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La Voulte 9-3 (6-3)
Sosită la București fără 

din celebritățile sale — 
Camberabăro și Maurice 
pînă la urmă La Voulte n-a pu
tut să beneficieze nici de servi
ciile lui Lilian Cambărabdro și 
De Gregorio, alțl doi rugbiști de
ls carate din lotul echipei. Lilian 
avea, totuși, să apară pe teren, 
dar în postură de.„ arbitru de 
linie. în pofida unui „XV* fără 
sonorități (sau, poarte, tocmai de 
aceea), La Voulte a făcut un joc 
foarte incisiv, In maniera mari
lor echipe franceze. Desigur, în 
condițiile oferite de teren — mă
cinat aproape integral, după cu
plajul de fotbal disputat pe 
ploaie și care a constituit des
chiderea — partida n-a putut să 
coincidă cu ceea ce, poate, ar 
fi dorit spectatorii t o abundentă 
de acțiuni la mînă, șarje de pe 
o parte pe alta a terenului, puncte 
realizate din încercări. Dimpotri
vă, terenul moale a modificat

intenția (exprimată

Schimbare de lider în campionatul de fotbal
REZULTATELE TEHNICE

Petrolul — Universitatea Cluj
Dinamo Bacău — Universitatea Craiova
Progresul — A.S.A. Tg. Mureș
Rapid — Farul
U.T.A. — Steaua
Steagul roșu — Dinamo București
Jiul “ ~— F. C. Argeș

CLASAMENTUL
Dinamo București 
Universitatea Craiova 
A. S. A. Tg. Mureș 
Steaua
Peti i
Dinamo Bacău

1.
2.
3.

4—5.
4—5.

6.
7—8. Farul
7—8. Universitatea Cluj

9. F. C. Argeș
10. Jiul
11. Steagul roșu
12. Progresul
13. Rapid
14. U.T.A.

ETAPA VIITOARE (24.

U.T.A. — Steagul roșu
Farul — Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova — Petrolul 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul
Dinamo București — Steaua 
Rapid — Progresul
F. C. Argeș — Dinamo Bacău

«BiailUSlliilai

2—0 
2—1 
4—1 
1—2
0—1 
1—1
0—1

(1-0)
(0—0)
(0-1)
(0-0)
(0-1)
(0-1)
(0-1)

structural
inițial de ambele echipe) de a 
face un joc-spectacol, valorificîn- 
du-și liniile de treisferturi. Ast
fel că a trebuit să ne mulțumim 
cu o luptă pe înaintare, 
acerbă, plină de dinamism. 
Voulte a arătat că știe 
rugbi (pase lungi și sigure, gră
mezi spontane foarte reușite, in
tercepții ca la carte) și fără une
le inexactități surprinse la... mi
limetru de arbitrul englez, poate, 
rezultatul ar fi fost altul. în ase
menea condiții, în fata unui ad
versar care n-a venit să facă o 
simplă demonstrație, victoria echi
pei Steaua este cu atît mai dem
nă de relevat. Ca și în multe 
alte partide, motorul echipei 
bucureștene a fost Penciu (lui i 
se datoresc, de altfel, toate punc
tele : trei lovituri de picior de 
pedeapsă în min. 4, 14 și 53). Din 
nou, el și-a depășit sarcinile stric
te ale postului său, acționînd pe 
spațiul colegilor din linia de trei
sferturi. Foarte bine s-au com
portat, apoi, Șerban și Ciobănel, 
cei mai activi pe înaintare. To
tuși, victoria rămîne rodul unui 
minunat efort colectiv. De partea 
franceză trebuie să reținem va
loarea fundașului Franchet (el a 
redus din handicap, în min. 24, 
tot printr-o lovitură de picior de 
pedeapsă), a înaintașilor Loubet, 
Cayrousse și Duboue.

Arbitrului K. S. John, care a 
condus fără greșeală, poate în- 
tr-o manieră proprie, ce a sur
prins pe alocuri prin largheța 
arătată Ia unele acțiuni mai... 
bărbătești, i s-au aliniat forma
țiile : STEÂUA : îonescu, Gh. Mir- 
rea. Ciornei — Fodor 
Șerban —- Mateescu, 
Popa, Ghită, Călărașu, Luscal — 
Penciu. LA VOULTE : Rousten 
(Garnaroli), Lareal. Guiet — Nes-

însă
La 

mult

(Bucur), 
Nica —

Față în față, Georgescu si Solyom. Presiune netă a 
echipei bucurețlcne.

Un nou start - pe care-1 dorim reușit - 
al campionatelor republicane de atletism

Amînate din cauza timpului nefavorabil (ploaia a des
fundat pur și simplu pista stadionului „23 August*) linalele 
campionatelor republicane de atletism ale seniorilor vor 
începe astăzi pe stadionul Republicii. Poate că de data 
aceasta ploaia nu ne va face din nou... festa! Sperăm, de 
asemenea, ca atletii participant! să-șl păstreze intactă dorința 
de a obține, chiar în conditiuni mai grele, rezultatele de 
valoare pe care și le-au propus.

Așadar, astăzi Ia ora 15,30 pe stadionul Republicii !

Petrolul pleacă azi la Zagreb
în cursul dimineții de azi, PETROLUL pleacă la Zagreb, 

unde miercuri va întîlni pe Dinamo, în prima partidă din 
turul 1 al actualei ediții a .Cupei orașelor tîrguri*. Antre
norul ILIE OANA ne-a comunicat Ieri că lotul care face 
deplasarea cuprinde pe următorii jucători : M. IONESCU șl 
SFETCU — portari, PAHONȚU PAL, N. ÎONESCU, FLOREA, 
MOCANU, GROZEA, DRAGOMIR D1NCUTĂ. MIRAUȚĂ, 
JUHASZ, OPR1ȘAN DRIDEA I, BADEA și ROMAN. In ce 
privește formația pentru miercuri, ploleștenii ne-au informat 
că ea va fi cea folosită ieri.

Una din multiplele acțiuni 
pe înaintare, avind drept pro
tagonist pe Șerban (fază din 
meciul Steaua—La Voulte).

Foto : V. Bageaa

terovitch, Loubet — Cayrousse, 
Noble, Duboue —- Rea, Cazorla 
— Vialar, Bertrand (Monteil), 
Bernard, Courtial — Franchet.

Miercuri, în al doilea meci din 
cadrul turneului. La Voulte v« 
juca cu Grivița Roșie.

TIBERIU STAMA

Trimisul nostru special ADRIAN VAS1LHJ transmite

IA SPLIT, TEMPERATURA ESTE ÎN CREȘTERE..,
Doar cîteva ore ne mai despart de 

primele jocuri din cadrul ,,Cupei Ja- 
dran“ și pentru prima oară în acest 
sfîrșit de săpt'ămînă — duminică la a- 
miază — soarele și-a trimis cu dărnicie 
razele sale călduroase pest'e apele line 
ale Adriaticei. Mercurul termometru- 
lui urcă continuu și ne dă multe spe
ranțe că marea competiție se va bucu
ra, în sfîrșit, de condiții normale de 
desfășurare.

în cele șase tabere, instalate co
mod pe riviera castelană, febra pre
gătirilor este, de asemenea, în creș
tere. Antrenamentele cu jocuri la două 
porți au luat de acum locul ședin
țelor de acomodare cu apa foarte să
rată a piscinei, iar tribunele primes» 
tot mai des vizitatori curioși să vadă, 
cu o oră mai devreme, în ce formă 
se află ,,plavii“ (jucătorii reprezen
tativei țării gazdă), cum arată nona 
stea a poloului unguresc, Szivos (2,02 
m și 105 kg), sau cine sînt jucătorii 
„squadrei azzurra" care în urmă cn

IN LOCUI. „TELEFOANELOR"...

Clasamentul în litere
1. DINAMO BUCUREȘTI ta frunte, 

deși următoarele 5 echipe au mai 
multe victorii decît liderul. „Cel mai 
bun atac e... apărarea î* Să nu 
absolutizăm, dor nici să nu. acordăm 
un credit nelimitat formulei inverse.

2. UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
pierdut „meciul vieții sale*. Oltenii 
au, însă, o consolare : la Bacău au 
pierdut si învingătorii F.G Austriei—

3. A.S.A. Tg. MUREȘ... Cel mai 
eficace atac, cea mai slabă apă
rare. Cum se explică î Poate criza 
de creștere. Să mai așteptăm...

4-5. STEAUA... A patra victorie 
consecutivă I 10000 de spectatori ta 
plus pentru marele derbi de du
minică.

4-5. PETROLUI_  Să-i amintim un
singur amănunt: anul trecut, la Za
greb, Dinamo Pitești n-a primit nici 
un gol.

6. DINAMO BACĂU no iartă 
acasă. Foarte frumos I Totuși, să 
așteptăm primul punct de-aforă 
pentru învestitura necesară catego
riei A.

7-8. FARUL •= 5 puncte în clasa
ment, după numai un joc acasă.

E limpede că echipa lui lancu in
tenționează să arunce mănușa celor 
mari.

7-8. UNIVERSITATEA CLUJ regă
sește tot mai mult „calea de mij
loc*, care, în fotbal, nu e nici
odată de aur

9 F. C. ARGEȘ învingător la Pe- 
troșeni I Un mare balon de oxigen 
pentru meciul cu Ferencvaros.

10. JIUL învinsă acasă I „Marato- 
niștii* au obosit ? Sau, poate. Mar- 
tinovici a fost o extremă mai mare 
decît se bănuia ?

11. STEAGUL ROȘU, 4 puncte (!) 
din 2 goluri (! I). E un nou secret 
de fabricație ? Numai de-ar tine...

12. PROGRESUL, cu fundașul Al. 
Georgescu în atac, □ devenit echipa 
cea mai eficace a etapei. Fotbalul 
este, deci, ioc? tuturor posibilită
ților.

13. RAPID. O singură consolare.: 
Trakia a pierdut și ea, cu 0-4, parti
da cu Levskî. Un adevărat meci prin 
corespondență.

