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A fost reluată întrecerea in campionatul diviziei A la fotbal
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ANIMATORII

PERFORMERELE ETAPE!

Constantin înscrie primul gol al echipei
Foto: A NEAGU

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

Rapid — U.T.A. 
A.S.A. Tg. Mureș — 
Steagul roșu — F.C. 
Universitatea Craiova

București

ETAPA

CLASAMENT

Steaua 
Argeș 
— Dinamo
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VIITOARE (17 martie)
Progresul— Jiul 
Petrolul — Farul
Dinamo Bacâu ■

Cluj

8
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7
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5
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2
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3
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26—14 
22—12
17— 16 
19—17 
13—12 
16—20
18— 27
19— 16
15— 15
16- 20 
15—20 
13—20
8—20
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Universitatea I

S
ă subliniem, acum, imensul 
salt organizatoric și de per; 
formanță făcut în anii noștri 
de sportul românesc ar în
semna să cădem în banal. 
Precizarea că ne aflăm, și 

în acest domeniu, într-un progres aproa
pe de necrezut (deși, dacă ne gîndim 
bine la premisele care-i stau la bază, 
faptul apare ca perfect explicabil), o 
facem numai pentru că, în definitiv, 
niciodată nu e prea mult și nici inutil 
să se sublinieze un fapt pozitiv și 
pentru că, totodată, e întotdeauna opor
tun să vedem ce s-a făcut bine și ce 
s-ar mai putea face încă.

Am trăit aproape de mișcarea spor
tivă din ultimele 3—4 decenii și am 
reținut — credem — cu obiectivitate și 
ce s-a făcut rău și ce s-a făcut bine 
pe parcursul atîtor ani de activitate. 
Nu e, desigur, de comparat situația 
de altădată cu cea de acum. Plusul, 
categoric, e de partea anilor acestora. 
Și totuși...

...Totuși, undeva, lucrurile nu merg 
cum ar trebui. Oficializarea eforturilor 
a creat, parcă, o nonșalanță în activi
tatea ce se depune în afara acestor 
cercuri. Se așteaptă ca totul să de
curgă automat, cu girul și, evident, 
exclusiv cu contribuția oficialității. Ini
țiativa proprie, grefată pe sprijinul atît . 
de prețios al oficialității care asigură » 

I, o anume pasiune chiar pentru •
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F
oarte interesantă această etapă inaugurală, in 
care surprizele și paradoxurile au abundat. 

PRIMA SURPRIZĂ: soarele de mai.
A DOUA:

cîștigat cu 2—0. 
Și urmează multe altele...

Dinamo Bacău pierde două locuri, după un joc re
marcabil.

Clujenii urcă un loc. după un rezultat submediocru. 
Progresul deschide scorul Ia... Arad.
Rapid, cu o apărare care a primit un singur gol în 

cele 180 de minute ale duelului cu Juventus, are acum 
un pasiv egal cu cel al... Steagului roșu.

Petrolul renaște într-o singură iarnă, iără zgomot, fără 
manifeste-program, fără angajamente. Cum ? Prin efortul 
bătrînului petrolist Ilie Oană, care a izbutit o modernă 
primenire, avînd curajul să atace meciul cu Dinamo fără 
Pahonțu, fără Florea, fără Dridea, fără Badea.

Mai sînt însă surprizele care nu mai sînt surprize, 
începe să nu mai fie o surpriză CUMINȚENIA oltenilor 

în deplasare.
Sau culanța
Sau poziția

i ; Midirir ue uidi.

: schimbare de lider, deși Steaua a I
2—0. ' a
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I
arădenilor acasă.
dinamoviștilor în antecamera... lanternei. I

I
de ieri a fost, totodată, o ARENA a para-
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tapa 
doxurilor.

Singura echipă promovată în turneele de iarnă 
— Steaua — a jucat modest.

In schimb, Argeșul, o adevărată repetentă în 
R. D. Germană, i-a EXECUTAT în cîteva minute 

pe campioni.
„U“ Cluj, care a înscris 4 goluri dinamoviștilor bucu- 

reștenl pe contraatac, n-a izbutit măcar unul atunci cînd 
a avut condițiile necesare etalării jocului COLECTIV- 
CONSTRUCTIV-OFENSiV.

în sîirșit, e cel puțin paradoxal faptul că ex-ploieșteanul 
Boc are pe conștiință un gol în poarta lui Datcu, iar 
ex-bucureșteanul Grozea e autorul moral și mai ales 
material al victoriei ploieștene.
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i D ar, fără surprize și paradoxuri, fotbalul n-ar 
avea nici un farmec. E bine să adăugăm însă 
că ar fi tare neplăcut ca farmecul fotbalului 
să se reducă doar la surprize și paradoxuri.

W. M.
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PERIOADĂ SUPLIMENTARĂ
TRANSFERĂRI ÎN FOTBAL

Comunicatul F. R. Fotbal

Sfertul academic" al lui Dobrin
a trecut F. C. Argeșul pe locul I

...Intr-un singur minut, al 80-lea, Rapidul a 
pierdut ieri totul. Și-a pierdut controlul, speran
țele și a pierdut și partida... A fost un minut 
dramatic. Atmosfera senină de remiză, care în
cepuse să ciștige tribunele pe măsura apropierii 
sfirșitului jocului, a „luat foc“ în mai puțin de 
un minut. Două goluri — la interval de secun
de — au avut asupra Rapidului efectul unui nă- 
praznic 
bucureștean a ajuns dintr-o dată 
nu se aștepta la acest dezno- 
dămînt fulgerător, consumat

Marius POPESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

„un-doi la bărbie1* în urma căruia 
groggy.

„U“-le 
Nimeni

„in extre-Andrei salvează 
mis“, respingînd in corner 
o minge care 

în gol...
se ducea
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AȘTEPTAM MAI MULT

DE LA FOSTUL LIDER
In cel de-al doilea joc al cu

plajului. de ieri, de pe stadionul 
,,23 August44, Steaua pornea ca 
favorită indiscutabilă. Era foarte 
gpeu de presupus că Dinamo Ba
cău (învinsă pînă acum în toate 
meciurile susținute în depla
sare) ar putea „smulge44 măcar 
un punct fruntașei clasamentului, 
care, pe lîngă menținerea sa în 
poziție d© lideră, dorea, evident, 
să obțină revanșa pentru înfrîn- 
gerea suferită în prima etapă a 
turului campionatului. Intr-ade
văr, după cum ne așteptasem, nu 
s-a produs nici o surpriză, Steaua 
a învins, înscriind două goluri 
și neprimind nici unul. Pentru 
cei ce n-au fost la meci și nici 
n-au urmărit desfășurarea lui 
prin intermediul micului ecran, 
s-ar părea că victoria bucurește- 
hilor nu ridică nici un fel de 
problemă, că ea constituie conse
cința firească a unei superiorități 
valorice, confirmate pe terenul 
de joc. în realitate, însă, lucru
rile n-au stat tocmai așa. Dim
potrivă, chiar raportul de forțe 
de pe teren a fost destul de echi
librat, perioadele de 
au alternat. Și totuși, 
tea alte ori în fotbal, 
de: ieri nu corespunde 
partidei. Cum putem 
ceastă situație ?

După opinia noastră, băcăuanii 
nu au evoluat în compania ste
lei nici mai bine, nici mai rău 
decît în alte partide disputate în 
toamna trecută la București, cînd

dominare 
ca de atî- 

rezultatul 
fizionomiei 
explica a-

Eide asemenea au fost învinși, 
au lăsat din nou, la scara posi
bilităților lor cunoscute, o fru
moasă impresie prin îndrăzneala 
cu care au abordat partida, prin 
jocul lor combinativ, ca și prin 
construirea unor periculoase ac
țiuni de atac la poarta gazdelor. 
In schimb, bucureștenii au fost 
aceia care ieri au dezamăgit pu
blicul spectator, evoluția lor mo
destă constituind elementul de
terminant al acelui echilibru de 
forțe de care aminteam. Momen
tele lor de superioritate au alter
nat cu altele de vădită dificul
tate, în cursul cărora puteau 
primi cel puțin atîtea goluri cîte 
au si dat. Dacă rezultatul le-a 
fost totuși favorabil, aceasta se 
datorește mai mult plusului de 
maturitate, de experiență, de 
promptitudine în specularea gre
șelilor adversarilor pe care le-au 
avut înaintașii Stelei față de cei 
ai formației oaspe. Constantin, 
Sorin Avram și Voinea ne-au 
dovedit și Ieri că pot fi deosebit 
de periculoși în acțiunile ofen
sive. chiar cînd evoluția lor de 
ansamblu nu este dintre cele 
rr-ai bune.

Partida la care am asistat n-a 
fost dintre cele care să pasioneze 
prea mult pe spectatori. Am pu
tea spune că a fost chiar un joc

C. FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SCHI

Jean-Pierre Augert a cîștigat și slalomul de duminică

I
I
I
I
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Ținînd seama de sarcinile sporite ce revin secțiilor divi
zionare privind formarea echipelor de tineret-rezervă, precum 
și că ultima perioadă de transferări, dintre 15 ianuarie— 
10 februarie 1968, a fost insuficientă pentru completarea 
loturilor divizionare. Biroul Federal a hotărît acordarea, în 
mod excepțional, a unei perioade de transferare între 11—15 
martie 1968.

Aprobarea acestei perioade este determinată și de unele 
deficiențe ale actualului regulament pe care Federația 
Română de Fotbal este în curs de a le rezolva, prin întoc
mirea unor noi criterii de transferare.

Intre 11—15 martie 1968 se vor primi spre rezolvare 
numai cererile de transferare pentru echipele divizionare 
A, B și C, care sînt însoțite de dezlegare.

Cererile de transferare prezentate după acest termen 
nu vor fi luate în considerare.

POIANA BRAȘOV, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Pîrtia de 
slalom din stațiune a avut dumi
nică dimineață aspectul sărbătoresc 
al marilor competiții. De astă-dată, 
prilejul a fost creat de disputarea 
probei de slalom special din cadrul 
concursului internațional „Cupa 
Poiana".

Pe un timp splendid, însorit, cî
teva mii de spectatori s-au înșiruit 
de o parte și de alta a traseului. 
Prima manșă s-a desfășurat pe un 
traseu lung de 450 m, cu o diferen
ță de nivel de 170 m, avînd marcate, 
de către antrenorul român Ion Be- 
rindei, 50 de porți. în grupa celor 
mai valoroși schiori, alcătuită după 
punctajul F.I.S., au fost înscriși 12 
participanți. Plecat din start cu nu
mărul 1, austriacul Rudolf Bocek 
(cîștigătorul probei de slalom uriaș) 
a realizat un timp bun — 38,33 — 
care nu va mai fi întrecut nici de 
Henri Brechu și nici de Klaus Mayr, 
considerați printre favoriți. Cu mul
tă nerăbdare a fost așteptată evolu-

ția lui Jean-Pierre Augert, compo
nent al echipei olimpice franceze. El 
a parcurs curgător traseul, dar o 
ezitare, după „Drumul roșu“, l-a 
făcut să nu obțină decît al treilea 
timp al manșei, adică 38,52. Schiorii 
români Dan Cristea, Cornel Tăbă
raș și Kurt Gohn au realizat timpi 
satisfăcători. De reținut că Benia
min Haâdu și Ion Zangor, plecați 
în cursă printre ultimii, au fost în
registrați cu 41,38 și respectiv 42,28. 
întrecînd, printre alții, pe repre
zentanții Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane și pe italianul Vidi.

Manșa a doua, marcată de antre
norul francez Walter Trilling, a fost 
mai sinuoasă, solicitînd mai mult 
posibilitățile tehnice ale concuren- 
ților. Aceștia, precum și publicul, 
oficialii, așteptau cu nerăbdare re
plica lui Augert. Plecat al doilea, 
acesta a parcurs traseul într-o alură 
de mare campion și a fost crono
metrat ou 38,57. Toți schiorii care 
l-au urmat au încercat să-i depă
șească timpul, dar dintre principalii 
rivali la locul I nu a reușit nici

Paul IOVAN
(Continuare în pag. a 4-a)
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Cărți poștale din Poiană
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POIANA BRAȘOV, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). „Cupa Poiana 1968“ și-a în
cheiat cariera intr-un decor demn de ilustratele 
de la Davos, cu soare strălucitor în plină re
fracție pe covorul alb al pantei defrișate din 
spatele hotelului „Sport". Fotoreporterul italian 
Gianfranco Grigoletti, invitat al O.N.T., a gă
sit subiecte admirabile de cărți poștale, urmă
rind unduirea schiorilor printre parapetele vii 
ale miilor de spectatori. Cadrul a fost splen
did și ne întrebăm legitim :

— de ce televiziunea, care-și avea tot statul 
major (inclusiv aparatura) la Brașov, n-a pro
fitat pentru a realiza o emisiune interesantă?;

— de ce e nevoie de răstimpuri olimpice 
pentru a organiza (cvadrienal) concursuri pe 
această minunată și spectaculoasă pîrtie ?

Poiana Brașov, stațiune de sporturi de iarnă 
în plină eflorescentă, merită o activitate com-

petițională mai intensă. Ne-a repetat-o PIERRE 
TISSOT, tehnician al firmei Omega, originar 
din Bienne (reședința cronografiei elvețiene), 
care ne-a spus : „Dacă pînă acum o săptămînă 
nici nu știam unde se află Poiana, astăzi pot 
să afirm că spre deosebire de localități simi
lare, destul de artificial create, cum ar fi de 
pildă Chamrousse, Poiana are avantajul unui 
inegalabil cadru natural, cu păduri reale și nu 
cu pomi plantați. încurajați această stațiune 
simpatică și, cu capacitatea organizatorică dove
dită aci, veți putea pune pe picioare o nouă 
celebritate în familia stațiunilor 
hibernale".

Duminică, Poiana a fost pur și 
vadată de lume. Turiști adevărați

I fW ift'

de sporturi

simplu in- 
sau snobi,

Victor BĂNCIULESCU
(Continuare in pag. a 4-a)

y

aclamă" pe Clăbucet

totul, _ _____ , __
munca la care sînt angajați, lipsește 
sau, oricum, e prezentă în foarte mică 
măsură la cei chemați să se îngri
jească — prin funcțiile ce le dețin — 
ae bunul mers al unui sport, al unei 
asociații, al unui club. Ne lipsesc ani
matorii.

Ce-au fost și cine au fost aceștia 
altădată ?

Vom faq?, foarte succint, și probabil 
cu destule omisiuni involuntare, o mică 
trecere în revistă.

Au existat echipe de fotbal care au 
trăit, dacă vreți, exclusiv printr-un sin
gur om, prin pasiunea lui aproape bol
năvicioasă pentru fotbal. Oameni care 
au ridicat cîte un cartier întreg la o 
viață sportivă de valoare, de mare 
popularitate. Oameni care-și sacrificau 
timpul, dar și banii, pentru echipa lor, 
pentru terenul lor. «Unirea Tricolor" 
fără Nicu Lucescu era de neconcepuf. 
Spuneai „Unirea", spuneai Nicu Lu
cescu. Numeai fotbalul oborean, tre
buia să-l asociezi ideii și pe Nea Nicu. 
Cu scîndurile din depozitul lui de che; 
restea s-au făcut tribunele terenului 
oborean 1

Mai modest — atentînd la leafa lui 
de funcționar — un alt animator de 
clasă a fost Titel Ursache, un om fără 
casă, fără familie, dar cu fotbalul în 
sînge, dedicat trup și suflet acestui 
sport. „Sportul Studențesc" a trăit prin 
fii și — aș spune — pentru el, la 
concurență ingrată cu cluburi bogate, 
susținute cu subsidii uneori oneroase.

