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Au luat sfîrșit
„internaționalele"

de spadă
ale României

(Citiți amănunte în pag. a IV-a)

Cicliștii își încep
lunga lor câlctorie
• PRIMUL START 
PENTRU 6 LOCURI 
CULUI" •, NU 
L* CADETII SE

NINSOARE • 7 CANDIDAȚI 
D’ANABA" Șl „TURUL MARO-

T9 99

S-AU PRODUS PRIMELE MARI SURPRIZE!
• FARUL, U.T.A. Șl STEAGUL ROȘU ELIMINATE DE DIVIZIONARELE B CHIMIA SUCEAVA, POLITEHNICA IAȘI Șl VAGONUL ARAD

® STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI CALIFICATE LA LIMITĂ, F. C. ARGEȘ, PETROLUL Șl UNIVERSITATEA CLUJ - DUPĂ PRELUNGIRI

Q MECIUL LEMNARUL ODORHEIUL SECUIESC-JIUL ÎNTRERUPT ÎN MINUTUL 60, LA SCORUL DE 2-1 PENTRU ECHIPA DIN PETROȘENI

RATAT DE...
ÎN „TOUR

VA FI OARE UN ITINERAR OBOSITOR? 
PREGĂTESC SA EVOLUEZE 
FRANȚA, SPANIA

ÎN BULGARIA,
Șl ITALIA

Lotul cicliștilor 
gătește pentru „ 
(Berlin — Praga — Varșovia, 
start la 9 mai) se află, pentru 
o scurtă perioadă, la Pitești. 
Ieri, Gabriel Moiceanu șl co
legii lui au așteptat oaspeți 
din București (pe rutierii din 
lotul speranțelor) și din Plo
iești (băieții lui Dolete) pen
tru prima cursă de pregătire 
a anului. Dar, n-am venit 
decît ... noi. Alergătorii invi
tați s-au speriat de vremea 
nefavorabilă (ninsoare, vînt, 
frig pătrunzător) și au rămas 
la casele lor.

Spre prînz, însă, timpul s-a 
îndreptat. Și atunci gazdele 
au plecat spre București, par- 
curgînd peste 100 km, parcă 
deciși să le arate celor ce 
nu s-au încumetat să înfrunte 
vremea că, atunci cînd vrei, 
se poate. A mai fost ceva 
care i-a hotărît să nu-și acor
de zi liberă. La 12 martie, 6 
alergători din acest lot vor 
pleca în Algeria pentru a lua 
startul în „Tour d'Anaba", 
după care — la începutul lui 
aprilie — vor participa și la ■ 
„Turul Marocului". Trebuia, 
deci, folosit răgazul pînă la 
prima cursă internațională a 
anului. Pentru cele 6 bilete 
de avion București — Alger 
concurează 7 cicliști: Gabriel 
Moiceanu, Ion Ardeleanu, Gh. 
Moldoveanu, Ion Stoica, Ni
colae Ciumeti, Walter Ziegler 
și Francisc Gera. Care dintre 
ei va pierde... avionul ? La 
această oră nici antrenorul 
Ernest Golgoți nu poate să 
spună. Rămîne ca ultimele an
trenamente și curse de veri
ficare să decidă. Se pune doar 
problema dacă acest itinerar 
african (ce cuprinde 2 mari 
competiții cu aproape 3 000 km 
tși cu peste 20 de etape) nu-i

care se pre- 
Cursa Păcii"

obosi pe 
solicita în

tricolori, nu le 
așa măsură efor- 

Cursa Păcii"

va 
va 
turile incit la 
să se prezinte vlăguiți. Mai 
ales că pînă acum n-au luat 
încă nici un start.

După cele două întreceri 
din Algeria și Maroc, elevii 
lui Golgoți vor rămîne și cîte- 
va zile în Italia pentru a lua 
parte la „Premiul Eliberării" 
(Roma), după care se vor în
toarce acasă pentru a-și face 
bagajele în vederea plecării 
la Berlin, locul de 
cea de a XXI-a 
„Cursei Păcii".

Lotul speranțelor, 
tea căruia se află Emil Rusu, 
Constantin Grigore și Vasile 
Tudor, își va începe activi
tatea internațională la 22 mar
tie cînd se va deplasa la 
Pleven (Bulgaria) pentru a lua 
startul în două curse de fond 
de cîte o zi în compania ru
tierilor din Bulgaria, Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia și Iu
goslavia. Dintre . cei 16 aler
gători pe care antrenorul 
Nicolae Voicu îi are în pre
gătire 5 vor evolua în cursa 
Bordeaux (Franța) — San Se
bastian (Spania), programată 
pentru zilele de 3, 4, 5, 6 și 
7 aprilie. La această între
cere, deschisă tinerilor cicliști, 
vor lua parte numeroși aler
gători de valoare. Două din
tre etape (ultimele) sînt foarte 
dificile:, desfășurîndu-se pe 
trasee de munte. Apoi, tinerii 
noștri rutieri vor evolua în 
Italia. Așadar, cicliștii își în
cep lunga lor călătorie pe 
două roți!

„Cupa României" a îăcut 
primele trei victime dintre e- 
chipele de divizia A. De ieri, 
Farul, Steagul roșu și U.T.A. 
au ieșit din cursa pentru cu
cerirea trofeului popularei 
competiții. Surpriza cea mai 
mare este legată de elimina
rea echipei de pe malul mării, 
care, în edițiile precedente, nu 
ne obișnuise cu ieșirea din 
pluton din primul tur. Ca să 
nu mai vorbim de forma și 
valoarea echipei constănțene 
manifestate în prima parte a 
campionatului. Steagul roșu și 
U.T.A. aveau, și după „calcu
lele hîrtiei", sarcini mai difi
cile, ele întîlnind două posibi
le divizionare A în campiona
tul viitor. După cum ne rela
tează corespondenții noștri, 
actualele fruntașe ale seriei 
I a diviziei B (Politehnica 
Iași) și seriei a Il-a (Vagonul 
Arad) au întrecut fără drept 
de apel pe U.T.A. și, respec
tiv, Steagul roșu.

Amintind calificarea echipei 
bucureștene Progresul, bene
ficiara unei clauze 
tare care prevede 
în deplasare se 
scor egal, precum
lie smulse Ia limită de Steaua, 
Petrolul, F. C. Argeș, Dinamo 
București și „U" Cluj, avem 
imaginea realelor dificultăți 
întimpinate la intrarea lor în 
competiție de către divizio
narele noastre A. Ilustrativ la 
temă ni se pare faptul că, la 
Sibiu, vicecampioana turului, 
F. C. Argeș, s-a calificat în 
min. 102, grație unui penalti 
transformat de Dobrin. Și se 
mai spune că, în același joc, 
Coman a făcut o partidă mare, 
salvîndu-și echipa de la pri
mirea unor goluri.

Remarcăm, de asemenea, e- 
liminarea din cursă a celor 
trei „temerare" din categori
ile inferioare: Dinamo Obor, 
Marina Mangalia și Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc. Primele 
două au evoluat bine și și-au 
apărat cu dîrzenie șansele în 
fața unor adversari cu nume. 
Despre cea de a treia nu ne 
putem spune la ora aceasta 
o părere precisă, meciul în- 
trerupîndu-se (se pare în urma 
unor deficiențe de organizare) 
în min. 60.

regulamen- 
că echipa 

califică la 
și victori-

start în 
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în frun-
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Apărările au fost la... înălțime Bucureștiîn meciul Metalul — Dinamo
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INVITAȚIE...
m trecut, așadar, hotarul , 
măverii — anotimpul care re- 
dimensionează, majorîndu;! 
substanțial, perimetrul activi
tății sportive. Ne pregătim cu 
emoție să reîntîlnim temera
rele caravane cicliste, să des

cifrăm frumusețea milenară a întreceri
lor aflptice și bărbăția jocului de rug
by, să aplaudăm măiestria caiaciștilor, 
canoiștilor, a trăgătorilor sau fotbaliș
tilor. Fără nici o îndoială, spectatorul 
își va face — ca întotdeauna — en
tuziast, pasionat, datoria de a răspunde 
la apel în tribună. Dar, există și o 
altă datorie pe care primăvara — 
aceasta mai mult ca oricare alta — 
ne solicită stăruitor s-o îndeplinim : 
realizarea prieteniei directe, nemijlo
cite a fiecăruia dintre noi cu sportul.

Legea adoptată la sfîrșitul anului 
trecut de Marna Adunare Națională pre
cizează chiar în primul său articol că 
educația fizică și sportul sînt activi
tăți de interes național, care „contri
buie la menținerea și întărirea sănă
tății, creșterea capacităților fizice și 
intelectuale, buna folosire a timpului 
liber, dezvoltarea armonioasă 
morală a populației".

Sînt preconizate măsuri de 
cienjă cu totul deosebită, sînt 
răspunderi crescute, sînt conturate pers
pective îndrăznețe. Firește, sînt de aș
teptat — în această direcție — cît mai 
multe inițiative ale Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, ale 
organelor sale județene, ca și din par
tea federațiilor de specialitate. Nutrim 
convingerea că acestor inițiative li se 
vor adăuga multe altele — la fel de 
valoroase — ale tuturor organizațiilor 
de masă și organelor de stat cărora, 
prin Legea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport, 
le revin atribuții în acest domeniu de 
majoră importanță socială.

înfăptuirile pe care le dorim vor fi, 
însă, mai greu împlinite dacă pentru 
un mare număr de oameni nojiunile 
de educație fizică și sport vor avea 
în continuare o circulație exclusiv te
oretică și nu vor transmite, convingător, 
chemarea stadionului, cu toată tinere
țea lui, cu izvorul lui de optimism, de 
vigoare si sănătate.
_ Este •— cum spuneam — primăvară ! 
Cu ghiocei și brîndușe, dar și cu 
ispititorul verde crud al gazonului. Ce 
facem cînd nu sîntem în tribună ?

Pe undeva, există o mentalitate care 
o 

re-

pri-

I
I
I

fizică și

o efi- 
stabilite
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C. TABARAȘ, CEL MAI BUN LA COBORÎRE,

dimineața, la Pitești,Ieri
«Beții fruntași au participat la 
un important trial în vederea 
alcătuirii echipelor naționale 
pentru „Crosul balcanic" de ia 
Istanbul. i

în fotografie : Ion Dima — 
învingător în cursa juniorilor.

(Amănunte în por 'na a 2-a)

A C1ȘTIGAT SI COMBINATA ALPINA
Marcela Leampă și Nicolae Sfetea campioni 

la 5 și 15 km fond
BRAȘOV, 3 (prin telefon, de 

trimisul nostru). Cerul senin și soa
rele sclipitor, care anunțau o tempe
ratură mai ridicată decît zilele tre
cute. i-au determinat pe organizato
rii campionatului național de schi 
să devanseze ora începerii probelor 
de coborîre pentru seniori. La ora 
11, cînd a plecat primul deschizător, 
pîrtia Lupului se prezenta perfect 
pregătită, acoperită cu zăpadă „be
ton", pe alocuri cu porțiuni de ghea- 
ță. \

Că de obicei, punctele cheie ale 
traseului au fost ,.S“-ul mare si 
Drumul Albastru. Maestrul sportului 
Cornel Tăbăraș a demonstrat că este 
cel mai bun tehnician dintre schio
rii alpini ai țării. A atacat inteli
gent porțile din „S“, iar la Drumul 
Albastru a știut să se desprindă 
la timpul potrivit, înaintea „să
ritoarei" și să aterizeze lin 
pe panta pe care căzuseră, 
sau aveau să cadă, unii din
tre protagoniști : Gh. Bălan, M. 
Focșeneanu, D. Cristea, A. G6- 
rog. Să-i dăm însă cuvîntul 
profesorului Mihai Bîră : „Mai 
înainte de a spune ceva despre 
Drumul Albastru, vreau să preci
zez că toate probele alpine din 
cadrul campionatelor naționale 
au solicitat, din cauza traseelor 
dificile (zăpadă tare, porțiuni cu 
gheață), foarte mult tehnica. Așa 
se face că Tăbăraș a cîștlgat de
tașat probele de slalom uriaș și 
coborîre, iar unii tineri, cu mult 
elan, dar mai puțin tehnici nu au 
împlinit așteptările. Coborîrea a 
solicitat cel mai mult tehnica, în
deosebi la „S“-ul mare și la Dru
mul Albastru. Aici și-au spus cu
vîntul experiența, capacitatea de 
a alege cea mai eficace cale la 
intrarea în „S“, de a evita ateri
zarea în plat la Drumul Albas
tru. Trierea severă este semnifi
cativă. Excepție face Gh. Bălan, 
care după atîția ani de concurs 
ar fi trebuit să știe cum să trea
că de Drumul Albastru. El este, 
însă, timorat de această porțiune 
a traseului și nu înțelege că 
schiorul nu trebuie să aștepte un 
punct dificil, ci să-l preîntîmpi- 
ne. știe de ani de zile care este 
greșeala, și totuși o repetă".

Cîștigînd coborîrea, Cornel Tă
băraș și-a adjudecat și titlul la 
combinata alpină. Deci, trei titluri 
din patru, performanță pentru care

reprezentantul Clubului Sportiv Sina
ia merită calde felicitări.

Clasamentul probei de coborîre 
(Pîrtia Lupului, 2 800 m lungime, 600 
m diferență de nivel, 26 concurenți, 
din care 16 au terminat proba) : 1.
Cornel Tăbăraș (C. S. Sinaia) 2:05,7 — 
campion național pe anul 1968 ; 2. 
Dorin Munteanu (A.S.A.) 2:07,0 ; 3. 
Virgil Brenci (A.S.A.) 2:08,0 ; 4. Kurt 
Gohn (Dinamo) 2:08,8 ; 5. Ion Zan- 
gor (A.S.A.) 2:09,7 ; 6. Constantin 
Bălan (Caraimanul Bușteni) 2:12,4.