14 U.T.A... A fot odată, ca nici
odată—

REP.

cîteva zile, la Tunis, au <lat de 
furcă puternicei formații a Iugosla
viei (aceasta a cîștigat cu 8—7, 
printr-un gol înscris de Sandici cu 
15 secunde înainte de sfîrșit).

Selecționata română și-a ales ea 
partener, pentru un meci de verificare, 
echipa Olandei. Antrenorul Carol 
Corcec nu a putut conta decît pe 
prezența a 9 jucători, Frățilă și 
Kroner (bolnavi) neputînd fi folosiți. 
La sfîrșitul celor patru reprize sco
rul a fost egal: 4—4. Printre cel 
aflati pe marginea bazinului, deocam
dată în postura de observator, s-a 
aflat și Aleksandr Seifert', noul an
trenor al formației Iugoslaviei. El 
ne-a declarat că, în ciuda evoluției 
destul de modeste a echipei sale la 
Jocurile Mediteraneene, Iugoslavia 
este principala favorită a acestui 
turneu.

în meciul de debut, reprezentativa 
României întîlnește redutabila forma
ție a Ungariei, deținătoare a titlului 
de campioană olimpică. Arbitrul jo
cului este belgianul Bauwens. în pri
ma reuniune, se mai dispută parti
dele R. D. Germană-U.R.S.S. (arbitru 
Dirnwcber) și Iugoslavia-Italia (arbi
tru Manquillot).

Deoarece întrecerile se desfășoară 
la ora închiderii ediției, rezultatei» 
și comentariile vor fi publicate ta 
numărul de mîine al ziarului.



Dinamo București — îi
e . . PROGRESUL

Prima victorie a „bancarilor" AS.A. i ISTORI
După primele 45 de minute de 

joc din partida Progresul — A.S.A. 
Tg. Mureș, se părea că vom asista 
la o reeditare a surprinzătoarei 
situații din prima etapă a campio
natului, cind ambele echipe bucu- 
reștene (Rapid și Progresul) gusta
seră din cupa amară a înfrîngerii.

Scorul favorabil oaspeților (1—0) 
și replica lor viguroasă din prima 
repriză lăsau să se intrevadă posi
bilitatea unui nou eșec al codașei 
clasamentului, cu atît mai mult cu 
cit lipsa de claritate In acțiuni și 
ineficacitatea exasperantă a înain
tașilor „progresiști” nu putea decît 
să ușureze sarcina fotbaliștilor din 
Tg. Mureș de a păstra rezultatul.

Gazdele n-au fost, însă, de acord 
cu această perspectivă, care ar fi 
însemnat menținerea, în continuare, 
a lanternei roșii. Reconfortați și, 
probabil, bine sfătuiți în pauză, 
bucureștenii au reluat jocul cu 
multă prospețime și, mai ales, clar
viziune, reușind să-și domine co
pios adversarii și să obțină prima 
lor victorie din acest campionat.

De fapt, succesul „bancarilor" 
era de prevăzut de la bun început. 
Căci chiar dacă echipa din Tg. Mu
reș nu avea pină ieri nici o înfrîn- 
gere la activ (reușind să „smulgă"

GREAUA POVARĂ A TITLULUI I RAPID

FARUL
Campionii — la a treia înfrîngere 

consecutivă pe teren propriu ! Situa
ția e cel puțin paradoxală, dacă ne 
gîndim că feroviarii rămîn neînvinși 
în deplasare.

Rapid își poartă cu mare greutate 
titlul. Făcînd această afirmație, mă 
gîndesc în primul rînd la actuala in
capacitate psihică a echipei Iui Va
lentin Stănescu, care a determinat 
(în fond), șj înirîngerea de ieri, deși 
feroviarii au marcat un plus de va
loare fizică și tehnică, lor revenin- 
du-le —,în primul rînd — meritul 
jocului spectaculos din „deschiderea* 
de pe Republicii.

.. Farul începe cu o neașteptată 
predispoziție ofensivă, aruncindu-1 în 
față pe Iancu, bine secondat de Tu- 
fan, ajutat mult de diversiunile teh- 
nico-tactice ale lui Kallo și de pa
sele de mare intuiție ale lui Etern, 
„brazilianul* primului sfert de oră. 
în mod firesc, cele dinții ocazii de 
gol se produc la poarta lui Râduca- 
nu, căruia terenul greu îi mărește 
parcă propria-i greutate.

VASILE DUMITRESCU-NEAGU K.O.

Abia după un sfert de oră, Rapid 
echilibrează jocul prin cele cîteva 
seînteieri ale lui Dinu, care dezechi
librează apărarea constănțeanâ. în 
min. 17, la o frumoasă centrare îna
poi a lui Năsturescu, Tîlvescu e pe 
punctul de a înscrie în proprie 
poartă.

Feroviarii continuă să preseze, io- 
nescu și Neagu se încrucișează dese
ori îp stil algerian și reușesc în min. 
21 o splendidă acțiune : un cap al 
Iui ion Ionescu îl lansează pe Neagu, 
care sprintează și înscrie. Dar stu

Cresc „acțiunile* Dumitrache
BrașOV 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Pe o ploaie 
cadențată ca un sunet obsedant, 
pătrunzătoare ca o spaimă, două 
echipe ambițioase și-au împărțit 
miza și fiecare dintre ele ar tre
bui să se considere mulțumită. 
Mare consum de energie, luptă 
aprigă pînă la limita sportivită
ții, exprimări tactice deosebite, 
reușite și nerealizări de o parte 
și de alta.

TABEL SINOPTIC: min. 5:
Pescaru conduce balonul vreo 50 
de metri, apărătorii dinamoviști 
se retrag (greșit), pasă Cane — 
șut fulgerător pe lîngă bară ; 
min. 8 : balonul ricoșează dintre 
Nelu Nunweiller și Gane, Nicu- 
lescu îl deviază în bară, apoi îl 
prinde; min. 10 și 16 : două „șu
turi" Dumitrache, dar reflexele 
lui Adamache se opun; min. 18:
1—0 pentru Dinamo. Haidu se 
lansează pe stingă, centrează ful
gerător la Dumitrache, reluare 
precisă — gol; min. 27: Ivăh- 
cescu trage violent de la 30 m, 
Niculescu — robinsodană — cor
ner ; min. 34 : Gane — pasă 
ideală — Goran; acesta întîrzie, 
Popa tîșnește și respinge în cor
ner (cît costă o fracțiune de se
cundă!); min. 36: Radu Nun
weiller trimite razant cu bara; 
min. 40: Pescaru centrează, Go
ran lovește balonul cu capul, dar 
îl trimite în colțul în care se 
afla Niculescu; min. 59: 1_ 1.
Necula e faultat. Fază controver
sată. Lovitură de la 11 sau de 
la 16 m) Arbitrul optează pentru 
a doua sancțiune. Trage Necula, 
peste zid ; Niculescu respinge ba
lonul, Goran se năpustește și 

pină și Stelei, la București, cele 
două puncte) tot atît de adevărat 
era că Progresul marcase o fru
moasă revenire în ultimele două 
etape — în care făcuse rezultat 
egal cu Dinamo și cedase la limită 
partida de la Craiova, cu lidera 
clasamentului. Era de așteptat deci 
ca, indiferent de replica oaspeților, 
bucureștenii să „tragă tare" pentru 
obținerea victoriei, devenită pentru 
ei necesară ca aerul.

Dar, in mod surprinzător, ei au 
început destul de slab jocul, astfel 
că, în primul sfert de oră, scorul 
putea fi deschis și majorat de către 
fotbaliștii de la A.S.A. In min. 5, 
Pavlovici a trimis balonul cu capul 
în bară, iar în min. 11 în urma 
unui excelent schimb de pase între 
același Pavlovici și Dumitriu III 
acesta din urmă n-a mai rămas în 
față decit cu Mindru, pe care a în
cercat în mod inutil să-l dribleze, 
fiind apoi blocat. O mare ocazie 
de gol, nepermis ratată ! în conti
nuare, „progresiștii” devin ceva 
mai activi in atac, dar înaintașii 
lor (dintre care Mateianu a avut 
din nou o evoluție ceva mai slabă) 
nu reușesc să lege nici o acțiune 
mai periculoasă. Un henț în careu 
comis in min. 19 de Bartok i-ar fi

poare ! Vasile Dumitrescu anulează 
golul, sancționînd un ofsaid IMAGI
NAR. Un ofsaid la care nici măcar 
arbitrul de tușă, aflat absolut pe 
fază n-a ridicat steagul.

Rapid are un moment de descum
pănire (Zamfir șutează puternic, min. 
25), dar reia atacurile. Trio-ul Dinu— 
Ionescu—Neagu pune Ia grea Încer
care apărarea Farului, foarte bine 
condusă de Koszka, ieri un adevărat 
maestru al intercepțiilor. Feroviarii 
ratează mult. Jamaischi îl remarcă 
pe Uțu printr-o bombă greu para- 
bilă (min. 26). Șapte minute mai tîr- 
ziu, Neagu șerpuiește printre patru 
adversari și împinge mingea în 
poartă, dar „coțofana hoață* — cum 
îi spun fotbaliștii — se furișează pe 
lîngă bară.

După pauză Rapid forțează din 
nou, dar e obsedat de minutele care 
trec, și astfel jocul feroviarilor nu 
mai are limpezimea primelor 45 de 
minute. Mărdărăscu își retrage mij
locașii, mizînd aproape exclusiv pe 
contraatac. Feroviarii avansează, a- 
trași de nerăbdare, dar stingerea lui 
Jamaischi și sterilitatea lui Pop re
prezintă un handicap de netrecut. 
Constănțenii. renunțînd la Zamfir, 
mențin doar două vîrfuri avansate 
(Iancu 4_ Unguroiu). Tufan și Kallo 
rămîn la „prelucrarea* baloanelor 
posibile, iar Antonescu și Etern fac 
de gardă în fața careului lui Koszka.

ȘI TOTUȘI...