Dar în box ?
Zamfir Popazu își dădea toată leafa 

lui de tipograf ca să întrețină secția 
pugilistică a clubului „Turda". Prin 
mîinile lui Popazu au trecut 
se. putea altfel I

Prin 
nici nu 

mulți boxeri de 
faimă, creații absolut ale lui, ale pa
siunii sale pentru acest sport. Ne vom 
referi doar la Oșca, la Rădan, la Lăză- 
reanu, la Chiriac (la începuturile sale). 
„Turda" era, acolo, pe Epicol, o 
„firmă". Popazu un animator. Animator 
a fost, tot la box, și Nea Pavel — 
greul nostru cel mai greu din foidea- 
una. Cînd pe „Viorele", cînd la „Con
structorul", galele lui Nea Pavel se 
succedau, ca și la Popazu, cu regulari
tate și din programul lor au ieșit, 
pe-atunci, cîțîva băieți buni, ca Vasile 
Stoian, Chiriță Mihăilescu și alții.

Dar Nae Mărăscu ? Cînd îi pronun
țai numele, te gîndeai la marele ani
mator al rugbyului și atletismului, sus
ținut cu înverșunare în actualitate de 
el și de alți cîțiva ca el (Octav lo- 
nescu, Virgil loan etc.), te gîndeai la 
„Stadiul Român", clubul unde s-au relfi- 
vat atîția atleți, de marcă.

Un animator de anvergură — i-aș 
spune europeană — a fost pentru ci
clismul nostru și directorul de astăzi 
al muzeului arheologic de la Constanța, 
mai vîrstnicul nostru confrate Vasile 
Canarache. Cu el, cu „Tururile Româ
niei", organizate de el, ciclismul ro
mânesc a cunoscut, atunci, o eferves
cență și o înflorire cum rar a mai 
marcat vreun alt sport.

Toți acești mari pasionați de o idee 
au palpitat pentru sportul lor favorit. 
Prin ei, și fotbalul, și boxul, și 
rugbyul, și atletismul, și ciclismul au 
trăit, în condițiile precare ale vremii, 
clipe de un real succes. Bineînțeles, la 
proporțiile pe care le putea lua, atunci, 
o atare acțiune.

Cine le-a luat locul ?

C. GRIGORIU
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A CUCERII
CUPA ROMÂNIEI"

IA HOCHEI
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Programată la numai o săptă
mînă de la meciul de tristă amin
tire din cadrul campionatului re
publican, partida de aseară dintre 
Dinamo și Steaua, care avea ca 
miză „Cupa României44, a avut o 
desfășurare diametral opusă. De 
data aceasta s-a jucat curat, băr- 
bătește. Dinamoviștii au atacat de 
la primul angajament, înscriind 
în min. 17 prin Pop. în repriza 
secundă jocul s-a echilibrat, pen
tru ca în final steliștii să forțeze 
egalarea care, datorită golavera
jului, le-ar fi adus trofeul. în 
ultimele 10 minute, cînd adversa
rii lor erau pe gheață în numai 
3 jucători de cîmp, au fost foar
te aproape de acest țel. Dar 
pucul n-a vrut să intre în poarta 
lui Iordan, bine inspirat. în min. 
53 pucul a depășit cel puțiif cu 
o palmă linia porții dinamoviste, 
arbitrul de poartă V. Velter, n-a 
acordat gol.

în deschidere : Avîntul M.
Ciuc a învins Agronomia Cluj 
CU 8—7 (4—2, 2—5, 2-0).

Clasamentul final : 1. Dinamo 
G p, 2. Steaua 4 p,3. Avîntul 2 p, 
i. Agronomia o p.



Pag. â 2-a

Petrolul Ploiești, Politehnica
Galați și Penicilina lași

învingătoare

DIVIZIA A

DINAMO BUCUREȘTI —
I.C.F.  BUCUREȘTI (m) 3—0 (7, 
5, 10), după 90’ de joc. tatii, 
două seturi în care studenții 
n-au izbutit decît extrem de 
rar să se ridice la nivelul va
loroasei comportări avute în e- 
tapele anterioare, fiind surcla
sați de viteza și varietatea ac
țiunilor ofensive practicate de 
adversari, de agresivitatea blo
cajului și de promptitudinea a- 
cestora la dublaj. Cei mai buni 
de la învingători — Stoian, Tîr- 
liei și Corbeanu. De la învinși
— Hupoiu si Cristescu.

RAPID BUCUREȘTI—TRAC
TORUL BRAȘOV (m) 3—0 (6, 
10, 11). O partidă plăcută nu 
atît prin calitatea jocului cit 
prin ardoarea cu care au acțio
nat' cele două echipe. Brașove
nii s-au apărat dîrz iar în setul 
doi au condus pînă la 10—7 
după care atacul răpidișt, în 
frunte cu Costinescu, s-a redre
sat și, printr-un blocaj atent și 
prompt, a respins toate acțiu
nile la fileu întreprinse de ad
versari. în ultimul set, gazdele 
au condus autoritar. Remarcați: 
Costinescu, Ardeiea și Cristian 
(Rapid), Bărbuță și Popescu 
(Tractorul).

ALUMINA ORADEA — PE
TROLUL PLOIEȘTI (m) 0—3
(7, 10, 5). Orădenii s-au com
portat sub orice critică pier- 
zind un meci decisiv pentru e- 
vitarea retrogradării. Zamoio, 
Curteanu și Bobeică (Petrolul) 
au fost mai buni. (P. LOBINCZ 
—coresp.).

CELULOZA BRĂILA — FA
RUL CONSTANTA (m) 3—1 (5, 
—15, 4, 13). Brăilenii avînd scă
deri vizibile în seturile 2 și 4 
au reușit totuși în final să ob
țină victoria într-o partidă 
slabă din punct de vedere teh
nic. (I. BALTAG — coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
POLITEHNICA GALAȚI (m) 
0—3 (10, 15, 9). Deși nu puteau 
emite pretenții la victorie, băi- 
mărenii au luptat mult pentru 
a cîștiga cel puțin un set (in 
cel secund au condus cu 8—1). 
S-au impus : Kramer, Udiștea- 
nu, Păcuraru (Politehnica). Rău, 
Silaghi (Minerul). (T. TOHA- 
TAN — coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — MEDICINA 
BUCUREȘTI, (f) 3—0 (9, 11, 6). 
Deși fără două titulare, sibien- 
cele au obținut o. victorie ușoa- 
râ, în 55 de minute. S-au re
marcat : Cristina și Kodica 
Popa (Sibiu). Bărbuiescu și Za- 
hareseu (Medicina). (I. BOȚO- 
CAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— PENICILINA IAȘI (f) 0-3 
(2, 12. 9). Gazdele nu au reușit 
nici pe teren propriu să treacă 
de ieșence, care au cîștigat clar. 
S-au remarcat : Căunci și De- 
metrju (Penicilina). (M. VLĂ- 
DOIANU — coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ (f) 3-0 (5, 1, 4). Meci 
fără istoric. Rapidistele, deși nu 
în cea mai bună formă, au con
dus autoritar de la prima pînă 
la ultima minge, făcînd un joc 
foarte bun in atac cu mențiuni 
pentru Florescu, Rcbac și Tu- Ervin Seiler (Metalul) tatonat de Ovidiu Puiu (învingătorul 

etapei) atacă dezlănțuit un viraj scurt.
Foto: FR. BRANDRUP

OÎIDIU PUIU ȘI CRISTIAN DOVIDS 
A0 CÎȘTIGAT PRIMA ETAPĂ 

R „CUPEI PRIMĂVERII" LA MOTOCROS
Concursul inaugural al se

zonului de motocros a atras 
ieri, pe traseul de la Com
plexul sportiv Metalul din șos. 
Pantelimon, un mare număr 
de pasionați ai sportului cu 
motor, care au tinut să se 
numere printre cei dințîi sem
natari ai „condicii de pre
zentă". Timpul toarte frumos 
a contribuit la buna desfășu
rare a întrecerilor, iar con
curent» i-au îneîntat pe cei 
prezenți cu evoluțiile lor cu
rajoase.

La clasa 250 cmc vs-au pre
zentat în start 12' sportivi. 
Șt. Chițu (Steaua) a pornit 
furtunos și a condus plutonul 
pînă la jumătatea cursei cînd 
a tosț întrecut de O. Stephani 
(St. r. Brașov) și Cr. Dovids 
(Metalul), ordine care s-a 
menținut pînă la linia de so
sire. Campionul clasei, P. Paxi- 
no, se găsea (după 3 ture) 
pe locul 5 cînd, la o poartă, 
a fost angrenat într-o buscu
ladă (împreună cu C. Goran 
și V. Savin) și motocicleta sa 
a luat foc fiind astfel obligat 
să abandoneze. în manșa se
cundă, Dovids a condus auto
ritar de la start la sosire, 
spulberînd, tur cu tur, speran
țele adversarilor. El a făcut 
o cursă demnă de toată lau-

CRIVIIA ROȘIE A CUCERIT „CUPA DE IARNĂ"

Pe” stadionul Constructorul 
din Capitală s a disputat ulti
ma etapă din cadrul „Cupei 
de iarnă" la rugby. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Progresul — Constructorul 
0—6 (0—0), Dinamo — Farul

în deplasare
dora. Clujenccle au părut de
zorientate cornițind uneori gre
șeli elementare. O notă bună 
pentru „stîngacea", M. Cueu, 
Inspirată la fileu. (OV. I.).

COMBINATUL POLIGRAFIC 
BUCUREȘTI — FARUL CON
STANȚA (f) 3—1 (6, 11, —8, 9). 
în bună dispoziție de joc și be
neficiind de o trăgătoare (Io- 
nescu) în formă deosebită, 
bucureștencele au dominat, par
tida. Farul, bazîndu-se doar pe 
Goloșie și Angliei s-a resemnat 
ușor în final. în ultimul set, 
cel mai disputat, constănțence- 
le reduc de la 0—10 la 9—13 
dar C.P.B.-ul cu o condiție fi
zică superioară îsi adjudecă 
victoria. (TR. IOANIȚOAIA).

DIVIZIA B
A.S.A. Sibiu — PEDAGOGIC 

Tg. Mureș (m) 3—0 ; COOPE
RATORUL Șimleui Silvani®!— 
C.F.R. Cluj (m) 3—1 ; ELEC- 
TEOPUTERE Craiova — UNI
VERSITATEA Timișoara (m) 
3—2; UNIVERSITATEA Craio
va — ÎNAINTE Timișoara (m)
1— 3 ; PROGRESUL București— 
CONSTRUCTORUL București 
(m) 3—0 ; MEDICINA Bucu
rești — DACIA Brăila (m) 3—0; 
UNIVERSITATEA București — 
POLITEHNICA Iași (m) 3—1 ; 
SEMĂNĂTOAREA București — 
POLITEHNICA Brașov (m)
2— 3 ; CREAȚIA Brașov — ȘTI
INȚA PETROȘENI (m) 2—3 ; 
POLITEHNICA Cluj — PRO
GRESUL Suceava (m) 3—0 ;
GLORIA Arad — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA (m) 1—3.

CORVINUL Deva — UNI
VERSITATEA Timișoara (f)
1— 3 ; C.S.U. Oradea — SĂNĂ
TATEA Arad (f) 1—3 ; FLA
CĂRA ROȘIE București — VO
INȚA Miercurea Ciuc (f) 3—0 ; 
VIITORUL București — POLI
TEHNICA Galați (f) 3—0; UNI
VERSITATEA București — 
CEAHLĂUL P. Neamț (f) 0—3; 
ȘCOALA SPORTIVĂ Bacău — 
UNIVERSITATEA Iași (f) 2—3; 
MEDICINA Tg. Mureș — LIC. 
N. BĂLCESCU Cluj (f) 3—0 ; 
TRICOTAJUL Brașov — I.C.F. 
București -(f) 2—3 ; ȘTIINȚA 
Găești — ȘC. SP. Constanța (f)
2— 3 ; SĂNĂTATEA Tîrgoviște 
— POLITEHNICA Brașov (f) 
0—3 ; MEDICINA Cluj — ȘC. 
SP. Oradea (f) 3—2.

da. în această situație lupta 
pentru locul 2 dintre Chițu 
și Stephani a polarizat aten
ția. Brașoveanul a atacat in
sistent tot timpul, dar Chițu 
s-a apărat excelent. CLASA
MENTUL ETAPEI : 1. CR.
DOVIDS 8 p, 2. O. Stephani 
6 p, 3. Șt. Chițu 4 p.

în cursa „greilor" am fost 
martorii unei lupte deosebit 
de dure între eternii rivali 
Puiu și Seiler. Bucureșteanul 
a reușit în prima parte să-și 
domine adversarul și să cîș- 
tige cu un avans de 7,5 sec., 
lăsînd impresia că manșa a 
doua va fi doar o formalita
te. Dar, la reluare, Puiu de
monstrează că ia.capitolele teh
nică și condiție fizică stă mai 
bine. Brașoveanul s-a des
prins de adversar, a luat cursa 
pe cont propriu și s-a bătut 
cu.., acele cronometrelor 
pînă cînd acestea i-au dat 
cîștig de cauză (13 sec.). 
CLASAMENT : 1. O. PUIU (St. 
r. Brașov) 8 p, 2. E. Seiler

Constanta 11—3 (3—3), Steaua 
— Grivita Roșie 9—12 (9—9), 
Gloria — Rapid 6—5 (3—0).

Grivița Roșie, câștigătoarea 
întrecerii, a aliniat următoa
rea formație: Moldoveanu, 
Iatan (Onuțiu), Dinu, Vasile 
Rusu, Drâgulescu, Mircea 
Rusii, Demian, Veluda, Mihai, 
Obîemenco, Irimescu, Braga, 
Balcan, Teodorescu și Mari
nescu.

Alte amănunte, în numărul 
de mîine.

CORNEL VALEANU - coresp.

DIVIZIA A

Masculin (etapa a XII-a)

Steaua — Rapid București 
72—65 (36—22). iCele două for
mații, care nu de mult ne o- 
fereau partide memorabile, 
s-au prezentat ieri, la reluarea 
actualului campionat național, 
sub orice critică. Multe gre
șeli de tehnică și ratări din 
poziții favorabile și prea pu
ține faze de baschet curat — 
iată ce a caracterizat evolu
ția inaugurală a celor două 
echipe. Mai omogenă și cu 
un plus de experiență, forma
ția campioană și-a asigurat, 
încă din prima repriză, un 
avans care a ajuns la 20 de 
puncte în min. 28 (54—34), iar 
în final a rezistat cu succes 
forcing-ului feroviarilor. Au 
înscris : Barău 4, Nosievici 18, 
Gheorghe 12, Savu 10, Diman- 
cea 12, Popa 4, Bulat 4, Cîm- 
peanu 2, Tiidossy 6 pentru 
Steaua, respectiv Reisenbiich- 
ler 2, Lucaci 2, Ivan 6, Stă- 
nescu 6, Popovici 10, Tursu- 
gian 10, Olteanu 2, Popescu 
12, Predulea 4, Bandu 2, 
Czell 9.

