1.

antrenorii Al. Po- 
trebuie

tificate pe care 
pescu și C. Călugăreanu 
să o elimine neapărat : dacă do- 
minînd net sînt nervoși, ce vor 
face jucătorii noștri în fata unor 
adversari de aceeași valoare ?

obținut în fața echipei 
Acționînd din primele mi- 
hotărîre. sportivii noștri 

conducerea de la început 
detașat „vâzînd cu ochii" :

13, 59—31 
scor în regi s- 

cca mai mare diferență

Kangya) 
Bestgen 

și G.

Kovacs 4,
Nytrai 12, 

8. Au arbi-
(R. F. a 
Ulieșenko

★

Reprezentativa României a în
cheiat duminică turneul cu un suc-

10. 43—25 min 
22. la acest 

trîndu-se 
din timpul meciului.

Cum s-a ajuns la o victorie atît 
de clară în fața unui adversar 
care, nu mai departe decît în pri- 
jjjjjvară, întrecuse echipa română 
la Skopje, în cadrul campiona
tului balcanic ? Datorită. în pri
mul rînd, faptului că în această 
partidă baschetbaliștii noșțri au 
aplicat pressingul cu multă seve
ritate, cucerind numeroase mingi 
și realizînd multe contraatacuri, 
concretizate. Ne-a plăcut și pre-

Revanșa lui Costa9

si recordurile9 „delfinilor”

C. FAUR

Atletele noastre au pierdut, din nou,
intilnirea cu Olanda

(Urmare din pag. 1)
formants a senioarelor (2:40,5), 
iar G. Cerbeanu a terminat în 
2:44,8. și două în cea masculină. 
Cursa băieților, în special, a fost 
deosebit de interesantă și a în
cununat eforturile depuse ani de 
zile de vajnicul înotător resi- 
tean (actualmente la Steaua), Ni- 
colae Tat Depășind și cele mai 
optimiste așteptări, Nicolae Tat 
a învins fără drept de apel nu 
numai pe VI. Belea (2:24,5) — re
cord de juniori) si VI. Moraru 
(2:25,2), dar a și șters de pe ta
bela recordurilor una din cele 
mai vechi performante (2:24,0) 
apartinînd de la 22 iulie 1962 
Iul AL Popescu. Acele cronome- 
trelor au marcat pentru merituo
sul învingător timpul de 2:22.6. 
A fost primul titlu cîștigat de N. 
Tat în îndelungata sa activitate.

Merită a mai fi subliniate com
portările lui D. Naghi, care a dus 
ia Tg. Mureș nu mai puțin de trei 
titluri și D. Gheorghe, care — în 
continuu progres — a corectat în 
trei zile trei recorduri de juni
ori mici : la 200 m. 800 
1500 m liber feu peste' 35 
cunde).

REZULTATE TEHNICE, 
mixl (b): 1. D. NAGHI 
șui) 5:10.5 (r.p.), 2. N. Tat 
naj. 5:13.8.- 400 m mixt (f): 
I. UNGUR (Rapid) 6:00.8, “ 

Reșița)
sp.

l (b):

m și 
de se-

400 m 
(Mure- 
(Stea-

1. 
D.2.

6:05,0, 
Reșița) 
1.

Mezinca (Sc. sp. 1
8. M. Horvat (Șc. 
6:08,6; 200 m bras
COSTA (Polit. Timiș.) 2:346 
p.), 2. A. Șoptereanu 
2:39.0, 3 A. Soos
2:42,7: 200 m bras (f):
STÂNESCU (Dinamo) 2:59.9 (r.p.j, 
2. C Mogoș (C.S.Ș.) 3:02,4, 3.G. 
Manafu (Șc. sp.
200 m liber (b):
(Steaua) 2:06,9,
(Steaua) 2:09.4,
(Steaua) 2:10,8,

V. 
(r. 

(Steaua) 
(Steaua) 
1. CR.

Galati) 3:03,3;
1. V. MORARU 

Slavic 
Goter

M.
G.

D. Gheorghe 
de

2. 
8.
4

(C.S.Ș.) 2:10.8 — nou record 
juniori mici ; 200 m liber (f): 1. 
CR BALABAN (Dinamo) 2:22.2 
nou record, 2. G. Gonos (Medic. 
Cluj) 2:31,0, 3. A. Boros (Medic. 
Cluj) 2:32,2; 100 m spate (b): 1. 
T. ȘERBAN (Dinamo) 66,0. 2. M. 
Potoceanu (Steaua) 66,6, 3. Șt. 
Benedek (Mureșul) 66,8; 4x100m 
mixt (b): .1. STEAUA 4:22.6,
4x100 ra mixt (f): 1. STEAUA
5:14.4; 200 m delfin (f): 1. A.
ȘTERNER (Steaua) 2:38.1 — nou 
record, 2. N. Ștefănescu (Rapid)

Cerbeanu ‘
rec. 
delfin

2:39,6, 8. G. 
2:44,8 — nou 
mici ; 200 m
TAT (Steaua) 2:22,6 
cord. 2. VI. Belea 
2:24,5 — nou rec.