In plină dominare feroviară, repet, 
mult mai puțin ordonată, Farul zvîc- 
nește — sîntem în min. 60 — Etern 
șutează, mingea se lovește de Motroc, 
ricoșează la Iancu și masivul „vîrf“

egalează spectaculos. După ega- 
lare .fazele de gol devin extrem 
de rare și lipsite de claritate.

în prima repriză, dinamoviștii 
bucureșteni au fost mai bine 
orientați, încercînd să joace cu 
tot efectivul fiecare fază de atac 
și apărare. Dinu l-a marcat se
ver pe Gane, în schimb ceilalți 
apărători și-au supravegheat zo
nele. Echipa s-a strîns ca o men
ghină în jurul lui Nelu Nunweil
ler, acest pater familias, și s-a 
răsfirat ca un evantai în m«» 
mentele ofensive. Echilibrul for
mației bucureștene l-au hotărît 
Ghergheli. Radu Nunweiller și 
Dinu — toti trei integrali în li
nia mediană. Ei au pendulat in
teligent înainte-înapoi, au prote
jat linia de fundași, au recupe
rat balonul, au construit acțiuni 
de atac, s-au lansat pe culoare 
întru susținerea „vîrîurilor" Pîr- 
călab, Dumitrache și Haidu — 
slab primul, bine ultimii doi.

Brașovenii (pe care din pură

IERI, IN DIVIZIA B
SERIA 1

Chimia Rm. Vîlcea—Chimia Su
ceava 2—0 (0—0)

Victoria Roman—Flacăra Moreni 
0—1 (0—1) 

Ceahlăul P. Neamț—Electronica 
Obor 2—1 (0—0)

Siderurgistul Galați—Politehnica 
București 1—0 (1—0)

Poiana Cîmpina—Metrom Brașov 
1—0 (0—0) 

SERIA A 2-A
Politehnica Tim.—C.S.M. Reșița 

4—1 (0—0) 

putut ajuta să deschidă scorul, dar 
arbitrul a refuzat să acorde lovi
tura de pedeapsă. Tabela de mar
caj suferă, totuși, prima modificare, 
dar în favoarea oaspeților. In min. 
34, Raksj a șutat puternic din inte
riorul careului, mingea s-a lovit 
de piciorul unui apărător și a fost 
deviată din traiectoria pe care se 
situase Mindru, intrând în plasă, pe 
lingă bară. Astfel, repriza se în
cheie in avantajul meritat al oas
peților.

După pauză, însă, așa cum spu
neam, partida a luat o cu totul 
altă înfățișare. Bucureștenii s-au 
impus cu autoritate, presîndu-și ad
versarul minute întregi. Este ade
vărat că ei au egalat, prin Ma
teianu (din 11 m, în min. 55), în 
urma unui henț în careu mai puțin 
clar decit cel din partea întîia a 
partidei, dar și fără această lovi
tură de pedeapsă victoria nu le-ar 
fi putut scăpa. Cele trei goluri 
sare au urmat (autori: Matei în 
min. 62, Țarălungă în min. 68 și 
Georgescu în min. 79) au concreti
zat numai într-un mic procent se
ria ocaziilor clare avute.

Succesul categoric de ieri — rod 
al unei comportări remarcabile în

reia în poartă, în partea opusă plon
jonului schițat de Răducanu la pri
mul șut.

Feroviarii repun, stupefiați. Calva
rul ofensivei în gol reîncepe. Deși 
Rapid atacă, tribunele simt parcă o o- 
boseală resemnată în jocul său. O 
singură excepție : Dinu, care pare 
singurul capabil să refuze ideea în
frîngerii. Acoperind o zonă mare, 
Dinu caută să compenseze descura
jarea lui Ionescu și Neagu. Și ast
fel, în min. 64, la un șut al lui Ja
maischi, respins de Uțu, Dinu reia 
imparabil, aducind egalarea : 1—1.

15 MINUTE DE ILUZII

După numai două minute, Dinu e 
din nou în inima atacului și își în
cheie sprintul printr-o bombă de
viată ca prin minune de Uțu. Dar, 
feroviarii nu mai rezistă tensiunii. 
Linia de fundași avansează primej
dios, oferind largi culoare, mai ales 
datorită Iui Kallo, care își atrage cu 
viclenie fundașul spre tușă. In min. 
68, Kallo e faultat în careu de Lu- 
pescu, dar Vasile Dumitrescu închi
de ochii șj astfel mai pierde o stea 
de pe epoletul său greu încercat. în 
min. 76, Dan își face numărul, coche
tează cu mingea, Răducanu ezită, 
greșește, Iancu se năpustește, preia, 
e singur, poarta e goală, dar execuția 
tehnică rudimentară salvează poarta 
Rapidului.

Sfertul de oră al iluziilor feroviare 
se încheie în min. 79. cind Năstu
rescu. prelungind duelul cu Kallo 
pînă în apropierea linei sale de 
poartă, recuperează, pierde la Un
guroiu, și acesta șutează impecabil, 
dintr-un unghi greu, anulînd gaba

coincidentă i-am văzut jucînd 
trei etape la rînd) au avut o 
comportare ascendentă. Apărarea 
s-a dovedit mai bine organizată, 
iar linia mediană mai productivă 
în ambele momente ale jocului. 
Vreo 60 de minute, pînă cînd 
ploaia a început să influențeze 
potențialul echipelor, pe cei doi 
adversari i-a separat, constant, 
viteza de joc și cursivitatea ac
țiunilor ofensive. La bucureșteni 
simți cînd s-a declanșat atacul, 
ai sentimentul unui „start", se 
modifică brusc viteza acțiunii. Și 
preocuparea aceasta persistă, dacă 
se construiește un atac sau un 
contraatac. în schimb, brașove
nii fragmentează acțiunile, se 
opresc și le reiau de cîte două- 
trei ori. Acesta a fost intîiul mo
tiv tactic, datorită căruia gazde
le nu au reușit să depășească 
apărarea bucureșteană. O echipă 
care-și corectează mereu plasa
mentul în apărare (cum a făcut 
Dinamo) nu poate fi depășită de-

Crișul Oradea—Minerul Baia
Mare 3—0 (1—0)

A. S. Cugir—C.F.R. Arad
3—2 (1—0) 

C.F.R. Cluj—C.F.R. Timișoara
0—1 (0—0)

Metalul Hunedoara—Ind. sîrmei
C. Turzii 2—1 (1—1)

C.S.M. Sibiu—Olimpia Oradea
2—0 (2—0) 

Vagonul Arad—Gaz metan Me
diaș 1—0 (0—0) 

repriza secundă — demonstrează 
realele posibilități ale echipei bucu- 
reștene, care încep să fie mai bine 
puse in valoare de noua sa condu
cere tehnică.

în schimb, Ia cea de a doua sa 
evoluție în Capitală, formația din 
Tg. Mureș ne-a dezamăgit. în re
priza secundă, mijlocașii (Dumi
triu III și Siko) au căzut și o dată 
cu ei și înaintașii, care au devenit 
simpli figuranți. Apărarea a luptat 
din răsputeri dar, inevitabil, și ea 
a fost în cele din urmă făcută 
groggy.

Arbitrul Adrian Macovei 
a condus următoarele formații:

PROGRESUL : Mindru 8 — V. 
Popescu 8, Măndoiu 8, Peteanu 7, 
Ad. Constantinescu 7 — Al. Con- 
stantinescu 7, Șoangher 6 — Ma
tei 8, Mateianu 5 (min. 63 I. Po
pescu 7), Georgescu 8, Țarălungă 8.

A.S-A. : Solyom 7 (din min. 85 
Bay) — Bartok 7, Balasz 6, Tîm- 
pănaru 7, Czako 5 — Dumitriu III 
5, Siko 6 — Lungu 5, Pavlovici 6, 
Raksi 6, Dragomir 4 (din min. 56 
Dodu 5).

C. FIRANESCU

1
2

ritul lui Răducanu. Ultimele zece mi
nute aparțin lui Koszka și servanți- 
lor săi, care nu au nevoie de prea 
multe eforturi pentru a respinge sla
bele tentative ale unei echipe fără 
resurse psihice. Drama Rapidului se 
încheie în min. 89, cînd un „cap* al 
lui Neagu este deviat din poarta lui 
Uțu de piciorul lui Dan, venit să 
sprijine... atacul.

KOSZKA REDIVTVUS !

Farul a obținut o victorie nespe
rată. datorită puterii de rezistență a 
Iui Koszka — revenit la zilele sale 
bune — jocului inteligent al lui Tu
fan și Kallo și acestui pericol perma
nent care este Iancu, mai ales cînd 
nu e marcat cu seriozitate.

Rapid ar fi meritat — oricum — 
un joc egal pentru nenumăratele ac
țiuni ale cuplului Ionescu — Neagu, 
care a demonstrat o surprinzătoare 
sudură, oferind antrenorilor posibili
tatea unor noi formule care să depă
șească schema Dumitriu—Ionescu, a- 
similată de aproape toți apărătorii 
noștri.

A condus arbitrul Vasile Dumitres
cu (București).

FARUL : Uțu 8 — M. Georgescu 5, 
Tîlvescu 6, Koszka 9, Dumbravă 5 — 
Antonescu 6, Etern 6 — Zamfir 6
(min. 46 Unguroiu 7), Iancu 7, Tu
fan 7, Kallo 7.

RAPID : Răducanu 6 — Lupescu 5, 
Motroc 6, Dan 6. Ștefan 5 — Dinu 
8, Jamaischi 5 — Năsturescu 6, Neagu 
8, Ionescu 8, Pop 5.

IOAN CHIRILA

STEAGUL ROȘU 1

DINAMO BUCUREȘTI 1 
cît printr-o . circulație de balon 
rapidă și variată ca sens, înso
țită de demarcări fulgerătoare. 
Aceste atribute n-au apărut de
cît cu totul sporadic în jocul 
echipei Steagul roșu.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7
— lvăncescu 8, Jenei 6, Roma 8, 
Campo 7 — Pescaru 7, Alecu 6
— Necula 6, Gane 6, Goran 6, 
Gyorfi 7.