Clasamentul combinatei alpine : 1. 
Cornel Tăbăraș 7,40 p — campion 
național pe anul 1968 ; 2. Virgil Brenci 
82,82 p ; 3 Dorin Munteanu 89,54 p.

POIANA BRAȘOV, 3 
(prin telefon). — Timpul 
frumos a atras în ultima 
zi a campionatelor națio
nale de fond numeroși 
spectatori, care au avut 
prilejul să 
două curse 
spectaculoase 
de, în final,
tori merituoși : 
Leampă — care a cucerit 
astfel și al treilea titlu

urmărească 
deosebit de 
și să aplau- 
doi cîștigă- 

Marcela

D. STANCULESCU

Maestrul sportului Cornel Tăbăraș — cel mai bun schior 
„alpin" al țării

Anghel Biriș—cel mai bun săritor cu schiturile
S-a consumat și ultimul act 

al întrecerii seniorilor în proba 
de sărituri speciale. Timpul n-a 
mai fost darnic cu sportivii, ză
pada măruntă și deasă care a 
căzut chiar înaintea începerii pro
bei stînjenind mult pe sportivi, 
maâ ales din punctul de vedere 
al ceruirii, care nu mai cores
pundea cu ceea ce făcuseră în 
dimineața concursului. Reprezen
tantul A S.A. Brașov, Anghel Bi- 
riș, care s-a impus de-a lungul 
actualului sezon, a avut cele mal

frumoase și lungi sărituri, efor
turile făcute în pregătire fiindu-i 
răsplătite cu titlul de campion. 
O impresie bună a lăsat și proas
pătul campion al juniorilor mari, 
Vasile Bîrsan, care a întrecut nu
meroși seniori.

Rezultate tehnice : SENIORI, să
rituri speciale : 1. Anghel Biriș 
(A.S.A. Brașov) 216,7 puncte (51+ 
51,5 m) — campion național pe a- 
nul 1968 ; 2. Vasile Bîrsan (Trac
torul Brașov) 204.9 (46} 50) ; 3.
Marcel Suroiu (A.S.A. Brașov)

187,20 (46+47) ; 4. Ștefan Burețea 
(Tractorul Brașov) 183,9 ; 5. An
drei Bodeanu (Dinamo Brașov) 
178,9: 6. Vasile Mărgineanu (A.S.A. 
Brașov) 176,4 ; JUNIORI MICI : 1. 
Constantin Burcea (Tractorul 
Brașov) 198,1 (47+47,5) ; 2. Gheor
ghe Gerea (Dinamo Brașov) 197,8 
(39+42.5) ; 3. Vasile Moruzan
(Tractorul Brașov) 171,4 (33+32,5) 
— probă disputată vineri după a- 
miază»

— și Nicolae Sfetea.
Așteptată cu viu in

teres, întrecerea celor 47 
de seniori s-a încheiat 
cu victoria mai puțin 
scontată, dar absolut me
ritată, a lui Nicolae Sfe
tea (el a participat ca 
individual, deoarece nici 
acum nu i s-a rezolvat 
cererea de transfer). Due
lul anticipat Petre Dinu
— Gheorghe Cincu nu 
l-a putut desemna pe cîș- 
tigător, mai ales că s-a 
soldat cu un incident 
destul de neplăcut asu
pra căruia vom reveni 
cu alt prilej.

Despre cursa 
lor — nimic 
fiind nevoiți să 
semnăm încă o 
perioritatea
Marcelei Leampă. O men
țiune, totuși, celei de a 
doua clasate, Paraschiva 
Cojocaru, care ne-a do
vedit că la Cîmpulung

Moldovenesc se lucrează 
cu mult spor.

CAROL GRUIA
corespondent principal

senioare- 
deosebit, 
mai con- 
dată su-

absolută a

Rezultate tehnice : SE
NIOARE, 5 km. : 1.
Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov) 20;54 — campioa
nă națională pe anul 
1968 ; 2. Paraschiva Co
jocarii (Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc) 
22:38 ; 3. Adriana Bara- 
baș (Tractorul Brașov) 
22:40 ; 4. Vilma Bogozi
(Dinamo Brașov) 22:42, ; 
S.Lucia Barabaș (Tracto
rul) 22:59 ; 6. Maria Ba
rabaș (Dinamo Brașov) 
23:16 ; SENIORI, 15 km : 
1. Nicolae Sfetea (indivi
dual) 53:54 —campion na
țional pe anul 1968 ; 2.
Petre Dinu (Dinamo Bra
șov) 54:22 ; 3. Gheorghe 
Cincu 
55:19 ;
descu 
55:28 ;
(A.S.A. Brașov) 55:42 ; 6. 
Moise Stolen (A.S.A. Bra
șov) 57:05.

(A.S.A. Brașov)
4. Gheorghe Bă- 

(Dinamo Brașov) 
5. Stelian Drăguș

I

se cere revizuită, în altă parte 
confuzie, pe alocuri o nefirească 
semnare.

Sînt, de pildă, . destul de mulți 
rinii care, dacă după cîteva luni 
și-au văzut încă copiii... campioni 
sfătuiesc (și cît greșesc I) să nu-și 
„piardă timpul la sport". Avem, m^- 
sigur, nevoie de performeri. Dar, nu toți 
pot învinge obstacolele anevoiosului 
drum al afirmării. Să fie acesta, oare, 
un motiv să îndepărtăm copiii de 
exercițiile fizice, de sportul preferat, 
de fapt de această unanim recunos- 
culâ necesitate de a-și fortifica orga
nismul în aerul curat al stadioanelor 
sau în limpezimea bazinelor de înot ?

Uneori, oamenii maturi sînt și ei tri
butari nemijlociți ai acestei mentalități. 
Ei cred că timpul lor a trecut, că la 
35 sau 40 de ani pot să scoată 
exercițiul fizic și sportul din progra
mul cotidian. Alții se autojustifică: sîn
tem extrem de ocupați. Și atunci, să 
se renunțe tocmai la ceea ce poate 
da forfa necesară pentru o astfel de 
intensă activitate profesională ? Am 
putea aminti o lungă listă cuprinzînd 
nume de savanți, academicieni, perso
nalități din lumea științelor și artelor 
care își încep ziua cu exerciții de gim- -- - _ )rac_ 

ie-ar
fi să le urmăm exemplul ?

Tn pofida unor cifre reale
atestă prezenta femeii în _____
sportivă organizată, sînt încă multe de 
făcut în această direcție. De regulă, 
aceleași motivări privind complexitatea 
sarcinilor profesionale și — în plus — a 
treburilor casnice

Și așa uităm că exercițiile fizice și 
sportul sînt cele mai tonifiante medi
camente, că ele — în baza unor repe
tate experimente și a unor solide fun
damentări științifice — sînt recoman
date tuturor.

A venit primăvara I Sîntem așteptați 
la întîlnirea cu farmecul stadionului...

carp 
activitatea

Dan GARLEȘTEANU

Incepînd de mîine in sportul

JURNALUL
IOLANDEI BALAȘ

® Unde se sfîrșește talentul, unde începe 
munca

® Dacă toți arbitrii din lume ar fi italieni

® La Bayreuth și la Roma nu se aplaudă...

I



„Cupa F. R. H.“

hH
La Cluj și Tg. Mureș au 

luat sfîrșit) ieri turneele fi
nale ale „Cupei F.R.H.". Vic
toriile în această importantă 
competiție a handbalului 
nostru au revenit echipelor 
UNIVERSITATEA CLUJ — 
la băieți și UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI — la 
fete. Deci, felicitări studen
ților !

CLUJ, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Nu exa
gerăm cîtuși de puțin atunci 
cînd spunem că spectatorii 
clujeni au părăsit duminică 
dimineața Sala sporturilor 
satisfăcuți din toate punctele 
de vedere. în primul rînd, 
pentru că echipa lor favorită, 
Universitatea, pe care au în
curajat-o tot timpul (e adevă- 
,rat, nu întotdeauna eu de
plină obiectivitate) a Cîști- 
gat trofeul. Este, din multe 
puncte de vedere, o victorie 
meritată și, mai ales, bineve
nită pentru această forma
ție tînără cu certe posibili
tăți de progres în viitor.

Al doilea motiv de satisfac
ție. atît pentru spectatori cit 
și pentru tehnicienii prezenți,
l-a  constituit desfășurarea în 
sine a turneului, care în fie
care din cele trei zile le-a 
oferit prilejul de a urmări 
partide echilibrate, în cadrul 
cărora victoria a fost aprig 
disputată.

Ultima etapă a programat 
două jocuri decisive pentru 
stabilirea clasamentului final, 
în ciuda acestui fapt, ambele 
întîlniri au fost mai puțin 
dinamice decît cele din zilele 
anterioare.

în primul meci, UNIVER
SITATEA CLUJ, întîlnind pe 
POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
a obținut victoria cu scorul 
de 26—15 (11—10). Clujenii 
au reușit să se impună doar 
în repriza secundă, cu toate 
că adversarii lor au prezen
tat o formație cu multe ele
mente tinere. Au înscris: Oană 
(10), Darai (6), Roth (3), Reich
(3) , Panțiru (3), Șpec (1) — 
pentru Universitatea, Guneș
(4) , Fendler (4), Fintea (2), 
Schon (2), Sauer II (2) și 
Oprescu (1) — pentru Poli
tehnica Timișoara. A arbitrat 
P. Cirligeanu (București).

în cel de al doilea joc (ul
timul al turneului), STEAUA 
a învins pe DINAMO BACĂU 
cu 24—21 (13—11). în ciuda 
faptului că s-au înscris 45 de 
goluri, meciul ar putea fi 
numit „al ratărilor", ambele 
formații risipind o sumede
nie de ocazii dintre cele mai 
favorabile. Au înscris: Gruia
(5) , Iacob (5), Oțelea (4), Go
ran (3), Marinescu (2), Po
pescu (2), Cristian (2) și Ro- 
șescu (1) — pentru Steaua, 
Pop (6), Horobăț (6), Paras- 
chiv (6), Cervenca (2) și Stă- 
nescu (1) — pentru Dinamo 
Bacău. A arbitrat V. Peien- 
ghian (București).

Clasament final al „Cupei 
F.R.H." la băieți : 1. UNI
VERSITATEA CLUJ 5 p; 2. 
Steaua 4 p; 3. Dinamo Ba
cău 3 p; 4. Politehnica Timi
șoara 0 p.

Călin ANTONESCU

TG. MUREȘ, 3 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Mediocritatea
continuă
să troneze...

Șl în etapa de ieri, evoluția 
voleibaliștilor și voleibalistelor 
din echipele noastre diviziona
re A s-a menținut sub califica
tivul „satisfăcător". Jocurile de 
duminică, de la care așteptam 
un plus de calitate, au indicat 
însă același neplăcut „stătu 
quo" consemnat în toate săptă- 
minile din urmă. E oare o so
luție să... nu mai sperăm ? Nu 
credem...

Dar, să vedem, pină una alta, 
rezultatele:

DIVIZIA A

I.C.F.  București — Viitorul 
Bacău (m) 3-1 (-11, 8, 11, 8). 
Studenții, manifestînd o formă 
ascensională, demonstrată de 
altfel și în partida cu Steaua, 
au acționat cu hotărîre. După 
un prim set in care oaspeții au 
fost mai greu de oprit, icefiștii 
și-au revenit și s-au impus cu 
fermitate. Ceea ce a contribuit 
în mare măsură la obținerea 
victoriei a fost eficacitatea ata
cului, promptitudinea blocaju
lui, precum și jocul bun din 
linia a doua. Viitorul a „căzut" 
după setul prim, mai ales din 
cauza faptului că Rednic nu a 
Corespuns. A fost o partidă de 
nivel tehnic mediu. S-au re
marcat Bărăscu, Chirițoiu, Du
mitrescu și Hupoiu (I.C.F.), Mo- 
șescu și Vasile (Viitorul). (A. B.)

Petrolul Ploiești — Steaua 
București (m) 1—3 (—11, 4, —3, 
—13), după 64 de minute de joc, 
în care ambele echipe au acti
vat mult sub posibilitățile lor. 
Blocajul mai bun al oaspeților 
Și preluările defectuoase ale 
ploieștenilor au hotărît succe
sul Stelei. (ST. IONESCU — 
coresp.). 

în primul meci al reuniunii 
finale, TEXTILA BUHUȘI 
(revelația acestui turneu) a 
întrecut cu 12—10 (9—3) for
mația LICEULUI NR. 4 TI
MIȘOARA. De această dată, 
textilistele s-au organizat mai 
bine în apărare, iar în atac 
au creat deseori breșe în dis
pozitivul timișorean. Au mar
cat t Rada Șerban (6), Elena 
Pădureanu (3), Ingeborg Seid- 
ler (2), Elena Asevoaie (1) — 
pentru Textila Buhuși, Au
rora Onodi (3), Anca Stur- 
zinger (3), Aurora Crișan (1), 
Suzana Prack (1), Paraschiva 
Wild (1), Gorița Gorilov (1)
— pentru Liceul nr. 4 Timi
șoara. A arbitrat VI. Cojo- 
caru (Craiova).

în a doua partidă : UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI
— RULMENTUL BRAȘOV 
10—8 (7—3). Și de data a- 
ceasta, bucureștencele și-au 
pus cu succes în valoare ca
litățile tehnice și tactice, 
reușind să domine din pri
mul pînă în ultimul minut 
de joc. Au înscris: Doina 
Furcoi (7), Maria Nicolae (2) 
și Aurora Szoke (1) — pentru 
Universitatea București, Ha- 
nelore Stamm (4), Georgeta 
Prundaru (2), Maria Pepene 
(1), Hanni Allies (1) — pen
tru Rulmentul Brașov. A ar
bitrat M. Gredeușan (Tg. 
Mureș).