(C.S.Ș.) 
de junioare 

(b): 1. "
— nou

sp. 2) 
juniori

(Șc. 
de

<i

In campionatul 
de polo

N. 
re-

tn campionatul republican da polo 
s-eu desfășurat două partide. La 
Timișoara. Ind. linei a întrecut pe 
Mureșul Tg. Mureș cu 5—0 (1—0, 
1—0, 1—0, 2—0), iar la Oradea. Cri- 
șul a învins pe Voința Cluj cu 9—3 
(1—0. 2—1. 1—1. 6—1).

mari, 3. VI Moraru (Steaua) 
2:25,2; 800 m liber (f): 1. D. CO- 
ROIU ($c. sp. Reșița) 11:13,7, 2. 
A. Boreș (Medic. Cluj) llil8,6, 
8. I. Ungur (Rapid) 11:32,0; 200 
tn spate (b): 1. T. ȘERBAN (Di
namo) 2:25,1, 2. St. 
(Mureșul) 2:26,0, 8. M. 
(Steaua) 2:28,0; 200 m
1. CR. BALABAN

Benedek 
Poteceanu 
spate (f): 
(Dinamo) 

2:85,3, 2. A. Andrei (Șc. sp. 
șița) 2:36,2 — nou record 
junioare. 8. D. Mezinca (Șc. 
Reșița) 2:47,2: 1500 m liber: 
D. NAGHI (Mureșul) 18:23,4, 
N. Tat (Steaua) 19:01,7, 8. 
Gheorghe (C.S.Ș.) 19:10.8 — i 
rec. de juniori mici (la 800 m 
10:06,4, nou rec. de juniori mici).

Re
de
sp.

1.
2.
D.

nou

2'1,
2,
6,

GRONINGEN, 20 (prin telefon). 
— Pe stadionul centrului de a- 
tletism din localitate a avut Ioc 
întîlnirea internațională dintre 
echipele reprezentative feminine 
ale OLANDEI și ROMÂNIEI. Me
ciul a contat ca revanșă a par
tidei desfășurată în 1954 la Bucu
rești (cîștigată de olandeze cu 
scorul de 57—53 p). Dar nici de 
data aceasta atletele noastre n-au 
putut încheia concursul victo
rioase, pierzînd întîlnirea la o 
diferență de 3 p (57—60 p).

Sportivele românce au avut 
însă posibilitatea să cîștiqe acest 
meci, dar Marilena Ciurea s-a 
comportat cu totul nesatisfăcător 
obtinînd un rezultat cu 16 metri 
mai puțin decît performanța sa 
cea mai bună din acest sezon 111

Sportivele noastre au cîștigat 
6 din cele 11 probe ale întrecerii 
iar ILEANA SILA1 cu 2:05.6 pe 
800 m a stabilit un nou record 
republican. Cu 11,1 s la 80 mg 
Valeria Bufanu a egalat, din nou, 
recordul tării. O comportare re
marcabilă a avut și săritoarea în

înălțime Virginia Bonei — 1,72 m.
Iată rezultatele înregistrate: 

100 m: Van den Bergh (O) 
Petrescu (R) 12,3, Makkinje
12.4, Nourescu 12,5; 200 m: 
den Bergh (O) 23,9, Bakker
24.4, Petrescu 25,2, Nourescu 
400 m: Louer (O) 54,6, Jansen
56.4, Bădescu 58.1, 
800 m : Silai 2:05,6 
cord, Gommers (O) 
deren (O) 2:07,4, 
80 mg.: Sterk (O) 
11.1 — ren. egalat.
(O) 11,2, Viscopoleanu
4x100 m: Olanda 45,6. România 
48,8; lungime : Viscopoleanu 6,12, 
Bakker (O) 5,95, Vintilă 5,75, 
Mombers (O) 5,52; înălțime:
Bonei 1,72, Thomas (O) 1.60, Kruk 
(O) 1,60. C. Popescu 1,55; greu
tate : Sălăgean 15,53, Elîc 14,65, 
Wissenbprg (O) 12,90, Rangelroy 
(O) 12,48: disc: Manoliu 49,62, 
Cataramă 47,84, De Bruyn (O) 
46,20, Van den Giessen (O) 44,88; 
suliță: Peneș 49,02 (!), Westerre 
(O) 42,71, Van den Bruyn (O) 
40,69, Ciurea 38,78 (!!).

li,2,

11,7,
(O)

Van
(O) 

25,6;
(O) 