DINAMO : Niculescu 8 — Popa 
7, Boc 7, Nunweiller III 8, Ște
fan 7 — Ghergheli 8, Dinu 8 — 
Pîrcălab 5 (min. 69 — Naghi 5), 
Radu Nunweiller 7, Dumitrache 8, 
Haidu 8.

Arbitrul Zaharia Drăghici 
(Constanța) + +

ROMULUS BALABAN

SERIA EST
Metalul Buzău—Minobrad Vatra 

Dornei 3—0 (1—0)
Textila Buhuși—Gloria C.F.R.

Galați 1—0 (0—0)
Metalul Rădăuți—Ș.U.T. Galați

1- 1 d-o) 
Oțelul Galați—Foresta Fălticeni

2— 1 (2—1) 
Gloria Bîrlad—Petroiul Moinești

2—0 (1—0) 
Unirea Focșani—Șoimii Buzău 

2—0 (0—0) 
Ancora Galați—Medicina Iași

3—1 (3—0)

BACĂU, 17 (prin telefon). Abor- 
dînd jocul după canoanele tradițio- i 
nale ale meciului în deplasare, cu 
apărare aglomerată, cu numai două 
vîrfuri de atac și cu un Deselnieu 
dispus să dea apărătorilor săi o mi
nă fermă, de ajutor, Universitatea 
Craiova putea pleca azi de la Bacău 
cu un ponct sau chiar două, mai a- 
les că în prima repriză dinamoviștii 
s-au aruncat furios, dar... cu capul | 
în jos, asupra unei apărări pe cît de i 
grupate și de ferme pe atît de elas
tice Ia nevoie.

Ba, mai mult chiar, după o repriză | 
încheiată cu un 0—0, care oglindea < 
exact limbajul celor două echipe, so- • 
lide în apărare, fluide în atac, Uni- ’ 
versitatea a și marcat un gol. Un <
gol norocos, dacă vreți, dar puncta- i
jul de 1-—0 din min. 52 nu contra- i 
zicea cursul general de pînă atunci 1
al jocului, privit nu ca aspect teri- a
torial ci prin consistența sa, prin 
conținutul său de idei. Acest goi î
a fost un autentic cadou din partea i
lui Nunweiller IV și al lui Ghiță a
care i-au lăsat mingea în picior Ini >
Cîrciumărescu și acesta, desigur, nu r
s-a lăsat rugat s-o împingă în plasă. t

DOUĂ PUNCTE SI3
PLOIEȘTI 17 (prin telefon). Ce- <i 

rul acoperit, care amenința în fie- i 
care clipă cu ploaia (ceea ce s-a 7 
și întimplat, de altfel, înainte de t 
începerea partidei), nu i-a împie- 7 
dicat pe pasionații de aici să-și 
ocupe obișnuitele locuri în tribune c 
și să aștepte cu nerăbdare o în- c 
trecere ce se anunța atractivă, ( 
date fiind antecedentele echipelor, c 
Nu a fost chiar pe măsura aștep- g 
țărilor lor, totuși ei au avut satis- c 
facția să urmărească un joc viu, 1 
dinamic, în ritm susținut (C'i pu- d 
ține momente de scădere), eicect ț 
și de o factură care poate primi c 
calificativul de suficient cu plus, c 
grație contribuției petroliștilor. In „ 
al doilea rînd, echipa lor a învins I 
cu 2—0 (1—0), victorie pe care a t 
meritat-o pe deplin, cu toate că n 
adversarul a avut o apărare care a 
și-a vîndut scump pielea (în shimb, / 
atacul nu a creat prea multe emo- s 
ții lui M. Ionescu). ș:

Petrolul a urmărit în acest meci p 
un dublu scop: să-și îmbunătățeas- c 
că poziția in clasament printr-o ji 
victorie care să consolideze jueă- r 
torii și din punct de vedere moral c 
și, in același timp, să-și verifice li 
potențialul inaintea și în vederea n

UN ZID DE C
ARAD, 17 (prin telefon). c
Stadion: „30 Decembrie"; teren a 

de joc — bun; timp — răcoros ; a 
spectatori — 10 000. A marcat : r' 
SOO, min. 16. A arbitrat M. RO- ° 
TARU (Iași) ★ ?

U.T.A. : Gornea 6 (min. 24 — 
Weichelt 8)—Birău 5, Bacoș 6, Le- n 
reter 7, Czako II 5—Petescu 7, ,
Axente 6—Șchiopu 6, Tr. Popescu 
5 (min 69, Dumitrescu 6), Domide 
6, Chivu 5. nrrSTEAUA : Haidu 8—Sătmăreanu p 
8, Hălmăgeanu 8, D. Nicolae 8, Ro- s; 
taru 6—Negrea 7, D. Popescu 8— ț; 
S. Avram 8, Constantin 8, Soo 6, p 
Manea 5 (min. 73, Tătaru 7). p

Mai întii, un cuvînt pentru spec- p 
tatorii Aradului care, învățați de ti 
Petschowski, Băcuț I, Mercea și n 
Dumitrescu III cu fotbal mare, do- n 
vedesc o excelentă memorie și-l 
respectă și acum, deși au trecut 
eîțiva ani... După ce au trăit zile ’* 
de speranțe pentru U.T.A., la în- fi

D I V I 2
SERIA SUD

Progresul Brăila—Oltul Sf. Gheor- ț 
ghe 2—0 (1—0)

Viitorul Fieni—Metalul Tîrgovis- ’j-ț
te 1—2 (1—2)

Electrica Constanța—Stuful Tul- j
cea 4—3 (2—3)

Rapid C. F. București—Chimia l
Tr. Măgurele 0—2 (0—0)

I.M.U. Medgidia—Dunărea Giur- 1
giu 0—1 (0—1)

Rapid Plopeni—Flacăra roșie I
București 1—0 (0—0)

S. N. Oltenița—T.U.G. București 1
3—3



intea clasamentului
E REPETA

Dinamo Bacău 2
Universitatea Craiova 1

I Vasile Szabo 
»

ua) -
dublu campion la viteză

■cală aproape si- 
spărarea gazdelor 
I (min. 3) cînd 
un „tfite-ă tftte* 
rtarul Ghiță îneît 
t să-l supere și... 
ui. Și tot în pri- 
, în min. 36, o 
ăcut de data a- 
ma lui Pilcă, dar 
irat de... Cîrciu- 
>ins cu capul, de 
I lui Rugiubei.
:iil, din momentul 
Saspetii joacă în 
apără strins, lă- 
de manevră ad- 

dornină dar trece 
ăsesc un ,,Sesam, 
• aduce egalarea, 
re s-a numit 
ea acestuia, 
uă goluri !
74. Panait, 
; poartă, un 
în careu, arbitrul 
il ajunge la Da- 

avantaj și dina- 
stînga după in- 
a marcat de a-

azi...
două

venit 
apă-

proape, pe lingă Mihăilescu. După 3 
minute, același fundaș greșește acor- 
dind nechibzuit un eotner. D. Ene 
execută și Nedelcu trimite cu capul 
Jn bară, de unde mingea intră in 
poartă. 2—1 și meciul este ca și ter
minat. In final, Dinamo Bacău urcă 
la catedră, joacă dezinvolt și savu
rează ce) de al treilea succes pe te
ren propriu, după ce a fost condus: 
0—1 apoi 2—1 cu Steaua, 0—1 apoi 
3—1 cu U.T.A., și azi, din nou, 0—1 
apoi 2—I. Mai notăm pmă la înche
ierea conturilor o intervenție salutară 
a Iui Bîtlan (care a scos de pe linia 
porții balonul trimis cu capul de 
Dembrovschi, min. 83) și revenirea 
energică, dar dezarticulată a craio- 
venilor care încep să fugă acum după 
timpul pe care-1 alungaseră tot ei în 
perioada cind conduceau cu 1—0.

Fără să fi făcut ceea ce se chea
mă un meci mare, Dinamo ne-a plă
cut prin elan și dăruire, prin setea 
de victorie, prin felul cum a știut să 
scormonească in sacul resurselor, de 
unde a scos armele victoriei. Craio- 
venii, pentru prima oară învinși in 
acest sezon, merită un premiu de con-

solare pentru jocul armonios la mij- 
ocul terenului, pentru atacurilor lor. 
numeroase, dar nu totdeauna pericu
loase din cauza insuficientei vîrfuri- 
lor de atac. 0 notă hună în special 
lui Strîmbeanu, din piciorul căruia 
au pornit de regulă, cele mai bune... 
sugestii pentru atacanți.

în încheiere, trei scurte notații fu
gare, sub presiunea legăturii telefo
nice : joc de mare tensiune, tempo 
continuu susținut, victoria nervilor 
mai tari și... a terenului propriu.

Arbitrul Emil Martin ★★★★★a 
condus echipele :

DINAMO BACAU: Ghiță 7-Kiss 
8, Panait 8, Nunweiler IV 7, Ma
ghiar 8-Duțan 7, Nedelcu 8-D.Ene 
8. Dembrovschi 8, Rugiubei 7, Comă- 
nescu 5 (din min. 65 Ene II 7).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Pil
ea 8-Mibailescu 4, Bîtlan 7, M. Mar
cel 8. Deliu 7-Stnmbeanu 8, Ivan 
7-Niță, 7, Deselnicu 7, Sfîrlogca 6, 
Cîreiumărescu 6.

RADU URZICEANU 
redactor la revista „Fotbal*

I
I
I
I
I
I
I
I
I

pe circuit
Reșița, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Duminică s-a con
sumat la Reșița ultimul act al 
campionatului republican de mo- 
tociclism la viteză pe circuit. Aler
gările au fost urmărite cu viu in
teres de miile de spectatori, deoa
rece la 5 din cele 7 clase lupta 
pentru titlul de campion se anunța 
foarte echilibrată. Așteptările au 
fost confirmate de către competi
tori, aceștia fâcind multă risipă de 
energie pentru a obține un loc mai 
bun în clasament.

