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IDE LA 0 ETAPĂ EĂ ALTĂ, SCHIMBARE DE LIDER ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
• Steaua a revenit la șefie • Performera etapei — Dinamo București ® Băcăuanii continuă victoriile | 
pe teren propriu ® Petrolul confirmă startul bun • Mindru a greșit o dată, Zamfir de două ori

I Atacați 
campionul!

STEAGUL ROȘU 2 (0)
F, C. ARGEȘ 1 (0)

•

„U" CRAIOVA 0 (0)
DINAMO BUCUREȘTI 1 (0)

•

PROGRESUL 2 (1)
JIUL

©
1 (0)

A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
STEAUA

e
1 (0)

PETROLUL 2 (1)
FARUL

e
0 (0)

DINAMO BACĂU 2 (1)
„U" CLUJ 0 (0)

(Citiți cronicile 
în pag. a 3-a)

ETAPA VIITOARE (24 MARTIE)

FARUL—A.S.A. TG. MUREȘ
F.C. ARGEȘ—UNIVERSITATEA CRAIOVA
RAPID—STEAUA
U.T.A.—DINAMO BACĂU
UNIVERSITATEA CLUJ—STEAGUL ROȘU
DINAMO BUCUREȘTI—PROGRESUL
JIUL—PETROLUL

Uțu a fost pus des la încercare in meciul de la Ploiești. Iată-l intervenind la un atac al ploieștenilor. 
să fie în minutul 36...

CLASAMENT
1. STEAUA
2. F. C. ARGEȘ
3. FARUL
4. „U" CLUJ
5. DINAMO BACĂU

PETROLUL
„U" CRAIOVA
A. S. A. TG. MUREȘ 
U. T. A.
RAPID

6.
7.
8.
9.

10.
11. JIUL
12. DINAMO BUCUREȘTI
13. PROGRESUL
14. STEAGUL ROȘU
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Mai puțin inspirat avea
Foto : F. BRANDRUP

FLOARE LA BUTONIERĂ

hallenge perpetuu este o expresie 
de mult neuzitată în sportul nos
tru. Boxul pare disciplina cea 
mai potrivită pentru reabilitarea 
unei excelente maniere de emu
lație, care îngăduie, într-un fel, 

permanentizarea dorinței de victorie și 
elimină, implicit, posibilitatea folosirii 
altei expresii (prea tocită, de astă 
dată) : „culcarea pe lauri".

Boxerii noștri au o țintă cu termen 
anual care le absoarbe atenția, dar 
nu le epuizează forțele : campionatul 
național. Titlul se obține prin cîteva 
faze succesive, cu caracter eliminatoriu 
(de la care, adesea, cei mai buni pu- 
giliști sînt exceptați). Se ajunge astfel 
la situația unui campion republican 
care și-a clădit gloria pe temelia unui 
număr limitat de meciuri, campion care 
poate vegeta liniștit, timp de un an, 
păstrînd în vitrină trofeul prea, ușor 
cucerit. în același timp (cronologic vor
bind), învinșii din fazele eliminatorii ss 
trezesc în ciudata și ingrata^postură de 
out-sideri fără nici o șansă ; ei nu-și 
mai pot valorifica nici cum posibilită
țile, veleitățile, pretențiile și, la urma 
urmei, orgoliul (în cel mai bun sens al 
cuvîntului), nemaiavînd ocazia să-l în- 
tîlnească pe cel încununat decît... la 
anul I

Acestei situații nefirești — grefată pe 
lipsa galelor de box importante în ge
neral și pe absența reuniunilor locale în 
special — și-a propus să-i găsească o 
soluție trofeul transmisibil care a primit 
numele de „Centura Sportul". Este 
vorba aci nu de o competiție fixă cu 
ediții anuale, limitate la cîteva gale, 
ci de un flux continuu, alimentat de 
ambiția celor ce doresc să intre în po
sesia centurii.

Boxerul profesionist are oricînd la
titudinea și posibilitatea materială ~~ 
aspire la un titlu, provocîndu-l pe de
ținător și încercîndu-și șansa. în boxul 
amator — din cauza 
fionale de a avea 
singur campion pe an 
sibilitate este exclusă, 
tul" î ' , 
inechitate. Gruiescu încearcă de vreme 
îndelungată să-l învingă pe Ciucă ; 
„Centura Sportul" i-a oferit prilejul să 
o facă.

întrecerea perpetuă pentru un trofeu 
simbolic îngăduie oricărui boxer să 
emită pretenții.. Oricine poate provoca 
la un meci pentru „Centura Sportul" 
pe deținător, care este obligat, într-un 
termen stabilit de federație, "*
pundă. Meciul 
de reședință 
este avantajul 
challengerului, 
ceptă. în jurul

sa

necesității tradi- 
în palmares un 
— această po- 
„Centura Spor

iși propune să corecteze această

am putea trece la bineCe
după etapa de ieri ?

1. Să presupunem că ar fi 
reconfortant contraatacul sub
solului. în fond, ultimii pa
tru clasați au acumulat 8 
puncte, iar asta ar proba un 
echilibru. Dar ce fel de echi
libru e acela în care „lan
terna" îl învinge clar pe li
der ?

2. Să presupunem că ar fi 
reconfortam atacul tinereții, 
în fond, dezinvoltul Dumitru, 
„decarul" Rapidului, sau tur
bulentul Nicolae. noua ex
tremă a „Steagului", sau su
plul Moț, cel 'care l-a agăsat 
de atîtea ori pe Dan, ar pu
tea naște speranțe. Dar șt 
aici e un rever, pentru că e 
cel puțin neplăcut gîndul că 
trei anonimi jonqlează cu con
sacrata.

3. In sfîrșit, ar fi recon
fortant, poate, sprintul Pe-

BASCHET

această 
Var ce 
tn fap- 
nu și-a

trolului, renăscut în 
primăvară timpurie, 
poat^e fi reconfortant 
tul că o echipă care 
lepădat încă... schelele trece 
în revistă clasamentul, 
cînd pe un covor plușat, pe 
care i-l întinde slăbiciunea 
celorlalți ?

Iată deci că mult doritul 
bine e foarte relativ. Poate 
că singurul element de ori
ginalitate "" - .
teri este 
nilor pe 
rest...

Dinamo 
registrările cu rîvna unui con
tabil înzestrat cu o mașina 
de calculat, punîndu-l într-o 
lumină nefavorabilă pe 
oaspeții.

Farul acuză o anemie 
părătoare de îndată ce 
simte briza mării.