Clasamentul final al „Cu
pei F.R.H." la fete: 1.
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 6 p; 2. Textila Bu
huși 4 p; 3. Liceul nr. 4 Ti
mișoara 1 p; 4. Rulmentul 
Brașov 1 p.

Gh. RANGU

Campionatul de hochei pe gheață 

Steaua a învins Dinamo în turui al III-lea

Etapa a Vil-a a turului trei 
al campionatului republican de 
hochei pe gheață, desfășurată 
ieri, a programat partide im
portante pentru configurația cla
samentului înaintea manșei de
cisive, turul patru și ultimul, 
care va începe la 18 martie. 
Echipele au furnizat jocuri aprig 
disputate.

GEOLOGII S-AU DETAȘAT
Derbiul codașelor, desfășurat 

ieri dimineață între Petrol Geo
logie București și Avîntul 
Gheorghieni (revelația actualu
lui tur), s-a încheiat cu victo
ria studenților, la capătul unui 
joc de factură inferioară. Cuce
rind cele două puncte, bucureș- 
tenii s-au desprins de principa
la lor adversară, Tîrnava Odor- 
heiul Secuiesc. Rezultat: 5-1 
(2-0, 2-1, 1-0) pentru Petrol Geo
logie. Au marcat: Sgîncă II (3), 
Mihăilescu (2) pentru învingă
tori și Vereș pentru învinși.

EGALITATEA PERSISTA
După ce în primele două tu

ruri și-au împărțit victoriile, 
iar înaintea întîlnirii de ieri se 
aflau la egalitate de puncte în 
clasament, Avîntul M. Ciuc și

cita oară ?) atacul băcăuanilor,Blocajul icejist respinge (a efectuat de astă dată de Vasile

Alumina Oradea — Dinamo 
București (m) 1—3 (—3, —6, 15, 
—4). Oaspeții au jucat cu de
zinvoltură, cu excepția setului
3, în care au fost depășiți de 
elanul gazdelor. (P. LORINCZ- 
coresp.).

Farul Constanța — Politehni
ca Galați (m) 2—3 (—13, —3, 7,
4, —3). Oboseala și lipsa Unui 
jucător de rezervă de valoarea 
titularilor la constănțeni au fă
cut ca aceștia să piardă ieri 
un meci în care erau pe punc
tul de a înregistra o mare sur
priză. (L. BRUCKNER-coresp.).

Celuloza Brăila — Rapid 
București (rti) 1—3 (7, —7, —9, 
—5). Surprinși inițial de vigoa
rea atacului Celulozei, rapidișhi 
s-au regăsit însă în continuare 
și au cîștigat destul de comod. 
(N. COSTIN-coresp. principal).

Tractorul Brașov — Minerul 
B. Mare (m) 3-1 (9, 12, -11, 2). 
Joc slab de ambele părți. Vic
torie meritată a localnicilor, 
care au avut mai mult inițiati
va. (L STANCA-corcsp.).

C.P. București — Medicina 
București (f) 3—1 (4, 1, —11, 10). 
Meci de factură tehnică mo
destă, presărat cu numeroase 
greșeli de amîndouă părțile. 
Cîștigătoarele au acționat mai 
bine în primele două seturi. în 
cel de al treilea, ele au slăbit 
ritmul, iar studentele au prins 
aripi, cucerind pe merit acest

ÎN ETAPA A ll-a

Scoruri strînse și
Progresul — Rapid 3—0 (3—0). 

Cele două formații au furnizat 
un joc anost, dezlinat, presărat

Doi dintre înaintașii echipei Steaua încearcă să protejeze 
balonul și, implicit, să-l păstreze... Fază din meciul Steaua — 

Dinamo (6—3)
Foto: V. BAGEAC

Agronomia Cluj n-au putut nici 
de astă dată să stabilească ierar
hia dintre ele. Confruntarea 
acestor echipe, care luptă pen
tru locul 3 în clasamentul final, 
a fost o întrecere agreabilă, 
interesantă și prin evoluția sco
rului: min. 12 — Otvfis (Agrono
mia) ; min. 17 — G. Cozan 
(Agronomia) ; min. 18 — Antal 
(Avîntul) ; min. 24 — I. Szabo 
(Avîntul); min. 26 — I. Szabo 
(Avîntul) ; min, 29 — A. Cozan 
(Agronomia) ; min. 30 — Gali 
(Agronomia); min. 32 — G. Co
zan (Agronomia) ; min. 33 — 
Mihoc (Avîntul) ; min. 35 — An
tal (Avîntul) ; min. 43 — G. Co
zan (Agronomia); min. 49 — 
Csiszer (Avîntul). Rezultatul de 
egalitate, 6-6 (1-2, 4-3, 1-1), re
flectă în mod just raportul de 
forțe de pe teren.

MIZA: NU TREBUIE
SA ÎNLĂTURE SPORTIVITA

TEA
Așteptat cu viu interes, me

ciul vedetă dintre Steaua și 
Dinamo, aflate în cursa pentru 
titlu, a deziluzionat în prima 
si ultima repriză, cînd au a- 
bundat duritățile excesive. To
nul l-au dat dinamoviștii, care 
de la primul angajament au a- 
buzat de atacuri neregulamen
tare la mantinelă, bodicecuri în 
atac, terminate adesea cu 
schimburi de crose și, chiar, 
pumni. La înăsprirea spiritelor 
a contribuit și publicul care, in
citat de duritățile comise, a 

set. Medicinistele au luptat cu 
ardoare și în setul 4, dar efor
tul depus anterior și-a spus 
cuvîntul... S-au remarcat: Co
vaci, Florea și Ionescu (C.P.B.), 
respectiv Ceamurian si Klein. 
(DUMITRU CRISTACHE).

Universitatea Craiova — Uni
versitatea Cluj (f) 0—3 (—11,
—9, —12). Victorie deplin me
ritată a dujeneelor. Gazdele 
s-au prezentat sub orice criti
că. Astfel, ele ar fi pierdut ori
cum, chiar și fără ajutorul ar
bitrilor M. Bolintineanu și VI. 
Chislin (București), care au 
condus cu greșeli, favorizîn- 
du-le pe clujence. (C. BALIȚA- 
eoresp.).

Farul Constanța — Drapelul 
roșu Sibiu (f) 3—1 (8, 6, —10, 
10).

C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași (f) 1—3 (-8, 13, -9, —13), 
victorie realizată în 86 de mi
nute de către ieșence, net su
perioare gazdelor, care și-au 
dezamăgit suporterii. (I. IO- 
NESCU-coresp. principal).
REZULTATE ÎNREGISTRATE 

ÎN DIVIZIA B...

...în prima etapă a returului :
MASCULIN : Pedagogic Tg. 

Mureș — Ind. sîrmei C. Turzii 
3-0 (6, 6, 13), C.S.U. Oradea- 
Cooperatorul Șimleul Silvaniei 
3—2 (9, 13, —12, —11, 10), A.S.A. 
Sibiu — Progresul Suceava 3—0 
(13, 14, 9), C F.R. Cluj - Poli
tehnica Cluj 2—3, Electropute- 

aruncat pe teren cu bulgări de 
zăpadă și bucăți de crose. în 
repriza a IlI-a Dumitraș și 
Pană au lovit cu crosele pe 
spectatorii veniți la mantinelă, 
în asemenea condiții, arbitrii 
N. Turceanu și M. Hușan au 
dictat 49 de minute de penali
zare pentru Dinamo și 10 pen
tru Steaua. Stăpînirea de sine 
și maturitatea în joc au adus 
steliștilor o victorie meritată 
cu 3—1 (1—0, 2—1, 0—0) prin 
punctele realizate de Ionescu 
(2) și G. Szabo. De la Dinamo 
a marcat Ștefan.

Traian IOANIȚESCU

Crosul face parte din catego
ria acelor sporturi care nu 
caută să-și ascundă asprimea 
sub paravanul unei estetici ipo
crite. El este, ca și ciclismul, 
spre pildă, de o franchetă nu
dă. avertizîndu-și de la început 
practicanta că-i așteaptă trasee 
drastice, piste acoperite cu noroi 
și zăpadă, biciul ploii și al la- 
poviței. Crosul este un examen 
al voinței și al bărbăției, în ul
tima instanță — al maturității 

re Craiova — Gloria Arad 3—0 
(2, 7, 7), înainte Timișoara — 
Universitatea Timisoara 3—2 
(12, —12, 0, —12, 14), Politeh
nica Timișoara — Creația Bra
șov 3—0, Știința Petroșeni — 
Universitatea Craiova 3—1 (4, 
10, —8, 7), Progresul București 
— Semănătoarea București 3—0 
(4, 8, 6), Construcții București— 
Medicina București 3—2 (—13, 
12, 13, —11, 11), Dacia Brăila— 
Universitatea București 2—3 
(—5, 14, —13, 12, —12), Politeh
nica Brașov — Politehnica Iași 
3—1 (5, 6, —10, 6) ;

FEMININ : Universitatea Ti
mișoara — Sănătatea Arad 3—0 
(4, 5, 10), Corvinul Deva — Me
dicina Tg. Mureș 3—2 (12, 7, 
—7, —13, 11). Medicina Cluj — 
Liceul „N. Bălcescu" Cluj 3—1, 
Șc. sp. Oradea — C.S.U. Ora
dea 3—2 (5, —6, 12, —10, 4), 
Șc. sp. Constanța — Voința M. 
Ciuc 3—0 (9, 3, 5), I.C.F. Bucu
rești — FI. roșie București 3—1 
(—11, 13, 6, 13), Știința Găești— 
Sănătatea Tîrgoviște 3—1 (—13, 
7, 12, 7), Politehnica Brașov — 
Tricotajul Brașov 3—2 (11, 15, 
—9, —10, 16), Progresul Bucu
rești — Universitatea București 
3—1 (—14, 7, 2, 7), Viitorul
București — A.S.E. București 
3—0 (10, 8, 13), Politehnica
Galați — Universitatea Iași 
1—3 (_o. —13, 8, -10). Ceah
lăul P. Neamț — Șc. sp. Bacău 
3—0 (4, 4, 6).

A „CUPEI DE IARNĂ“ 

multe... eliminări!?! 
cu obstrucții și durități. A cîști
gat Progresul, printr-o lovitură 
de picior de pedeapsă transfor
mată de Viorel Ghica.

Grivița Roșie — Farul 14—8 
(5—8). Jucătorii celor două e- 
chipe ne-au oferit o primă re
priză de rugby agreabil. După 
pauză, însă, sportivii de'la Fa
rul evident obosiți și după jocul 
de vineri, cu Constructorul, n-au 
mai putut răspunde ritmului 
impus de campionii țării. Rea
lizatori : Moldoveanu și Balcan 
— cite o încercare, Țlbuleac — 
două lovituri de picior de pe
deapsă, Irimescu — o transfor
mare, respectiv Zamfirescu — 
o încercare transformată și o 
lovitură de picior de pedeapsă.

Steaua — Dinamo 6—3 (6—0). 
Cap de afiș al etapei a Il-a a 
competiției, acest meci a plăcut 
foarte mult prin varietatea de 
procedee tehnice, prin ritmul 
susținut și, mai ales, prin spor
tivitatea cu care au abordat 
jocul ambele echipe. Steaua s-a 
impus — și și-a concretizat a- 
vantajul — în special prin 
aportul liniei a IlI-a: Ciobănel, 
Băltărețu și Prosi. Au marcat: 
Durbac — o lovitură de picior 
de pedeapsă și Băltărețu — o 
Încercare pentru Steaua și Cra- 
ioveanu — o lovitură de picior 
de pedeapsă pentru Dinamo.

Constructorul <— Gloria 6—6 
(6—0). A fost o partidă plăcută 
ca spectacol, în special datorită 
aiurii vioaie în care s-a jucat. 
Au înscris Vlădescu (încercare) 
și Popescu (lovitură de picior 
de pedeapsă) pentru Constructo
rul, respectiv Naca (două lovi
turi de picior de pedeapsă).

★
în încheiere, semnalăm un fapt 

puțin îmbucurător. In această e- 
tapă au fost eliminați nu mai 
puțin de 9 jucători: Cezar de 
la Rapid, Constantinescu șl 
Buzoianu (Progresul), Mihai 
(Grivița Roșie), Doiciu, Tomes- 
cu, Bercu și Sirbu (Farul) și 
Marin (Constructorul). Fără co
mentarii...

DAN LUCESCU — 
corespondent

atletice. Frumusețea crosului 
este inegalabilă prin sincerita
tea lui și faptul că alergarea de 
„country" se bucură în întreaga 
lume de o imensă popularitate 
nu-i poate nedumeri decît pe 
aceia care n-au avut curiozita
tea (sau curajul!) de a fi spec
tatorii acestei întreceri fără pe
luze, fără tribune, fără fotolii 
de orchestră, dar cu imens de 
mult SPORT in ea 1

Reuniunea de duminică dimi
neață, de la Pitești, menită să 
verifice stadiul de pregătire a 
alergătorilor noștri și — tot
odată — să definitiveze echi
pele care ne vor reprezenta în 
competiția balcanică, a întrunit 
toate atributele genului.

DECORUL — o „babă" moho- 
rîtă, care a ținut să-și serbeze 
la 3 martie onomastica; TRA
SEUL — dur, excluzînd orice 
intenție de promenadă; PARTI
CIPAREA — selectă, fără nici 
o absență notabilă și, în sfîr
șit, MIZA — participarea la a- 
propiatele întreceri de la Istan
bul.