Iată campionii, pe clase : 70 cuie
— Ion Cucu (Metalul Buc.); 125 cmc
— Tudor Popa (Metalul Buc.); 175 
cmc — Florian Ștefan (Locomotiva 
Ploiești); 250 cmc — Alexandru lo- 
nescu-Cristea (Steaua Buc.); 350 ane
— Vasile Szabo (Steaua Buc.); 500 
cmc — Vasile Szabo; ataș — Mibai 
Dănescu—Eugen Keresteș (Steaua).

ION DUMITRESCU

ICARE PENTRU ZAGREB...
PETROLUL

>ua ediție a „Cu- 
ri“, miercuri la 
ar a deținătoarei 

> — echipa lui

icte de vedere, 
liștilor a satisfă- 
zată ca alcătuire 
:eași formație ca 
s-a arătat omo

ară puncte slabe, 
, drept, nu-i încă 
pe care o știm, 
îientă încredere 
lectiv, o .ul de 
tactic, cu care, 

minat meciul cu 
ie 80—85 la sută, 
lid jocul (pregă- 
srmis să-1 conti- 
sfîrșit) și treptat 
vident 
evitat 

e bună 
e aripi,
oman — în fine, 
,rte bun, și bine 
— l-a trecut cu 
nea, de data a- 
uminte, la locul 
n ofensivă. După 
mi, încheiate cu

inițiativa, 
„barajul" 
dreptate) 
îndeosebi

șuturi la poarta excelentului Rin
gheanu, pe aici, pe stingă a venit 
și primul goL Lansat, Roman l-a 
depășit pe Anca și din plină vi
teză a centrat. Dridea I a urmărit 
atent, a venit în întâmpinarea min
gii și a reluat de la cîțiva metri 
sub bară : 1—0 în min. 28. Clujenii 
nu cedează lupta deși joacă fără 
Angelescu, Ivansuc, Cimpeanu și 
ripostează dintr-un dispozitiv de 
apărare întărit (8 oameni) cu lan
sări sau contraatacuri, rămase însă 
fără rezultat, fiind duse prin doi 
sau cel mult trei oameni (jucătorii 
de mijloc au venit rar în atac), 
astfel că au fost respinse cu sufi
cientă ușurință de apărătorii plo- 
ieșteni. Petrolul ratează o mare o- 
cazie in min. 37, la o greșeală de 
apărare, prin ftoman, în fața că
ruia ieșise Ringheanu (a salvat 
Anca) și repriza s-a încheiat — 
just — in avantajul Petrolului. 
Ritmul de joc se menține și după 
pauză, mai ales că „U“ iese mai 
des la atac (4 cornere consecutive 
in min. 66 și o bună ocazie pier
dută de Barbu în min. 78), dar, în 
general, inițiativa rămîne tot de 
partea Petrolului, superior în cîmp

„U“CLUJ
și prin jocul de mijloc (dominat de 
cuplul Grozea—Dragomir, apoi Din- 
cuță—Dragomir) și infinit mai peri
culos la poartă. Nu reușește însă 
să majoreze scorul decit în min. 89, 
prin Dincuță, care i-a „suflat" din 
picioare mingea lui Neșu, â făcut 
o scurtă cursă și a șutat impara- 
bil, la semiinățime de Ia mai bine 
de 25 m : 2—0.

Arbitrajul: A. Bentu ir ir ir ir 
(ajutat de L Hrisafi și G. Ghemin- 
gean).

Raport de cornere : 10—6 (6—2). 
Șuturi pe poartă: 11—2 (6—2); șu
turi afară : 13—2 (8—1); în adver
sar : 4—3 (2—3).

PETROLUL : M. Ionescu 7 — 
Pahonțu 7, N. Ionescu 8, Florea 8, 
Mocanu 7—Grozea 8 (min. 70 : Din
cuță 7), Dragomir 8—Oprișan 7, 
Dridea I 7 (Grozea), Badea 7, Ro
man 8.

„U“ : Ringheanu 9—Anca 5, So
lomon 7, Pexa 7, Costin 4—Muste- 
țea 6, Neșu 5, Crețu 6—Barbu 6, 
Adam 6, Coman 5 (min 69: Oprea 5).
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PETRE GAȚU
redactor La revista „FOTBAL"

I
I
I
I

;e loveau mingi
U.T.A o

• •• STEAUA
I

(prin tdefaa). 
suferită tn țața 
D. Germane, ta

a învins echipele
VARȘOVIA, 17

După înfrângerea 
reprezentativei R.
prima zi a turneului, echipa Ro
mâniei a reușit să se reabiliteze, 
întrecînd pe rînd selecționatele Po
loniei și Ungariei. Vom remarca ta 
mod deosebit victoria asupra fce- 
mației poloneze, una dintre eele mat 
puternice din Europa. Scorul par
tidei: 76-68 (36—34). Pentru for
mația română au înscris: Nostevtci 
20, Albu 16, Savu 10, Novae 7, 
Jekeli 7, Bîrsan 6, Popescu 6, Dta- 
conescu A De la gazde, cele anal

i campionat, au 
ivitate, eșecul de 
la același nivel 

ului local, unde 
î poate juca tot- 
bineînțeles dacă 
Steaua a jucat 

cu siguranță și 
:priza întîia, în- 
otbal. Bucurește- 
extiliștii tremură 
ei pentru acest 
i onoarei în fața 

au apăsat, din 
or. Debutul par- 
t pe învingătorii 
areu în ofensivă, 
■ers și multiplu, 
îgul și de-a latul 
:a arădană. Ni- 
ion n-ar fi fost 

ar fi condus cu 
linute, pentru că, 
— mult mai con- 
de Soo, Constan-

tin a lovit bara» (min. 7) iar Ma
nea s-a grăbit în îndeplinirea for
malității marcării (min. 19) și, sin
gur cu portarul, a trimis pe lingă. 
Ca să nu mai vorbim că, dacă ar
bitrul intîlnirii ar fi fost Schulem- 
burg (conducătorul meciului Italia 
—România, de la Neapole) ar fi 
dat — poate — gol la un balon cu 
care Weichelt a aterizat... în poar
tă, înapoia fatidicei linii.

încercarea nervilor 
gazdă a ținut mai bine 
mătate de repriză. Apoi 
mai echilibrat și finalul primei 
părți a fost marcat de prezența, 
mai deasă, a înaintașilor U.T.A.-ei 
în apropierea careului bucureștean; 
acțiuni însă fără claritatea celor 
inițiate de adversarii lor.

Reintrate pe teren, echipele pă
reau că au convenit cu inversarea 
drepturilor de proprietate a balo
nului. Arădanii au schimbat parcă, 
la cabină, nehotărîrea și lipsa de

formației 
de o ju- 
jocul s-a

calm cu o decizie ce le era absolut 
necesară. Și au dominat Numai 
că, toate atacurile lor au simboli
zat mai curînd un antrenament de 
tenis, cu copii exersînd la zid. 
Toate baloanele erau aruncate spre 
acest veritabil zid — apărarea Ste
lei — care a rezolvat totul. O re
priză întreagă au existat, realmen
te, doar două situații care să-i 
strîngă inima uriașului Haidu. Cînd 
mingile recuperate ajungeau la co
echipierii fundașilor bucureșteni 
urmau contraatacuri care au dus 
pe Constantin sau pe Manea la 
cîțiva centimetri de noi goluri. Așa 
s-a realizat la Arad victoria Stelei; 
o performanță meritată, un succes 
al lucidității, al științei de a reuși 
să păstrezi fără riscuri un rezultat, 
în 90 de minute, am văzut aici 
înseamnă maturitatea în joc.

ce
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ș—Progresul Co-
- 1—0 (1—0) 

■Metalul Tr. Se- 
5—0 (3—0) 

A. S. A. Sibiu 
1_1 (0—0) 

-Minerul Anina
1—1 (0—0) 

'■—Chimia Făgă-
3—1 (1—0) 

iraiova—Minerul
3—0 (3—0) 

—Progresul Stre-
1—0 (0—0)

Chimia Tîrnăveni-—Metalul Cop- 
șa Mică 2—0 (0—0)

Metalul Aiud—Unio Satu Mare 
2—0 (0—0) 

Steaua roșie Salonta—Medicina 
Tg. Mureș 1—1 (0—0)

Metalul Satu Mare—Recolta Că
rei 3—0 (1—0)

Minerul Bihor—Unirea Dej
3—1 (1—1)

Faianța Sighișoara—Minerul Baia 
Sprie 3—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș—Medicina Cluj 
0—0

Etapa din 17 septembrie 19S7
I

1

1
1

II. Petrolul—Univ. Cluj 2—0
II. Dinamo Bacău—Univ. Craiova 

2—1
DI. Progresul—A.S.A. Tg. M. 4—1
IV. Jiul Petroșeni—F.C. Argeș

ANULAT
V. U.T. Arad—Steaua 0—1 2

VI. Steagul roșu—Din. Buc. 1—1 X 
vn. Chim. B.-V.—Chim. Șv. 2—0 

VIII. Vict. Roman—Flacăra M. 0—1
IX. Siderurgistul—Polit. Buc. 1—0
X. Pol. Tim.—C.S.M. Reșița 4—1
XI. Crișul—Minerul B. M. 3—0 

XII. C.F.R. Cluj—C.F.R. Tlm. 0—1
XIII. Met. Huned.—Ind. sîrmei 2—1

Fond de premii-: 540.921 lei.
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1
2
1
1
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Cu blazonul prăfuit, cu 
ță ștearsă și fără nici 
combativ în arena mișcării spor
tive, hipismul — confirmat în pro
bele publice numai de alergările 
de trap — păstrează mai departe 
citeva mii de adepți.

Lipsiți de animația descriptivă 
(cronicile hipice au ieșit de mult 
din uz, iar cele prilejuite de vreo 
cursă festivă seamănă mai mult cu 
un „post acriptum" al celorlalte co
mentarii sportive !) pasionați! cai
lor de curse, ea ți cei al curselor 
de cai, reușesc totuși să asigure 
frecvența decentă a incintei turfu- 
lui de la Ploiești, cit și atmosfera 
de rigoare 1

Ața se petrec lucrurile în fiecare 
duminici și ca atare așa a fost și 
ieri, eu prilejul celei de a 14-a re
uniuni din anul hipic în curs.