Argeșul se remarcă doar 
prin arta temporizării, dar

căl

reală in etapa de 
tnfrlngerea cralove- 
teren propriu. In
Bacău continuă m-

(otl

su- 
nu

asta înseamnă foarte puțin 
pentru un pretendent la ti
tlu.

Rapid așteaptă ca mingea 
să ricoșeze din capul lut Bl- 
rău pentru a deschide scorul.

Universitatea Cluj pare că 
șt-a atins visul vieții prin 
instalarea lui Adam în frun
tea golgeterilor.

Iar dacă apelăm puțin la 
memorie, ne dăm seama că 
Steaua și Argeșul, marii fa- 
voriți ai acestui campionat, 
au „smuls" mureșenilor șl 
,,stegarilor" doar 2 puncte din 
cele 8 puse în joc tur-retur. 

impresia generală e că exis
tă unele resurse nevalorifi
cate. Dacă vreți, măcar re
surse fizice. Jucăm încă foarte 
lent. (Jocurile de categoria 
Steaua—A.S.A. Tg. Mureș' sînt 
printre excepțiile care con
firmă regula). Echipele ar pu
tea obiecta că sînt într-o fază 
de tatonare, cînd schimbările

de ordin tactic afectează tem- 
poul. Ingăduiți-ne, însă să 
emitem părerea că, deocam
dată, poate singurul stimulent 
real în jocul echipelor noas
tre este cel al... cuțitului a- 
juns la os. 
mulentul 5 
determinat 
învingă pe 
stimulentul 
dtnamoviști 
Craiova o 
acasă. Din 
mulente creează
zii în care cei mai mulți din
tre jucătorii noștri încearcă 
să se depășească.

Cum am putea găsi un cu- 
țitaș miraculos, 
palpări permanente, să ne a- 
ducă aminte că 
mai mult decît 
butonieră ?

Acesta este stt- 
principal care t-a 

pe „stegari" să-l 
lider, acesta este 
care i-a forțat pe 

să învingă la 
echipă imbatăbilă 
păcate, aceste stl- 

rarele oca-

care, prin
fotbalul este 
o floare la

W—M

CICLISM (pag. a 2-a)

IWINGĂIOARE IA SCOR
(pag. a 4-a)

MOTO Curse spectaculoase

In etapa de ieri a campionatului
de motocros

VOLEI SCRIMĂ

a ciștigat

I

I

Floretistul Ionel Drîmbâ
„Cupa Adrian Romei"

(pag. a 4-a)

TURNEUL

S. Dumitrescu, Politehnica București, încearcă i-o oprească 
din acțiune pe Wagner de la Universitatea Cluj

Blocajul echipei Medicina București respinge o dată in piu» atacul Universității Craiova Floretistul Ionel Diimbă, maestru emerit al sportului, ciști- 
gătorul turneului de la Paris, intr-o atitudine caracteristică...

învinse la lași
(pag. a 4-a)

, , să răs- 
va avea loc în orașul 
al posesorului (acesta 
său), sau în localitatea 
dacă deținătorul ac- 
unor asemenea rivali

tăți sportive, de cea mai pură esență, 
se pot înjgheba reuniuni de mare in
teres, care să satisfacă pofta de me
ciuri bune a unui public fidel de multă 
vreme boxului. Am regretat că sute de 
spectatori potențiali (cărora le cerem 
scuze) au fost nevoiți, joi seara, din 
lipsă de locuri, să rămînă în afara 
sălii Floreasca.

Prima distribuție a centurilor „Spor
tul" s-a bucurat de un cert succes. Me
ciuri generatoare de intense emoții, în- 
crîncenări dure (în limitele sportivi
tății) chiar și între colegii de club (vezi 
cazul Ciucă—Gruiescu), înfruntări între 
consacrali și veșnicii pretendenfi (ca- 
re-și caută, își justifică, dar adesea 
nu-și găsesc locul în lot), asaltul eficace 
al boxerilor din provincie (din ținuturi 
dintre cele mai neașteptate, din Re
ghin sau Oradea), invidia _ pozitivă a 
celor rămași în afara corzilor și care 
nu visează decît să ajungă și ei să-și 
dispute centura, — iată atîtea și atîtea 
elemente de îndreptățită mîndrie pentru 
trofeul transmisibil „Centura Sportul".

Antoniu și Olteanu sînt primii pre
tendenfi ; ei deschid o serie, pe care 
o dorim neîntreruptă, de emulații bine
făcătoare și regeneratoare pentru 
boxul românesc. Provocările pot fi a- 
dresate, în continuare, de către antre
norii challengerilor, ziarului nostru sau 
federației (care va decide asupra vali
dității cererii, va fixa termenul de răs
puns și se va pronunța asupra datei 
și locului de disputare). Este pentru 
prima oară cînd boxeri ce se cred ne
dreptățiți sau care, din cauze fortuite, 
nu au putut la un moment dat sâ urce 
în ring — au prilejul să-și ia revanșa. 
Un asemenea stimulent era necesar.

Repetăm, pentru a fi bine înțeleși, 
că „Centura Sportul" nu este o com
petiție cu calendar fix, nici cu ediții 
anuale, ci un challenge- perpetuu, un 
pretext înnobilat de bunele sale inten
ții, menit să revigoreze boxul nostru, 
dîndu-i prilejul unui bogat program de 
gale și al unor confruntări sportive 
mereu întreținute.

Nu-i lăsafi pe campioni să doarmă li
niștiți, dacă vreți să aveți campioni de 
valoare I

Victor BĂNCIULESCU

I

I

INTERNAȚIONAL DE ȘAH

RUNDA DE DUMINICA
Ca să-i înțelegi pe marii 

maeștri trebuie, probabil, să 
fii ... mare maestru I După o- 
fenslva de vineri (și ziua de 
odihnă de stmbătă!) iată-1, a- 
seară, adoptînd din nou stra
tegia așteptării.

Florin Gheorghiu — cu al
bele — l-a propus el remiză 
lui Drlmer, după ce sacrificase 
un pion ; Parma — cu aceeași 
culoare — a făcut acest lucru 
de trei ori pînă cînd a obți
nut consimțămtntul lui Ghi- 
țescu; Tringov a părut chiar 
intimidat în fața aparent timi
dului Llebert ; în sfîrșit, 
Ghipslls și Bilek, amtndoi din 
același „clan", au socotit că 
este absolut de ajuns dacă doi 
mari maeștri efectuează 11 mu
tări într-o duminică.

Runda au animat-o, pînă Ia 
urmă, maeștrii. Radovici l-a 
învins pe Wade, printr-o în
văluire progresivă, iar Jansa 
(care se anunță un neașteptat,

dar ioarte periculos pretendent 
la locurile fruntașe) a sancțio
nat drastic inacuratețile pozi
ționale ale doctorului Troia
nescu.