Vitalios 58,4;
— nou re-

Won- 
2:10,6; 
Bufanu 
Slooten 

i 11,3;

2:06,6.
Baciu
11,1,
Van

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
ATLETISM. Triunghiularul de 

atletism Italia — S.U.A, — Spania 
a început la Viareggio. După pri
ma zj de întreceri s-au 
următoarele scoruri : 
Italia 80—37 ; Italia 
66—40 : S.U.A, — Spania 
Rezultate tehnice (toate 
cîștigate de americani): 
— Carlos 10,2 ; 400 m 
45,2; 5 000 m — Tracy Smith 13:41,0 
800 m — Carr 1:49,2; înălțime — 
Caruthers 2,13 m ; lungime — Bill 
7,73 m ; 400 mg — Withney 49,6 ; 
20 km marș — Laird 1 h 28:18,2 ; 
4 x 100 rn — S.U.A. 39,7 ; Italia 
39,9; Spania 40,9.

• în 
letism 
tivul 
cîștigat 
cole

înregistrat
S.U.A. — 

Spania 
74—31.

probele
100 m

Matthews

cursul meciului de at- 
Suedia — Finlanda, spor- 

finlandez Sum Kuha a 
proba de 3 000 m obsta- 

cu timpul de 8:29,8 (re
cord național) înaintea suedezului 
Persson 8:36,6. Proba de săritură 
în înălțime a revenit Iui Jan 
Dahlgren (Suedia) cu 2,14 m.

BASCHET. Au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul grupelor pre
liminare ale campionatului euro
pean de baschet (junioare), care 
se desfășoară în prezent în Sardi
nia. In urma rezultatelor înregis
trate, s-au calificat pentru turneul 
final (locurile 1—7) echipele : Bul
gariei, Cehoslovaciei, Italiei. Iugos
laviei, Poloniei, Ungariei și U.R.S.S. 
Meciurile vor avea loc la 
gliari. Selecționata României 
juca in turneu] 
8—12 (meciurile 
la Nuoro) alături 
giei. Franței, R. 
și Izraelului. In 
din cadrul grupelor preliminare 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Bulgaria — Iugoslavia 55—50 
(24—33) ; U. R. S. S. 
80—37 (45—15); Izrael 
79—32 (29—15);
Ungaria 54—39 (20—24); Franța — 
R. F. a Germaniei 59—33 (33—10).

BOX. în ultimul clasament al
cătuit de W.B.A. la categoria grea 
(titlu vacant), pe primul loc este 
situat pugilistul vest german 
Karl Mildenberger, urmat de ne
grul american Joe Frazier (cam
pion olimpic la Tokio) și argen
tinianul Oscar Bonavena. Fostul 
campion mondial Floyd Pattersson 
ocupă locul 5.

Ca
va 

pentru locurile 
se vor desfășura 
de echipele Bel- 
F. a Germaniei 
ultimele jocuri

Polonia
Belgia

Cehoslovacia —

CICLISM. Federația de specia
litate a R. D. Germane a definiti
vat lotul de sportivi pentru cam
pionatele mondiale de ciclism, pro
gramate în Olanda între 23 august 
și 3 septembrie. Din lot fac parte, 
printre alții : Klaus Ampler, Heinz 
Richter, Erhard Hanke, Gunter

egalitate (1—1) cu formația ma
ghiară Honved Budapesta. Pentru 
gazde a marcat Komora (min. 61), 
iar pentru oaspeți Van Himst 
(min. 89).

NATAȚIE. Sportivul italian 
Giorgio Gagnotto s-a situat pe 
primul loc în proba de trambulină

• ATLEȚII AMERICANI PE PRIMELE LOCURI LA TRIUN
GHIULARUL DE LA VIAREGGIO • BASCHETBALISTELE 
NOASTRE JUNIOARE JOACĂ PENTRU LOCURILE 8-12 
ALE C. E. • MILDENBERGER CLASAT PRIMUL DE CĂTRE 
W.B.A. • MECIURI DE FOTBAL • SĂRITORII DECUSEA
RĂ (LOCUL 10) Șl GANEA (LOCUL 14) LA „CUPA EURO
PEI" • RECORDURI MONDIALE DE NATATIE LA CAM

PIONATELE FEMININE ALE S.U.A.

Hoffmann, Manfred Daehne, Die
ter Grabe, și Axei Peschel. în pro
bele feminine, R. D. Germană va 
fi reprezentată de Heidi Blobner, 
Karin Stuwe, Helga Johanny ji 
Hanelore Mattig.

FOTBAL, La Basel s-a disputat 
întîlnirea intternațională amicală 
dintre formațiile Eintracht Frank
furt și F. C. Basel. Fotbaliștii vest- 
germani au terminat învingători 
cu scorul de 
lurile marcate 
tură de la 11 
lui gazdelor a 
matt.