Numai că de data aceasta lucru
rile au mers ceva mai greu ca de 
obicei, deoarece datorită condițiilor 
atmosferice neprielnice, starea pis
tei a devenit precară, s-a creat un 
coeficient in sectorul recordurilor, 
iar „șansa hîrtlei* nu s-a putut 
menține decit pe alocuri la supra
față. Aceasta a satisfăcut desigur 
pe amatorii jocului riscant, care

o existen- 
un relief

au fost recompensați ue cote sucu
lente.

Din ansamblul performanțelor se 
impune pe prim plan comportarea 
ascendentă a reprezentanților gene
rației de doi ani, care au dat un 
viguros asalt escaladării recorduri
lor; succesul lui Jăratec prezentat 
in maximum de condiție și victoria 
lui Bucur în alergarea principală 
a zilei, victorie obținută însă mai 
greu decit era previzibilă 
modului imprudent cum 
condus.

Iată câștigătorii din cele 8 
ale zilei : Cursa I: Cartuș (SOL- 
CAN); Riviera; Rabot; 10 cone. 
Cursa a Il-a: Făgaș (ION N.); 
Emerit; Felix; 11 conc. Cursa a 
IlI-a: Reper (OLTEANU); Karta- 
gina; Ruja; 11 conc. Cursa a IV-a: 
Aura (POPA D.); Ramona; Hagiu; 
10 conc. Cursa a V-a: Creola 
(SANDU N.); Orfeu; Predeal; 11 
conc. Cursa a Vl-a: Bucur (VA
SILE GH.); Orga; 8 conc. Cursa f 
VU-a: Jăratec (NICOLAE GH.); 
Claca; Vrăjitor; 11 conc. Cursa > 
VIII-a: Furtuna (MIHĂILESCU), 
Rang; Retiva; 10 conc.

datorită 
a fost

alergări

NIDI DUMITRESCU

baschet a României
Poloniei și Ungariei

au fost marcate de

Meta’u! Biuuresti
Taktir Haparanda

6-2
(Suedia)

din Con- 
întîlnirea 

greco-

în sala sporturilor 
stanța s-a desfășurat 
internațională de lupte 
romane dintre formațiile Metalul 
București și Taktir Haparanda 
din Suedia. Bucureștenii au obți
nut o meritată victorie, cu 6—2. 
Cele mai reușite meciuri le-au 
furnizat G. Glot (M) — egal cu 
I_ Sanulssen (T) ; C. Penciu (M) 
— b.p. P. Stalnake și FI. Chițu 
(M) care In min. 2 a cîștigat 
prin tuș.

N. ENACHE coresp.

ȘTIRI EXTE
FOTBALIȘTII POLONEZI

K.O. PE TEREN PROPRIU I
Una dintre primele surprise Jia 

actualul sezon international 4e fotbal 
s-a înregistrat ieri la Varșovia. Ja- 
cînd pe teren propriu echipa Polo
niei a fost învinsă en 4—1 (2—1) 
de selecționata Franței! Meăol »-« 
desfășurat In cadrul grupă • VU-a 
din campionatul european In naan 
se pare că fotbaliștii francezi wa 
cupa primul loe. în partida da lari, 
golurile au fost marcate de SarMa 
(min. 13), Bignal (min. 35), Aqr 
(min. 63), Lazat (min. 85), îeapao- 
tiv Brychczy (min. 26). De aottt al 
In ajun de meci, selecționerul fran
cez Dugangez a operat numeroase aao- 
dificări în formație.

Iată clasamentul grupă:

2
1
3

Franța 
Polonia
Belgia 
Luxemburg

4
5
3
4

3 0 
2V1 
2 0 
0 1

W—4
9—T
8—4 
•—12

• 
S
4
1

S-A ÎNTRERUPT PARTIDA 

N1C0LAU - STADLER

Adversarii echipelor noastre a

I
I

in partidele de
IN CAMPIONATUL IUGOSLAV 4a 

fotbal, Dinamo Zagreb a joeat tai 
deplasare la Ljubljana cu formația 
Olympia. în fața celor 20 000 de 
spectatori, întîlnirea s-a terminat cu 
un scor alb, deși formația care a 
atacat mai mult a fost cea a oas
peților. Cei mai buni de pe teren 
au fost portarul Skol și Beceiaț 
(Olympia), Belin, Ramljak și Cercek 
(Dinamo). Adversarii de miercuri ai 
echipei Petrolul au aliniat „llM-le; 
Skorici-Cvec, Belin, Gracianin, Raml- 
jak-Brnici, Chis-Cercek, Pirici. Zam- 
bata, Rora. După etapa de ieri, Di
namo totalizează 5 p. Fruntașa cla
samentului, Steaua roșie Belgrad, a 
acumulat 7 p.

IN CAMPIONATUL BULGARIEI, 
Trakia Plovdiv continuă să înregis
treze înfrîngeri. Campioana țării a 
fost învinsă în etapa a 6-a cu 4—0 
de Levski, la Sofia. Asparuhov a fost 
în mare formă și a marcat două go
luri în poarta apărată de Karuskov, 
celelalte două fiind „semnate* de 
Kostov și Uiev. Trakia a avut o 
comportare slabă. Doar mijlocașul Po
pov și extrema Dermendjiev au fost 
notați cu satisfăcător. In clasament 
conduc
Zname 
puncte.
7 cu 6

ten

ce avusese a-

Victorie la limită

RNE
vantaj). la Tereza Stadler. în cla
sament : Stadler 5 (1), Kușnir și 
Kislova 4%, Kozlovska 4 (2), Ni- 
colau și Alekeandria 4 (1). Pere- 
Toxnic ocupă locul 15 cu 2 p.

• înaintea ultimei runde « 
.Memorialului Capablanoa", de la 
Havana : Larsen 14 %, Taimanov 
12>Jj, Smîslov 12. Polugaevski și 
Gllgorici 11% .

U.R.S.S CAMPIOANA
MONDIALA DE SKEET

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL 7
BOI.OGNA, 17 (prin telefon). — fii 

localitatea Casalecchlo dl Reno. si
tuată în apropiere de Bologna, . în
ceput desfășurarea Camplonateloi 
mondiale de sheet (talere aruncate 
din turn). în proba pe echipe, locul 
I a fost cucerit de reprezentative 
Uniunii Sovietice, care a totalizai 
392 p. Iată clasamentul în continuare 
1. Italia 375 p, 3. Danemarca 374 p 
4. R. F. a Germaniei 372 p. 3. Po
lonia 371 p, 6. S.U.A. 369 p, 7. RO
MANIA 367 p, 8. Japonia 364 p, 9—10 
Finlanda șl Cuba 362 p.

Rezultatele trăgătorilor noștri : Gh 
Bencovici 97 p, D. Danclu 94 p, S 
Diaconu 89 p, I. Albescu 87 p.

Luni încep Întrecerile individuale

a atleților sovietici
în finalele „Cupei Europei

Lokomotiv, Ț.S.K.A. Cerveno 
și Levski — toate cu 10 
Trakia Plovdiv ocupă locul
P-

KIEV, 17 (Agerpres). — Dumi- 
ndd, la Kiev, a luat sflrșit .Cupa 
Europei* la atletism pentru echi
pele masculine. Victoria a reve
nit la limită reprezerrtativei 
UJLSJS„ care a totalizat 81 punc
te. Pe locul doi — R. D. Germană 
80 p. Tot 80 p. a totalizat și e- 
chipa R. F. a Germaniei, clasată 
pe locul trei, care are însă mal 
puține victorii. Urmează în cla
sament : Polonia 68 p, Franța 57 
p, Ungaria 53 p.

Cu mare interes a fost urmărită 
în ultima zl proba de aruncarea 
suliței. A câștigat atletul sovietic 
Lusis cu 85,38 m, urmat de Stolle 
(R.D.G.) cu 81,14 m și Kuksar 
(Ungaria) cu 79, 46 m. La săritura 
cu prăjina a cîștigat Nordwig 
(R.D.G.) cu 5,10 m, înaintea fa
voritului probei, Bliznețov 
(U.R.S.S.) 5,05 m. Proba de 3 000 
m obstacole a fost ciștigată de 
atletul sovietic Kuryan, cronome-

trat în 8:38,8. Unul din favoriți 
probei, francezul Texereau, s-< 
clasat pe locul trei cu 8:41,2. Po 
lonezul Piatkowski s-a clasat p< 
primul loc la aruncarea disculu 
cm 59,70 m.

Alte rezultate : 800 m — 1
Matusewski (R.D.G.) 1:46,9; 2
Kemper (R.F.G.) 1:46,9; 3. Dufres 
ne (Fr.) 1:48,2; 400 m — 1. Hen 
ninge (R.F.G.) 50,2; 2. Weinstam 
(Pol.) 50,5; 3. Singer (R.D.G.) 50,6 
200 m—1. Nollet (Fr.) 20,9; 1
Werner (Pol.) 20,9; 3. Mihal
(Ung.) 21,1 ; 4x400 m — 1. Poloni 
3:04, 2. R. F. a Germaniei 3:04-5 
3. R. D. Germană 3:05,8tripl 
salt — 1. Saneev (U.R.S.S.) 16,6 
m; 2. Kalocsai (Ung.) 16.46 m (P< 
lonezul Schmidt s-a clasat pe loa 
4 cu 16,29 m) ; 5 000 m — 1. No 
poth (R.F.G.) 15:26,8; 2. Haas
(R.D.G.) 15:27,8; 3. Kiss (Unc
15:29,2.



LIDERUL I CARNET
ICOMPETIȚIONAL

Comentarii și imagini telefoto de la trimișii noștri speciali 
Hristache NAUM și Aurel NEAGU.