Politehnica București — 
Politehnica Galați 91—64 
(50—32). Ghidîndu-ne după 
debutul partidei, în care oas
peții au condus cu 21—18 
(min. 12) și 22—20 (min. 13), 
se părea că vom asista la o 
întîlnire pasionantă, cum ar 
fi putut să ne ofere întrece
rea celor două echipe stu
dențești. A fost suficient, în
să, ca dunărenii să rateze cî- 
teva situații bune, iar bucu- 
reștenii să materializeze o se
rie de contraatacuri prompte, 
pentru ca la pauză formația 
condusă de Vasile Popescu să 
dețină un plus de 18 puncte. 
După reluare, Politehnica 
București — cu Haneș în mî- 
nă excelentă — a dominat 
clar. Acțiunile gazdelor au 
fost transformate din ce în ce 
mai precis, în vreme ce oas
peții nu s-au putut regăsi în 
nici un moment. Au înscris : 
Haneș 22, Dudescu 9, Nicu- 
lescu 7, Vescan 2, Purcăreanu 
3, Jekely 19, Popa 11, Baciu 
2, Georgescu 8, Molin 8 pen
tru bucureșteni, respectiv Be- 
jan 5, Samson 4, Gontz 6, 
Ioneci 7, Baltag 15, Debreczi 
2, Chivulescu 2, Moraru 23.

Dinamo București — Crișul 
Oradea 75—49 (40—27). La 
mai puțin de 24 de ore de la 
primul joc (contînd în turul 
campionatului), dinamoviștii 
au întrecut din nou formația 
orădeană, dar la un scor ceva

(Metalul) 6 p, 3. E. Keresteș 
(Steaua) 4 p.

întrecerea începătorilor (ci. 
300 cmc) a fost cîștigată de 
T. Anastasiu (Steaua) urmat 
de coechipierii săi N. Zidaru 
și Șt. Matei.

I. DUMITRESCU

ULTIMUL CONCURS REPUBLICAN 
DE SALĂ AL SEZONULUI

în sala Steaua s-a desfă
șurat, sîmbătă și duminică, 
concursul republican universi
tar de sală, ultima mare com
petiție atletică pe teren aco
perit din acest sezon. Au par
ticipat aproape 130 de stu- 
denți, din 11 centre universi
tare. O luptă foarte intere
santă s-a dat în proba de 
prăjină, cîștigată de N. Ligor 
(I.C.F.) cu 4,30 m. în urma 
lui s-au înșirat din 10 în 10 
cm. S. Marian, C. Pop, FI. Co- 
man, Al. Ilisei etc. în afară 
de concurs, maestrul sportului 
Petre Astafei a trecut peste 
ștacheta înălțată la 4,80 m, 
ratind apoi la 4,90 m (înălți
me care ar fi însemnat un nou 
record republican de sală). 
La înălțime, A. Șepci (Univ. 
Cluj) și M. Mitilecis (I.C.F.) 
au sSrit amîndoi 1,96 m, vic
toria revenind lui Șepci, care 
a trecut ștacheta din prima 
încercare. Gabriela Rădulescu 
(Univ. Iași) a cîștigat probele 
feminine de 50 m si lungime, 
cu 6,8 s. și, respectiv, 5,78 m. 
® figură asemănătoare a lă

In dribling, Visner (Dinamo) se îndreaptă spre coșul advers 
(Dinamo București — Crișul Oradea 75—49)

mâi strîns. Antrenorul Dan 
Niculescu a rulat tot lotul 
(mai puțin Albu, accidentat). 
Au înscris : Novac 18, Viciu 
12, Cernea 11, Giurgiu 7, Dia- 
conescu 6, Visner 6, Andrees- 
cu 4, Cîmpeanu 6, Dragomi- 
rescu 5 pentru Dinamo, res
pectiv Dolhan 8, Balint 4, Ma- 
zilu 4, Leitner 6, Bencze 7, 
Hoffman 8, Șzondi 2, Ghiță 
10. (O. Andronic — coresp.)

Comerțul Tg. Mureș — Po
litehnica Iași 82—53 (43—20). 
Cu un lot restrîns și cu multa 
fisuri, mai ales în atac, ie
șenii au fost întrecuți fără 
prea multă dificultate, mai 
ales că mureșanul Țedula a 
fost într-o excelentă zi de coș 
(45 de puncte înscrise !). 
(C. Albu-coresp.).

Universitatea Timișoara — 
Farul Constanța 63—56 (28— 
28). Oaspeții au dat o replică 
surprinzătoare, bazîndu-se pe 
jocul sub panou al lui Po
povici și pe pătrunderile lui 
Cincu. Studenții au reușit to
tuși să cîștige, datorită acțiu
nilor mai organizate - în atac, 
preciziei în aruncările de la 
semidistanță și contraatacuri
lor. (P. Arcan și I. Stan-co- 
resp.).

Universitatea Cluj — I.C.F. 
68—58 (24—25). După o parti
dă de mare luptă, în care pe
rioadele de dominare au al
ternat, studenții clujeni au în
vins, datorită în mare măsură 
aportului lui Demian _ (27
puncte înscrise). (R. Mircea- 
coresp.).

DEMONSTRAJII DE
La un interval de numai două 

săptămîni, concursul pe aparate 
organizat de comisia de gimnas
tică a municipiului București 
ne-a oferit posibilitatea să urmă
rim din nou pe cei mai mulți 
dintre gimnaștil fruntași ai Ca
pitalei, de data aceasta la o nouă 
probă — solul. Incontestabil, a 
fost mal bine decît acum două 
săptămîni, cînd s-a desfășurat 
etapa inaugurală a întrecerii. A 
fost mai bine pentru că, sub as
pectul organizatoric, totul a de
curs ireproșabil, un număr im
presionant de tineri gimnaști și 
gimnaste dînd sălii de la „23 Au
gust" un aspect de întrecere pe 
care am dori să-l consemnăm cit 
mal des ; a fost mai bine deoare
ce am văzut în sală, urmărindu-1 
pe gimnaști cu interes șl atenție, 
numeroși specialiști bucureșteni 
— antrenori, profesori, activiști 
sportivi. Deși concursul suscită 
șl obiecții, el rămîne o acțiune 
utilă a gimnasticii bucureștene. 
încă de pe acum trebuie studiate 
posibilitățile ca și în duminicile 
viitoare sala de la „23 August” 
(sau alta) să fie plină de gim
naști !

Mihaiuc, în lipsa celor mai buni 
maeștri dinamoviști, a cîștigat cu 
ușurință, impresionînd prin mo
dul lejer în care a lucrat atît la 
impuse cît și la libere. E un semn 
că tînărul gimnast de la Steaua 
poate urca în acest sezon noi 
trepte pe drumul măiestriei. Am 
fi dorit (și ar fi trebuit 1) să ur
mărim și gradul de pregătire la 
soi a componentelor lotului fe
minin. Cu atît mai mult cu cît 
peste o săptămină este programat

cut și Coman Agapie (A.S.E. 
Buc.), sprinterul nr. 1 al a- 
cestui sezon de sală. El. a so
sit primul la 50 m cu 5,8 s — 
la numai o zecime de secun
dă de recordul republican, iar 
a doua zi s-a impus și la 
lungime, cu un rezultat de 
7,07 m. La triplusalt: pe pri
mul loc Al. Miu (I.C.F.) 15,31 
m, pe locul secund Mihai Du
mitrescu (Pol. Brașov) 14,86 m 
— record personal. La greuta
te fete, primele trei clasate 
au fost reprezentante ale I.C.F.- 
ului (cea mai bună; Elena Lef
ter 12,88 m), după cum la 
50 m primele trei locuri le-au 
cucerit studentele Universității 
din Iași.

In probele din ziua a doua, 
învingători au fost: Horia Cer- 
nescu (I.C.F.) — 7,1 s la 50 
mg, Viorica Enescu (I.C.F.) — 
7,3 la 50 mg fete, Maria Dobre 
(I.C.F.) — 1,50 m la înălțime 
fete. Ultima probă a concursu
lui, totodată și cea mai atrac
tivă, a fost cea de greutate 
băieți. După o dispută foarte 
echilibrată, de-a lungul căreia 
au condus pe rînd, primii pa
tru clasați au încheiat între
cerea grupați pe numai 10 
cm : S. Hodoș (Pol. Buc.) 14,01,
I. Vasiloiu (Agron. Buc.) 13,95, 
Al. Techirdalian (I.C.F.) 13,94, 
I. Ciocănescu (I.C.F.) 13,91.

(Ad. 1.1
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Foto: B. FREDERIC

Feminin (etapa a Xl-a)
Politehnica București — 

Voința Brașov 85—44 (34—
17). Doar 10 minute au rezis
tat brașovencele apărării a- 
gresive practicate de campioa
nele țării, după care acestea 
s-au detașat fulgerător, obți- 
nînd victoria la o diferență 
grăitoare. Au înscris; Hara- 
lambie 2, Gheorghe 18, Vogel 
20, Pruncu 4, Demetrescu 4, 
Dumitrescu 20, Chelaru 2, 
Ghiță 11, Ciocan 4 pentru 
Politehnica, respectiv Leca 4, 
Vogel 12, Salla 4, Horacek 
8, Simon 13, Albert 3

Crișul Oradea — Universi
tatea Cluj 67—39 (39—23).
Gazdele au arătat o mai bu
nă pregătire fizică, au jucat; 
cu multă hotărîre și în atac 
și în apărare, depășindu-le 
net pe clujence, insuficient 
pregătite. (I. Ghișa-coresp. 
principal).

Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București 61—83 (30—34). Du
pă o repriză echilibrată, oas
petele, mai experimentate, 
s-au impus printr-un joc or
ganizat și eficace. (I. Păuș- 
coresp. principal).

DIVIZIA B
Masculin (etapa a X-a)

SERIA I : Unio Satu Mare
— Politehnica Brașov 53—68 
(27—35), Știința Petroșeni — 
Pedagogic Oradea 65—54 (39— 
19), Universitatea Craiova — 
Medicina Tg. Mureș 68—63 
(32—28), Steagul roșu Brașov
— Constructorul Arad 97—64 
(48—28);

SERIA A II-A : Universita
tea București — Academia 
Militară 79—74 (37—42), ICHF 
București — Voința București 
57—53 (23—27), Progresul 
București — Petrolul Ploiești 
73—56 (36—22), I.C.F. II — 
Universitatea Iași 82—81 (29— 
33, 74—74).

MĂIESTRIE LA SOL

un concurs de verificare la toate 
aparatele. Chiar dacă la liber ale
se se mai intenționează ceva re
tușuri în aceste ultime 7 zile 
(puțin probabil, totuși), gimnas
tele din lot ar fi putut concura 
cu exercițiile impuse, pe care, o 
știm cu toții, le cunosc bine. N-a 
fost însă așa, pentru că, ni se 
spune, antrenorii de lot sînt su
verani. Iată cîștigătorii solului la 
toate categoriile de clasificare : 
FEMININ : cat, IV : Carmen An- 
dreescu (CI. sp. șc.) ; cat. III — 
Gizela Ciută (Viitorul) ; cat. II — 
Eliza Pavel (CI. sp. șc.) ; cat I —- 
Cristina Hurezeanu (Univ.) ; cat. 
maestre — Iudith Frenkel (I.C.F.); 
MASCULIN : cat. IV — Cristian 
Leampă (Șc. sp. 2) ; cat. III — 
Nicolae Caia (Steaua) ; cat. II — 
Dan Sabău (CI. sp. șc.), cat I — 
Nicolae Oprescu (Viitorul) ; cat. 
candidat maestru — Mircea 
Gheorghiu (Steaua) ; cat. maeștri 
— Petre Mihaiuc (Steaua).

Ct. M.

AU ÎNCEPUT

„NAȚIONALELE"

PE ECHIPE

în sala „Clujeana" din orașul de 
sub Feleaci s-au disputat sîmbătă 
șl duminică primele întreceri 
din cadrul campionatelor națio
nale de scrimă pe echipe. Perfor
merele etapei inaugurale sînt 
Unio Satu Mare (floretă băieți). 
Medicina Tg. M. (floretă fete), 
Eleetroputere Craiova (spadă) și 
Politehnica lași (sabie), singu
rele formații neînvinse.

Iată și rezultatele tehnice : FLO
RETA BĂIEȚI : Unio Satu Mare
— Medicina Tg. Mureș 14—2; 
Unio — Petrolul Ploiești 11—5 ; 
Petrolul — c. S. M. Cluj ft—7 ; 
Petrolul — Medicina 10—6 ; Me
dicina—C.S.M. 9—7. FLORETA 
FETE : ȘC. sp. Satu Mare — Unio 
10—6 ; Medicina — Șc. sp. S.M.
10— 6 ; Medicina — Unio 11—5. 
SPADA : Eleetroputere — I.C.F. 
9—7 ; C.S.M.—I.C.F. 6—8 (cite o 
dublă Infrîngere) ; Mediqina— 
C.S.M. 10—6 ; Eleetroputere — Me
dicina 10—5 (d.î.) ; Eleetroputere
— C.S.M. 9—6 (d. î.). SABIE : Poli
tehnica—C.S.M. 10—6 ; Unio — 
Dinamo Brașov 9—7 ; C.S.M. — 
Unio 10—6 ; Politehnica — Unio
11— 5 ; Dinamo — C.S.M. 8—8
(63—65).

yom reveni cu amănunte (t. st.)

j Politehnica lași și Vagonul Arad

continuă să conducă în cele
Ț

-i

două serii ale diviziei B
SERIA I SERIA A Il-a

POLITEHNICA IAȘI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ

3—0 (1—0)

IAȘI, 10 (prin telefon). — 
In prima repriză, fotbaliștii 
din P. Neamț au încercat to
tul (și procedeul antijocului) 
pentru a scăpa de presiunea 
Politehnicii. Este drept, însă, 
că în această perioadă local
nicii au greșit, angrenîndu-se 
în jocul obstructionist al oas
peților și astfel, diminuîndu-și 
mult posibilitățile de concre
tizare. După pauză, ieșenii — 
scăpați și dintr-o situație pe
riculoasă (în min. 68, Onica 
a reluat de la 6 m peste bară)
— reușesc să-și impună supe
rioritatea. Ei domină copios 
pînă la sfîrșitul partidei, _ ob
țin încă două goluri (pe lingă 
cel marcat în min. 24 de Vor- 
nicu): Lupulescu în min. 71 
și Cuperman în min. 77. Din 
rîndurile învingătorilor (care 
și-au adus cu toții contribu
ția ia acest succes, ce le con
solidează poziția fruntașă în 
clasament), remarcăm compor
tarea superioară a jucătorilor 
lanul, Ștefănescu, Incze IV și 
Cuperman. Raportul de cerne
re (10—2 în favoarea Politeh
nicii) oglindește și el perfect 
desfășurarea partidei. în sfîr- 
șit, subliniem și faptul că fot
baliștii Ceahlăului, nemaipu- 
tînd ține pasul cu adversarii
— mai cu seamă în repriza 
secundă — au trimis multe 
mingi în afara terenului de 
joc. Meciul a fost arbitrat de 
Gh. Popovici — București.