Pe o buclă de o mie de me
tri, concurența s-au întrecut 
fără menajamente, cum se in- 
tîmplă în crosurile adevărate. 
Junioarele au oferit o cursă pal
pitantă (fiind beneficiarele 
dreptului — și obligației — des
chizătoarelor de pîrtii) cu o so
sire „la fotografie". Cursa ju
niorilor, cu caracter internațio
nal, s-a bucurat de prezența a 
trei excelenți tineri bulgari, 
ceea ce a alimentat ambițiile și 
a făcut cu atît mai prețioasă 
victoria reprezentantului nos

Reluarea campionatului fe
minin de baschet a fost mar
cată de o etapă agitată, care 
ne-a oferit trei (din cinci) 
partide echilibrate, încheiate 
cu scoruri strînse. De remar
cat victoria neașteptat de 
grea a Rapidului (45—44), 
echipă aflată pe locul doi în 
clasament, în fața Progresului 
București, care luptă să evite 
retrogradarea I

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— I.C.F. 65—45 (38—17). Cam
pioanele au realizat cea de 
a noua victorie consecutivă cu 
multă ușurință într-o partidă 
în care s-au dovedit mai 
mature și superior pregătite 
față de adversarele lor. Apă
rarea agresivă (o notă bună 
pentru echipa lui Grigore 
Costescu) și verva deosebită 
a terțetului compus din Sanda 
Dumitrescu, Cornelia Gheorghe 
și Ecalerina Vogel au asigu
rat Politehnicii încă din pri
mele minute diferența de 
puncte necesară unui succes 
comod.

Studentele de la l.C.p. au 
depus multe eforturi pentru 
a stăvili ofensiva adversă.

SPORTUL Șl MUZICA
Săptămîna, care debutează cu promisiuni de primă-, 

vară intr-un ciob albastru de cer, e săptămîna muzicii 
ușoare, datorită festivalului și concursului internatio
nal de la Brașov. Muzica aceasta, pe care sportivii de 
pretutindeni au îndrăgit-o și continuă să-i fie atașați, 
este și ea, intr-o oarecare măsură, sportivă, li conferă 
caracterul de sportivitate concursurile, competițiile, fes
tivalurile — naționale și internaționale — care repetă, 
la o scară gigantică, înfruntarea de odinioară a cîntăre- 
ților de pe Wartburg. Brașovul, prin zidurile vechii lui 
cetăți și prin căciula țuguiată a masivului 7 împa, 
in jurul căruia ceața și norii împletesc mereu cununi 
vaporoase, e chemat parcă să accentueze Și cu decorul 
său asociațiile cu întrecerea trubadurilor medievali.

Trubaduri sînt, de fapt, și cântăreții de muzică ușoa
ră contemporani. Niște trubaduri bizari, în frac și joben, 
care voiajează în avion și automobil, cunosc perfect 
funcționarea instalațiilor de amplificare electro-acustică 
și procentele datorate impresarilor însărcinați cu lan
sarea și administrarea veniturilor lor. Asta nu înseam
nă însă că melodiile cu care cutreieră țările și conți 
nentele ar fi întotdeauna lipsite de poezie. Uneori, ei 
le adaugă chiar un strop de umor, care nu dă greș nicio
dată ; de cele mai multe ori cîntecele lor mîngîie o 
amărăciune, refac curajul și încrederea în viață. Tocmai 
aici, în această virtute stenică, muzica — în cazul de 
față muzica ușoară — se întilnește cu sportul.

Dacă Jocurile Olimpice din vremea noastră au înscris 
în programul lor și manifestări de artă, muzică, poezie 
și dans, strălucit afirmate la Tokio, aceasta s-a făcut 
dintr-o străveche înfrățire dintre sport și artă, dintre miș
care și ritm, dintre armonia fizică și cea spirituală. în 
veacul al V-lea înaintea erei noastre, Pindar se bucura 
la Theba de mari onoruri; versurile Olimpicei a Vl-a 
din vechea Eladă erau gravate cu litere de aur în mar
mura templelor; pasionata dragoste pentru jocuri a 
grecilor de odinioară se îngemăna necontenit cu dra
gostea de scenă, coruri, muzică și dansuri; întrecerile 
olimpice, phytice, nemeiene sau istmice slăveau, pe în
vingători prin imnuri acompaniate de chitarele vremii, 
fiindcă ideea de victorie avea un puternic echivalent 
estetic. Jocurile sportive și întrecerile de forță aflau în 
muzică un însoțitor firesc, o completare armonioasă: 
în fața vieții, puterea lipsită de gingășia simțirii în
seamnă de cele mai multe ori slăbiciune ; fără gingășia 
aceasta a simțirii, chiotul de bucurie al celui care trium
fă se preface intr-un țipăt sălbatic și primitiv.

Uneori, organizatorii Jocurilor Olimpice moderne au 
apelat la compozitori renumiți pentru cite un imn sau 
marș: e o reminiscență a tradițiilor instaurate de epoca 
depărtată a lui Pindarl Din păcate, muzica folosită la 
exerciții, în manifestări, la marile serbări sportive este 
încă aproximativă și cu totul întîmplător aleasă, de a- 
tîtea ori inadecvată scopului urmărit. Oare C.N.E.F.S. are 
un consilier muzical avertizat 1 Au cluburile sportive 
specialiști în acest domeniu ? Nu există, deocamdată. 
așa ceva (în afară de cite un corepetitor, pe ici, pe co
lea), fiindcă nu s-a format încă adevărata conștiință a 
rolului muzicii în activarea energiilor psihice și fizice 
ale sportivilor.

Și, fiindcă sîntem chiar in săptămîna festivalului in
ternațional de la Brașov, este locul să arăt că simpatia 
nutrită de sportivi îndeosebi pentru muzica ușoară, de
rivă din faptul că acest fel de muzică, prin ritmurile, 
pulsația, veselia și căldura ei lesne comunicabilă îi an
trenează pe jucători, le multiplică elanurile interioare 
și, poate, îi face chiar și mai subtili, mai nuanțați.

Ce-ar fi ca responsabilii sportului românesc să se o- 
cupe consecvent de felul, natura, calitatea muzicii care 
acompaniază, susține — stirnește în cursul antrenamen
tului și în arenă, deopotrivă — performanțele sportivi
lor noștri ?

tru, Întrecerea senioarelor a pus 
parafă oficială dedesubtul unei 
ierarhii, altminteri cunoscută. 
In sfîrșit, alergarea așilor i-a 
încercat pe marii maeștri ai 
crosului, permițîndu-i lui Ion 
Rusnac o foarte frumoasă, 
și meritată, biruință.

Deși în cros cronometrele 
sînt relative și practic se folo
sesc doar pentru statisticile per
sonale ale antrenorilor, se poa
te aprecia că atleții noștri de
țin un cuantum mulțumitor de 
pregătire. Timpul lui Rusnac, 
raportat la dificultatea traseului 
străbătut de zece ori, este în 
măsură să ne facă optimiști.

Valeriu CHIOSE

REZULTATE TEHNICE
JUNIOARE (1 000 m) : 1. Mariana 

Filip (Șc. sp. Roman) 3:28,2, 2.
Cornelia Neagu (Șc. sp. Roman) 
3:28,4, 3. Maria Luca (C.S.O. Iași) 
3:28,6, 4. Maria Llncă (Met. Bucu
rești) 3:34,0, 5. Maria Cslsar (Trac
torul Tg. Secuiesc) 3:40,6, 6. Vio
rica Recu (C.S.Ș. Buc.) 3:43,0 ; 
JUNIORI (4000 m) : 1. Ion Dima 
(Met. Buț.) 13:32,4, 2. Petcu Ior- 
danov (Bulgaria) 13:38,0, 3. Petre 
Lupan (Met. Buc.) 13:51,8, 4. A- 
lex. Negescu (C.S.O. Pit.) 14:03,0,
5. Dinu Ivanov (Bulgaria) 14:03,2,
6. Mircea Ionescu (Șc. sp. Roman)
14:16,0 ; SENIOARE (2000 m) : 1. 
Viorica Gabor (I.C.F.) 7:08,0, 2. E- 
iisabeta Bucur (Constr. Buc.) 
7:27,8, 3. ludith Szacacs (I.C.F.) 
7:46,6, 4. Angela Hai ea (St. r. 
Brașov) 7:55,8, 5. Ana Iacob
(C.S.M. Cluj) 7:56,6, 6. Maria
Gheorghe (Met. Buc.) 8:13,4 ; SE
NIORI (10 000 m) : 1. Ion Rusnac 
(Steaua) 34:31,2, 2. Nlc. Mustață 
(Dinamo Buc.) 34:48,6, 3. Ilie Cio- 
ca (Metalurgistul Cugir) 35:22,2,
4. Ion Iprdache (Dinamo Buc) 
35:49,6, 5. Nio. Ion (Rapid Buc.) 
36:07,0, 6. Ovldiu Lupu (Steaua) 
36:17,0.

S-a reluat campionatul Seminin 

un pas de înfrîngere 
în fața Progresului!
Mijloacele lor tehnice au fost 
însă insuficiente. în plus, ata
cul icefistelor nu a contat 
decît pe strădaniile Rosemariei 
Mihalca (23 puncte), coșgete- 
ra partidei. Au condus corect 
A. Berger (Buc.) și G. Dutka 
(Oradea).

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 45—44 
(14—22}. Nu a lipsit mult ca 
echipa feroviară să părăsească 
terenul învinsă. în prima re
priză, Progresul a condus per
manent, cu 8—10 puncte. Dar 
după pauză, Geta Ivanovici și 
mereu tînăra Eva Ferencz au 
fost pe tot terenul, trăgînd 
după ele întreaga echipă. Ra
pidul a reușit să egaleze, după 
care, în ultimul minut, scorul 
îi era favorabil cu 45—41. 
Baschetbalistele de la Progre
sul au revenit, însă, în mod 
cu totul surprinzător (dacă nu 
ratau a aruncare liberă pu
teau chiar să egaleze) pînă la 
44—45. Apoi, o ultimă încer
care reușită a lui Nicolae. 
Prea tîrziu, însă, deoarece ar
bitrii M. Tănăsescu și V. Bor- 
deianu (care cu excepția unor 
greișeli comise în final s-au 
achitat bine de sarcina lor) 
anunțaseră sfîrșitul partidei. 
(O. Andronic-coresp).

CONSTRUCTORUL BUCU

George SBÂRCEA

Competiția feminină de tenis 
„Cupa 8 Martie" — organizată de 
federația de specialitate — se 
află în plină desfășurare. La a- 
ceastă întrecere participă jucă
toare de lă Steaua, Dinamo, 
U.T.A., Politehnica Cluj, Steagul 
roșu Brașov, Progresul Buc., Mu
reșul Tg. Mureș, Școala sportivă 
nr. 2, Institutul Politehnic Bucu
rești șl Construcții. Dintre me
ciurile disputate, două merită a 
fi menționate : Felicia Bucur (St, 
r. Brașov) — Ioana Bădin (Dina
mo) și Vera Ruzici (Dinamo) — 
Irina Viziru (Steaua).

Rezultate tehnice, turul I : F, 
Bucur — I. Bădin 6—1, 6—0, V, 
Ruzici — I. Viziru 6—3, 6—3, M. 
Stănoiu (Șc. sp. 2) — A. Dinescu 
(Construcții) 6—4, 6—3, V. Balaș 
(Steaua) — I. Micu (St. r. Bra
șov) 6—1, 6—0, J. Boboc (Progre
sul) — C. Klahre (Construcții) 
6—1, 6—2, A. Kun (Politehnica 
Cluj) — D. sotirlu (Construcții) 
6—0, 6—2, L. Cobzuc (Șc. sp. 2) — 
A. Role (Inst. Pollt. Buc.) 6-0, 
6—0, R. Genzinger (U.T.A.) —
M. Simionescu (Dinamo) 5—6, 6—5, 
6—5, E. Cotuna (Șc. sp. 2) — M. 
Hagiu (Dinamo) 6—1, 6—3, A. 
Călina (Șc. sp. 2) — V. Faur 
(U.T.A.) 6—0, 6—1, A. Verone 
(Progresul) — C. Turea (Steaua) 
6—2, 8—6, A. Floreșteanu (Șc. sp. 2) 
— V. Breda (Tg. Mureș) 6—1, 
6—2, V. Dudaș (Tg. Mureș) —
S. Code (Steaua) 6—3, 6—1 ; turul 
II: A. Călina — C. Bădin (Dina
mo) 6—3, 6—0, E. Cotuna — A. 
Cîrnaru (Dinamo) 6—4, 6—1, F. 
Bucur — A. Floreșteanu 6—0, 6—0.’

Jocurile continuă azi, de la 
ora 8.30 șl 17.30.

C. PUFU—coresp.

REȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 42—38 (20—21). Partidă 
aprig disputată, dai la un 
nivel scăzut. Jucătoarele am
belor echipe au comis multe 
greșeli de tehnică și au ratat 
numeroase situații favorabile. 
Voința a condus cu 12—8, 
14—9, pentru ca apoi baschet
balistele de la Constructorul 
să se afle în avantaj: 20—14. 
Sfîrșitul primei reprize găse
ște, însă, tot formația Hane- 
lorei Spiridon cu un punct 
în plus (21—20). La reluare. 
Constructorul a condus aproa
pe în permanență, e drept la 
diferente minime, dar în pen
ultimul minut tabela de mar
caj indica egalitate : 3,Ș---88. 
Cu un ultim efort, N. Ionescu 
și I. Roseti au adus în final 
victoria formației lor. Compe
tent arbitrajul lui C. Dinescu 
și Al. Dănilă (Buc.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
VOINȚA BRAȘOV 42—39 
(20—15). întîlnire viu dispu
tată, presărată cu numeroase 
faze spectaculoase. Studentele 
au condus în permanentă, 
reușind în final să păstreze 
un avantaj de 3 puncte. iN. 
Todoran-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — MU
REȘUL TG. MUREȘ 58-41 
(23—18).
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Rezultatul de egalitate Poli“ s-a calificat greuli

0—0)

JI

Grație regulamentului
Datorită unui penalti,

în minutul... 102!

Invingînd pe Metalul,
Dinamo București
continuă

la Tg.