• In prima etapă a 
tului francez de fotbal 
gistrat următoarele 
Rennes — Lens 1—0 ; 
Rouen 3—0; Nice -

2—0, Metz — Redstar 1—1 ; Mar
seille — Nantes 1—0 ; Strasbourg — 
St. Etienne 0—1; Lyon — Ajaccio 
2-1;

• In
„Cupel 
cova a 
(1—1) pe Lokomotiv Moscova. In 
semifinală, 
întîlni pe 
Pahtakor 
Baku.

• La Budapesta, echipa belgiană 
S. C. Anderlecht a terminat la

2—1 (0—0) prin go- 
de Scholz (din lovi
rii) și Bechtold. Go- 
fost înscris de Oder-

carr.piona- 
s-au înre- 
rezultate: 
Angers — 

■ Sochaux

Lille — Aix 
sferturile

U.R.S.S.’ 
învins eu

2—1.
de finală ale 
Ț.S.K.A Mos- 
scorul de 2—1

T.S.K.A. Moscova va 
învingătoarea meciului 
Tașkent — Neftianik

la competiția de sărituri în apă 
pentru „Cupa Europei", de ia Hel
sinki. In urma Iui s-au clasat 
Roar Elken (Norvegia) și Tor An
dersson (Suedia). Concurenții ro
mâni Panteiimon Decuseară și Ion 
Ganea au ocupat locurile 10 și 
respectiv 14.

• Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Budapesta înotătoarea

maghiară Iudith Turoczi a stabilit 
un nou record european la 100 m 
liber cu timpul de 1:00,8. Vechiul 
record deținut de Martina Gru- 
nerț (R.D.G.) era de 1:01.2.

• în prima zi a campionatelor 
feminine ale S.U.A., care au în
ceput la Philadelphia, au fost în
registrate trei noi recorduri mon
diale. Claudia Kolb a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
200 m mixt cu timpul de 2:25,0. 
Tînăra înotătoare, Deborah Mayer, 
în virstă de 14 ani, a corectat re
cordul mondial în proba de 400 m 
liber, fiind cronometrată cu timpul 
de 4:29,0. Cel de-al treilea record 
mondial a fost stabilit de echipa 
de ștafetă 4 x 200 m liber a clubu
lui Santa Clara, care a realizat 
timpul de 8:53,0. Proba de 100 m 
spate a revenit înotătoarei Kendis 
Voore eu 1:09,2, urmată la o zeci
me de secundă de Pokey Watson.

ȘAH. Turneul final al campio
natului mondial de șah pentru ju
niori a continuat cu runda a 2-a, 
în care JUCĂTORUL ROMAN 
DOREL GHIZDAVU A ÎNTRE
RUPT CU UN UȘOR AVANTAJ 
LA SUEDEZUL ASPLUND. în 
clasament conduce Hiibner (R.F.G.) 
cu 2 puncte și o partidă întrerup
tă. Ghizdavu are o jumătate de 
punct Și o partidă întreruptă.

Dinamo București — Dynamo 
Berlin 19—21 (7—14). Jocul de 
handbal amical, disputat pe te
renul din Șos. Ștefan cel Mare 
a constituit un bun prilej de ve
rificare, pentru ambele formații 
și în special pentru dinamoviștii 
bucureșteni, care în viitorul cam
pionat vor apare cu o echipă 
nouă, întinerită. Conducerea clu
bului și antrenorul Oprea Vlase 
au renunțat Ia serviciile lui Ivă- 
nescu. Costache I, Ionescu etc. 
dar, în partida de ieri, înlocuitorii 
acestora au arătat că nu merită 
încrederea ce li s-a acordat, mai 
ales prin felul „bătrînesc" în 
care au acționat în majoritatea 
timpului de joc. Formația oaspe 
a practicat un handbal curat, în 
viteză, cu frumoase realizări teh-

nico-tactice. Am reținut de la în
vingători pe Fischer, un portar 
calm, cu multe intervenții salu
tare, Zimmerman, un adevărat 
spiriduș, care a creat adeseori 
panică în rîndul apărătorilor bucu
reșteni, Petzold si Wurdig. De 
la gazde, doar Moser a rămas... 
Moser. în rest, numai Lucian Po
pescu și Licu au mai încercat să 
facă ceva, ceilalți „stînd" cuminți 
nu numai pe banca rezervelor dar 
și în teren. Au înscris: Petzold 
6, Zimmerman 5, Wurdig 5 Sen- 
ger 3, Meisner și Zielke pentru 
învingători, respectiv, Moser 7, 
Popescu 5, Licu 4, Samungi 2 și 
Costache II pentru învinși Foar
te bun arbitrajul lui Gh. Popescu.

P. IOVAN
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