POLITEHNICA: Constanti-
nescu — Romilă, lanul, Vor- 
nicu, Deleanu, Ștefănescu, 
Leahu, Incze IV, Lupulescu» 
Cuperman, Stoicescu II.

CEAHLĂUL: Argeșanu — 
Iatan, lenei, Onica, Gheorghe, 
Zaharia, Meder, Seceleanu, 
Negustoru, Olteanu (Tăbăca- 
ru), Dragu.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

METALUL BUCUREȘTI — 
VICTORIA ROMAN 

2—1 (1—0)
Meciul s-a disputat sîmbătă 

după-amiază. Golurile au fost 
marcate de Vasilescu (min. 
34), Georgescu (min. 73), res
pectiv Cociș (min. 90). A ar
bitrat corect G. Bîrsan — Ga
lați.
C.F.R. PAȘCANI — PORTUL 

CONSTANȚA 4—1 (1—0)
Autorii golurilor: Baicu 

(min. 35), Bejan (min. 72 și 
89), Contardo (min. 74), respec
tiv Caraman (min. 69). (C. Enea, 
coresp.).
POIANA CIMPINA — POLI
TEHNICA GALAȚI 1—0 (1—0) 

Unicul gol a fost marcat de 
Matei, în min. 13. Foarte bun 
arbitrajul lui N. Petriceanu — 
București. (C. Vîrjoghie, ce- 
resp).

METROM BRAȘOV — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

2—1 (0—0)
Au înscris: Ferencz (min. 

49), Simo (min. 52) pentru 
Metrom, Ciornoavă (min. 86) 
pentru Politehnica. Bun arbi
trajul lui Emil Vlaiculescu — 
Ploiești. (E. Bogdan, coresp.). 
CHIMIA SUCEAVA — ELEC
TRONICA OBOR 1—0 (0—0)

Unicul gol a fost realizat de 
Teodosiu, în min. 75. Arbi
trul R. Sabău — Cluj — corect. 
(R. Munteanu, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
FLACĂRA MORENI 

2—2 (0—1)
Autorii golurilor: Staicu 

(min. 80) și Dașcu (min. 85) 
pentru Chimia, Postolache 
(min. 43) și Drăgan (min. 57) 
pentru Flacăra. Arbitrul S. 
Drăgulici — Craiova a condus 
satisfăcător. (D. Roșianu, co
resp.).

ETAPA VIITOARE (17 martie): 
Politehnica Galați — Metalul 
București, Electronica Obor — 
Politehnica Iași, Politehnica 
București — C.F.R. Pașcani, por
tul Constanța — Chimia Sucea
va, Ceahlăul P. Neamț — Me
trom Brașov, Flacăra Morenl — 
Poiana Cîmpina, Victoria Roman 

— Rm. Vîlcea.

CLASAMENT
1. Polit. Iași 14 10 1 3 23 —9 21
2. Metalul Buc. 14 7 3 4 14—10 17
3. Ceah. p. N. 14 7 2 5 18—13 16
4. Elec. Obor 14 6 4 4 26—21 16
5. C.F.R. Paș. 14 7 1 6 23—21 15
6. Poiana Cîmp. 14 7 1 6 13—16 15
7. Metrom Bv. 14 6 2 6 17—16 14
8. Polit. Galați 14 6 2 6 21—20 14
9. Chimia Sv. 14 6 2 6 14—16 14

10. Fl. Morenl 14 5 2 7 15—20 12
11. Portul C-ța 14 5 2 7 15—22 1212. Vict. Roman 14 5 1 8 13—19 11
13. Chim. Hm. V. 14 4 2 8 14—22 10
14. Polit. Buc. 14 2 5 7 17—18 9

IN DIVIZIA C
SERIA EST

Oțelul Galați — Unirea Foc
șani 4—1 (3—0)

Ancora Galați — Gloria Bîr- 
lad 2—0 (1—0)

Petrolul Moinești — Șoimii 
Buzău 0—0

Foresta Fălticeni — Medicina 
Iași 0—0

Metalul Buzău — Textila 
Buhuși 1—1 (1—1)

Metalul Rădăuți — Gloria 
C.F.R. Galați 0—3

Minobrad Vatra Dornei —
S.U.T. Galați 2—0 (0—0)

SERIA SUD

Electrica Constanța — Flacă
ra Roșie București 1—0 (1—0)

Progresul Brăila — Ș-N. Ol
tenița 6—2 (2—2)

Oltul Sf. Gheorghe — Rapid 
Plopeni 0—0

Rapid C.F. București — Vii
torul Fieni 2—1 (1—1)

I.M.U. Medgidia — Stulul 
Tulcea 1—0 (0—0)

Dunărea Giurgiu — Chimia 
Tr. Măgurele 1—0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște — T.U.G. 
București 3—1 (2—1)

Nr. 119 (5553)

VAGONUL ARAD — C.F.R. 
CLUJ 2—1 (0—1)

ARAD, 10 (prin telefon). — 
Fotbaliștii de la Vagonul au 
rămas datori inimoșilor lor su
porteri. Felul în care au ju
cat liderii seriei a Il-a în 
compania deținătorilor lanter
nei roșii a contrazis așteptă
rile : ei au abordat jocul cu 
timiditate, dovedind nesiguran
ță și ratînd multe ocazii. In 
prima repriză, gazdele au fost 
depășite net de elanul cluje
nilor, de jocul organizat al 
acestora. Oaspeții și-au ținut 
în șah adversarii pînă în min» 
79, conducînd prin golul în-* 
scris de Petrescu (min. 17)» 

în partea a doua a meciu
lui, Vagonul a dominat mult, 
dar cele două goluri prin care 
șl-au asigurat victoria, au fost 
înscrise cu concursul portaru
lui clujean Hășmășan care, în 
min. 79 și 86 a ușurat sarcina 
lui Chivu. Cele cîteva ocazii 
mai clare au fost ratate de 
Chivu (min. 52), Dembrovschi 
(min. 55) și Schweilinger (min, 
65 — bară).

VAGONUL f Arghișan —< 
Lenart, Wăllroth, Boroș, Mi
hai, Dvorjak, Schweilinger, 
Stănoaie, Dembrovschi, Chivu, 
Macavei.

C.F.R.: Hășmășan — Gocan 
(Cociș min. 71), Dragomir, 
Soos, Roman, Stîncel, Vasile 
Alexandru, Petru Emil, Mazu- 
rachis, Tegean, Petrescu.

GH. NICOLAIȚA — coresp,

A.S. CUGIR — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—1)

Autorii golurilor i Seceleanu' 
(min. 14) pentru C.F.R., Paș- 
canu (min. 86) și Ion Gheor
ghe (min. 72) pentru A.S. Cu- 
gir. Foarte bun arbitrajul lui
M. Sadoveanu — București. 
(M. Vllceanu — coresp.).
MINERUL BAIA MARE —' 
C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1—0)

Golurile au fost înscrise de 
Roznai (min. 10 și 52) pentru 
Minerul, Varga (min. 75) pen- 
tru C.S.M. Reșița. St. Patkos—> 
Oradea a condus mulțumitor. 
(T. Tohătan, coresp. principal).

CRIȘUL ORADEA — META
LUL HUNEDOARA 2—0 (1—0)

Au marcat i Alexandru (min. 
13) și Harșani (min. 70). A 
arbitrat foarte bine Tr. Cru- 
ceanu — Arad. (V. Sere, 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
OLIMPIA ORADEA 2—0 (0—D)

Au înscris: Staudt (min. 67) 
și Barna (min. 85). A condus 
bine C. Ghemingean — Bucu
rești. (Z. Rișnoveanu, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. SIBIU 4—1 (1—1)

Autorii golurilor i Regep T*’ 
(min. 5, 60, 75), Recer (min. 
65, autogol], respectiv Vuici 
(min. 44). Slab, arbitrajul lui
N. Lazăr — Petroșeni. (P. Ar
can, coresp. principal).

INDUSTRIA SIRMEI
C. TURZII — C.F.R.I.R.T. 

ARAD 0—0 jj'
Gazdele au dominat catego

ric, însă nu au putut înscrie 
datorită formei bune a porta
rului Vesel (C.F.R.I.R.T.). A 
arbitrat foarte bine M. Bădu- 
lescu — Oradea. (P. Tonea, 
coresp).

CLASAMENT

1. Vag. Arad 14 9 2 3 20—12 20
2. Crișul oradea 14 7 4 3 18—11 18
3. C.F.R. Tim. 14 7 3 4 22—10 17
4. Polit. Tim. 14 8 1 5 28—18 17
5. Gaz met. Med. 14 7 3 4 18—15 17
6. Min. Baia M. 14 6 3 5 17—17 15
7. C.F.R. I.R.T.

Arad 14 6 1 7 20—18 13
8. Met. Huned. 14 5 3 6 13—16 13
9. A.S. Cugir 14 6 1 7 14—25 13

10. Ind. sîrmei
C. Turzii 14 4 4 6 16—17 12

11. C.S.M. Sibiu 14 4 4 6 16—22 12
12. Olimpia Or. 14 5 2 7 14—23 12
13. C.S.M. Reșița 14 3 4 7 8—14 10
14. C.F.R. Cluj 14 3 1 10 22—28 7

etapa VIITOARE (17 martie) : 
C.S.M. Sibiu—Ind. sîrmei C. Tur- 
zii, C.F.R. Cluj—Gaz metan Mediaș, 
Metalul Hunedoara — Minerul 
Baia Mare, Olimpia Oradea—Po
litehnica Timișoara, C.F.R. Timi
șoara — Vagonul Arad, C.F.R. 
I.R.T. Arad — Crișul Oradea, 
C.S.M. Reșița — A.S. Cugir.

SERIA VEST

U.M. Timișoara — Tractorul 
Brașov 1—1 (0—1)

A.S.A. Sibiu — Chimia Fă
găraș 2—2 (1—1)

Eleetroputere Craiova — Me
talul Tr. Severin 1—0 (0—0)

Progresul Strehaia — Mure
șul Deva 1—1 (0—0)

Victoria Tg. Jiu — Progresul 
Corabia 2—0 (1—0)

Victoria Călan — Minerul 
Anina 1—0 (0—0)

Minerul Lupeni — C.F.R. Ca
ransebeș 6—1 (2—1)

SERIA NORD

Unirea Dej — Minerul Baia
Sprie 3—0

Metalul Aiud — Faianța Si
ghișoara 3—1 (3—0)

Metalul Copșa Mică — Unio 
Satu Mare 0—0

Medicina Cluj — Medicina 
Tg. Mureș 4—0 (1—0)

Metalul Satu Mare — Steaua 
roșie Salonta 2—1 (2—1)

Minerul Bihor — Recolta Că
rei 1—2 (1 -2)

Chimica Tîrnăveni — Soda
Ocna Mureș 1—0 (0—0)
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CRAIOVENll AU SCAPAT UȘOROdihniți 1 pe Adamache!
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Mihai Ionescu a fost ieri omul nr. 1 al ploieștenilor. La propriu și la figurat ..
Foto: N. AUREL

Quod erai demonstrandum...
Dinamo București — petrolul 

Ploiești 1—2 (1—0).
Timp : frumos. Starea tere

nului : bună. Spectatori :
20 000.

Au marcat : Pîrcălab (min. 
33). pentru Dinamo și- Grozea 
(min. 58 și 59), pentru Pe
trolul.

Dinamo București : Datcu 8 
— Popa 6. Boc 4, Dinu 8, 
ștefan 5 — Ghergheli 6, Nun- 
weiller VI 7 — Pîrcălab 7 
(Varga din min. 60, 7) Lucescu 
6, Naglii 4, Haidu 5.

Petrolul : Ionescu I 10 —
Dragnea 7, Ionescu H 7, Pal
8. Mocanu 8 — Dragomir 6, 
(Badea din min. 46, 8), Iuhasz 
7 — Grozea 9, Oprișan 7, Dln- 
cuțft 7. Moldoveanu 7.

A arbitrat Zaharia Drăghici 
(Constanța), •4r'<^-4r4r ajutat 
de I. Constantinescu și N. 
Stavru.

mai pu-

Dinamo 
acest a- 
fapt și 

au știut

în fotbal, ca și în alte spor
turi, de altfel, există anumite 
adevăruri. Echipa care știe să 
le respecte cît mai fidel va fi 
și aceea care se va apropia 
cel mai mult de victorie. Unul 
dintre acestea este acela — 
poate chiar cel mai impor
tant — potrivit căruia cîștigă 
echipa care greșește 
țin !

în jocul dintre 
București și Petrolul, 
devăr a căpătat de 
alte valențe pe care 
să le descopere ploieștenii : ei 
nu numai că au căutat să 
greșească cît mai puțin dar au 
știut să-și forțeze adversarul 
să comită inexactități. Așa 
fiind, victoria Petrolului apare 
firească, deși o parte din joc 
ea a stat sub semnul unei 
oarecare incertitudini, deter
minată doar de tabela de 
marcaj.

Repriza I se desfășoară în 
condițiile unui echilibru mai 
pronunțat. Cu toate acestea, 
— poate paradoxal — Dinamo 
a condus la pauză cu 1—0 — 
deși Petrolul s-a apropiat mai 
mult de estetica jocului de 
fotbal. Primul sfert de oră, 
timp în care am notat o bună 
ocazie ratată în min. 13 de 
Grozea aflat singur cu Datcu, 
s-a caracterizat prin jocul 
combinativ al Petrolului care 
forța „breșe" în apărarea di
namoviștilor. în contrast cu 
jocul lui Dinamo, stereotip, 
cu combinații dirijate doar 

£^spre aripa Pîrcălab—Lucescu.
Min. 16 aduce cu el o 

„bombă" a lui R. Nunweiller, 
de la aproximativ 18 m„ pe 
care Ionescu I o respinge 
în corner— printr-un reflex 
extraordinar — care avea să 
le anunțe și pe altele. A fost 
doar , o adiere care, însă, nu 
avea să aducă și o furtună 
dinamovistă.

Pînă în min. 33 două bune 
intenții de a ridica tempera
tura în tribune: una a lui 
Grozea, în min. 17, care șu- 
tează puternic și Datcu re
ține, și alta. în min. 30, cînd 
în urma unul fault Ionescu I 
blochează balonul la picioa
rele lui Pîrcălab cînd acesta 
se pregătea să efectueze for
malitatea golului.

în același minut Ștefan tri
mite o minge în careu lui

AȘTEPTAM MAI MUT
DE LA FOSTUL LIDER

(Urmare din pag. 1)

ea 
a- 
de 

ceea

mediocru ca nivel calitativ, 
spectacol fotbalistic. Fazele cu 
devărat dinamice, acțiunile 
atac reușite n-au abundat, 
ce ne și scutește de a prezenta
mai amplu filmul meciului. Ne 
vom rezuma, deci, de a le rea
minti pe cele cîteva mai intere
sante. Astfel, din prima repriză 
este mai întîi de menționat pu
ternicul șut. de la 
al lui Panait (min.

circa 25 m,
12), mingea

Bacău 2—0 
Constantin

Steă'ua — Dinamo
(1—0) Au înscris : _ __ 
(în min. 28) și Sorin Avram 
(min. 88).

STEAUA : Suciu 7 — Săt- 
mâreanu 7, D. Nicolae 7, Hălmă- 
geanu 7. Rotaru 5, Negrea 6, 
D. Popescu 6, Sorin Avram 6, 
Constantin 7, Voinea 6, Ma
nea 5 ?din min. 70 Tătara).