T. TOHĂTAN, 
coresp principal

nostru), 
ai Pro- 
ușurați. 
„smuls* 
de mi-

de tehnicitate, 
mai bun om de pe te- 

Popa, portarul timișore-

ST. CONSTANTINESCU 
coresp. principal

78), Iancu,3—0
2—2
1—1
1—3
1—4 
0—1
1—2
1—2 (întrerupt în 

min. 60)

marcat : Cotormanl (min.
28) și Dobîndă (min. 

pentru Politehnica

R. MUNTEANU-coresp.

REZULTATE TEHNICE
Dinamo Obor — Rapid
T.U.G. București — A.S.A. Tg. Mureș 
Marina Mangalia — Politehnica Timiș. 
Vagonul Arad — Steagul roșu 
Metalul București — Dinamo București 
Chimia Făgăraș — Steaua
Chimia Suceava — Farul
C.S.M. Sibiu — F. C. Argeș 
Politehnica lași — U.T.A.
Ancora Galati — C.F.R. Timișoara 
Metalul Tîrgoviște — Progresul Buc 
Minerul Baia Mar,? — Univ. Craiova 
Progresul Brăila — Dinamo Bacău 
Crișui Oradea — Petrolul Ploiești 
Victoria Tg. Jiu — Universitatea Cluj 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc — Jiul

0-1)
1-1)

Deținătoarea „Cupei" 
• a avut emoții

FĂGĂRAȘ, 3 (prin telefon). 
Un număr record de specta
tori (peste 7 000) au asistat la 
întâlnirea dintre echipa lo
cală și deținătoarea trofeu
lui. Jucătorii Chimiei, în ma
joritate foarte tineri, au fă
cut față cu succes redutabilei 
echipe’ militare. Au învins 
oaspeții, datorită îndeosebi 
rutinei. Steaua nu a jucat la 
valoarea ei, o bună parte 
din meci apărîndu-se în 
8—9 oameni. Publicul a fost- 
nemulțumit de jocul dur al 
lui ...Vojnea Și Dumitru Nico- 
lae. Au înscris i Soo (min. 5) 
și Voinea (min. 48) pentru 
Steaua și Feher (min. 46) 
pentru- Chimia.

Foarte slab — arbitrajul 
lui Ion Soos (Tg. Mureș).

CHIMIA FAGARAȘ: Nanu 
(min. 73 Suciu), Armeanu, 
Seckeli, Dumitrescu, Nacu, 
Libeg, Filip, Lechiță (min. 65 
INițu), Feher, Boantă, Drăgoi.

STEAUA I Haidu — Sătmă- 
reanu, Dumitru Nicolae, Hăl- 

Popescu 
Voinea, 

S.

gol înscris de ultimul. în min. 
49, un atac supranumeric al 
gazdelor îl pune pe Fiilop in 
poziție de șut și mingea se 
oprește în poarta lui Vasiles
cu. în plină dominare a gaz
delor (miri. 83), Martinovici 
este deschis în adîncime, face 
o cursă spectaculoasă și majo
rează scorul la 3-—1.

Raport de cornere : . 1-5—1 
pentru Minerul Baia Mare,

MINERUL: Moritz — Kro- 
meii, Donca, Ujvari, Danii, 
Fiilop, Moșoni, Pînzaru, Hor
nung, Snacovschi (min. 81 
Neumaier), Silaghi.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA: Vasilescu (min. 56 Pil
ea) — Mihăilescu, Bitlan, De- 
selnicu. Deliu, Adr. Popescu, 
Marian Popescu, Niță (min. 78 
Cîrciumărescu), Martinovici, 
Oblemenco, Sfîrlogea.

A arbitrat bine Aurel Pop 
£C.luj).

GALAȚI, 3 (prin telefon). 
Partida a fost interesantă da
torită evoluției scorului. Gălă- 
țenii au avut mai mult iniția
tiva în prima parte, cînd au 
și deschis scorul. După pauză, 
feroviarii au organizat mai 
bine jocul, speculînd cîteva 
greșeli în apărarea gazdelor, 
în prelungiri, ambele echipe 
au jucat sub orice criîică. Au 
înscris: Chiran (7), Udriș (89) 
pentru Ancora, Seceleanu 
(69) și Fodor (87) pentru C.F.R.

ANCORA : Hagiogou-Chiran, 
Leca, Potolea, Alexe, Lăpușan, 
Tarpan, Dărăban, David, Voi- 
noiu, Udriș.

C.F.R. Tatar — Sorescu. 
Mafa, Kalinin, Speriosu, Sam
son, Chimineh, Cioropan, Se
celeanu, Fodor, Mițaru.

A arbitrat bine N. Petri- 
ceanu—București.

frunte cu portarul Petcu, a 
funcționat bine. Jocul a fost 
condus corect de M. Rotaru 
— Iași.

CHIMIA : Petcu — Nedelcu, 
Gheghe, Mărculeșcu, Stere, 
Roșu, Danileț, Nicolau, Teo
dosiu, Mustețea, Gălățeanu.

FARUL: Uțu — Georgescu, 
Pleșa, Dumbravă, Mareș, An
tonescu, Koszka, Sasu, Tufan 
(Unguroiu, min. 
Kallo.

5 goluri in prima jumătate 
de oră

TG. JIU, 3 (prin telefon). 
Au înscris : Pătruț (min. 41) 
pentru gazde, Adam (min. 44 
din 11 m) și Oprea (min. 117) 
pentru oaspeți.

Studenților le-au fost necesare 
117 minute pentru obținerea 
victoriei. Dar rezultatul me
ciului a fost influențat de o 
gravă greșeală de arbitraj dato
rată lui I. Ritter (Timișoara). 
Acesta a acordat, în mod gra
tuit, o lovitură de ia 11 m în 
favoarea echipei clujene, la o 
minge șutată în mîna unui ju
cător de la Victoria.

M. BALOI și P. CRISTEA 
corespondenți

MANGALIA, 3 (prin telefon). 
— Partida ș-a desfășurat pe 
un teren acoperit cu zăpadă. 
Timișorenii s-au calificat cu 
multă dificultate în optimile 
Cupei, marinarii avînd o mare 
parte din timp inițiativa. Mai 
ales în repriza secundă, Marina 
a dominat copios. Echipa ti
mișoreană a înclinat balanța 
în favoarea ei datorită plu
sului

Cel 
ren: 
nilpr.

Au
23 și
11) pentru Politehnica și 
Bilgar (min. 10 și 30) pentru 
Marina.

Foarte bun — arbitrajul lui 
G. Ghemingean (București).

C. POPA-coresp. principal

1

„Orașul" a făcut

măgeanu, Rotaru, 
(min. 75 Tătaru), 
Pantea, Constantin, Soo, 
'Avram.

B. STOICIU-coresp.

în „Giulești", 
în tribune și 
joc pe teren, 
de iarnă care

U T. A.—corigentă 
In pregătire

IAȘI 3, (prin telefon). Sco- 
i(fW,^teetă"Buperioritatea Po
litehnicii, care a atacat mai 
mult, mai Variat și în plus 
a luptat cu multă ardoare 
pentru calificare. Textiliștii 
s-au descurcat bine atât timp 
cît gazdele au purtat mingea 
teu încetinitorul, în spe
cial în apărare «— dar în 
momentul cînd ieșenii au ju
cat în viteză, cu schimbări 
ale direcției de atac, oaspeții 
Au rămas „descoperiți" și 
numai lipsa de precizie a Iul 
ILupulescu, Leahu și Stoi- 
cescu II a'făcut ca scorul să 
nu fie șl mai sever.
, U.T.A. se pare că nu este 
pusă la punct cu pregătirea, 
compartimentele nu sînt su
ficient sudate, Iar combina
țiile arădanilor sînt atît de 
lente că pot fi ușor anticipate 
și oprite. Merită a fi eviden- 
țiați pentru plusul de com
bativitate dovedit Ștefă- 
nescu, Incze IV, Lupulescu 
și Deleanu de la gazde, iar 
de Ia oaspeți Axente și Moț. 
Golurile au fost înscrise de 
Vornicu (min. 18) și Ludu- 
leșcu (min. 44 și 74).

A arbitrat bine brigada 
condusă de A. Macovei — 
Bacău.

POLITEHNICA! Constan- 
tinescu — Romilă, lanul, 
Vornicu, Deleanu, Ștefănescu, 
Leahu, Incze IV, Lupuleșcu, 
Cuperman, Stoicescu II.

U.T.A. i Gornea — Birău, 
Bacoș, Lereter, Badea, Jac, 
Petescu, Traian Popescu 
(min. 66 Mețcas), Axente. 
Moț, Dumitrescu.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

Ieri dimineață, 
destui microbiști 
destulă poftă de 
în ciuda unei zile
te îmbia mai degrabă la schi și 
la patinaj decît la fotbal... In
tr-un decor cu nimic diferit de
cît pel care a patronat recen
tele întreceri olimpice de la 
Grenoble, Rapid și Dinamo 
Obor și-au susținut cu multă 
dezinvoltură meciul lor de cupă, 
oferind publicului un specta
col agreabil.

Partida a luat sfîrșit, așa 
cum era de așteptat, cu victo
ria echipei din divizia A, dar 
rapidiștii au trebuit să se mo-

SIBIU, 3 (prin telefon). — 
Peste 10 Q00 de spectatori, au 
umplut stadionul Metalul din 
localitate pentru a urmări 
partida de. Cupă dintre echi
pa gazdă și valoroasa divi
zionară 
terenul 
chipele 
reușind 
curat și spectaculos. Șibienii 
nu s-au lăsat impresionați de 
cartea de vizită a adversari
lor și i-au ținut în șah peste 
100 de minute, vreme în care 
au avut tnai multe ocazii de 
a înscrie, dar intervențiile 
sigure și spectaculoase ale 
lui Coman i-au salvat pe oas
peți de. la înfrîngere. Unicul 
gol al partidei a fost înscris 
de Dobrin, în min. 102, din 
penalti. In acest minut, Do
brin a executat mai întîi o 
lovitură liberă, fundașul si- 
bian Flichiș a atins mingea 

• cu mîna, iar arbitrul a acor
dat, lovitură de la 11 m. Spre 
sfîrșitul partidei, 
Schwartz i-a centrat 
lui Laufceag, dar 
șutat de la 5 metri 
poartă, în vreme ce 
era undeva pe jos...

A din Pitești. Deși 
a fost desfundat, e- 
s-au descurcat bitie, 
să practice un fotbal

sibianul 
mingea 

acesta a 
peste 

Coman

cursa.
bucureșteni au 

în 
de 
ta-

Minerul Baia Mare-
superioară la cornere,
Unlversitatea Craiova

la goluri
BAIA MARE, 3 (prin tele

fon). Evoluția unei echipe di
vizionare A în localitate a avut 
dai ul să umple tribunele. Tim
pul a fost frumos, terenul 
practicabil, dar spectatorii au 
trebuit să aplaude în final vic
toria oaspeților. A fost o vic
torie meritată, întrucît craio- 
venii au prestat un joc mo
dern, de siguranță în apărare 
(unde au strălucit Bîtlan, De- 
selnicu și Deliu) și cu con
traatacuri desfășurate în vi
teză. Mai trebuie remarcat jo
cul bun al lui Marian Popescu 
la mijlocul terenului. In atac, 
Martinoviqi și Oblemenco au 
acționat derutant, realizînd 
faze periculoase la poarta 
gazdelor.

în ceea ce privește forma
ția locală, aceasta a avut ini
țiativa o bună parte din timp, 
dar fără folos, întrucît acțiu
nile ei au 
reotipe.

Iată cum 
Iutile: în 
pune în cursă pe Martinovici, 
acesta trece de mai mulți a- 
părători băimăreni și înscrie 
pe lingă portar. In min. 39, o 
altă combinație în viteză, de 
astă dată între Martinovici și 
Oblemenco, se încheie cu un

fost lente și ste-

s-au marcat go- 
min. 14, Niță îl

DinamoViștii 
cîștigat la limită (cu 1—0) 
fața unei echipe deosebit 
Inimoase, cu mulți jucători 
tentați: Metalul București»

S-a jucat cu nerv, de ambele 
părți, apărătorii fiind cel mai 
des solicitați în decursul celor 
90 de minute, 
dinamoviștilor s-a materializat 
în golul înscris de Naghi, în 
min. 44, dună ce Lucescu, Hal- 
du și Naghi rataseră ocazii fa
vorabile din imediata apropiere 
a porții. De altfel, primele 45 
de minute au aparținut în între
gime jucătorilor din șpseaua Ște
fan cel Mare, care au desfășurat 
un joc combinativ, destul de 
DiăClît.'^ffifetâîufgiștii au insistat 
mai mult în repriza a doua, în 
dorința de a egala, dar linia de 
fund a dinamoviștilor — Popa, 
Boc, Dinu, Ștefan (excelent) —

Superioritatea

TÎRGOVIȘTE, 3 (prin tele
fon, de la trimisul 
Grupul de suporteri 
greșului au răsuflat 
Echipa lor favorită a 
calificarea după 120 
nute, grație prevederilor re
gulamentare.

După o perioadă de tato
nări, bucureștenil au deschis 
scorul în min. 25 prin Geor
gescu. Replica localnicilor nu 
s-a lăsat mult așteptată. După 
10 minute, la executarea unei 
lovituri libere de la 20 m, 
Pîrvu a reluat în iplasă, res
tabilind egalitatea pe tabela 
de marcaj. în minutul 80, ju
cătorii Șoangher (Progresul) 
și I. Nițescu (Metalul) au fost 
eliminați pentru lovire reci
procă.

în prelungiri, nici o echipă 
nu a reușit să înscrie. Deci, 
Progresul s-a calificat într-un 
meci în care a acționat 
confuz.

Slab, arbitrajul lui 
Alexa — Rm. Vîlcea.