...Și astfel turneul a ajuns 
la jumătate, (v.ch.)

Runda a S-a
Trlngov — Llebert întrerupta, 

Parma — Ghlțescu ’/,—*/i, Jansa 
— Troianescu 1—0, Ghipslls — 
Bllek '/,—*/>, Gheorghiu — Drl- 
mer Vi—Vi, Wade — Radovici 
0—1.

întrerupte

Radovici — Jansa '/,—>/• (runda 
a 2-a) Trlngov — Troianescu 

(3), Bllek — Jansa Va—1/» 
(4), Troianescu — Parma 0—1 (4).

CLASAMENTUL
Jansa șl Ghipslls 3‘/> p, Gheor

ghiu 3 — din 4 partide, Parma șl 
Bllek 3, Trlngov (1) 2‘Â, Drlmer 
2'/,, Radovici 2, Ghlțescu 1'/» — 
din 4, Llebert (2) 1 — din 4, Tro- 
fanescu (1) 1, Cioclltea (2) '/• — 
din 4, Wade o — din 4,

Astăzi, de la ora 10,30, în Aula 
I.P.G.G. — runda a 6-a.
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Astăzi începe 
tur al campi

Cursele de 50 metri garduri au prilejuit egalarea recordurilor republicane, atît la juniori mari cit 
și la juniori mici. Foto • A- NEAGU

Astăzi dimineață cele șapte 
echipe participante la turneul 
final al campionatului repu
blican de hochei pe gheată 
vor începe ultimul din cele 
patru tururi ale acestei com
petiții. De aceea nu exagerăm 
cîtuși de puțin, spunînd că a- 
ceastă ultimă „secvență" este 
șl cea mai importantă, desfă
șurarea ei furnizînd la sfîr- 
șitul săptămînii echipa cam
pioană a 
1967/1968.

înaintea 
clasamentul se prezintă astfel t 
1. Dinamo București 34 p; 2.

țării pe sezonul

acestui act final

Steaua 32 p. ,• 3. Agronomia 
Cluj 20 p (golaveraj între pri
mele 4 clasate 29—76); 4. A- 
vîntul M. Ciuc 20 p. (golave
raj 25—72); 5. Petrol Geolo
gie București 10 p.; 6. Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc 6 p. ,• 7. A- 
vîntul Gheorghieni 4 p.

Astăzi programul jocurilor 
este următorul: ORA 8 Agro
nomia Cluj — Tîrnava Odor
heiul Secuiesc; ORA 17 Stea
ua — Avîntul Gheorghieni; 
ORA 19 Avîntul M. Ciuc —

I
I

ZTl Vili vili J.VX» viul» _

Petrol Geologie București.

Concursul atleților bucureș- 
teni s-a desfășurat duminică 
dimineață pe trei fronturi. 
La sala Steaua, întrecerile să
ritorilor (începute sîmbătă) 
ar fi trebuit să continue cu 
probele de înălțime băieți și 
fete. Ar fi trebuit, pentru că 
la locul de concurs nu s-a 
prezentat nici măcar o sin
gură săritoare, și numai dci (!)

Juniorii echipei Steaua campioni

ȘTAFETA DE BIATLON5

A.S.A. BRAȘOV
CAMPIOANA DE JUNIORI

PREDEAL, 17 (Prin telefon de 
la trimisul nostru). — Pasionantă, 
plină de neprevăzut, cu cîștigă- 
toarea cunoscută în ultimele mo
mente — lată caracteristicile șta
fetei de biatlon, prezente și azi 
(n.r. ieri) pe pîrtla Poliștoacă, 
gazdă a campionatelor naționale 
de juniori, In condițiile unei vi
zibilități perfecte, dar șl ale unei 
zăpezi grele. Punctul principal 
de atracție l-a constituit, normal, 
lupta pentru titlu. Se întrevedea, 
după cursa Individuală de sîm
bătă, o dispută interesantă între 
formația Clubului Sportiv Sinaia 
și cele ale secțiilor brașovene. 
Sinăienll, dornici ca debutul lor 
competițional să coincidă cu o 
victorie, au avut în Horga un 
prim schimb puternic. Acesta l-a 
depășit categoric pe Bobeș 
(A.S.A. Brașov), pentru ca, însă, 
în al doilea schimb, Dihoi 
(A.S.A.) să refacă din handicap, 
Iar purtătorul ultimului schimb 
al ștafetei brașovene (Veștea) 
să-și întreacă net adversarul di
rect (Voicu) șl să obțină victoria 
cu un avans substanțial.

Desigur, cursa de fond a fost 
echilibrată, dar rezultatul final 
a fost decis în foarte mare mă
sură de rezultatele tragerilor. La 
acest capitol sinăienll s-au do
vedit mal slabi, fiind penalizați 
în total cu 7 ture (1 050 m) față 
de numai 4 (600 m) ale tinerilor 
blatlonlștl de la A.S.A. Cîștlgă- 
torll (antrenor maestrul sportu
lui I. Cimpoia) au repetat ast
fel performanța de anul trecut.

Ca șl în proba Individuală, tre
buie menționată buna compor
tare a reprezentanților Clubului 

primul 
obținut 
probe, 
ștafeta 
cîte 3

Sportiv Sinaia, care, în 
sezon de activitate, au 
locul secund în ambele

Rezultatele tehnice : 
3X5 km (cu trageri la 
baloane, în poziția culcat nere
zemat, de la 75 m) : 1. A.S.A. 
Brașov (loan Bobeș, Victor Di
hoi, Nicolae Veștea) lh 30:11 (4 
ture penalizare) ; 2. clubul Spor
tiv Sinaia (Nicolae Horga, Con
stantin Șovăiala, Gheorghe Voi
cu) lh 30:11 (7) ; 3. Dinamo Bra
șov (Vasile Nan, Nicolae Dudu, 
Nicolae Cojocaru) lh 31:09 (10).

D. STANCULESCU

CONCUBSUL DIN BUCUREȘTI
săritori. în aceste condiții, 
nu se mai poate vorbi des
pre un concurs ,de atletism, 
ci despre un simulacru.