DYNAMO BACAU : Ghită 5 
— Kiss 6, Nunweiller IV 6, 
Vătafu 6, Maghiar 6, Panait 6, 
Nedelcu 7, En® Daniel 7, Dem- 
brovschi 6. Ene Gh. 6, Comă- 
noscu 5 (din min. 45 David 6).

Arbitru : Iosif Ritter
-ajutat de Șt. Bi- 

răescu și I. Oprița.

lipsit foarte 
să dea, even- 
alt curs. In

întîlnind bara. A 
puțin ca acest șut 
tual, partidei un 
min. 18 este rîndul lui Constan
tin să încerce poarta, dar Ghiță 
respinge în corner. O foarte 
frumoasă acțiune personală a 
lui Negrea este viu aplaudată de 
public în min. 26. El pornește 
de la centrul terenului într-un 
dribling prelungit, dar ajuns la 
marginea careului șutează pe 
lîngă pocită. în min. 28, la un 
atac al bucureștenilor, D. Ni- 
colae, aflat pe partea dreaptă, 
șutează (mai bine zis centrează) 
spre poarta băcăuanilor. Mingea 
ia traiectoria păianjenului, de un
de Ghiță, surprins, o respinge cu 
oarecare dificultate, dar nu în 
corner, cum ar fi fost normal, 
ci spre Constantin, care, de la 
numai cîțiva pași, o introduce 
tn plasă cu capul. După înscrie-

ieșit pentru cele 10 mî- 
de odihnă, repriza a 
începe sub aceleași aus- 
Risipă de efort dar nu 
luciditate. Min. 58 : pe

Pîrcălab și acesta, vrînd ■— 
parcă — să ni-1 amintească 
pe jucătorul care avea altă
dată cea mai strălucitoare 
personalitate din teren, „în
șurubează" doi adversari și 
înscrie pe lîngă Ionescu I, 
care încerca să salveze, în ul
timă instanță, propria-i cita
delă. Minutele ce urmează pî
nă la pauză poartă pecetea ce
lor de la începutul partidei. 
Nu este însă nimic care să 
jjoată stimula cît de cît tri
bunele.

Și ca și cum jucătorii nu 
ar fi 
nute 
doua 
picii, 
și de 
ex-trema dreaptă, Oprișan tre
ce de Ștefan, centrează și, cu 
„complicitatea" lui Boc și Di
nu (care nu se hotărăsc să de
gajeze) mingea ajunge la Gro
zea în mijlocul careului. ȘUT- 
GOL. Dinamoviștii repun min
gea la centru, dar n-au mai 
mult de un minut de recule
gere : Grozea îl forțează pe 
Boc să greșească, la centrul

Tradiția continuă,
cu un punct

U.T.A. — PROGRESUL 1—1 
(0—0). ARAD, 10 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — Timp 
frumos. Teren — moale. Spec
tatori (aproximativ) 8 000. 
Au marcat : Mateianu (min. 
52) și Axente (min. 60).

U.T.A. ; Gornea 7 — Birău 
8, Bacos 7, Lereter 7, Bodea 
(un tînăr debutant, 17 ani) 7, 
Peteseu 6; Mețcas 8, Șchiopu 
7, Moț 6, Axente 8, Dumitres
cu 7.

Progresul : Mîndru 8 — V. 
Popescu 7, Măndoiu 7, Petea- 
nu 8, Ad. Constantinescu 7, 
Al. Constantinescu 7, Georges
cu 6, Oaidă 6, Alecu (debutant, 
18 ani) 5 (min. 63 Neacșu 5), 
Mateianu 7, Matei 7.

A arbitrat : Sever Mureșan 
(Turda) ajutat la tușă
de N. Vizireanu și V. Topan, 
ambii din Cluj. 

de comportarea, în 
sportivă a ambelor

a debutat cu cîteva

rea golului, Steaua are o 
perioadă de dominare, în 
căreia Manea ratează o 
bună ocazie de a mări scorul.

tn repriza secundă, băcăuanii 
ratează prin Ene Daniel, în două 
rînduri, posibilitatea egalărji. In 
min. 60, o centrare a lui Gh. 
Ene, îl găsește pe Daniel singur 
cu portarul Suciu. Tînărul înain
taș lovește greșit 
capul, trimițînd-o

cu 
cu 
pe 
a-

terenului, cîștigă balonul, și 
fuge ca un bolid pînă în pla
să, trecînd pe lîngă Datcu ie
șit în întîmpinare.

în teren își face apariția 
Varga. El dă oarecare culoare 
jocului, dar Naghi caută în 
continuare alibiuri, ascunzîn- 
du-se după apărătorii adverși, 
Haidu e izolat și fără forță, 
Lucescu abandonase de mult 
lupta.

Petrolul se desfășoară or
ganizat, cu multe pase, tem- 
porizînd intențiile, și așa fra
gile, ale dinamoviștilor. Pînă 
la sfîrșit urmează un joc de 
centrări înalte, culese abil de 
Ionescu și Datcu.

Petrolul a greșit mai puțin 
și a cîștigat; Dinamo a greșit 
mai mult și a pierdut!

Ceea ce era de demonstrat!
Drago; COJOCARU

★
TINERET : Dinamo Buc. — 

Petrolul 1—2 (1—1). Goluri : 
Dridea I (min. 26) și Florea II 
(min. 89) pentru Petrolul, 
Crăciunescu (min. 41) pentru 
Dinamo.

Progresul pleacă
de la Arad
de 10 minute terenul „banca
rilor" a fost luat cu asalt. în 
zona careului mare apărătorii 
au depus eforturi 
pentru a împiedica 
rea scorului. Totuși, 
turi (Dumitrescu — 
Mețcas — min. 6) 
sebit de periculoase. Progre
sul nu poate ieși din terenul 
său decît în min. 9, dar șutul 
— centrare al lui Oaidă trece 
pe lîngă Matei și Gornea și pe 
lîngă poarta goală. A fost o 
zvîcnire a atacanților bucu- 
reșteni, după care Șchiopu 
(min. 11) s-a lansat, a centrat 
de departe, creîndu-i emoții 
lui Mîndru. Acesta a boxat 
defectuos find gata-gata 
să-și trimită mingea în poar
tă. Peste cîteva minute, Pro
gresul a echilibrat jocul la 
mijlocul terenului. Ba a fost 
și pe punctul de a marca 
(min. 18). După ce a faultat 
ușor, Mateianu, a rămas sin
gur cu Gornea la 10 m de 
poartă. Dar s-a pripit (da, 
tocmai Mateianu!) și a tras 
în nortar. Marea ocazie a fost 
ratată. Și totuși bucureșteni- 
lor le mai surîde o dată golul, 
în min. 25. Alecu a șutat de 
la distanță, Oaidă a deviat 
balonul puțin cu fruntea și 
l-a trimis pe lîngă bară. în 
continuare, are inițiativa 
U.T.A., însă ce folos. în față, 
a acționat doar cu trei vîr- 
furi (Șchiopu, Moț și Dumi
trescu), deși Progresul s-a a- 
părat cu patru fundași. Dacă 
pe bucureșteni i-am înțeles 
pentru ce s-au așezat pe te
ren în varianta 1—4—3—3
(jucau doar în deplasare și 
în asemenea condițiuni un 
meci egal nu e rău), pe ară
deni nu i-am înțeles. Axente 
a jucat în urmă și a trebuit 
să vină Mețcas să susțină a- 
tacul. Acțiunile echipei nu au 
dat rezultat, deoarece înain
tașii ei nu sînt jucători de 
șut. Șchiopu, Dumitrescu și 
Moț aleargă, driblează, se de
marcă, dar nu trag la poartă. 
La U.T.A. nu mai e Țîrlea, 
lipsește... omul de gol.

Repriza secundă U.T.A. a 
început-o la fel de tare ca și 
pe prima. Dar în min. 48 Moț, 
singur, a intrat în unghi mort 
si a ratat de la 7—8 m. Peste 
două minute l-a imitat Axen
te. Cînd arădenii se jucau cu 
ocaziile, Progresul a deschis 
scorul. în min. 52 Mateianu 
a executat o loviură liberă de 
la 20 m. A șutat puternic pe 
jos, pe lîngă zid și a înscris 
pentru că Gornea a plonjat 
tîrziu și mingea a trecut pe 
sub el. Egalarea — din spirit 
de echitate ? — a survenit tot 
ca urmare a unei greșeli. în 
min. 60, Măndoiu, care, în ge
neral, a jucat bine, a stopat 
un atac, dar a uitat că un 
fundaș trebuie să degajeze și 
s-a aventurat într-un dribling. 
Șchiopu J-a deposedat de ba
lon și a centrat. Moț a prelun
git cu capul și Axente, de
3—4 m a reluat din voie, 
plasă.

U.T.A. a revenit în atac, 
dusă de acel gol, dar nu 
concretizat. In min. 67 era 
să primească un nou gol. 
Matei a centrat, Georgescu a 
reluat spectaculos cu capul și 
Gornea, printr-un extraordi
nar reflex, a boxat în corner, 
în min. 90 Șchiopu a ratat o 
situație favorabilă, astfel că 
jocul 
tabil

evidente 
deschide- 
două șu- 
min. 4 și 
sînt deo-

la 
în

a- 
a

s-a încheiat cu un echi- 
rezultat de egalitate.

C. ALEXE
★

tineret : U.T.A. — Pro-La
Eresul 0—1 (0—11

Fond de premii : 438.518

FARUL — STEAGUL ROȘU 
3—0 (1—0), Constanța 10 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Soare, cald ; teren bun ; spec
tatori — aproximativ 15 000. 
Au marcat : Georgescu (min. 
10) din lovitură de la 11 m și 
Sasu (min. 54 șl 59). A arbi
trat Aurel Bentu (București) 

ajutat la linie de 
Gh. Vasileseu și M. Cîțu.

FARUL : Uțu 7 — Georgescu
7, Tîlvescu 7, Mureș 7, Anto
nescu 7, Manoiaehe 7, Koszka
8. Sasu 6, Tufan 5, Iancu 6, 
Kallo 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 
4 (din min. 63 Papuc 8) — 
Ivăncescu 5, Jenei 7, Alecu 7, 
Rusu 7, Pescaru 7 (din min. 61 
Ion Vasiie 6), Gane 7, Selimesi 
6, Florescu 5 (din min. 61 Pes
caru), Ciutac 6, GyOrfi 5.

Partida dintre Farul și Stea
gul roșu s-a impus prin două 
paradoxuri. Gazdele au cîștigat 
la un scor net, prostind totuși 
un joc pe alocuri mediocru, cu 
excepția unui sfert de oră plin 
cu reușite. Oaspeții) în ciuda 
proporțiilor eșecului, au dove
dit că știu să se grupeze în a- 
părare, să paseze șl să se de
marca prompt în fazele de atac.

Un fault în careu, real dar 
naiv, comis într-o fază anodi
nă, de către Alecu asupra Iul 
Tufan, i-a prilejuit lui Geor
gescu o execuție impecabilă 
(min. 10). Conduși cu 1—0, bă
ieții lui Ploieșteanu au păstrat 
pînă la pauză echilibrul 
făcând balonul să circule 
și reușind să blocheze 
tentativele ofensive ale
lui, care nu a mai reușit de- 

periculoase 
Kallo min.

tactic, 
cursiv 
toate
Faru-

al acestui

cît două acțiuni 
(Tufan min. 35 și 
38).

Vîrful calitativ
meci, destul de plat în ansam
blu, s-a situat între minutele 
5 și 20. Farul s-a scuturat un 
sfert de oră de mediocritate,

REMIZĂ ANOSTĂ LA CLUJ
„U“—A.S.A. Tg. MUREȘ 0—0. 

Timp frumos. Teren — bun. 
Spectatori—aproximativ 20 000.

Universitatea : Ringheanu 7
— Crețu 7, Pexa 8, Grăjdeanu
7, Cîmpeanu 7, Florean 5, Mus- 
tețea 6, Lică 5, Anghelescu 6. 
Adam 6, Oprea 5 (din min. 77
— Popa).

A.S.A. Tg. Mureș : Solyom
8, Tîmpănaru 7, Chiru 7, Toth 
7, Csako 0, Dodu 8, siko 6, Pa- 
vlovici 6 (din min. 52 — Rațiu), 
Raksi 7, Dumitriu III 6, Mure- 
șan 5. Arbitru — Z. Chifor 
(Brașov) ■&+++.

Nu știm cum s-au desfășurat 
festivitățile reluării campiona
tului pe alte stadioane din țară, 
dar aici la Cluj n-au lipsit pan
cartele cu „Haide «U»“, nici flo- 

nici atmosfera sărbăto- 
a evenimentului aștep- 
mai bine de trei luni, 
lipsit nici „Gaudeamus

cartele 
rile și 
rească 
tat de 
Nu a 
igitur".

într-un cuvînt, pînă Ia fluie
rul arbitrului n-a lipsit nimic.

Abia după ce a început jo
cul, pe măsura scurgerii timpu
lui, ne dădeam totuși seama, 
împreună cu miile de spectatori 
localnici și cei care și-au înto
vărășit echipa de pe meleagu
rile mureșene, că din această 
ambianță lipsea tocmai princi
palul : fotbalul.

Am fi nedrepți dacă am spu
ne că jucătorii nu s-au agitat 
pe teren, n-au lovit cu sete 
mingea, că nu au dorit victo
ria. Au fost chiar momente — 
puține, ce-i drept — cînd cele 
două galerii au trecut, rînd pe 
rînd, prin emoții, pentru că ba
lonul a lovit de două ori bara 
porții lui Solyom și o dată pe 
aceea a lui Ringheanu. Au fost 
și unele ocazii favorabile ra
tate de Raksi și Dodu (min. 9 
și 13), Adam (min. 17), Muste- 
tea (min. 50). Au mai fost (cul
mea •') 12 lovituri de colț în 
favoarea gazdelor, rămase fără 
rezultat (oaspeții nu au bene
ficiat de nici un corner). în a- 
cest eontext oaspeții au reușit 
să smulgă un punct foarte pre
țios în deplasare.

îmbrățișările lor în finalul 
partidei atestă scopul pentru 
care au luptat 90 de minute, re
zistând — îndeosebi în repriza 
secundă — atacurilor susținute 
(dar dezlânate) ale clujenilor.

Ne așteptam la mai mult 
însă din partea echipei gazdă. 
Felul în care ea a acționat, a 
relevat un amănunt — de loc 
neglijabil — că echipa nu este 
pusă la punct, că antrenorii ei 
au încă serios de lucru, mai 
cu seamă în ceea ce privește 
compartimentul ofensiv.

La fluierul final al arbitru
lui, publicul a părăsit destul

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXAC
TE LA CONCURSUL PRO
NOSPORT NR. 10 ETAPA

DIN 10 MARTIE 1968 :

I. 
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI.
XII. 

XIII.

F.C. Argeș — Rapid 
Farul — Steagul roșu 
Jiul — „U“ Craiova 
„U“ Cluj — A.S.A.