METALUL: Stănescu-I. Ni
țescu, Petcu, Păun, Buciumanu, 
M. Nițescu, Buzatu, Pîrvu, 
Casandra, Tiron, Chiriță.

PROGRESUL: Mîndru-V.
Popescu, Peteanu, Marinescu, 
Măndoiu, Al. Constautlnescu, 
AI. Georgescu, Oaidă (Șoan
gher), Alecu, Mateianu, Matei.

Al.

V. URZICEANU

Atacul mureșenilor este respins. (Fază din meciul T.U.G. Bucu
rești — a.S.A. Tg. Mureș) Foto: N. TOKACEKFoto! N. TOKACEK

Victorie conturată
In repriza secundă
Așadar, duelul Toma — Cu

plul Bone, Volnescu a fost cîș- 
tigat de ultimii. Victoria s-a 
profilat, însă, abia în partea a 
doua a partidei disputată ieri 
dimineață pe terenul Timpuri 
Noi. In prima repriză, elevii lui 
Toma au atacat vijelios, au avut 
perioade de dominare și au fost 
la un pas de a deschide sco
rul. După cîteva incursiuni ale 
bucureștemlor spre careul ad
vers, respinse cu multă sigu-

::<w:

executată de NeaguRapid a deschis scorul, in min. 5, printr-o lovitură de la 11 metri, excelent

BRĂILA, 3 (prin telefon, 
la trimisul nostru). Vreme 
moină, teren acoperit cu 
crustă de zăpadă, aproximativ 
1000 de spectatori, iată am
bianța partidei disputată la 
Brăila.

Au marcat Ene II (min. 12), 
Dembrovschi (min. 32), Ene 
Daniel (min. 76) și Panait 
(min 87) pentru Dinamo, res
pectiv Tureu (min. 20) pentru 
gazde.

Primul gol, înscris de la 80 
m, printr-un șut violent al lui 
Ene II, egalarea lui Turcu, 
după ce Stoian trăsese în 
bară, și golul înscris de Dem- 
brovschi, prin reluarea direc
tă a centrării lui Panait, a- 
cestea au fost evenimentele 
decisive ale primei reprize. 
După pauză, în min. 
Gheorgliiță pasează din 
șeală, în careu, lui Ene 
niel, băcăuanul speculează a- 
ceaștă naivitate, scorul se ma
jorează și devine apoi 4—1, 
cu trei minute înainte de sfîr
șitul meciului, cînd Panait 
driblează și pe portarul Rădei.

O luptă sportivă (excepție 
parțială. Țapu) dominată de 
oaspeți. în fața unui adversar 
modest, dar curajos, Dinamo 
Bacău s-a dovedit o echipă 
echilibrată, cu linii articulate 
datorită mobilității jucătorilor 
și obișnuinței de a pasa re
pede, uneori chiar direct. For
mația antrenată de Nicușer 
pare ieșită din faza de derută 
tactică în care se găsea astă- 
toamnă. Modestia adversarilor 
ne obligă, însă, la anumite

S-a remarcat tot an- 
oaspeților, Iar Dern- 
a fost cel mai buh

rezerve, 
sambhil 
brovschi 
din 22.

de 
de 

o

76,

Romulus BALABAN

Steagul roșu învinsă

jucat foarte 
campionatul 
„bătrîn" ju-

Se poate

Arbitrul N. Barna (Tîrnă- 
veni) a condus satisfăcător 
următoarele echipe :

C.S.M. SIBIU : Liebhardt— 
Zaharia, Recer, Flichiș, La
zăr, Nunu, Muțiu (Mihai), 
Schwartz, Rotaru, Laufceag, 
Vuici.

F. C. ARGEȘ : Coman — 
Păeiulete, Barbu, I. Stelian, 
Ivan, Ioniță, Olteanu, Nuțu, 
Kraus, Dobrin, Jercan (Radu)

bilizeze la maximum pentru a 
o obține. A fost o victorie pîn- 
dită mereu de primejdii, pînă 
în minutul 56, cînd Neagu a 
înscris al doilea gol, eliberîn- 
du-și echipa din ștrînsoarea 
psihologică de pînă atunci. Go
lul înscris de Neagu, din 11 me
tri, în minutul 5, a fost departe 
de a constitui o pavăză în fața 
elanului cu care a 
tînăra echipă din 
orășenesc (cel mai 
cător : 22 de ani !).
spune chiar că prima repriză 
s-a desfășurat în nota de su
perioritate a Iui Dinamo Obor, 
care a acționat cu multă sigu
ranță atît în atac cit și în apă
rare. N-a lipsit mult ca Rapi
dul să fie condus cu 1—0 din 
primul minut de joc, dar Diță, 
infiltrat în careu, a tras prea 
încet și Andrei a putut respin
ge. De partea Rapidului, notăm 
în această perioadă o ,,bară“ 
năpraznică a lui Pop.

După pauză, și mai ales după 
cel de al doilea gol înscris de 
Neagu, inițiativa a trecut de 
partea Rapidului, succesul final 
profilîndu-se acum clar. Rapid 
a învins, dar n-a convins. Să 
punem asta și pe seama 
tutui tăios și a terenului 
perit de zăpadă ? Poate...

Arbitrul Vasile Toma a 
dus remarcabil 
formații :

RAPID: Andrei — Lupescu, 
Motroc, DAN, GREAVU — 
Ștefan, POP — Dumitru, DU- 
MITRIU, NEAGU, Codreanu 
(din min. 46 Ionescu).

DINAMO OBOR : PARAS- 
CHIV — Moraru, Enciu, Va
sile, IVAN — Stănescu, ȘER- 
BAN — Ghiță, Lazăr, ROȘU, 
Stingă.'

I. IONESCU 
coresp. principal

Surpriză suceveana

vîn- 
aco-

con-
următoarele

Jack BERARIU

SUCEAVA, 3 (prin telefon), 
într-un autentic decor de iar
nă, dar pe un teren practica
bil, în fața a peste 4 000 de 
spectatori, gazdele au învins 
pe merit, după un joc de 
bună factură tehnică, echipa 
divizionară A Farul. Echipele 
au dominat cite o repriză. 
Prima a aparținut chimiștilor, 
care au înscris prin Nicolau. 
în min. 7, după ce chiar în 
primul minut Roșu șutase în 
bară. Teodosiu majorează sco
rul în min. 33, la capătul unei 
acțiuni personale. Gazdele au 
avut și alte ocazii în această 
repriză, cînd au dominat net, 
situație evidențiată și de ra
portul de cornere (5—0) în 
favoarea lor.

După pauză, oaspeții Intră 
deciși să refacă terenul. Sașii 
trage înaintarea după el, coor
donează acțiunile constănțeni- 
lor, el însuși 
printr-un șut 
16 m, după 
la reluare. în 
tnai au unele 
nu reușesc să treacă peste 
apărarea Chimiei care, în

a rezolvat prompt toate acțiu
nile gazdelor. Merită a fi remar
cați înaintașii metalurgiști Voi- 
nea, Pantelimon și Vasilescu 
pentru cîteva acțiuni reușite în 
fața porții Iui Datcu. In ultima 
parte a jocului, incursiunile 
dinamoviștilor au fost rare 
în careul metalurgiștilor, lupta 
pentru balon dintre Pîrcălab, 
Lucescu sau Ghergheli pe de o 
parte, și apărătorii Nedelcu, 
Apostol și Viciu, pe de altă par
te, tranșîndu-se de fiecare dată 
în favoarea ultimilor, datorită 
unui joc excesiv de dur, sanc
ționat însă cu promptitudine de 
arbitrul D. Isăcescu, care, aju
tat la tușă de M. Bică și M. Sa- 
doveanu, a condus această parti
dă cu multă competență.

DINAMO BUCUREȘTI: Dat
cu — Popa, Boc, Dinu, Ștefan, 
Ghergheli, Nunweiller VI, Pîr
călab, Lucescu, Naghi, Haidu.

METALUL? Niculescu — Bă- 
lănescu, Nedelcu, Apostol, Viciu, 
Dobre (min. 55 Voinea), Chim, 
Iancu, Georgescu, Pantelimon, 
Vasilescu

Și Petrolului i-au fost
necesare prelungirile

de apărătorii mureșeni,

(c. m.)

Doar 60 de minute!

3 (prin telefon). 
desfășurat într-un 
umbrit însă pe

ORADEA, 
Meci frumos, 
ritm alert, 
alocuri de ieșiri nesportive. Deși
ambele echipe au avut numeroa
se ocazii de a înscrie, la sfîrși
tul celor 90 de minute tabela de 
marcaj indica 0—0. Golul care 
a decis calificarea Petrolului a 
fost înscris în min. 99 de Mol
doveana.

CR1ȘUL : Buluc — Sărac, Dă
răban, E. Naghi, Popovici, Ba
logh, Cociș, Suciu, Alexandru, 
Kun II (min. 91 Kun I), Harșani.

PETROLUL: M. Ionescu — 
Pahonțu (min. 48 Dragnea), N. 
Ionescu, Pal, Mocanu, Diț'iță, 
Iuhas, Oprișan, Dragnea (min. 
48 Dridea I), Grozea, Moldo
veana.

Arbitrul I. Boroș (Timișoara) 
fost depășit de Joc.a

I. GHIȘA
corespondent principal

ranță
am asistat la marea lor ocazie 
de a schimba tabela de marcaj. 
In min. 16, extrema dreaptă, 
Chelu, s-a strecurat printre a- 
părătorii din Tg. Mureș și, în- 
cercînd să treacă și de portarul 
Solyom, nu a mai putut con
trola balonul, ratînd o bună o- 
cazie.

După pauză, echipa oaspete a 
PUS stăpînire pe joc și, ca ur
mare, deschide scorul în min. 
54. Autor: Raksi. In continua
re, apărarea bucureștenilor nu 
reușește să stăvilească acțiunile 
ofensive ale formației din Tg. 
Mureș, care majorează scorul în 
min. 78 și 85 prin Mureșan.

Arbitrul E. Vlaiculescu — 
Ploiești a condus foarte bine 
următoarele formații:

T.U.G.: Matache (Petcu, min. 
65), Tuilea, Hadade, Toma, 
Constantinescu (Anton, min. 
27), Sevenschi, Bolovan, Cos- 
ma, Chelu, Mihal, Novac.

A.S.A.: Solyom, Tîmpănaru, 
Chiru, Toth, Czako, Dodu, Siko, 
Pavlovici (Rațiu, min. 75), Du- 
mitriu III, Raksi, Mureșan.

fără drept de apel

P. VINTILA

ARAD, 3 (prin telefon). Stea
gul roșu a capotat la Arad fără 
drept de apel in fața echipei lo
cale Vagonul, liderul seriei a 
Il-a a diviziei B. Arădanil au 
fost superiori în majoritatea 
timpului.

In repriza I, localnicii au 
practicat un joc în viteză, con
struind dese acțiuni reușite. In 
această parte a meciului, ei 
și-au asigurat victoria prin go
lurile înscrise de Stănoaie (min. 
1) și Dembrovschi (min. 38).

Spre deosebire de gazde, 
brașovenii au practicat un fot
bal lent, bătrînesc, demodat, cu 
pase pe metru pătrat. Arbitrul 
N. Lazăr (Petroșeni) a condus 
bine.

VAGONULt Arghișan, Le- 
nard, Muhlroth, Boroș, Mihai, 
Dvorjac, Schweillinger, Stă
noaie, Chivu, Dembrovschi, Ma- 
cavei.

STEAGUL ROȘU 1 Papuc (A- 
ttamache), Ivăncescu, Jenei, To- 
dirașcu, Alecu, Campo, Rusu, 
Fioreseu (Gane), Pescaru, Ciu- 
tac, Selymesi.

ȘT. IACOB
corespondent principal

reducînd scorul 
puternic, de la 
trei minute de 
continuare, deși 
ocazii, oaspeții

ODORHEIUL SECUIESC 3, 
(prin telefon). în localitate 
s-au jucat doar 60 de minute 
de fotbal. Arbitrul meciului, 
Chifor Zaharia (Brașov), a 
întrerupt partida pentru faptul 
că doi spectatori — nemulțu
miți de o decizie a conducă
torului de joc — au intrat 
pe teren. Ei au fost scoși 
imediat de către oamenii do 
ordine. Dar arbitrul n-a ținut 
cont de aceasta, fluierînd 
sfîrșitul meciului la scorul de 
2—1 pentru Jiul.

A. PIALOGA-coresp.

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 9, ETAPA DIN 3 MARTIE
i. Minerul B. M. — „U“ Craiova 2 VIII. Mantova — Lanerossi X

ii. Chimia Făgăraș — Steaua 2 IX. Milan — Cagliari 2
hi. C.S.M. Sibiu — F.C. Argeș 2 X. Napoli — Sampdoria X
IV. Chimia Suceava — Farul 1 XI. Roma — Juventus X
V. Politehnica Iași — U.T. Arad 1 XII. Torino — A taianta 1

VI. Bologna — Internazionale 1 XIII. Varese — Spal 1
VII. Brescia — Fiorentina 29 Fond de premii 374 961 .ei



Au luat sfîrșit „internaționalele" de spadă

Cîștigător la echipe —

ale României
Ion Mîrzea pe locul IV 
la campionatele mondiale 

de biatlon (tineret) din Suedia
„4“-ul R. D. Germane

„Internaționalele" de spadă 
ale României au continuat du
minică, în sala Floreasca, cu 
ultimele trei tururi ale probei 
pe echipe. In această zi a com
petiției, echipele țării noastre 
s-au făcut remarcate prin cîte- 
va victorii care atestă posibili
tățile spadasinilor români, per
spectiva lor de a se afirma pe 
plan internațional.