Etapa a VT-a | Tg Mureș—Acățari | Medie orară
contracronometru 1 — Tg. Mureș, 27 km 1 39,512 km

1961, el a fost selecționat în lotul 
national pentru prima oară în anul 
1963. A luat parte la mari întreceri 
internaționale — Jocurile Olimpice 
de la Tokio, campionatele mondiale 
din Belgia, Franța și Olanda, „Cursa 
Păcii" și „Tour de I’Avenir" — cea

ASTĂZI - ZI DE ODIHNA 
Mîine - etapa a Vll-a Tg. 

Mureș - Cluj,
mai bună performantă fiind de la 
Sallanches (Franța, 1964), cînd a fă
cut parte din echipa clasată pe locul 
IV în proba de 100 km contratimp 
a campionatelor lumii. Emil Rusu a 
avut anul acesta un sezon foarte bun. 
El a cîștigat titlurile de campion na
țional la contratimp individual și 
fond, obtinînd al treilea tricou cu 
echipa Dinamo la 100 km contra
timp. Impunindu-se și în întrecerile 
pe etape, Emil Rusu a așteptat cu 
nerăbdare Turul României, cursa în 
care vrea să obțină deplina consa
crare.

In finalul cronicei etapei a VT-a 
etapă de contratimp, cîteva cuvinte 
despre CEILALȚI PERFORMERI;

EMIL RUSU a cîștigat
consolidîndu

proba de contratimp, 
și poziția

FIȘIER TEHNIC
CLASAMENTUL INDIVIDUAL 

AL ETAPEI a Vl-a: 1. EMIL 
RUSU 40:59, 2. Ton Ardeleanu 41:23, 
3. Cristian Nielsen 41:42, 4. W. 
Prinsen 42:09, 5. W. Ziegler 42,21, 
6. J. Zelenka 42:25, 7. A. J. Ek 42:30, 
8. K. Kazmierzak 42:31, 9. J. Kasal 
42:38, 10. I. Malcev 42:39, 11. C. 
Ciocan 42:44, 12. L. Borschel 42:47, 
13. J. Marek 42:51, 14. Gh. Suciu 
42:56, 15. S. Nielsen 43:26, 16. A- 
Sofronie 43:31, 17. F. Stausholm 
43:35, 18. D. Nemțeanu 43:39, 19. Fr. 
Gera 43:39, 20. L. v. Schalen 43:43, 
21. P. Mikkelsen 43:48, 22. G. Mi- 
nneboo 44:05. 23. V. Tudor 44:13, 
24. D. Mickein 44:14, 25. R. Drech- 
sler 44:16, 26. C. Grigore 44:23,

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL DUPĂ ȘASE ETAPE :
I. EMIL RUSU (ROMANIA I) 19 h 
50:06, 2. Wim Prinsen (Olanda} 19 h 
51:33, 3. Walter Ziegler (România II) 
19 h 51:45, 4. J. Zelenka (Ceho
slovacia) 19 h 51:49. 5. L. Borschel 
(R.D.G.) 19 h 52:32, 6. Gh. Suciu 
(România II) 19 h 52:56, 7. Fr. Gera 
(România D 19 h 53:39, 8. N. Ciu- 
meti (România II) 19 h 53:54, 9. V. 
Tudor (România II) 19 h 55:06, 10. 
S. Nielsen (Danemarca) 19 h 55:39,
II. R. Drechsler (R.D.G.) 19 h 57:28,
12. I. Ardeleanu (România I) 19 h 
59:26, 13. C. Nielsen (Danemarca) 
19 h 59:45. 14. K. Kazmierzak

I 
I
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I 
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I 
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I
I 
I
I

DIVIZIA A
MASCULIN

Textila Cisnădie—Steaua București 
7—11 (3—7); Dinamo Bacău—Politehnic 
ca Timișoara 22—13 (13—5) ț Rafinăria 
Teleajen—Dinamo Brasov 9—9 (5—5) ț 
Universitatea Cluj—Dinamo Bucu
rești 17—20 (10—12) ; Universitatea
București—C.S.M. Reșița 19—8 (8—5).

FEMININ
Politehnica Galați—Rapid București 

7—6 (6—4) !; Universitatea București— 
Mureșul Tg. Mureș 10—1 (7—4) ; Con
fecția București—Progresul București 
13—8 (9—5) ; Liceul nr. 4 Timișoara— 
Rulmentul Brașov 5—8 (1—4) ; Uni
versitatea Timișoara — Constructorul 
Timișoara 14—7 (6—3).

DIVIZIA B
SERIA I (MASCULIN)

Agronomia Iași — Rapid București 
20—12 (8—7) ; Tractorul Brașov—Vo
ința București 13—14 (6—10) 1 ; Poli
tehnica Brașov—A.S.A. Ploiești 19—18 
(9—8) ; Politehnica București—Insti
tutul Pedagogic Bacău 16—14 (8—5) î 
Cauciucul Oraș Gheorghe Gheorghlu- 
Dej — Politehnica Galați 13—19 (6—8).

SERIA I (FEMININ)

I.C.F. București—Școala sportivă 
București 8—3 (4—2) ; Școala sportivă 
Buzău—Școala sportivă Ploiești 14—5 
(8—2) ; Universitatea Iași—Institutul 
Pedagogic Bacău 7—6 (2—4) ; Spartac 
Constanța — Politehnica Iași 12—9 
(6—4) ; Textila Buhuși—Politehnica 
București amînat.

I SSZ3ESH3

TG. MUREȘ, 17 (prin telefon), — 
PROBA DE CONTRATIMP, aștep
tata cu deosebit interes și, aș spu
ne. eu multe speranțe de către ur
măritorii liderului, a constituit o nouă 
confirmare a valorii rutierilor ro
mâni în această cursă. EMIL RUSU — 
LOCUL 1. ION ARDELEANU — 
LOCUL II ȘI ROMÂNIA I LOCUL 
1 ÎN ETAPA — iată bilanțul con- 
fruntarii de la contratimp, bilanț net 
favorabil reprezentanților noștri.

Traseul destul de greu a însem
nat un sever examen pentru partici- 
panti. în cei 27 DE KM DE ALER
GARE SOLITARA ei au trebuit SA 
ESCALADEZE ACĂTARIUL. SĂ-L 
COBOARE SPRE BĂLĂUȘERI și, 
apoi, făcînd cale întoarsă SĂ-L URCE 
ȘI PE VERSANTUL CELĂLALT. Ul
timul ..plonjon" spre Tg Mureș nu a 
fost de loc facil. Serpentinele Acăța- 
riului și nenumăratele viraje din oraș 
su solicitat la maximum atenția ci- 
< li.știlor, epuizați de acum în lupta cu 
muntele.

GALBEN O ASTFEL DE ISPRAVA. 
Un lider care nu repurtează victorii 
de etapă începe să-și atragă anti
patia caravanei. Nu este cazul său, 
pentru că VICTORIA DE LA CON
TRATIMP ESTE INFINIT MAI VA
LOROASĂ DECÎT CELE REALIZA
TE LA SPRINT.

EMIL RUSU — fn vîrstă de 23 
de ani (îi va împlini la 26 decem
brie ) — este originar din Cluj. Des
coperit de antrenorul Vasile Chiț, 
el și-a făcut ucenicia sub suprave
gherea antrenorului Nicolae Voicu. 
Dinamoiistul Emil Rusu are 189 de 
centimetri înălțime și 74 de kg greu
tate. Practicțnd ciclismul din anul

ION ARDELEANU — și el un spe
cialist al acestei probe — a ocupat 
un merituos loc II, care constituie 
prima sa performanță în această 
cursă; danezul CRISTIAN NIELSEN 
și olandezul WIM PRINSEN sînt ru
tieri ce și-au dovedit clasa și cu 
acest prilej, iar WALTER ZIEGLER, 
URI ZELENKA și KAZMIERZAK 
au demonstrat multă dirzenie in 
lupta pentru escaladarea unor noi 
înălțimi ale clasamentului. CEL MAI 
IMPORTANT LUCRU pe care l-a o- 
perat ETAPA CONTRATIMP a fost 
DISTANȚAREA SI STABILIZAREA 
ALERGĂTORILOR IN CLASAMEN
TUL GENERAL INDIVIDUAL.

Pentru promptitudinea cu 
care se asigură rezultatele 
tehnice ale etapelor și clasa
mentele generale, aducem mul
țumirile noastre juriului de 
arbitri.

PLECAREA S-A DAT DIN PIAȚA 
TRANDAFIRILOR, situată în cen
trul Tg. Mureșului, în ordinea in
versă a clasamentului general indi
vidual după 5 etape. Pe traseu, din 
500 în 500 de metri, se aflau an
trenori, mecanici și sportivi gata să 
dea ajutor celor ce aveau defecțiuni. 
Nu s-a folosit' de el decît Vasile 
Tudor, care a avut o pană de baieu. 
în schimb, posturile de control au se
sizat că alergătorii BOGERS (Olan
da) ȘI MACHAC (Cehoslovacia) 
S-AU FOLOSIT DF AJUTORUL NE- 
PERMIS AL MAȘINILOR pentru a 
urca mai ușor spre Acătari și juriul 
internațional (alcătuit' din Octavian 
Amza — România. Heinz Richter — 
R. D. Germană, Heinrich Jflstl — Aus
tria) a trebuit să le adauge la tim
pul realizat O PENALIZARE PE 
TREI MINUTE. Acestea au fost sin
gurele evenimente înreeistrate pe tra
seu. LA JUMĂTATEA CURSEI, 
EMIL RUSU se situa în fruntea cla
samentului, cu UN AVANS DE 15 
SECUNDE față de urmăritorii săi. 
FINALUL ne-a arătat că a avut în 
permanență un ritm constant de aler- 
gare cu ajutorul căruia Șl-A DU
BLAT CÎȘTIGUL. în clasamentul pe 
echipe singura modificare a fost a- 
eeea produsă de echipa Cehoslovaciei 
care a trecut pe locul 5 și s-a apro
piat de poziția echipei Voința Ploiești.