La Floreasca II, au avut 
loo probele de 50 m, 50 mg 
și greutate. Un rezultat bun 
a realizat Milo Ling (Viito
rul), care a parcurs 50 mg 
în 6,9 s — record de juniori I 
egalat. Alte rezultate : BĂIEȚI 
50 m juniori I : S. Gherghi- 
șan (Șc. sp. 3) 6,1, C. Rusu 
(Șc. sp. 4) 6,1 ; 50 mg juniori 
II: C. Gheție (Lie. 35) 7,2 
— record republican egalat; 
greutate juniori I : A. Hof- 
man (Rapid) 13,84, Șt. Sabău 
(Metalul) 13,42 ; greutate ju
niori II: N. Pană (Șc. sp. 2) 
13,05, P. Glăveanu (Șc. sp. 2) 
12,93 ; FETE — 50 m senioa
re : V. Enescu (I.C.F.) 6,7; 
50 m junioare I: El. Niță (Șc. 
sp. 1) 7,1; 50 m junioare II: 
Ec. Bidilică (Șc. sp. 1) 7,2 ; 
50 mg junioare I: E. Mîrza 
(Șc. sp. 1) 7,8; greutate 
nioare II: M. Constantin 
sp. 2) 11,85.

Aruncătorii de disc și
can s-au întîlnit la stadionul 
Tineretului, pentru primul 
concurs în aer liber al sezo
nului. Recordmanul țării, 
Gheorghe Costache (Dinamo), 
și-a făcut debutul competițio
nal, aruneînd ciocanul la 61,97 
m. La juniori, în cadrul ace
leiași probe : D. Popeseu 
(Constructorul) 57,59, E. Pîr- 
lea (Șc. sp. 1) 51,20, G. Ghel- 
megeanu (Șa. sp. 1) 47,82, N. 
Lepară (Viitorul) 45,75. La 
disc fete, un rezultat promi
țător a înregistrat dinamo-

Ju- 
(Șc.

<310-

Vasile Tudor a cîștigat
o animată cursă pe circuit

Ștefania Lesenciuc > 
m — record personal. 

Teodora Sîmbotin

vista
45,16
Junioara
(Dinamo) a aruncat 37,04 m. 
La disc băieți, cîștigători au 
fost: Silviu Hodoș (I.C.F.) 
44,48 m la seniori, Vlad Ho
doș (Șc. sp. 2) 51,24 m la 
juniori I și Gabriel Călin (Șc. 
sp. 1) 43,68 m la juniori II. 
Ultimul a 
de ciocan
(45,98 m),
Munteanu
m. (Ad. I.).

cîștigat și proba 
a juniorilor mici 

fiind urmat de V. 
(Șc. sp. 2) cu 43,64

Etapa / 
in „Cupa 

primăverii"
SERiA I

(DIVIZIA A - BUCUREȘTI)

POLITEHNICĂ IAȘI
SI VAGONUL ARAD

continuă să conducă
în divizia B

SERIA I

Mai întîi, clasamentele pre
liminariilor încheiate sîmbătă 
noaptea : seria I — 1. Steaua 
4 puncte, 2. Avîntul M. Ciuc 
2, 3. Metalul Rădăuți 0; seria 
a Il-a — 1. Dinamo . 4, 2. Fla
căra Brașov 2, 3. Șurianul Se
beș Alba 0. Ieri dimineață au 
început jocurile pentru stabili
rea clasamentului

PREA MULTE
Partida dintre 

Șurianul ar fi putut 
toate sufragiile publicului, ca 
un 
al 
în special cei din Sebeș Alba, 
nu 
pregătirea deficitară prin duri
tăți excesive. Raport de elimi
nări : Metalul — 12 minute, 
Șurianul — 24 de minute. Re
zultat : 8—4 (2—2, 3—1,
3—1) pentru metalurgiști

VICTORIE CLARA
Avîntul M. Ciuc, care alături 

de Dinamo și Steaua a candi-

dat la titlu, a fost net superi
oară echipei Flacăra Brașov, 
obținînd asupra acesteia o vic
torie clară :
3—0)

9-1 (2—0, 4-1,

DUPĂ 80 DE MINUTE

OBOR — 
IAȘI 0—0

I a diviziei 
mii de spec-

final.
DURITĂȚI!

Metalul ș! 
întruni

la care s-a ter- 
decisiv dintre

adevărat derbi (deși numai 
codașelor), dacă hocheiștii,

ar fi încercat să-și corijeze

Ora tîrzie 
minat meciul 
Steaua și Dinamo nu ne per
mite deeîț să consemnăm că 
am asistat la un meci frumos, 
cu prelungiri, cum rareori ve- 

' dem chiar la seniori. Partida 
a plăcut și prin evoluția sco
rului : min. 13 — Chițu (D), min. 
21 — Ioniță (S), min. 27 —
Costașuc (D), min. 37 — Hu- 
țanu (D), min. 39 — Ioniță (S), 
min. 49 — Doboș (S), min. 68 
— Popeseu. Rezultatul: 4—3
(0—1, 2—2, 1—0, 1—0) pentru 
Steaua.

CLASAMENTUL FINAL î 
1. Steaua, 2. Dinamo, 3. Avîn
tul M. Ciuc, 4. Flacăra Bra
șov, 5. Metalul Rădăuți, 
Șurianul Sebeș Alba.

6.

Vremea splendidă și entu
ziasmul spectatorilor veniti pe 
str. Cîmpinei din Capitală au 
creat celei de a doua curse 
pe circuit — desfășurată ieri 
dimineață — un climat fave- 
rabil. Sensibili, cicliștii au în
cercat — și au reușit — să-i 
răsplătească pe suporterii Ier, 
realizînd o cursă frumoasă, 
palpitantă pe alocuri, o cursă 
în care învingătorul — VA- 
SII.E TUDOR — a fost desem
nat de ultimul din cele 10 
sprinturi ale întrecerii.

Păcat însă că celor 30 de ru
tieri nu li s-au adăugat și pis- 
tarzii care — refuzînd invita
ția de participare la cursa pe 
circuit — s-au antrenat pe... 
șosea. Poate federația ar tre
bui să fie ceva mai energică, 
mai ales că este vorba de lo
turi subvenționate și de ne
voia verificării unor rutieri 
care peste cîteva zile urmează 
să efectueze deplasarea peste 
hotare.

Cursa a început cu atacurile 
vehemente ale lui C. Ciocan, 
ciclist care se află în afara 
loturilor naționale și care — 
din această cauză — încearcă 
să-rși arate forța. El a acumu
lat un mare număr de puncte 
și se părea că va termina cîș- 
tigător. Cu această 
fost însă de acord 
dor. împreună cu Șt. Suciu, 
Tudoran Cristian, 7
I. Cosma II și I. Rădăcină el a 
initiat, după sprintul 7, o eva
dare care f-a adus un bene
ficiu serios de puncte și o si
tuație apropiată de a lui. C. 
Ciocan în clasamentul general. 
Ultimul sprint a dat cîștig de 
cauză lui Vasile Tudor, un ci
clist mai subtil, mai stăpîn pe 
situație în momentele dificile 
Ne-au impresionat și eforturile 
făcute de ALEX. S0FRONIE 
— foarte activ, ca și cele ale 
lui ȘT. CERNEA.