Tg. Mureș 
U.T.A. — Progresul 
Atalanta — Mantova 
Florentina — Napoli 
Inter — Brescia 
Juventus — Cagliari 
Lanerossi — Roma 
Sampdoria — Milan 
Spa] — Bologna 
Varese — Torino 

Sasu s-a deșteptat parcă din- 
tr-o stare letargică, Iancu și 
Tufan au devenit ‘mai. clarvă
zători, iar Manolaehe—Koszka 
au învins opoziția liniei Gane— 
Pescaru, foarte puternică pînă în 
perioada aceea. în irita.'54, Tu
fan a centrat de pe dreapta lui 
Sasu,. venit pe centru, și ulti
mul a șutat excepțional* 1 * * * * * * * * * în col
țul lung : 2—0. Pe oaspeți i-au 
părăsit ultimele speranțe abia 
la greșeala lui Adamache din 
min. 59. Atunci tot Sasu șutase 
(banal de astă dată). Adamache 
a plonjat insă prea devreme și 
mingea, căzînd în fața sa, l-a 
depășit apoi cu un salt cam 
ironic.

Arădenilor a început să le 
cam fie teamă de meciurile pe 
care le joacă acasă cu Pro
gresul. Vă amintiți, desigur, că 
în tur ei au cîștigat la Bucu
rești cu 2—0, dar la Arad, ca 
un paradox, e mai greu. De 
multe ori, bucureștenii au și 
cîștigat aici, pe malurile Mu
reșului. Azi însă au realizat 
un egal, reeditînd performan
ța din precedenta evoluție pe 
stadionul U.T.A.

...Cerul era întunecat, picura 
și așteptam ca picăturile să 
se transforme în fulgi de nea. 
In acest decor, după salutul 
celor 22 de jucători și-au luat 
zborul spre înălțimi 22 de po
rumbei. Un moment emoțio
nant. Atmosfera a fost com
pletată 
general, 
echipe.

Jocul 
atacuri ale localnicilor. Timp

scurtă 
cursul 
foarte

mingea 
paralel 

poarta și nu perpendicular 
ea, ceea ce ar fi însemnat 
proape sigur goii. El va proceda 
oarecum asemănător în min. 67, 
la o fază identică cu cea an
terioară.

O foarte bună ocazie de a mări 
scorul este irosită de Steaua în 
min. 76. Constantin îl fentează 
pe Panait. pătrunde spre poartă, 
dar centrarea sa este imprecisă, 
mingea lovindu-se de un adver
sar, în loc să ajungă la cei doi 
coechipieri ai săi aflați complet 
nemarcați în careul oaspeților. în 
continuare. Steaua se lasă domi
nată de adversara sa, deși schim
bările de scor de la Pitești (anun
țate prin intermediul radioului) 
o îndeamnă să atace mai insis
tent, pentru a nu ceda locul în
tîi în clasament, Cînd nimeni 
nu se mai aștepta, bucureștenii 
înscriu cel de-ai doilea gol. cu 
un minut înainte de fluierul fi
nal, Voinea scapă singur spre 
poarta lui Ghiță și centrează în
careu. Tătaru interceptează min
gea, dar văzînd poziția mai bună
de șut a lui Sorin Avram i-o pa
sează acestuia, care printr-un șut
sec o trimite în plasă.

Steaua obține, astfel, o victorie
prețioasă în cursa spre titlul de 
campioană. Dar evoluția sa 'de
ieri a fost sub pretențiile pe care
le avem de Ia o fruntașă a cla
samentului. Posibilitățile sale sînt 
fără îndoială mai mari decît cele
dovedite în prima etapă a retu
rului și așteptăm' ca ea să Ie con
firme.

■Ar
Meciul echipelor de rezerve — 

tineret s-a încheiat, de asemenea, 
cu victoria bucureștenii or. la ace
lași scor : 2—0 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Belea și Ștefă- 
nescu.

Introdus în poartă în această 
perioadă crâncenă, Papuc va 
apăra excepțional, în min. 68, 
șutul lui Tufan, în min. 69 
bomba lui Iancu și 5 minute 
mai tîrziu lovitura liberă a lui 
Sasu. Lipsa de formă a lui 
Adamache a fost flagrantă. A 
lui, și a Iui Ivăncescu, doi ju
cători întorși din turneul acela 
despre care se va mai scrie 
încă multă vreme. Cînd există 
un alt portar, de valoarea.lui Pa
puc, antrenorii n-ar trebui să mai 
stea 
voie 
fără 
zent 
un fel de lespede grea, în stare 
să pecetluiască definitiv soarta 
echipei. Adamache trebuie 
odihnit.

După sfertul de oră de furie 
constănțeană, o liniște moleși- 
toare s-a așternut peste teren, 
și doar Ciutac, lansat singur, 
a ratat o mare ocazie, trăgînd 
peste '

în dilemă. Portarul nu are 
să greșească și un jucător 
reflexe, cum este în p.re- 
Adamache, poate deveni

bară.
Romulus BALABAN

★
tineret: Farul — Steagul
2—1 

La
roșu 
Unguroiu 
(min. 68), 
(min. 70).

(1—0). Au marcat: 
(min. 35) și Zamfir 
respectiv Șerbănoiu

de plictisit stadionul (ca și noi, 
de altfel), în amintire rămînînd 
doar... atmosfera festivă dina
intea începerii jocului.

Cîteva minute în cabinele ce
lor două echipe, în compania 
antrenorilor, ne-au întregit im
presiile legate de această par
tidă. Iată, pe scurt, părerile 
celor doi antrenori :

TIBERIU BONE: „Echipa mea 
a început jocul cu trac. Firesc, 
ca în orice partidă pe care o 
susținem în deplasare, am pus 
accentul pe întărirea comparti
mentului defensiv. S-a văzut, 
au fost momente în carene-am 
apărat chiar cu toată echipa 
fără a neglija contraatacul, prin 
vîrfurile noastre : Raksi, Pavlo- 
vici și Mureșan. Dumitriu III 
a avut o mare rază de acțiune 
în teren, totuși randamentul 
lui a fost sub posibilități.

Punctul cîștigat la Cluj este 
meritul, îndeosebi, al jucători
lor din apărare— Solyom, Tîm
pănaru și Chiru — care au luptat 
din răsputeri. După meciul de 
astăzi, pot să spun că echipa 
a corespuns doar din punct de 
vedere fizic. La 
tole avem încă 
jucătorii..."

C. TEAȘCA :

celelalte capi- 
de muncit cu

„Echipa mea 
nu a dat randament; a jucat 
cu pase lungi, la întîmplare; 
a ridicat excesiv de mult ba
loanele în careu, dînd posibili
tate masivilor apărători adverși 
să eîștigc toate duelurile. A 
lipsit acea circulație rapidă a 
jucătorilor și a balonului pe 
teren; echipa a jucat lent Și» 
în pofida tinereții jucătorilor, a 
practicat un joc... bătrînesc. 
Florian, Lică, Oprea, Angeles- 
cu, m-au decepționat adine. 
Sînt însă convins că lot ei vor 
fi aceia care într-un viitor nu 
prea îndepărtat, vor confirma 
valoarea. Arbitrajul 
rect".

a fost co-

Cristian
Victor

MANTU 
MOREA

★
Pe terenul „Babeș Bolyai" 

s-a disputat meciul .,U“ Cluj— 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret). Vic
toria a revenit oaspeților cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
înscris de Caniaro.

Foto: £ BAGEAC

Voință aprigă de victorie! Iată ce Se citește cu ușurință 
pe fața piteșteanului Kraus

JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2-0 (1—0). PETRO- 
ȘENI, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Stadion 
Jiul — bun. Timpul — rece ; 
vînt eu intermitență. Specta
tori — aproximativ io 000, 
dintre care 1 000 din Craiova. 
Au marcat : Talpal (min. 10) 
și Libardi (min. 75).

JIUL : Zamfir (fără notă, de
oarece n-a fost solicitat) — 
Talpai 8, Georgevicl 5, Stocker
6, Mihai 6, O. Popescu 7, Sandu
7, Peronescu 8, Libardi 9, Io
nescu 6, (din min. 70 Grizea), 
Naidin 8.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea 9 — Mihăilescu 5, 
Mincă 5 (din min. 42 Niță 7), 
BItlan 6, Deliu 6, Adrian Po
pescu 6, Deselnicu 5. Martino- 
vici 5, Marian Popescu 7, Oble- 
menco 5, Sfîrlogea 4.

Arbitrul Vasiie Dujnitrescu 
ajutat la tușă de C. 

Popa și M. Blcă toți din Bucu
rești.

Raport de cornere 5—3 (2—2) 
pentru Jiul.

Uneori, nici o victorie cu 2—0 
nu este suficient de edificatoa
re pentru a ilustra realitatea 
de pe teren. Jiul a cîștigat cu 
acest scor, dar rezultatul este 
îngăduitor față de aspectul 
meciului în care învingătorii 
au fost net superiori. Petroșe- 
nenii s-au prezentat bine Ia 
acest început de retur, sub ra
port tehnic și fizic. Ei au dic
tat un ritm debordant pe aproa
pe tot parcursul jocului, nelă- 
sînd decît rareori momente de 
respirație partenerilor de joc. 
Libardi a fost „joly-jocker-ul“ 
învingătorilor care a hărțuit a- 
părarea adversă, a dirijat jocul 
Ia mijlocul terenului și a venit 
în repetate rînduri în ajutorul 
apărării. Nu este mai puțin 
adevărat că el a avut în Pero- 
nescu și Naidin valoroși cola
boratori la acțiunile 
îndreptate spre poarta 
Oprea.

Craiovenii 
plăcut prin : 
cut un joc 
cum ne-au 
mâții care 
sare. El s-au mulțumit însă să 
controleze uneori jocul la cen
trul terenului. A te rezuma la 
atîta este totuși puțin. Mai tre
buie deschis drumul spre poarta 
adversă, acțiunile trebuie înche-

incisive 
tînărului

surprinsne-au 
faptul că nu au fă- 

defensiv-destructiv 
obișnuit atîtea for- 

evoiuează în depla-

„Sfertul academic" al lui Dobrin

(Urmare din pag. 1)

realmente intr-un „minut al 
adevărului". ...Adevărul unei 
partide în care victoria a reve
nit echipei care, pe ansamblu, 
a jucat mai bine, care a fost 
CU CEVA mai bună decît ad
versara ei. Nu este mai puțin 
adevărat că și Rapidul ar fi 
putut, totuși, cîștigă această 
partidă.

F. C. ARGEȘ-RAPID 3—0 
(0—0). Timp splendid ; teren 
excelent ; spectatori — apro
ximativ 20 ooo. Au marcat: 
Nuțu (min. 80), Dobrin (min. 
80) și Prepurgei (min. 90).

F. C. ARGEȘ : Coman 7 — 
Păciulete 7, Barbu 9, I. Ste- 
lian 8, Ivan 6, Prepurgei 6, 
Olteanu 7, Nuțu 9, Kraus 5 
(min. 62 — Jercan 6), Dobrin 
9+, Radu 8.

RAPID : Andrei 5 — Lupes
cu 8, Ștefan 5 (min. 84 — 
Dinu), Motroc 7, Dan 7, Grea- 
vu 6, Pop 9, Dumitru 6, Dumi
triu II 8, Ionescu 7, Neagu 6.

A arbitrat P. Sotir (Mediaș) 
ajutat de C. Mi- 

hăilescu și M. ispas.

Luîndu-1 pe DACĂ factor co
mun, vom spune că echipa giu- 
leșteană putea pleca chiar și 
cu două puncte de la Pitești 
dacă :

1) Neagu ar fi 
uluitoarea ocazie de 
a avut-o în min. 8 ;

2) dacă mingea,

fructificat 
gol pe care

la
și 
la

_ . șutată în
min. 75 de Dumitriu II, n-ar 
fi întâlnit articulația barei 
terale cu cea transversală 
ar fi mers 2—3 cm mai 
dreapta, adică în vinclu ;

3) dacă echipa piteșteană 
n-ar fi avut în acest excepțio
nal „subiect" al fotbalului nos
tru care se numește Dobrin un 
om care, de-a lungul întregii 
partide, a GÎNDIT jocul cel 
mai bine din 22, pentru ca în 
ultimul sfert de oră să se dez
lănțuie și să tranșeze, prin 
forța personalității sale, soarta 
partidei.

Reluînd filmul jocului, vom 
remarca că partida a avut în 

iate cu șuturi. Dar cine să fi 
făcut toate acestea ? Un Oble- 
menco obosit, un Martinovici 
care a rămas izolat de coechi
pieri sau un Sfîrlogea departe 
de eficacitatea sa de altădată ? 
Este, deci, ușor de înțeles de 
ce portarul Jiului a rămas fără 
notă !

Chiar în primul minut Libardi 
a ratat o mare ocazie, cînd 
poarta craiovenilor fusese pără
sită „de Oprea. A urmat primul 
gol (min, 10) înscris de Talpai, 
venit în față — gen Facchetti 
— să finalizeze țesătura de pase 
Naidin — Peronescu — Ionescu. 
Apoi, portarul oaspeților (în zi 
mare) salvează de două ori 
prin plonjon spectaculos la șu
turile lui Peronescu (min. 17 și 
25). In min. 34 Deliu respinge 
de pe linia porții „bomba" a- 
celuiași Peronescu. O singură 
replică viguroasă a oaspeților 
putea să aducă marcarea unui 
punct, dar Adrian Popescu a 
ratat (min. 43).

După pauză, timp de aproape 
30 de minute — jocul se echi
librează. Studenții craioveni 
temperează ritmul la „mijloc", 
lăsîndu-și adversarii să „cadă“ 
în... ofsaid. Iată însă că, în min. 
75, gazdele nu mai cad în a- 
ceastă cursă și excelenta dema
rare și centrare a lui Peronescu 
se concretizează prin al doilea 
gol marcat de Libardi. Acesta 
mai are o mare ocazie în min. 
90, dar nu o fructifică.

Nu putem încheia relatarea 
fără a menționa faulturile co
mise de Deselnicu (asupra lui 
Libardi), Oblemenco (asupra lui 
Sandu), Stocker (un veritabil 
placaj asupra lui Oblemenco) 
și, în fine, grava accidentare a 
lui Mincă (fractură la vomer, 
într-o ciocnire cu Libardi).

Asemenea acte aruncă o lu
mină urîtă asupra celor care 
le-au comis.

ion OCHSENFELD
★

TINERET : JIUL — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 2-1 (0-0)

Meciul s-a disputat la Lonea. 
Au marcat : Goliae (min. 50 și 
80), respectiv, Petrache (min. 
54).

prima retpriză un caracter mai 
cuminte și mai plat — din 
punct de vedere spectacular, — 
iar pe plan tehnic n-a strălu
cit. Două secvențe, în care go
lul părea iminent, au oprit ră
suflarea celor două tabere de 
simpatizanți. Cea din min. 8 a 
fost pur și simplu 
cardiac... Ionescu a 
pe linia de corner, 
10 metri de poarta 
iar acesta a bîjbîit 
miinile și a lăsat-o 
— la 50 de cm de 
lui 
tii„ 
PRIVIT, uluit... Apoi s-a 
pezit, dar o fracțiune de se
cundă prea tîrziu, mingea ie
șind din unghiul porții... A 
doua secvență s-a petrecut la 
poarta bucureștenilor in min. 
38. Radu a centrat pe sus, peste 
Andrei, Kraus a trimis spre 
poarta goală, dar Lupescu, apă; 
rut ca din pămînt, a scos spec
taculos în corner.