Astfel, în turul III al concursu
lui, formația România A a 
reușit o nesperată victorie, cu 
9—6, în fața „4“-lui R.S.S. Ucrai
nene, aspirant la primul loc. E- 
chipa lui Vitebski a punctat 
inițial, a condus cu 2—0 și
3—I, dar spadasinii din prima 
noastră reprezentativă — dînd 
dovadă de o dîrzenie rar întîl- 
nită — n-au cedat lupta, ci, 
dimpotrivă și-au flancat strîns 
adversarii. După ce se ajunge 
la 4—4, Sepeșiu, care a tras 
foarte hotărît în acest meci 
(realizînd și cele mai multe 
victorii) a încrucișat cu Spa
kowski. Spadasinul nostru a 
condus cu 3—0 și, apoi, a reu
șit să cîștige asaltul, cu 5—2. 
Preluăm astfel conducerea cu 
5—4.

Din acest moment, trăgătorii 
români pun stăpînire pe acțiuni, 
luptă cu multă dezinvoltură și 
personalitate, astfel că își păs
trează inițiativa. Scorul evolu
ează în favoarea echipei noas
tre : 6—4, 7—5. 9—5 și, în fi
nal, 9—6. Realizatori: Sepeșiu 
3 v, Cristof, Husariu și Mol
danschi cîte 2 v, respectiv Vi
tebski 3 v, Bîkov, Paramonov 
și Spakowski cîte o victorie.

A fost o victorie meritată, 
care a dat aripi echipei noas
tre să-și încerce în continuare 
șansele pentru un loc în pri
mele trei. Lucrul acesta nu 
constituia o imposibilitate, de
oarece, în același tur, echipa 
R.D. Germane n-a reușit să 
profite de avantajul omogeni
tății, pierzînd categoric partida 
cu Ungaria: 5—11 (Sagy 4 v. 
Schmitt 3 v, Torok și Preda 
cîte 2 v, respectiv Schultze și 
Fiedler cite 2 v și Uhlig o vic
torie). Cum și Ungaria avusese 
un eșec, în turul I, în fața spa
dasinilor, R.S.S. Ucrainene, 
„bătălia" pentru locul întîi se 
complicase simțitor.

Turul IV a adus o oarecare 
lumină. Echipa Ungariei a în
registrat o victorie mai catego
rică decît era de așteptat, cu

Ah ce minge înaltă! Dar și 
săritura lui Gilzean (Totten
ham Hotspur) este excelentă 1 
Fază dintr-un meci din „Cupa 
Angliei" dintre Tottenham și 

Portsmouth (3—1)

Cu balonul rotund în jurul lumii
MILAN ÎNVINSA 

PE TEREN PROPRIU

în etapa de ieri a campio
natului italian de fotbal 
Cagliari a înregistrat o mare 
surpriză, învingînd cu 1—0, 
prin punctul realizat de Hit
chens, pe liderul clasamen
tului, Milan, la San Siro. în- 
frîngerea lui Milan este, pusă 
pe seama oboselii acumulate 
cu ocazia meciului din „Cupa 
cupelor" pe care l-a susținut 
miercurea trecută la Liege. 
Din fericire, principalii urmă
ritori ai săi, „albaștrii" din 
Neapole, au suferit la rîn Iul 
lor un semieșec pe teren 
propriu, unde au terminat la 
egalitate cu Sampdoria : 1—1 
(au marcat: Sivori și, respec
tiv, Francesconi). Cea mai 
spectaculoasă întîlnire s-a 
desfășurat la Bologna, unde 
echipa gazdă a primit replica 
lui Inter. Bolognezii au cîști- 
gat cu 2—1, prin golurile 
marcate de Perani (2), res
pectiv Domenghini. Torino, 
a surclasat pe teren propriu 
formația Atalanta din Ber
gamo. Scor : 4—1 (autorii go
lurilor : Poletti — din 11 m, 
Facchin — 2, respectiv Ri- 
gotto). Vareșe a dispus, 
după cum era de așteptat, cu
2—0, de Spăl. Golurile au

Fază din asaltul Moldanschi (România) — Fiedler (R.D.G.) din 
cadrul concursului pe echipe

10—4, în fața spadasinilor Polo
niei, astfel că ea șî-a netezit 
mult drumul către un loc frun
taș. Și, la fel s-a întîmplat cu 
echipa R.D. Germane. După e- 
șecul din turul precedent, de 
care am amintit, formația 
R.D.G. a tras cu prima noastră 
reprezentativă. Meciul a fost 
destul de interesant șî — pînă 
la un moment dat — chiar echi
librat. Trăgătorii noștri n-au 
mal avut însă suficiente resur
se (au și greșit tactic, în același 
timp, abordînd o serie de asal
turi cu prea multă prudență), 
astfel că ei n-au putut evita o 
înfrîngere la un scor categoric, 
cu 4—11. Singurul dintre spor
tivii români care a mers ceva 
mai bine a fost Cristof. El a și 
înregistrat două frumoase vic
torii, la Schultze cu 5—4 și la 
Dumice, cu 5—1. Adică, tocmai 
la cei mai tehnici trăgători din 
echipa învingătoare. Pentru 
România A au mai realizat cîte 
o victorie Husarul la Schultze 
(5—4) și Moldanschi tot Ia 
Schultze (5—3). Spadasinii 
R.D. Germane au punctat prin 
Uhlig (4), Fiedler și Dumke 
(cîte 3) și Schultze.

Alte rezultate din cadrul tur
neului : R.S.S. Ucraineană — 
Polonia 9—7, R.D. Germană — 
România B 11—5, România A 
— Ungaria 5—10, România B — 
Polonia 6—10, România B — 

fost realizate de Anastasi și 
Sogliano. Celelalte partide 
s-au încheiat la egalitate : 
Brescia — Fiorentina 1—1 
(au înscris Braida, respectiv 
Bertini); Mantova — Lane- 
rossi Vicenza 1—1 (Corelli, 
Gori din 11 m); Roma — Ju
ventus 0—0. în clasament 5 
Milan 32 p, Torino, Varese 
și Napoli — 27 p.

CE SE ÎNTÎMPLĂ 
CU FERENCVAROS?

Campionatul Ungariei pe 
acest an a fost inaugurat 
sîmbătă la Budapesta, prin 
meciul dintre Vasas și Vi
deoton Szekesfehervăr, acea
sta din urmă proaspăt pro
movată în prima categorie a 
țării. Victoria a revenit foș
tilor campioni (1966) cu sco
rul de 6—1 (3—1), prin golu
rile marcate de Korsos (3), 
Vidâcs, Puskas și Farkas. 
Metalurgiștii au jucat acea
stă partidă sîmbătă, deoarece 
el susțin miercuri prima 
manșă din sferturile de fi
nală ale „C.C.E." cu Benfica

Lisabona. Duminică au avut 
loc celelalte partide. Surprin
zător, Ferencvaros (campioa
na ultimei ediții a campio
natului) nu a reușit decît un 
scor egal cu Salgotarjan: 2—2 
(2—0). Campionii au jucat 
bine prima repriză, cînd au 
condus prin golurile marcate 
de Rakosi și Albert, dar 
după pauză au fost de nere
cunoscut. Oaspeții au egalat 
prin Szalai și apoi au forțat 
victoria în ultimele minute. 
Rezultatul constituie o mare 
surpriză, dar el se explică 
prin oboseala jucătorilor de 
la Ferencvaros, reveniți re
cent după un lung turneu 
peste Ocean.

Ujpesti Dozsa a realizat 
scorul cel mai categoric : 
5—0 cu Szombathely și este 
lider în clasament. In meciul 
de ieri, Bene, Gorocs și Ka- 
poszta (autorii a 3 din cele 
5 goluri) au fost cei mai buni 
jucători. Celelalte rezultate: 
Diosgyor — Honved 0—1, 
Szeged — Pecs 1—1, Gydr — 
Csepel 0—1, Dunaujvaros — 
M.T.K. 0—0.

NUMEROASE SCORURI 
CATEGORICE

IN CAMPIONATUL R.F.G.
Etapa de sîmbătă a cam

pionatului R.F.G. a consem- 

R.S.S. Ucraineană 9—7. Acest 
ultim meci, din cadrul turului 
IV a scos în relief forma foarte 
bună a celor doi tineri spada
sini care ne-au reprezentat cu
lorile țării la recentul turneu 
din Cuba — Al. Istrate și Pon- 
graț. Istrate, mai ales, a fost 
de-a dreptul irezistibil, reușind 
să cîștige toate asalturile: 5—4 
cu Spakowski și Vitebski, 5—1 
cu Paramunov și 5—3 cu Bîkov. 
Pongraț a totalizat trei victorii, 
Ia Spakowski (5—4), Vitebski 
(5—2) și la Bîkov (5—4). Mult 
sub valoarea lui Istrate și Pon
graț, Ciocodeică și Gh. Buda- 
haziu n-au reușit decît cîte o 
victorie.

Hotărîtoare pentru configura
ția clasamentului au fost și ul
timele meciuri, cele din turul 
V. Echipa R.D. Germane a reu
șit să dispună de formația 
R.S.S. Ucrainene cu scorul de
10— 6. Victoria și scorul catego
ric i-au asigurat „4“-lui lui 
Uhlig primul loc în clasament.

Pe locul 2 s-a situat echipa 
Ungariei, care a întrecut selec
ționata secundă a României cu
11— 5. Pe locul 3 — Polonia, 
victorioasă cu 10—6 la Româ
nia A.

Echipa primă a țării noastre 
a ocupat locul 4. Pe locurile ur
mătoare : R.S.S. Ucraineană și 
România B.

Tiberiu STAMA

nat numeroase rezultate ca
tegorice. Campioana țării, 
Eintracht Braunschweig, a 
dispus cu 3—0 de M.S.V. 
Duisburg (echipa antrenată 
de fostul internațional ma
ghiar Lorant). Cu aceleași 
scoruri s-au încheiat parti
dele dintre Eintracht Frank
furt — Hannover 96, Borussia 
Monchengladbach — Allema- 
nia Aachen și Werder Bre
men — V.f.B. Stuttgart. 
(Aceasta din urmă a jucat 
însă pe teren propriu !) Sco
rul etapei a fost realizat de 
F.C. Koln, care a dispus de
S.C. Karlsruhe cu 4—0. In 
celelalte partide victoriile au 
fost obținute Ia limită: Bo
russia Neunkirchen — Bo
russia Dortmund 3—2, Schal
ke 04 — F.C. Kaiserslau
tern 2—1. în centrul atenției 
au fost întîlnirile susținute 
de formațiile din Miinchen. 
F.C. Bayern a jucat la Ham
burg cu echipa locală de 
care a fost învinsă cu 2—1, 
în timp ce Miinchen 1860 a 
evoluat pe teren propriu în 
compania fruntașei clasamen
tului, F.C. Niirnberg. Oaspe
ții au cîștigat cu 2-ț-l ! Pe 
primele Jocuri se află F.C. 
Niirnberg cu 35 p, urmată de 
Borussia Monhengladbach cu 
30 p, F.C. Koln cu 28 p, 
F.C. Bayern Miinchen și 
Eintracht Frankfurt cu cîte 
27 p.

® ÎN CAMPIONATUL POR
TUGALIEI: Benfica—Belenenses 
7—0, Sporting Lisabona — Aca
demica 3—1. In clasament: 1. 
Sporting 31 p; 2. Benfica 29 p.

mlex-radiO'telefoia
IN CADRUL UNUI CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE PATI
NAJ VITEZA desfășurat ieri la 
InzaT (R.F.G.), sportiva olan
deză Stien Kaiser a obținut un 
nou record mondial pe 1000 m 
— 1:31,0. Vechiul record a apar
ținut Lidiei Skoblikova (URSS) 
cu 1:31,8 — stabilit în 1963.

8
TURUL CICLIST al Sardiniei 
s-a Încheiat cu victoria rutie
rului belgian Eddy Merckx, ur
mat de Luciano Armani la 
7:28,0, Vittorio Adorni la 7:51,0, 
Italo Zilioli la 8:01,0. Francezul 
Pingeon și italianul Gimondi, 
doi dintre favoriți, au terminat

Suzuki—* din nou
Pentru a doua oară în decurs 

de numai 48 de ore, cunoscutul 
patinator japonez Keichi Su
zuki, campion al lumii la 500 
m, a egalat recordul mondial 
al acestei probe. Participînd la 
un concurs desfășurat la Tokio

Disputa s-a terminat... Cele trei mari adversare, „reginele gheții", țin să ne dovedească în 
această fotografie că sint în realitate cele mai bune prietene. Iat-o pe incomparabila Peggy 
Fleming, campioană mondială și olimpică, primind îmbrățișarea învinselor sale, Gaby Seyfert 
(stingă) și Hanna Maskova. Aseară, la „Palais de glace" din Geneva, laureații ediției a 59-a 
a campionatelor mondiale de patinaj artistic, au oferit o ultimă apariție spectatorilor, ca 
și telespectatorilor, în cadrul unei reușite demonstrații de închidere. în clasamentul oficial al 
probei feminine primele locuri sînt ocupate in ordine de următoarele: 1. Peggy Gala Fleming 
(S.U.A.) 2269,7 p; 2. Gabriele Seyfert (R.D.G.) 2179,3 p; 3. Hanna Maskova (Cehoslovacia) 
2121,5 p; 4. Beatrix Schuba (Austria) 2094,1 p; 5. Kumiko Okawa (Japonia) 2054,2 p; 6. Tina 

Noyes (S.U.A.) 2025,5 p; 7. Karen Magnussen (Canada) 2016,6 p; 8. Zsuzsa Almassy
(Ungaria) 1935,7 p Tel«oto i U.P.I.-AGERPRES

Performanțe excepționale în concursul de înot de la Bremen
BREMEN 3 (prin telefon). în

trecerile marelui concurs inter
național de la Bremen (bazin de 
25 m) au continuat să fie marcate 
de o serie de performanțe excep
ționale, unele dintre ele depășind 
cifrele actualelor recorduri ale 
lumii (Prokopenko 2:24,8 la 200 
m bras, Claudia Kolb 2:23,0 la 200 
m mixt, Igor Morciukov 66,5 la 
100 m bras șl Jane Barkman 2:08,8 
la 200 m liber).