Clasamentul acestei curse de 
pregătire, desfășurată de-a 
lungul a 50 de ture (55 km),

GRIVIȚA ROȘIE — PRO
GRESUL 8—8 (3—0). Deși 
surprinzător, rezultatul final 
reflectă fidel situația de pe 
terenul din Parcul Copilului. 
Campionii au jucat oarecum 
sub așteptări, slăbiciunile în 
acțiuni ale înaintării (excepție 
— Demian) și imperfecțiunile 
de sincronizare ale perechii 
de mijlocași constituind prin
cipalele cauze. Adversarii lor 
au manifestat însă un curaj 
remarcabil și au întreprins 
acțiuni curgătoare. Punctele 
au fost înscrise de Irimescu 
(o lovitură de pedeapsă, o în
cercare și o transformare) 
pentru Grivița Roșie, respec
tiv de Ghica (o lovitură de 
pedeapsă și o transformare) 
și de Negoescu (încercare) 
pentru Progresul. Bun arbi
trajul prestat de dr. G. Efti- 
mescu.

C. VALEANU-coresp.

Irimescu inițiază o nouă
Grivița Roșie

acțiune. Fază din meciul
— Progresul

situație n-a
Vasile Tu-

Șt. Cernea,

Școala sportivă nr. Z 
anunță

cursurilor decontinuarea
inițiere în sport pentru 
copii și
4—18 ani) Ia ÎNOT, JUDO 
și GIMNAI *ICA COREC- 
TIVĂ, care se desfășoară 
în cicluri lunare cu cîte 
2 ore pe săptămină, cu în
cepere de la 16 martie a.c. 

înscrierile se Iac zilnic 
între orele 8—14 la sediul 
școlii, Bd. Dimitrov Nr. 128 
(tramvai 14 și troleibuz 85 
la stația A rig).

Informații la telefon 
35.25.08.

tineret (între

fiecare 5 ture, a-
1. TUDOR VA-

cu sprint la 
rată astfel;
SILE 24 puncte i 2. C. Ciocan 
22 p ■, 0. St. Cernea 8 p ■, 4. 
C. Grigore 8 p t 5. I. Cos
ma II 6 p , 6. Șt. Suciu 6 p; 
7. Cristian Tudoran 5 p; 8. 
L. Zanoni 5 p■, 9. Emil Rusu 
3 p i 10. C. Gonțea 2 p.

La sfîrșitul săptămînii, lo
tul de tineret — pregătit de 
antrenorul NICOLAE VOICU 
— din care fac parte Emil 

Vasile Tudor, C. ~ 
Șt. Suciu, Cristian Tu- 
ș.a. va pleca în Bul- 

pentru a lua parte la

Gri-Rusu, 
gore, 
doran 
gări a 
concursurile internaționale de 
Ia Pleven.

STEAUA — CONSTRUC
TORUL 19—12 (16—3). Se în
trevedea, pe terenul Ghencea, 
un galop de sănătate pentru 
gazde, dar n-a fost chiar 
așa... Să vă redăm evoluția 
scorului : 5—0 (Caragea, în
cercare, Durbac transforma
re), 8—0 (Popa încercare), 
8—3 (Lăzărescu drop-goal), 
11—3 (Durbac lovitură de pe
deapsă), 16—3 (Călărașu în
cercare, Durbac transforma
re), 16—6 (Boiangian lovitu
ră de pedeapsă), 16—9 (Hulă 
încercare), 16—12 (Boiangian 
lovitură de pedeapsă), 19—12 
(Popa încercare). în general, 
chiar cînd diferența de scor 
s-a redus, învingătorii au con
trolat jocul autoritar, mal a- 
les datorită liniei de treișfer- 
turi (cu rezerve determinate 
de cîteva ratări la nivel... 
fotbalistic). Corect arbitrajul 
(Șt. Constantineseu). La ur-

ma urmei, cîntărind meciul 
în ansamblu, puncte multe 
s-au înscris, de șuturi în tu
șă nu s-a abuzat, incidentele 
au absentat, vremea a fost 
în nota... trofeului. Totuși, 
am avut impresia că la une
le antrenamente s-a lucrat în 
ritmul lui „Vine, vine priii- 
măvaaara...".

G. RUSSU-ȘIRIANU

— FARUL CONSTANTA 
(0—3). Repromovată 

echipa 
bună

ELECTRONICA 
POLITEHNICA
Derbiul seriei 

B a atras cîteva 
tatori pe terenul Electronica. 
Jocul, a fost plăcut în general, 
cu multe acțiuni purtate în vi
teză, dar și cu multe ratări 
la ambele porți. în prima re
priză, bucureștenii au domi
nat, însă nu au reușit să-și 
concretizeze superioritatea te
ritorială. Ciuleanu, în min. 35, 
a întîrziat cu o fracțiune de 
secundă, apoi Ion Ștefan a 
șutat puternic și Constanti- 
nescu — portarul Politehnicii 
— printr-un reflex inspirat, a 
trimis balonul afară. în ulti
mul minut al reprizei, Ciu
leanu, din poziție favorabilă, 
a expediat mingea peste 
poartă.

După pauză, studenții au 
acționat mai legat și au con
struit cîteva acțiuni pericu
loase, dar fără să concretize
ze. în ultimele 20 de minute, 
jucătorii de la Electronica au 
preluat inițiativa și au pus la 
grea încercare apărarea Poli
tehnicii. Ca și în prima parte 
a partidei, înaintașii bucureș- 
teni Udroaica, Ion Ștefan, 
Ciuleanu au acționat lent 
au irosit ocazii excelente 
a marca în minutele 75, 
și 80.

Deci, jocul s-a încheiat 
un rezultat de egalitate. Evo
luția liderului seriei nu a fost 
la valoarea așteptată. Ne aș
teptam la mai mult de la 
Cuperman, Lupulescu, Incze 
IV, Ștefănescu. Doar porta
rul Constantineseu a cores
puns, el avînd intervenții pe 

de prompte, pe atît de 
spectaculoase.

Arbitrul M. Vasiliu — Plo
iești, a condus bine.