Repriza a doua a început sub 
semnul evident al realismului, 
echipele accelerînd ritmul, ac- 
țioinînd perpendicular spre 
poartă, spre care trimit mult 
mai multe șuturi din orice po
ziție. Toată lumea de pe sta
dion simte că destinul jocului 
ține de un fir de păr ce va 
fi retezat de echipa care mar
chează prima. Apar, din păcate, 
tendințele abuzive. în min. 57, 
Dobrin șutează în Motroc, aflat 
la limita careului de 16 m, lo- 
vindu-i și mina. Spectatorii re
clamă penalti. Arbitrul Sotir 
nu-1 acordă ! Și bine face. Hen- 
tul a fost absolut involuntar. 
Nici o urmă de intenție. în 
min. 73, Radu marchează chiar 
un gol. Un gol însă sută la 
sută ilicit, înaintașul piteștean 
plecînd din vizibilă poziție de 
ofsaid. Unii spectatori protes
tează totuși...

Ne întoarcem la bara lui Du
mitriu din min. 66. Execuție 
tehnică demnă de un film 
Eastmancolor. Schimbare de 
direcție, fentă, șut cu ristul in
terior de la colțul careului de 
16 m. Stadionul a amuțit... 
Mingea zboară spre gol... Co- 
man privește... Dar, bară !

Și golurile. Min. 80. Acțiune 
Barbu — Păciulete — Nuțu. Șut 
sec de la 8—9 m al ultimu
lui (foarte percutant ieri) și
1— 0. Min. 80. Dobrin pleacă 
într-un șir de „cristiane" și șu
tează fulgerător cu stîngul...
2— 0. Min. 90. Același Dobrin 
,,mimează" o preluare, sare 
peste balon care ajunge la Jer- 
can, șut sec, Andrei respinge 
și Prepurgei, venit în trombă, 
îl catapultează în plasa învin
șilor. VAE V1CTIS !

Marius POPESCU

★
La tineret : F. C. Argeș — 

Rapid 4—0 (2—0). Au marcat 
Voicin (3) și Eftimie.

un atentat 
centrat de 
de la vreo 
lui Coman, 
mingea cu 
să „curgă" 
linia butu-

- pe toată lungimea por- 
Neagu, la cîțiva metri, a 

re-



De azi, la patinoarul rr23 August"

SE ÎNTREC SPERANȚELE 
PATINAJULUI ARTISTIC

Concursul internațional de schi Cine va cîștiga „Cupa de cristal" oferită 

de ziarul nostru?

Jean-Pierre Augert a cîștigat 
și slalomul de duminică

(Urmare din pag. 1) 

unul să-și atingă ținta. Bocek, 
ultimul din grupa I, a mers 
foarte bine, dar la poarta 45 
a căzut, deoarece a neglijat 
Un mie „hop" care, de alt
fel, a făcut și alte victime. 
Astfel, Jean-Pierre Augert a 
totalizat cel mai bun timp în 
cele două manșe și a cucerit, 
ca și la Predeal, în nocturnă, 
primul loo la slalomul spe
cial.

Dintre reprezentanții Româ
niei, Tăbăraș s-a dovedit din 
nou la înălțimea concurenților 
străini, urmat îndeaproape de 
Cristea, Gohn și Munteanu.

Cărți poștale din Poiană

Fotbal pe glob

(Urmare din pag. 1)

schiori diletanți sau avansați, 
excursioniști de pasaj sau 
sportivi pasionați au inundat 
pajiștile nălbite, localurile, 
dar și pîrtiile clasice sau im
provizate. Ceea ce nu e rău. 
GUNTHER OSTERRIEDER, 
antrenor federal al tinerilor 
din R.F.G., originar din Gar- 
misch-Partenkirchen, ne spu
nea că „numai prin împămîn- 
tenirea unei tradiții montane, 
cu mase de schiori în jurul
unui nucleu de vedete (ca la 
Kitzbiihel, în jurul Iui Sai
ler), se poate crea o școală 
de schi plină de nădejdi". 
ZDENEK SPRINGL, antrenor 
voluntar din Jablonec, susți
ne că Poiana oferă un teren 
de schi mult mai variat decît 
masivul Krkonose, unde se 
pregătesc elevii săi, membrii 
clubului schiorilor din regiu
nea Liberec (Cehoslovacia). 
Asemenea sentimente de prie
tenească invidie a manifes
tat și antrenorul ROCHUS 
WAGNER din regiunea Zittau 
(R.D.G.), care a condus la 
Poiana pe tinerii schiori din 
Oberwiesenthal.

în aceste condiții, de neîn
țeles devine doar progresul 
prea lent al schiului româ
nesc de performanță. WOLF
GANG KLEE, vicepreședin
tele federației de schi din 
Carinthia (Austria), și-a ex
primat nedumerirea că, reve
nind în România după șapte 
ani, revede printre fruntașii 
schiului pe aceiași Tăbăraș, 
Gohn, Bălan, pe care i-a ur
mărit în aceeași postură și

Campionatele europene de atletism in sală
Șerban

MADRID 10 (prin telefon). 
Fără discuție, faptul că ne 
aflăm în plină perioadă de pre
gătire pentru Jocurile Olimpi
ce, la mai puțin de nouă luni 
de marele eveniment al lumii 
sportive, s-a făcut din plin 
simțită în evoluția celor mai 
mulți dintre participanții la 
cea de a III-a ediție a cam
pionatelor europene de atle
tism pe teren acoperit. Majori
tatea competitorilor au avut 
aici, în capitala Spaniei, o 
comportare remarcabilă, anun- 
țînd pentru săptămînile și lu
nile viitoare un serios asalt în 
masă pentru cele mai bune 
performanțe. Dar aceasta este 
o chestiune asupra căreia vom 
reveni, ca și asupra unora din 
detaliile, altminteri foarte im
portante, legate de desfășura-

Clasament: 1. J. P Augert 
(Franța) 77,09 (38,52+38,57); 2. 
H. Brechu (Franța) 77,75 (38,83 
+38,92); 3. K. Recher (Aus
tria) 79,75 (40,27+39,48); 4. O. 
Tăbăraș (România) 79,85; 5. D. 
Cristea (România) 80,00; 6. W. 
Zint (R.F.G.) 81,27; 7. K. Gohn 
(România) 81,70; 8. D. Mun
teanu (România) 82,03; 9. Gh. 
Vulpe (România) 83,57; 10. O. 
Sirek (Cehoslovacia) 84,30; 11. 
W. Vidi (Italia) 84,93; 12. M. 
Focșeneanu (România) 85,05; 
13. I. Zangor (A. S. Armata 
Brașov) 87,13; 14. G. Tomori 
(Universitatea Cluj) 87,26; 15. 
C. Văideanu (A.S. Armata 
Brașov) 91,34,

în 1961 ! Unde sînt juniorii 
români ? Unde sînt elemente
le pe care le pot da toate 
școlile din regiunile de mun
te ? Antrenorul federal fran
cez WALTER TRILLING din 
Grenoble, mai complezent, 
consideră că și în Carpați se 
pot naște schiori de valoare 
și laudă generația tînără din 
România: „I-am văzut și la 
Contamines în Franța și pot 
să spun că sînt Ia nivelul spe
ranțelor din Alpi". Apoi, pen
tru a reface echilibrul ade-
vărului, tînărul tehnician 
francez recomandă : „Mai 
multă muncă la antrenamen
te, mai multe contacte inter
naționale și, dacă se poate, 
mai multe mijloace mecaniza
te de transport în munte. în
colo, nu le lipsește nimic schio
rilor români. Nici măcar ta
lentul".

Concursul internațional de 
schi de la Poiana Brașov 
(plus interludiul original de 
la Predeal) va oferi oficiali
lor noștri materie primă bo
gată pentru analiză și poate, 
în același timp, soluții de 
viitor, eliberate de măsuri bi
rocratice și de puful hotelu
rilor de lux. De asemenea, 
va pune, poate, cineva între
barea : de ce, tocmai în preaj
ma zilei de 8 Martie, schioa- 
rele au fost cu totul uitate 
(dacă nu chiar înlăturate) ; 
schiul feminin nu are nevoie 
de mijloace de progres ?; cu 
patru ani în urmă, trei cam
pioane olimpice au fost invi
tate la Poiana ! Avem oare 
memoria atît de scurtă ?

Ciochină — locul IV la

rea competiției continentale de 
la Madrid.

Deocamdată, iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate în 
cadrul „europenelor" de sală : 
400 m B : Badenski (Polonia) 
47,0, record european, Bratci- 
kov (URSS) 47,3, Barakowski 
(Polonia) 47,3 ; 400 m F : Pe- 
tenkina (URSS) 55,2, Kiipke 
(RFG) 56,2, Arnăutova (URSS) 
56,3 ; 50 m F : Telliez (Franța) 
6,2, Rost (RFG) 6,4, Trabert 
(RDG) 6,4 ; 800 m F : Burneleit 
(RDG) 2 :07,6, Kolesnikova 
(URSS) 2 :08,3, Lucianova 
(URSS) 2 : 09,4 ; 1500 m : Whet
ton (Anglia) 3 :50,9, Morera 
(Spania) 3:51,6, Potapeenko 
(URSS) 3:51,9; 50 mg B : 
Ottoz (Italia) 6,5, Nickel (RFG) 
6,7, Koth (Cehoslovacia) 6,7. în 
serii Dan Hidioșanu (locul 5) 
a obținut 7,0 s și nu s-a 
calificat; greutate B: Bir-

Cornel Tăbăraș cel mai bun schior român în „Cupa Poiana"
Foto: A. NEAGU

JOCURI DE CUPA 
ÎN ANGLIA

•
Tradiționala etapă de cam

pionat din sîmbăta fotbalisti
că engleză a fost înlocuită de 
data aceasta de partidele pro
gramate în turul 5 al celei 
mai populare competiții a soc- 
cerului insular: Cupa. Partide 
de tradiție, meciuri derbi — 
iată punctele de atracție ale 
multor confruntări. Simpla 
trecere în revistă a rezultate
lor înregistrate ne arată că, 
de data aceasta, surprizele — 
atît de frecvente și în Anglia
— nu s-au mai produs. La a- 
cest capitol ar putea fi tre
cut doar scorul egal înregistrat 
în meciul Roterham — Lei
cester (1—1), celelalte repre
zentante ale ligilor inferioare 
prezente în această fază a 
jocurilor din cupă fiind în
vinse: West Bromwich Albion
— Portsmouth 2—1, Everton 
—Tranmere 2—0. în două me
ciuri echilibrate, opunînd e- 
chipe de forțe egale, Arsenal 
a terminat la egalitate cu 
Birmingham iar Tottenham cu

triplu

lenbach (RFG) 18,65, Komar 
(Polonia) 18,40, Karasev (URSS) 
18,35 ; 4x2 ture B : Polonia,
R.D.G., U.R.S.S. ; 1+2+3+4
ture F : U.R.S.S., Cehoslovacia 
triplu: Dubkin (URSS) 16,71, 
Saneev (URSS) 16,69, Areta 
(Spania) 16,47, Ciochină (Ro
mânia) 16,42, Gentile (Italia) 
16,03, Nemcovski (Cehoslovacia) 
15,64, Sauer (RFG) 15,61 ( !). 
Ciochină a realizat rezultatul 
în prima încercare cînd s-a și 
accidentat și a abandonat în
trecerea ; înălțime B : Skvorțov 
(URSS) 2,17, Gavrilov (URSS) 
2,17, Ludmark (Suedia) și Hub- 
ner (Cehoslovacia) 2,14... 16.
Șerban loan 2,05 ; prăjină : 
Nordwig (RDG) 5,20 — record 
european, Bliznețov (URSS) 
5,10, Milaek (RDG) 5,00, Dionisi 
(Italia) 5,00, Sola (Spania) 5,00 ; 
3000 m : Kudinskj (URSS) 8:10,2. 

Liverpool. în ambele întâlniri 
scorul a fost de 1—1. Alte re
zultate: Leeds United — Bri
stol City 2—0; Sheffield Uni
ted — West Ham 2—1; She
ffield Wednesday — Chelsea 
2—2. Să nu uităm, totuși, că 
s-au desfășurat și două me
ciuri de campionat, angajînd 
echipe ce nu participau la în
trecerile de cupă: Manchester 
City — Coventry 3—1, Wol
verhampton — Sunderland 
.2—1.

ÎNCĂ O ETAPA 
„PRO MILAN"

în campionatul de fotbal al 
Italiei s-a desfășurat cea de a 
23-a etapă, care a adus mă
rirea avantajului liderului 
(Milan) față de urmăritoarele 
ei principale. în timp ce mi
lanezii cîștigau la scor par
tida desfășurată la Genova, în 
fața formației locale Sampdo- 
ria (scor: 3—0; au înscris Ri
vera — 2 și Hamrin), Vare- 
Se și Torino terminau nedecis 
confruntarea lor directă (0—0), 
iar Napoli era surclasată de 
proaspăta și bătăioasa' garni
tură florentină, prin 3 goluri, 
2 înscrise de Maraschi, iar u- 
nul de Chiarugi. Astfel, liderul 
s-a detașat la 6 puncte față de 
urmăritoare și și-a netezit dru

PETRE PURJE Șl ANA MARCU
AU CÎȘTIGAT „CUPA VOINȚA” LA POPICE

Duminică dimineața s-a în
cheiat primul concurs interna
țional de popice al anului, 
„Cupa Voința", organizat de 
Oficiul sport al UCECOM. 
Ultima probă, turneul indivi
dual, la care au participat 28 
de băieți și 24 de fete de la 
Aktivist Espenheim, Voința și 
Selecționata divizionară, a 
avut o desfășurare interesan
tă. La băieți, pe primul loc 
s-a clasat cu un rezultat bun 
maestrul emerit al sportului 
Petre Purje, care a doborît 
din 200 lovituri mixte 940 de 
popice. Pentru locurile 2 și 3 
au luptat alți doi componenți 
ai lotului, C. Vînătoru și 
1. Micoroiu, primul, cu un 
punct mai bun a ocupat locul 
secund. în proba fetelor (100 
lovituri mixte), una dintre cele 

mul spre titlu. în rest, au în
vins echipele favorite. Juven
tus a depășit pe teren propriu 
pe Cagliari cu 2—0, prin punc
tele realizate de un Menichelli 
redivivus. Inter a dispus de 
Brescia, pe San Siro, cu 3—0 
(golurile au fost opera lui Do- 
menghini — 2 și a lui Nielsen, 
reintrat după circa 3 luni de 
absență). Bologna a cîștigat 
derbiul emilian, învingînd la 
Ferrara pe Spăl cu 3—1 (golu
rile au fost înscrise de Pas- 
cutti, Roversi și Pace, respec
tiv Brenna). în felul acesta, 
Spăl și-a agravat și mai rău 
situația precară din clasament 
și nu se poate imagina cum 
va scăpa de retrogradare. Re
zultate scontate s-au înregis
trat și în meciurile de la Ber
gamo și Vicenza: Atalanta 
Bergamo a învins Mantova cu 
2—0 (au înscris Savoldi și 
Salvori), iar Lanerossi și Roma 
și-au împărțit punctele (scor: 
0—0).