Dintre reprezentanții noștri, e- 
vident depășiți de importanța 
competiției și valoarea unora din-

Boxerul american Randall — 
victimă a războiului 

din Vietnamul de Sud
Cunoscutul boxer american 

Garland (Ripp) Randall, înrolat 
în armata S.U.A., și-a găsit 
moartea în timpul luptelor din 
Vietnamul de Sud. Randall, tată 
a 5 copii, era situat pe locul trei 
în clasamentul celor mai bun! 
„semimijlocii" profesioniști din 
lume.

pe locurile 9 și respectiv 10, la 
peste 12 minute față de învin
gător. Ultima etapă (a 7-a), Ol
bia — Sassari a revenit lui 
Franco Bîtossi.

■
ÎN CADRUL concursului inter
național de atletism desfășurat 
pe teren acoperit la Toronto, 
Tracy Smith (SUA) a parcurs 
3. mile în 13:15,2 (cea mai bună 
performanță mondială). Daven
port (SUA) a terminat învingă
tor în proba de 50 yarzi garduri, 
fiind cronometrat în 5,9.

8
ISABELLE MIR este triplă 
campioană de schi a Franței.

LULEA, 3 (prin telefon). — 
Duminică Ia amiază s-a dis
putat proba individuală din 
cadrul campionatelor mondiale 
de biatlon (tineret). Cei 24 de 
concurent! s-au întrecut pe 
distanța de 15 km, efectuînd 
și trei trageri (2 în poziția 
culcat, una în picioare). Vic
toria i-a surîs norvegianului 
Svendsberget, urmat în cla
sament de sovieticii Kroko- 
șevlci și Tihonov. Pe locul 
al patrulea a încheiat con
cursul Ion Mîrzea. Perfor
manța lui Mîrzea este remar
cabilă și se datorește în mare 
măsură tragerilor foarte bune: 
el a avut cel mai mic număr 
de penalizări. Ceilalți doi 
schiori români, Soiu țși Fon
tana, au obținut locuri de 
mijloc, deși au mers bine la 
fond: au fost penalizați cu 
10 și, resipectiv, 9 minute.

Iată rezultatele tehnice: 1. 
Thor Svendsberget (Norvegia) 
59 : 25,4 (5 minute penalizare);
2. Iuri Krokoșevicl (U.R.S.S.) 
59:36,2 (5) f 3. Aleksandr Ti
honov (U.R.S.S.) lh 00 : 19,5 
(8); 4. Ion Mîrzea (România) 
lh 01 : 08,5 (3); 5. Aleksandr 
Prizclr (U.R.S.S.) lh 02:05,7

39,2 pe 500 m
el a realizat timpul de 39,2. 
Pe locul doi s-a clasat campio
nul olimpic Erhard Keller (R.F. 
a Germaniei) cu 39,3. Recordul 
mondial al probei aparține lui 
Keller,

tre partlcipanți (au fost prezenți 
205 înotători din 13 țări), cele 
mai bune comportări le-au avut 
ANCA ANDREI (2:33,9 la 200 m 
spate) Șl ANGEL ȘOPTEREANU 
(68,9 la 100 m bras). In schimb, 
evoluțiile Cristinei Balaban au 
fost cu mult sub posibilități.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber (m) : Gusev (U.R.S.S.) 53,6, 
Ilicev (U.R.S.S.) 53,9 ; 200 m liber 
(m): Buckingham (S.U.A.) 57,4, 
Ilicev 1:58,0 ; 400 m liber (m) : 
Eassnaeht (R.F.G.) 4:13,3, Berk 
(S.U.A.) 4:13,6 ; 100 m bras (m) : 
Morciukov (U.R.S.S.) 66,5, Pro
kopenko (U.R.S.S.) 66,9, Kosinski 
(U.R.S.S.) 67,4, Mihailov (U.R.S.S.) 
67,5, Sacchi (Italia) 68,6, ȘOPTE
REANU 68,9... 13. COSTA 70,5 ;
200 m bras (m) : Prokopenko
2:24,8, Kosinski 2:27,5, Morciukov 
2:27,6... 13. COSTA 2:35,0, 14.
ȘOPTEREANU 2:35,4 ; 100 m spa
te (m) : Russel (S.U.A.) 59.0 ; 200 
m spate (m) : schoutens (Olanda)

Manfred Kinder—47 rl la 400 m
CU PRILEJUL concursului de 
atletism de la Stuttgart, Man
fred Kinder (R.F.G.) a obținut 
în proba de 400 m plat timpul 
de 47,1 — cea mai bună per-

După ce, a terminat victorioasă 
zilele precedente (pe pîrtiile din 
Vărs) probele de slalom special, 
și uriaș, Isabelle a cîștigat du
minică și cursa de coborîre, în- 
vingind-o cu 4 secunde pe Mi
chele Jacot. Această performan
ță nu a mai fost realizată din 
anul 1956, cînd regretatul Char
les Bozon a obținut trei titluri 
de6 campion național.

E
LA AUGSBURG s-a desfășurat 
întîlnîrea internațională de 
handbal dintre selecționatele 
masculine ale R.F. a Germaniei 
și Islăndei. Victoria a revenit 
gazdelor cu 23—20.

(7); 6. Josef Lukaszewczyk
(Polonia) lh 02:19,1 (8); ...12. 
Dumitra Soiu (România) lh 
06:35,0 (10); ...14. Victor
Fontana (România) lh 06 : 37,7 
(9).

Cerul noros și puternicul 
vînt lateral au stînjenit serios 
tragerea.

UN VERITABIL CONCURS EUROPEAN: 

„Cupa Martini" la floretă lele
TORINO (prin telefon). In 

continuarea întrecerilor din ca" 
drul „Cupei campionilor euroJ 
peni" la floretă fete, care au 
fost dominate, după cum se știe( 
de către reprezentantele cam
pioanei României, echipa Steaua 
București, planșele de la „Pa
lazzo dello Sport" au rămas pe 
locurile lor pentru a găzdui un 
nou concurs de amploare : tra
diționala competiție feminină de 
floretă dotată cu „Cupa Mar
tini". La startul întrecerii s-a 
prezentat un număr de 229 de 
trăgătoare, cifră fără precedent 
în istoria acestui concurs. Prin
tre sportive, firește, au fost si 
floretistele noastre,

Concursul a debutat cu trei 
tururi preliminarii. In primul 
tur, floretistele de la Steaua 
au evoluat bine, reușind să ob
țină victorii după cum urmează : 
Ecaterina Iencic, Olga Orban- 
Szabo și Ana Ene cîte 5, Ileana 
Drîmbă, Marla Vicol și Suzana 
Ardeleanu cîte 3. Toate sporti
vele noastre au trecut mai de
parte.

In turul doi, din nou compor-

2:13,7 ; 100 m delfin (m) : Spitz 
(S.U.A.) 55,7, Russell 55,8 ; 200 m 
delfin (m) : Spitz (S.U.A.) 2:11,0,
Konov (U.R.S.S.) șl Attanaslo (I- 
talia) 2:13,0 ; 400 m mixt (m) : Du
naev (U.R.S.S.) 4:47,0, Holthaus 
(R.F.G.) 4:50,0 ; 100 m liber (£) : 
Barkman (S.U.A.) 60,6, Boss (O- 
landa) 60,9, Thuroczy (Ungaria) 
61,6 ; 200 m liber (f) : Barkman 
2:08,8, Kruse (S.U.A.) 2:09,0 ; 400 m 
liber (f) : Kruse (S.U.A.) 4:36,0,
Ljunggren (Suedia) 4:45,6 ; 100 m 
spate (f) : Weeteling (Olanda) 
69,8, Butter (Olanda) 70,0, Gyar- 
maty (Ungaria) 70,1, Hafner (Aus
tria) 70,3, Sikkens (Olanda) 70,5, 
A. ANDREI 70,6... 14. CR. BALA
BAN 1:12,4 ; 200 m spate (f): Wee
teling 2:29,9, Corominas (Spania) 
2:30.1, Sikkens 2:31,1, Anaskina 
(U.R.S.S.) 2:32,7, A. ANDREI
2:33,9,... 10. C. BALABAN 2:35,7 ; 
100 ni bras (f) : Fromater (R.F.G.) 
1:14,0 ; 200 m bras (f) : Prozumen- 
scikova (U.R.S.S.) 2:40,0.

formanță europeană pe teren 
acoperit.

ATLETUL Kurt Bendlin (RFG), 
recordman mondial la decatlon 
a fost operat recent de menise, 
la piciorul sting, după ce cu 
un an și jumătate în urmă su
ferise aceeași operație la pi
ciorul drept. Bendlin, care nu 
a întrerupt exercițiile de cultu
ră fizică nici în clinică, inten
ționează să-și reia antrenamen
tele in luna mai.

PE PÎRTIILE DE SCHI
Schioarea suedo-finlandeză 

Toini Gustafsson, dublă campi
oană olimpică la Grenoble, con
tinuă seria succeselor internațio
nale. Participînd la Jocurile de 
iarnă de la Lahti, ea a cîști
gat proba de 10 kilometri în 
33:32,0, fiind urmată de Sonja 
Pusula (Finlanda) la 5 secun
de, și Barbro Martinsson (Sue
dia) la 23 secunde.

U. R. S. S.—Norvegia 
la patinaj viteză
Desfășurat la Sverdlovsk; 

meciul de patinaj viteză dintre 
selecționatele U.R.S.S. și Nor
vegiei s-a terminat cu scorul de 
280,5—263,5 puncte în favoarea 
sportivilor norvegieni. Iată cîș- 
tigătorii probelor: 500 m: Ev- 
gheni Grișin (URSS) 40,7; 5 000 
m: Aleksandr Kercenko (URSS) 
7:36,1; 1 500 m: Bjorn Tvester 
(Norvegia) 2:08,5; 10 000 m : Wil
ly Guttormsen (Norvegia) 
15:34,5.

tare frumoasă J Ileana Drîmba 
cu 6 victorii este cap de serie, 
Ecaterina Iencic obține 5 victo
rii, Olga Orban-Szabo și Ana 
Ene cîte 4 victorii. Rămîn, însă, 
Suzana Ardeleanu și Maria Vi
col, care reușesc doar cîte 2 
victorii.

Turul 3 scoate în evidență 
forma bună a sportivelor de la 
Steaua rămase în concurs. In 
acest tur, o comportare deosebi
tă are Ileana Drîmbă. Intr-o se
rie de 8 trăgătoare, Drîmbă reu
șește să puncteze decisiv în toa
te asalturile, înregistrind astfel 
numărul maxim de victorii: 7. 
In același tur, Ecaterina Iencio 
face 6 victorii, Olga Orban-Szabo 
și Ana Ene cîte 5 victorii. Nu
măr suficient pentru a putea 
participa în tururile de elimi
nare directă, împreună cu 6 flo- 
retiste sovietice, 4 maghiare și 
altele din Italia, Franța, Polo
nia etc.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele din 
eliminări directe. Vom reveni în 
ziarul nostru de marți.

Asta-scarfl, la New Yorh:

Griffith - Benvenuti 
și Frazier - Mathis

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Luni, pe ringul noii arene „Madi
son Square Garden" din New- 
York, campionul mondial de box 
ia categoria mijlocie, america
nul de culoare Emile Griffith, își 
va pune titlul în joc în fața ita
lianului Nino Benvenuti. Este 
pentru a treia oară cînd cei doi 
pugiliști se întîlnesc pentru cen
tura de campion al lumii. In 
primul meci Benvenuti, campion 
olimpic la Roma, a obținut o sur
prinzătoare victorie Ia puncte. 
Revanșa a revenit lui Griffith 
care și-a recîștigat centura prin- 
tr-o victorie tot la puncte. In 
cel de-al treilea meci, Griffith 
pornește favorit cu 7—5. In „des
chidere" se va desfășura un meci 
de „grei" care va opune campio
nului olimpic de la Tokio, Joe 
Frazier pe colosul Buster Mathis, 
neînvins în carieră. Cei doi bo
xeri s-au mai întîlnit de două 
ori însă ca amatori, victoria re
venind lui Buster Mathis (118 kg), 
învingătorul din acest meci va 
primi titlul neoficial de campion 
al lumii, versiunea comisiei de 
box a statului New York. Spe
cialiștii îi acordă însă credit cu 
2—1 lui Frazier care este mai teh
nic și dispune de un „punch" re
marcabil. Frazier a cîștigat toate 
cele 19 meciuri profesioniste, in- 
vingîndu-1 chiar și pe Ernie Te
rrel, Buster Mathis a susținut 
la rîndul său 24 de meciuri pro
fesioniste pe care le-a cîștigat.

TERMININD învingător cursa 
de primăvară de la Aix eu 
Provence (87,500 km în 2h 05), 
faimosul ciclist francez Jacques 
Anquetil a declarat că se simte 
în formă și speră să realizeze 
cele două mari obiective pe 
care și le-a propus anul acesta: 
Turul Franței și titlul mondial. 
Anquetil, în vîrstă de 34 de ani, 
a cîștigat de 5 ori Turul ciclist 
al Franței, dar a eșuat cu regu
laritate în tentativele sale de 
a deveni campion al lumii, la 
fond.

Tradiționala cursă populară 
de schi „Vasaloop", care se des
fășoară în localitatea Mora 
(Suedia), a reunit anul acest* 
la start peste 8 000 de concu- 
renți. învingătorul celui mal 
lung maraton pe schiuri a fost 
suedezul Janne Stefansson, 
care a parcurs 80,500 kilometri 
în 4h39:49,0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Bengt Karls
son (Suedia) și Arto Tianen 
(Finlanda).

Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu 23 —25. 40365