(P- V.) 
POLITEHNICA GALAȚI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—1 

(1-1)
Au marcat: Voinea (min. 4) 

pentru Metalul, Neagu (min. 
16) pentru Politehnica. Arbi
trul V. Gligorescu — Ploiești 
a condus bine în repriza I. 
slab în cea de a doua. (S. 
Constantineseu, coresp. prin
cipal).
VICTORIA ROMAN — CHI

MIA RM. VÎLCEA 0—0
Joc de slab nivel. Gazdele 

au ratat multe ocazii, ©as- 
pețfi s-au apărat bine. Fr. 
Coloși — București, a arbi
trat bine. (G. Groapă, coresp.) 
FLACARA MORENI — PO
IANA CÎMPINA 1—0 (1—0)

Meciul s-a disputat Ia Rm. 
Sărat, deoarece terenul din 
Moreni este suspendat. Uni
cul gol a fost realizat de Dră- 
gan (min. 
coresp.).

I PORTUL 
I CHIMIA

7. Poiana 
Cîmplna

8. Metrom Bv.
9. Chim. Sv.

10. FI. Morenl
11. Portul C-ța
12. Vlct. Roman
13. Pollteh. Buc.
14. Chim. Rm.V.

u
15
15
15
15
15
15
15

7 1 3 13—17 15
8 S 7 17—17 14 
6 2 7 14—17 14 
8 2 7 18—20 14 
6 2 7 16—22 14 
III 13—19 12 
8 5 7 19—18 11 
4 3 8 14-22 11

ETAPA VIITOARE (24 martie) t 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani, 
Metalul București — Poiana Cîm
plna, Chimia Rm. Vîlcea — Elec
tronica Obor, Metrom Brașov 
Politehnica Iași, Politehnica Bucu
rești — Portul Constanța, Victo
ria Roman — Ceahlăul P. Neamț, 
Chimia Suceava — Politehnica 
Galați.

SERIA A ll-A

SERIA A ll-A

(DIVIZIA A - PROVINCIE)

ȘTIINȚA PETROȘENI — 
AGRONOMIA CLUJ 3—0 
(3—0). Pe un teren desfun
dat, localnicii au prezentat o 
echipă bine pusă la punct, 
dar și clujenii au jucat bine. 
A înscris Moromete (încer
care). Bun arbitrajul lui Șt. 
Cristea — București.

T. CORNEA-coresp.Hristache NAUM

unul din primele șase locuri 
ale clasamentului etapei; care 
eînt onorate cu puncte.

Mihai Dănescu secondat de colegul său Eugen Keresteș, 
atacă un vira) in urmărirea lui Ervin Seiler. Imagine din 

manșa I a clasei 500 cmc.

probat calitățile sale tehnice și 
tactice, dar revenirea a fost 
tardivă deoarece primele două

CURSE SPECTACULOASE, IERI, PE TRASEUL DE MOTOCROS
Campionatul național de mo- 

tocros a debutat ieri diminea
ță pe traseul de la complexul 
sportiv Metalul din șos. Pante- 
limon. Alergătorii prezenți la 
startul probelor au făcut risi
pă de energie hi lupta pentru

Prima manșă la clasa 500 cmc 
a fost câștigată clar de brașo
veanul OVIDIU PUIU. El și-a 
dominat autoritar partenerii. 
Alergarea a doua a aparținut 
categoric lui MIHAI DANES- 
CU. Fostul campion la „250" a

locuri fuseseră „acontate" de 
Puiu și Seiler. Duelul Dănes
cu—Puiu a fost o adevărată 
lecție de luptă sportivă pentru 
care ambilor concurenți le a- 
dresăm felicitări. Nu ne-au 
convins, în schimb, evoluțiile

Și 
de 
76

cu

24). (P. Florescu.

locală a dat o 
experimentatei 

formații

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 
3—3 
„A“, 
plică
masivei
Au înscris cîte o 
pedeapsă Cristea 
Duță (Universitatea),
arbitrajul lui P. Niculesou 
București.

în 
re- 

Și
eonstănțene. 
lovitură de 
(Farul) și 

Corect

POLITEHNICA IAȘI — RUL
MENTUL BÎRLAD 6—3 (0—3). 
Deși conduși la pauză, Ieșenii 
au reușit să obțină o victorie 
la limită. Punctele au fost în
scrise de Munteanu și Popa 
pentru Politehnica și de Flo
rescu pentru oaspeți, prin lovi
turi 
bine 
rești.

de
I.

pedeapsă. A arbitrat
Lemneanu — Bucu-

L. ANTOHI — coresp.

lui E. Keresteș și Gh. Ion, de 
la care așteptam mai mult. 
Clasament : 1. O. PUIU (St. r. 
Brașov) 8 p, 2. E. Seiler (Me
talul) 6 p, 3. M. Dănescu 
(Steaua) 4 p, 4. E. Keresteș 
(Steaua) 3 p, 5. FI. Ștefan (Loc, 
PI.) 2 p, 6. Gh. Ion (Steaua) 
1 p.

La clasa 250 cmc manșele au 
fost cîștigate de PETRE PAXI- 
NO (I) și CRISTIAN DOVIDS 
(II). în prima, Dovids a luat 
oonducerea din start talonat de 
Paxino. La o pantă, în tarul 3, 
liderul a ratat schimbarea vi
tezei și campionul a speculat 
prompt această greșeală tre- 
cînd în fată. Pînă la linia de 
sosire Paxino n-a mai fost 
prins, cu toate eforturile de
puse de metalurgist. La relua
re, tot Dovids conduce, dar de 
data aceasta 
toate șicanele traseului. în ul
timul tur. la una din poeți, 
Paxino 
riscantă 
întreacă 
reușește 
locul doi. Avînd timp mai bun 
(cumulat în ambele manșe), Do
vids își adjudecă etapa. O 
cursă frumoasă au făcut Șt. 
Chițu, O. Stephani, Al. Ioncs- 
cu Cristea 
Clasament: 
(Metalul) 8 
(Steaua) 6 
(Steaua) 4
(St. r. Brașov) 3 p, 5. Al. Io- 
nescu Cristea (Steaua) 2 p, 
6. C. Coman (Poiana Cîmpi- 
na) 1 p.