Emil Ruso a cîștigat, așadar, a- 
eeastă etapă, îndepărtîndu-i pe ad
versarii direcți și punîndu-se la adă
postul unui mai mare număr de se- 
snnde. II LIPSEA TRICOULUI

ZIUA SCADENTEI
Un om aleargă pe șosea fugărindu-și umbra. Cu capul plecat, 

cu mîinile încleștate pe ghidon, acționează la nesfîrșit peda
lierul, speriat de gîndul că acele cronometrului ar putea alerga 
mai iute... Este ziua implacabilă a scadentei, este ziua în care 
nimeni nu mai poate profita de munca altuia așteptind sprintul 
final, este ziua în care trebuie să te bizui numai pe pregătirea 
și forțele tale pentru a ajunge la linia de sosire înaintea altora. 
Acesta este „contratimpul' pe care Jacques Anquetil îl denumea 
„cursa cea mai dură, proba de care se sperie toți alergătorii".

N-as putea spune că rutierii pe care îi urmărim acum în 
„Turul României" s-au speriat de proba contracronometrului. 
O oarecare teamă exista totuși. Am intuit-o în gestul nervos cu 
care erau înlăturate ghidoanele din suporți, în iuțeala cu care 
erau schimbate baieurile, punîndu-se altele și mai fragile, în 
lungile „încălziri* efectuate înainte de start.

In noaptea premergătoare s-au făcut mii de calcule, s-au 
creat mii de iluzii. Pe șosea toate s-au spulberat. „Domnul cro
nometru" al ciclismului nostru. Emil Rusu, n-a lăsat nimănui nici 
o șansă. A ținut seamă de cele trei „clauze" impuse de Anquetil 
unui contratimpist cu veleități — poziția pe bicicletă, dozarea efor
tului și folosirea rațională a șoselei — dar a pus în balanța 
victoriei, pentru a o înclina în favoarea sa, si picătura de energie 
în plus pe care si-a cîștigat-o în luni de' muncă asiduă, cărora 
nu le-a tras chiulul. Poate că tocmai ea a dat aripi mușchilor 
l-a făcut maî tenace în lupta cu vîntul potrivnic, l-a înălțat spre 
vîrful muntelui mai ușor decît pe adversar.

Ziua scadenței... Ziua aceasta a ridicat pe piedestal un nou 
erou. As spune chiar că a făcut mai mult. De ani de zile, în 
marile curse rutiere ne plecăm capul în fata adversarilor în 
această zi a scadenței. Astăzi, l-am tinut însă sus. Pe podium 
au urcat doi români, rămînînd alături de el forte recunoscutei 
Kazmierzak, Mickeip, Borschel, Cristian Nielsen. Machac. Poate 
nu sînt cei mal buni dintre cel cu care ne vom mai întîlni. Sînt 
însă etalonul unei ridicări spre o culme nouă, la care pînă acum 
doar visam. Treaptă la care ne-am ridicat cu greu. Pe scara 
aceasta putem urca mal sus. Putem, în sfîrslt, să ajungem acea 
zl după care nu va mal trebui să plecăm fruntea piciodată...

(R.D.G.) 20 h 00:18, 15. A. J. Ek 
(Suedia) 20 h 01:09, 16. C. Ciocan 
(România II) 20 h 01:10, 17. C. Gri
gore (România I) 20 h 02:32, 18. C. 
Ciobanu (Voința Ploiești) 20 h 03:02, 
19. A. Sofronie (Voința Ploiești) 
20 h 03:12, 20. G. Moiceanu (Româ
nia I) 20 h 03:36, 21. J. Marek (Ce
hoslovacia) 20 h 04:40, 22. Gh. Nea- 
goe (Individuali) 20 h 06:24, 23, L. 
v. Schalen (Olanda) 20 h 06:58, 24. 
C. Gonțea (Voința Ploiești) 20 h 
08:52, 25. J. Machac (Cehoslovacia) 
20 h 09:44, 26. Șt. Cernea (Voința 
Ploiești) 20 h 11:49, 27. B. Groen 
(Olanda) 20 h 12:12, 28. G. Minneboo 
(Olanda) 20 h 12:52, 29. H. Stenzel 
(R.D.G.) 20 h 12:54, 30. D. Mickein 
(R.D.G.) 20 h 12:58.

CLASAMENT GENERAL PE 
ECHIPE : 1. ROMAJMIA II 59 h 
36:48, 2. România I 59 h 43:26, 3. 
R.D. Germană 59 h 46:58, 4. Voința 
Ploiești 59 h 50:45, 5. Cehoslovacia
59 h 54:56. 6. Olanda 59 h 56:39. 7. 
Danemarca 60 h 09:18, 8. Suedia
60 h 38:01. 9. România tineret I
61 h 27:42, 10. România tineret II 
61 h 29:11, 11. Bulgaria 61 h 38:56, 
12. Austria 62 h 00:17.

TRICOUL VIOLET este purtat 
de Borschel (28 p). îi urmează C. 
Nielsen. Prinsen și Mickein — toți 
cu 27 p.

DIETER MICKEIN 
CEL MÂI COMBATIV 

ALERGĂTOR I
Am întreprins O ANCHETA în 

rindurile ziariștilor prezenți in ca
ravană. Întrebarea adresată a fost : 
CARE ESTE CEL MAI COMBA
TIV ALERGĂTOR AL ETAPELOR 
a IV-a SI a V-a 7

Iată răspunsurile primite:
DAN DEȘLIU (Scînteia) : Dieter 

Mickein ;
C. DIAMANTOPOL (Informația 

Bucureștiului) : „îmi este greu să 
aleg între Kazmierzak și Dieter 
Mickein. Totuși, îl prefer pe ulti
mul” :

PETRE CRI STEA (Steagul roșu): 
Dieter Mickein ;

A. BERGER (Agerpres): Karl 
Kazmierzak ;

GABRIEL BADESCU (Radio
difuziune) : Dieter Mickein ;

GH. STEFANESCU (Revista 
„Sport"): Dieter Mickein ;

IO AN FRANK (Neuer Weg) : 
Karl Kazmierzak.

Scorului de 5—2 in favoarea lui 
Mickein i-am adăugat si PRONOS
TICUL NOSTRU, care a oscilat in
tre Emil Rusu și același Dieter 
Mickein. L-am preferat, și noi, 
pînă la urmă, pe ciclistul din R.D. 
Germană.

| Recordurile nu au lipsit
| nici la includerea sezonului
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Cum era de așteptat, concursul 
de încheiere a sezonului în aer 
liber (întîlnirea București — Varșo
via) a prilejuit cîteva recorduri re
publicane, prin care unii înotători 
au ținut să consemneze forma bună 
în care se află. Ieri, în ziua a doua 
a disputei cîștigată clar de selecțio
nata Bucureștiului, Adalbert Co
vaci a realizat 2:18,6 la 200 m del
fin, Cristina Balaban a spulberat 
recordul 1a 800 m liber (10:29,0 — 
cu 17 secunde mai puțin decît ve
chiul record), ștafeta 4 x 200 m liber 
seniori a coborît sub 8:40,0, iar Giu- 
rasa a anunțat că recordul de se
niori la 200 m spate nu mai are 
mult de trăit. Deocamdată, l-a bă
tut pe cel de juniori. In rest, re
zultate mai mult sau mai puțin 
modeste, poate și din cauza efecti
vului redus al oaspeților.

Rezultate tehnice. 400 m liber 
(m).- 1. G. Moraru (B) 4:46,5 ; 2. Gh. 
Dumitru (B) 4:49.6 ; 3. Klonowskl 
(V) 4:50.6 ; 4. Malwurowicz (V)
5:04,2 ; h.c. Kințel (sel. sindicală a 
URSS) 4:43.9 : 100 m liber (f); 1. 
Woinowska (V) 1:07,8 ; 2. Gonos (B) 
1:08,2; 3. Schuller (B) 1:08,6; h c. 
Simenova (URSS) 1:06,7 ; Jelezni- 
kova (URSS) 1:06,9 ; 200 m delfin 
<m): 1. Covaci (B) 2:18,6 — rec. 
seniori (v.r. 2:19,6 — VI. Belea) : 
2. Tat (B) 2:25,4 : 3. Szulcz (V) 
2:33,0 : 4. Fondalinski (V) 2:43,1 ; 
h,c. Kovaliov (URSS)2:26,2 ; 200 m 
delfin (f) : 1. Sterner (B) 2:44,1 ; 2. 
Cerbeanu (B) 2:55,2; 200 m bras 
(m): 1. Teodorescu (B) 2:39,8;
2. Săruleanu (B) 2:45.2; 3. Ko
walski (V) 2:49,5 ; 4. Samoraj (V) 
2:54,3 : 200 m bras (f): 1. Traczew- 
ska (V) 3:00,6 ; 2. Franke (V) 3:02,3 :
3. Stănescu (B) 3:02,3 ; 4. Silianu 
(B) 3:07.3 : 200 m spate (m): 1. Giu- 
rasa (B) 2:24,1 — rec. juniori cat. I 
(v.r. 2:24,4 — Giurasa) ; 2. Benedec 
(B) 2:29,1 ; 3. Makay (V) 2:30,1 ; 4. 
Kolecki (V) 2:32.8 ; 200 m spate (f): 
1. Andrei (B) 2:45,8 ; 2. Kokai (B) 
2:56,4 ; 800 m liber (f) : 1. Balaban 
(B) 10:29,0 — rec. senioare (v.r. 
10:46.6 — Coroiu) ; 2. Ștefănescu 
(B) 11:23.1; 4x200 m liber (m): 
1. București (Slavic, V. Moraru, 
Nagy, Gbtter) 8:36,8 — rec. seniori 
(v.r. 8:44,3) ; 2. Varșovia 8:58,6 ; 
4 x 100 m mixt (f): 1. București 
(E. Kokai. Stănescu, Cerbeanu, Go
nos) 5:07,0 ; 2. Varșovia 5:23,6.

Punctaj final pe echipe: 1.
București 137 p, 2. Varșovia 93 p.
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