Situația în clasamentul gol- 
geterilor a rămas cam aceeași: 
conduce în continuare Prati 
cu 13 goluri urmat de Combin 
(Torino), Altafini (Napoli) și 
Savoldi (Atalanta) cu cîte 12.

Primele clasate: Milan 34 p. 
Torino și Varese 28, Napoli 27.

« Cesare TRENTINI

mai tinere jucătoare, Ana 
Marcu, și-a adjudecat victoria 
cu un valoros 430 p.d. De 
remarcat faptul că tot ea a 
realizat cea mai bună per
formanță și în întrecerea pe 
echipe. De menționat și buna 
comportare a Elenei Trandafir, 
care s-a clasat pe locul doi, 
la o diferență de numai un 
punct fată de cîștigătoarea 
trofeului.

REZULTATE: bărbați —
1. P. PURJE (Sel. diviz.) 940 
p.d. (621 Ia „plin", 319 la „izo
late" și 3 lovituri în gol) ;
2. C. Vînătoru (Sel. diviz.)
927 p.d. ; 3. I. Micoroiu (Sel. 
diviz.) 926 p.d.; 4. I. Rabatin 
(Voința) 920 p.d.; 5. St. Or- 
dog (Voința) 919 p.d.; 6. W. 
Kăstner (Aktivist Espenheim) 
914 p.d.; femei: 1. ANA
MARCU (Sel. diviz.) 430 p.d. 
(280 — 150 — 3) ; 2. Elena 
Trandafir (Sel. diviz.) 429 p.d.;
3. Minodora Chețan (Voința)
426 p.d.; 4. Crista Szdcs
(Voința) 421 p.d.; 5—6. Mar
gareta Szemânyi (Voința) 412 
p.d., Maria Armeanu 412 p.d.

T. RABȘAN

în această dimineață, vor ieși 
pe gheața patinoarului „23 Au
gust" pentru întrecere concu- 
renții și concurentele la cea de 
a Il-a ediție a concursului in
ternațional de patinaj artistic 
dotat cu „Cupa București". Spe
ranțele spartului pe patine din 
șase țări — Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Iugoslavia, R.S.F.S.R., 
Ungaria, România (aseară mai 
era așteptată să sosească dele
gația Poloniei) — se întrec în 
probele individuale masculine și 
feminine, într-o competiție care 
durează două zile.

Azi vor fi tranșate rivalită
țile în desenarea cit mai exac
tă a celor 3 figuri obligatorii, 
care sînt trase la sorți cu nu
mai jumătate de oră înainte de 
start. Tot în cadrul impuselor, 
mîine vom urmări confruntarea 
în cadrul a două sărituri (Lutz 
și Axei) și o piruetă cu sări
tură (sitz). întrecerile iau sfîr- 
șit mîine seară după epuizarea 
figurilor libere, care vor defi
nitiva ordinea în clasamente.

Concursul se anunță foarte 
interesant în determinarea va
lorilor existente în generația 
tînără de patinatori (limită de 
vîrstă : 12 ani), constituind un 
adevărat campionat european 
în miniatură pentru debutanții 
în arena internațională a pati
najului artistic. D,e notat că la 
fete se prezintă cîștigătoarea e- 
diției de anul trecut, talentata 
patinatoare cehoslovacă Bianca 
Kurzbuchlerova. Redutabile se 
anunță și Katalin Bank! (Un
garia), Lena Saronina

NUMAI 19-14 ÎN AL DOILEA MECI 
DE HANDBAL CU ELVEȚIA

Ultima evoluție a handball ști- 
lor noștri dm echipa reprezen
tativă și... un nou succes. E 
drept, obținut mai greu decît 
ne-am fi așteptat, dar totuși 
suficient de dar. La sf ieșitul 
întâlnirii România — Elveția, 
tabela de marcaj indica scorul 
de 19—14 (10-5), și astfel „7“-le 
nostru tricolor a încheiat ac
tualul sezon fără să fi cunos
cut înfrângerea.

în partida de ieri, urmărită 
din păcate de un număr foarte 
redus de spectatori, disputa din 
teren a fost mai înverșunată 
decât cea de la Cluj, replica 
oaspeților (așa cum de altfel 
aceștia au si oromis) fiind mult 
mai consistentă. Elvețienii s-au 
apărat cu multă ambiție, făcând 
un enorm consum de energie, 
iar în atac și-au pregătit ac
țiunile cu o mare răbdare, cău
tând de cele mai multe ori po
ziția ideală de șut. C,a urmare 
a acestui fapt, tînără noastră 
selecționată a fost constrânsă 
minute în șir să rămînă pe po
ziții defensive, iar în ofensivă 
să acționeze mai prudent. Ade
sea însă, din dorința firească de 
a marca cit mai repede, jucă
torii noștri s-au pripit, au gre
șit pase și mai multe aruncări 
la poartă, ușurând sarcinile apă

V. Șamungi, care în partida de ieri a avut și misiur.ea de 
căpitan al echipei reprezentative, a pătruns la semicerc și cu 
toată opoziția (neregulamentară) a lui Seiler, el va șuta Iu 

poarta lui Bolliger

(R.S.F.S.R.), iar la băieți Vik< 
tor Țibulaev (R.S.F.S.R.) șl 
Martin Sochor (Cehosl.) par 
favorițl. Lotul României este 
următorul: Doina Mitricică, 
Cornelia Pleu, Elena Stanciu, 
Anca Tănase, Gabriela Voica (la 
fete), Lucian Cozia, Octavian 
Goga, Mircea Ion (la băieți).

După cum am anunțat în nu-< 
mărul nostru de ieri, ziarul 
SPORTUL oferă „Cupa de crisa 
tal" pentru cea mai bună per
formanță (nota medie) obținută 
de patinatorii români în acea»* 
tă întrecere.

Echipa Franței, 
virtuală cîștigătoare 

a turneului 
celor 5 națiuni 

la rugby
DUBLIN 10 (Agerpres). — 

în turneul celor 5 națiuni la 
rugby, echipa Irlandei a în
vins cu scorul de 9—6 (6—3) 
selecționata Țării Galilor. In 
urma acestui rezultat, echipa 
Franței, care are 6 puncte 
din trei meciuri, nu mai poate 
fi ajunsă în fruntea clasamen
tului, indiferent de rezultatul 
ultimului său joc cu Țara Ga
lilor (23 martie, la Cardiff).

rătorilor adverși. Astfel, scorul 
s-a menținut foarte strâns timp 
de 20 de minute, și abia în ul
tima parte a reprizei, tirul pu
ternic și irezistibil al lui Gu- 
neș și Liou a permis echipei 
române să Se desprindă de la 
5—4 (min. 19) la 10—5.

Scorul calei de a doua re
prize a fost egal. Și aceasta in 
ciuda faptului că gazdele ajun
seseră la un moment dat să 
conducă cu 17—8 (min. 49). Antre
norii N. Nedef și E. Trofin au 
preferat însă să rodeze între
gul lot. și acest lucru a avut 
repercusiuni în raportul de 
forțe creat pe teren. Oaspeții 
au refăcut handicapul (datorită 
în special șuturilor inspirate 
ale lui Seiler) piuă la 14—18; 
ajungînd la o diferență meri
torie pentru posibilitățile echi
pei lor.

J. TUOMINEN (Finlanda) a 
condus corect următoarele for
mații : ROMÂNIA ; NEGOVAN 
(Bogolea) — SAMUNGI 3, GU- 
NEȘ 7, Papp, Coasă, NICA 2, 
Speck, LICU 4, Chicid, Moldo
van 1, PARASCHIV 2 ; ELVE
ȚIA : BOLLIGER — SEILER 4,- 
GLAUS 3, Aeschbach 1. Wi- 
nistorfer, Tschachtli 1, HOHL
2. Rudolf, Brennwald 2, Knori ț

Ad. VASILIU

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH de la Bel
grad a continuat cu desfășu
rarea partidelor din cea de-a 
doua rundă. Reprezentanta Ro
mâniei, Alexandra Nicolau, a 
remizat după 21 de mutări cu 
Asenova (Bulgaria). Alte rezul
tate : Heemskerk — Konarkovs- 
ka 0—1; Marcovici — Zivkovic 
1—0; R. Jovanovici — Radzi- 
kovska 1—0; Bilek — K. Jova
novici remiză; Kușnir — Ga- 
prindașvili remiză; Stadler — 
Ljiljak întreruptă. In clasament 
conduce Marcovici (Iugoslavia) 
cu 2 puncte, urmată de Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.), R. Jovanovici 
(Iugoslavia), Alexandra Nicolau 
(România) cu cîte 1% puncte, 
Stădler (Iugoslavia), Jiljak (Iu
goslavia) cu cîte 1 punct și o 
partidă întreruptă etc.

■
INTR-UN CONCURS de natație 
desfășurat ieri la Berlin, spor
tiva Sabine Steinbach din R.D. 
Germană a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de 200 
m spate, cu performanța de 
2:31,1. Vechiul re'cord era cu 9 
zecimi de secundă mai slab și 
aparținea aceleiași sportive.

■
PESTE 60 000 de elevi au asis
tat la meciul de hochei pe iarbă 
disputat pe stadionul Wembley 

din Londra, între selecționatele 
feminine ale Angliei și Olandei, 
întâlnirea a fost cîștigatâ de e- 
chipa engleză cu 1—0 (1—0).

■
CAMPIONUL EUROPEAN DE 
BOX la categoria cocoș, italia
nul Salvatore Burruni, a sus
ținut la Padova un meci amical 
în compania spaniolului Ma
nuel Alvarez. Burruni a obți
nut victoria la puncte.

■
S-A STABILIT ca meciul din
tre „greii" Jerry Quarry și 
Jimmy Ellis, finala campiona
tului mondial versiunea WBA, 
să aibă loc la 27 aprilie la Oak
land.

■
BOXERUL FRANCEZ Jacques 
Marty (cat. mijlocie) și-a apă
rat cu succes titlul de campion 
al Franței, învingîndu-1 la Ca
lais, prin K.O. în repriza a 
doua, pe Souleymane Diallo. 
Este pentru prima oară în ca
riera sa sportivă, cînd Diallo 
pierde prin K.O.

■
CAMPIONUL MONDIAL de 
box la categoria „mijlocie", ita
lianul Nino Benvenuti s-a bucu
rat de o primire excepțională 
la sosirea sa pe aeroportul din 
Milano. In cadrul unei confe

rințe de presă organizată în 
holul aeroportului, Benvenuti, a 
declarat : „Cred că un nou meci 
cu Griffith nu ar mai fi inte
resant pentru amatorii de box. 
Dacă totuși managerii lui Grif
fith vor insista nu cred să-i re
fuz deoarece Griffith este cel 
mai redutabil dintre șalangeri. 
înainte de a-l mai întîlni pe 
Griffith îmi voi pune titlul în 
joc în fața lui Don Fullmer sau 
Luis Rodriguez".

■
PROBA DE SLALOM URIAȘ 
din cadrul concursului interna
țional de schi de la Meribel 
(Franța) a revenit triplului cam
pion olimpic Jean Claude Killy 
(Franța), care a realizat timpul 
de 2:46,01. El a fost urmat în 
clasament de Georges Mauduit 
(Franța) — 2:46,05 și Guy Peril- 
lat (Franța) — 2:49,07. Killy ur
mează să participe la o serie 
de concursuri programate în 
S.U.A. și Canada.

■
IN PRIMA ZI a concursului 
internațional de schi de Ia 
Seattle a fost înregistrată o 
mare surpriză. Campioana olim
pică, canadiana Nancy Greene, 
a fost învinsă în proba de sla
lom uriaș de o sportivă ameri
cană, Marilene Chran. Ea a 

parcurs 2000 m în 2:16,31, în- 
vingînd-o cu 7 sutimi de secun
dă pe Greene. Proba masculină 
a fost cîștigată de Richard 
Chafee.

H
TRADIȚIONALA COMPETI
ȚIE INTERNAȚIONALA DE 
SPADA „Trofeul Martini" des
fășurată la Londra a fost cîști
gată de maghiarul Zoltan Ne- 
meri, care în finală a dispus cu 
8—3 de italianul Francesconi. In 
semifinale, Nemeri îl eliminase 
cu 8—2 pe Birnbaum, iar Fran
cesconi câștigase cu 8—6 la 
Pearman. La concurs au partici
pat 70 de spadasini reprezen
tând 10 țări.

a
CURSA CICLISTA Paris — 
Nisa („La course du Soleil“ — 
cum mai este supranumită) a 
continuat cu etapa Blois-Nevers 
(189 km), cîștigată de belgianul 
Walter Godefroot în 4h 48:41,0. 
In același timp au sosit alți doi 
cicliști belgieni: Edouard Sels 
și Eddy Merckx. In clasamentul 
general individual conduce cam
pionul mondial Eddy Merckx 
(Belgia) cu 8h54:59,0, urmat de 
Grosskost (Franța) același timp, 
J. Anquetil (Franța) la 5 secun
de, Poulidor (Franța) la 7 se
cunde etc.

Ieri, îsa „C. C.E.“ la volei:

STEAUA (m) ÎNVINGĂTOARE LA BOLOGNA, 
DINAMO (f) ÎNVINSĂ LA CRACOVIA

BOLOGNA, 10 (prin telefon). 
Palatul sporturilor a găzduit 
duminică seara primul meci din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„C.C.E." între echipele Virtus Bo
logna și Steaua București, cam
pioanele masculine de volei ale 
Italiei și României. întilnirea 
a luat sfîrșit eu victoria volei
baliștilor români la scorul de 
3—0 (11, 12, 13), după o dispută 
mai echilibrată decît era de aș
teptat. Aceasta, ea urmare a 
faptului că Steaua nu le-a pu
tut opune gazdelor formația sa 
de bază completă, jucînd fără 
trăgătorul principal Bartha, ne
restabilit după accidentul sufe
rit în meciul de campionat de 
Ia Bacău cu Viitorul.

Returul jocului de duminică 
de la Bologna urmează a se 

disputa în ziua de sîmbălă 16 
martie, la București.

CRACOVIA, 10 (prin telex). 
— Partida, contînd pentru tu
rul sferturilor de finală ale 
„C.C.E.", dintre campioana femi
nină de volei a Poloniei, Wisla

NOI RECORDURI MONDIALE DE PATINAJ
CU PRILEJUL UNUI CON
CURS INTERNAȚIONAL DE 
PATINAJ VITEZA desfășurat 
la Inzell au fost stabilite două 
recorduri mondiale : norvegia
nul Fred Anton Maier a reali
zat în proba de 5000 m timpul 
de 7:16,7 (vechiul record era 
de 7:21,7 și aparținea aceluiași 
sportiv), iar Ivar Erikson (Nor- 

Craioovia, și aceea a României; 
Dinamo București, desfășurată 
duminică la Cracovia, s-a în
cheiat prin sueesul formației 
gazde, cu scorul de 3—1 (—7, 
12, 4, 2). Meciul retur va avea 
loc, la București, în ziua de 
miercuri 20 martie.

vegia) în proba de 1 000 m, tim
pul de 1:20,4 (v. r. Schenk cu 
1:20,5.

Cu mare interes a fost urmă
rită proba de 500 m, care a fost 
cîștigată de Neil Blandford 
(S.U.A.) cu 39,4, înaintea record
manului mondial Erhard Keller 
(R.F. a Germaniei) — 39,6.
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