Cursa tineretului (300 cmc) 
a fost ciștigată de I. DINU 
(Steaua) urmat de M. Cir j an 
(Loc. PI.) și N. Zidaru (Steaua).

atacă impecabil

încearcă o manevră 
(prin care putea să-1 
pe Dovids) dar nu-i 

și astfel se clasează pe

șl Aurel Ionescu.
1. CR. DOVIDS
p, 2. P. Paxino 
p, 3. Șt. Chițu 

p, 4. O. Stephani

I. DUMITRESCU

CONSTANȚA
SUCEAVA
(0—0)

avut în permanen-

l—o

Portul a 
țâ inițiativa. Singurul gol a 
fost realizat de Morolanu 
(min. 70), care a executat im
pecabil, direct în poartă, o 
lovitură de colț. Arbitrul T. 
Leca — Brăila, a condus foar
te bine. (C. Popa și L. Bruk- 
ner, coresp.).
POLITEHNICA BUCUREȘTI
— C.F.R. PAȘCANI 2—0 (0—0)

In prima repriză studenții 
au dominat și au ratat multe 
ocazii. în partea a doua a 
meciului, Politehnica a jucat 
mai decis și a deschis scorul, 
prin Păiș. Cel de al doilea 
gol a fost marcat de Ciornoa- 
vă, în ultimul minut al me
ciului. Vasile Liga — Galați, 
a condus corect și autoritar. 
(V. Urziceanu).
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

BRAȘOV 
(0-0)
golului s Meder 

A arbitrat M. Bică
— București. (C. Nemțeanu, 
coresp.),

CLASAMENT
1. Pollteh. Iași
2. Ceahlăul P.N.
3. Metalul Buc.
4. Electr. Obor
5. Pollteh. Gl.
6. CFr Pașcani

METROM

Autorul 
(min. 52).

1—4)

15 10 2 3 23— 9 22
15
15
15
15
15

5 19—13
4 15—11
4 26—21
6 22—21
7 23—23

18
18
17
15
15

C.F.R. TIMIȘOARA — 
VAGONUL ARAD 0—0

TIMIȘOARA; 17 (prin tele
fon). Peste 10 000 de specta
tori, printre care sute de copil 
care au avut intrarea gratuită; 
au asistat la o luptă acerbă 
pentru victoriei pe alocuri cu 
durități. Golul atît de mult do
rit de ambele echipe, nu a 
„căzut" deoarece Înaintașii au 
greșit ținta. Din această cauză; 
rezultatul este echitabil. Fero-S 
viarii au ratat mari ocazii prin 
Panici (min. 29 și 61), Bungău 
(42 și 71) și Fodor (min. 63),’ 
Arădenii au construit contra
atacuri prin culoare, însă Stă- 
noaie (în min. 64, 84 și 87) a 
ratat copilărește. Arbitrul M.' 
Ostafcluc—Deva a fost depășit 
de joc.

P. Arcan — 
coresp. principal

OLIMPIA ORADEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

3—1 12—0)
Golurtle au fost marcate de 

Petrică (min. 1), Iacob (min. 
27), David (min. 75), respectiv 
Dobîndă (min. 71). A condu» 
cu scăpări (nu a sancționat 
faulturi și unele ofsaiduri) V.' 
Mesaroș. — Cluj. (P. Lorinaz; 
cores©.),
C.F.R.I.R.T. ARAD — CRIȘUL 

ORADEA 1-0 (0-0)
Victorie meritată a gazdelor, 

care au dominat mai mult. Uni
cul gol a fost înscris de Vlad 
(min. 77). (Șt. Iacob. coresp. 
principal).
C.S.M. SIBIU
SÎRMEl G. TURZII 8—0

Autorii golurilor! Duca
16, autogol), Flichiș (min. 
70). La înscrierea celui
doilea gol, oaspeții au protestat 
deoarece tușierul I. Soos —:! 
Tg. Mureș semnalase ofsaid,’] 
apoi a revenit asupra acestei’ 
decizii. Jucătorul Ciucu a adus) 
injurii arbitrului de centru. Z. 
Szecsey, și a fost eliminat (I. 
Boțocan, coresp.).
C.F.R. CLUJ — GAZ METAN 

MEDIAȘ 3-0 (2-0)
Clujenii au dominat catego

ric. Golurile au fost marcate 
de Mazurachis în min. 5, 4Ț și 
47. Corect arbitrajul lui 
fu — Baia Mare. (V. 
coresp. principal).
C.S.M. reșița

4—0 (3—0)

Au înscris: Arnotehi
17, 34) și Șchiopu (min. 55 din 
11 m). A condus bine D. Isă- 
cescu — București. (I. Plăvițiu, 
coresp. principal).
METALUL HUNEDOARA — 

MINERUL BAIA MARE 0—0
Peste 6000 de spectatori au 

privit la dominarea localnici
lor, care nu au reușit să fruc
tifice. Petre Sotir — Mediaș a 
arbitrat corect și autoritar. (V. 
Albu, coresp. principal).

CLASAMENT
15 9 3 
15 7 4 
15 7 4 
15 8 1

INDUSTRIA
(1-0)
(min;
55 ți' 
de-al

V. Tri- 
Morea;

A.S. CUGIR

(min. 8,

1. Vagonul Arad
2. C.F.R, Tlm.
3. Crlșul Oradea
4. Pollteh. Tim.
5. Gaz metan

Mediaș
8. Minerul B.M.
7. C.F.R.

I.R.T. Arad 
Met. Huned. 
C.S.M. Sibiu 
Olimpia 
Oradea 
A.S. Cugir 

Reșița 
C. T. 
Cluj
VIITOARE

15 7 3
15 6 4

8.
9.

10.

15 7
15 5

515

15
15
15
15

1
4
4

2 
1
4
4
1

3 20—12
4 22—10
4 18—12
6 29—21

5 18—18
5 17—17

21
18
18
17

17
18

7 21—18
6 13—16

19—226

17—24
14—29
12—14
16—20

15
14
14
14
13
12
12
9

(24 martie):
C.F.R.

7
8
7
7

10 25—28
ETAPA

Vagonul Arad — C.F.R. I.R.T.
Arad, C.S.M. Reșița — Ind. sîr- 
mei C. Turzli, Politehnica Timi
șoara ‘
r _■ _____ ______m
șui Oradea — Olimpia'

biu, C.F.R. Cluj — Minerul 
Mare.

țoara — C.F.R. Timișoara, A.S. 
Cugir — Metalul Hunedoara, Crl-

Oradea,
Gaz metan Mediaș — C.S.M. Si-
*'“■ ----- ■" 1 Baia

ÎN DIVIZIA C
SERIA NORD SERIA EST

Medicina Tg. Mureș—Meta
lul Satu Mare 2—3 (1—2)

Minerul ~ ~ ■
Tîrnăveni

Victoria
Aiud 2—1

Soda Ocna Mureș — Unirea 
Dej 1—0 (1—0)

Faianța Sighișoara—Minerul 
Bihor 3—1 (2—1)

Steaua roșie Salonta — Me
talul Copșa Mică 1—0 (0—0)

Unio Satu Mare—Medicina 
Cluj 3—1 (1—0).

Baia Sprie—Chimica 
l_0 (1—0)
Cărei — Metalul 

(1-0)

SERIA VEST

Progresul Corabia—Electro- 
putere Craiova 2—1 (2—1)

Mureșul Deva — Victoria 
Călan 5—0 (4—0)

C.F.R. Caransebeș—EI. 
Timișoara 0—2 (0—0)

Tractorul Brașov—A. S. 
Sibiu 2—1 (2—0)

Metalul Tr. Severin—Progre
sul Strehaia 5—2 (2—1)

Chimia Făgăraș — Minerul 
Lupeni 1—0 (1—0)

Minerul Anina — Victoria 
Tg. Jiu 5-Q (2—8),

A.

Va-Gloria Bîrlad—Minobrad 
tra Dornei 2-1 (0—0)

Textila Buhuși—©telul 
lati 1—1 (0—1)

Unirea Focșani — Ancora 
Galați 1—0 (1—0)

Gloria C.F.R. Galati—Meta
lul Buzău 0—0

S.U.T.
Moinești 0—1 (0—0)

Șoimii Buzău—Foresta Făl
ticeni 1—1 (0—1)

Medicina Iași—Metalul Ră
dăuți 8—0.

Galati

SERIA SUD

Ga-

Petrolul

S. N. Oltenița—Rapid 6. F. 
București 1—0 (0—0)

Flacăra roșie București—Ol
tul Sf. Gheorghe 2—1 (1_ 1)

T. U.G. București—Dunărea
Giurgiu 8—0 (2—0)

Rapid Plopenl — Electrica 
Constanta 1—0 (0—0)

Chimia Tr. Măgurele—Me
talul Tîrgoviște 2—1 (2—0)

Stuful Tulcea — Progresul 
Brăila 0—0.

Viitorul Fiert — 1. M. U, 
Medgidia 1—3 (ft—1).



t FOST SPULBERAT W MIT:
UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU

- - - - - ECHIPA ETAPEI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tn baza notelor acordate de cronicarii noștri am alcătuit echipa etapei, care arată astfel:

SUCIU
IVĂNCESCU N. IONESCU VĂTAFI) MOCANU

PESCARU DUMITRU

D. ENE DUMITRIU III DOBRIN MATEI
Rezerve o Boc, I. Stelian, C. Dan, Lereter, Rusu , Dinu — Dinamo Buc.

(fundași), Petescu, Dodu, Nedelcu, Varga (mijlocași), I. Ionescu șl Haidu 
(înaintași). La note egale, pe aceleași posturi, am preferat jucătorii al căror 

adversari dlrecți au avut o comportare mai bună.

SU» CRAIOVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—1 (0—0)

CRAIOVA 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Timp 
frumos. Spectatori 85 000, te
ren bun. A marcat Haidu tn 
minutul 55.

UNIVERSITATEA i Oprea 7 
— Mihăllescu 6, Deselnlcu 5, 
Bttlan 7, Deliu 5, A. Popescu 
5, Marian Popescu 5, Nlță 5, 
Martlnovlcl 5, Oblemenco 5, 
Sflrlogea 5 (mln. 62 Cîrclu- 
mărescu 6).

DINAMO : Datcu 8 — Popa 
7, Boc 9, Dinu 8, Ștefan 7, 
Gherghell — fără notă (minu
tul 13 Varga 8), Stoenescu 8, 
Lucescu 7, Dumitrache 6, 
Nunwelller VI 6, Haidu 8. 
Arbitru: N. Cursaru 4r'Ar'(lr+. 
ajutat la tușe de C. Dragu șl 
N. Morolanu.

în ceea ce privește partida 
dintre Universitatea Craiova 
și Dinamo București, tradiția 
a fost mai mult decît respecta
tă. Intr-adevăr, depășind cu 
succes momentul critic de ordin 
moral (vezi înfrîngerea sufe
rită în prima etapă a returului, 
vezi și situația precară din 
clasament) dinamoviștii bucu- 
reștenl au reușit să întreacă 
formația studențească răstur- 
nînd totodată un mit: acela 
al invincibilității pe teren pro
priu (timp de 2 ani) a echipei 
antrenată de Robert Cosmoc și 
Gheorghe Nuțescu.

De altfel, imediat după pri
mul fluier al arbitrului a fost 
limpede pentru noi că dinamo
viștii bucureșteni au pregătit 
bine acest Joc dificil, luîndu-șl 
toate măsurile necesare. Nici

Dumitriu III...
A.S.A. — STEAUA 1—1 (5—0)

TG. MUREȘ, 17 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
Stadionul „23 August", teren 
de joc bun, timp capricios : 
noros, ploios, însorit, specta
tori aproximativ 15 000, au 
marcat Tătaru (mln. 53), Du
mitrii: III (min. 59).

A.S.A. TG. MUREȘ: Solyom 
7 — Tîmpănaru 6, Chlru 8, 
Toth 6, Czako 6, Dodu 8, Siko 
7, Pavlovici 7, Dumitriu III 
10, Raksl 8, Mureșan II 6 (mln. 
76 Caniaro).

STEAUA : Suciu 9 — Săt- 
măreanu 8, Dumitru Nicolae 
6, Hălmăgeanu 7, Rotaru 5, 
Negrea 6, D. Popescu 8, Sorin 
Avram 6, Constantin 8, Vol- 
nea 6, Tătaru 7. Arbitrul Mir
cea Rotaru (Iași)

Cronometrul arbitrului mar
ca ultimele secunde ale în- 
tîlnirii A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua, dar stadionul arhiplin 
urmărea cu înfrigu'rare dîrza 
luptă sportivă de pe teren. 
Nici unuia din cei peste 15 000 
de spectatori, veniți la teren 
cu mult înainte de începerea 
partidei, nu-i venea să plece 
înainte de fluierul final (cum 
nu prea des se întîmplă pe te
renurile noastre) într-atît de 
mult îi cucerise pe toți acest 
meci. Este meritul ambelor 
formații că au oferit azi un 
joc atît de plăcut. Localnicii 
ne spun că de mult timp n-au 
mai văzut un spectacol fotba
listic așa de bun, că rareori 
te întîlnești cu ocazia să vezi 
goluri de o frumusețe iși spec
taculozitate ca a celor înscrise 
astăzi de Tătaru și Dumitriu 
III. Combinații frumoase, acți
uni dinamice, șuturi pe poartă, 
multe execuții tehnice de mare 
măiestrie — iată ce ne-au o- 
ferit fotbaliștii de la A.S.A. și 
Steaua.

Dar, cum se spune, azi a 
fost „ziua" lui Dumitriu IU*. 
Inepuizabil, combativ, agresiv, 
bun șuter, excelent creator, 
Dumitriu III a fost jucătorul 
joly-joker pe la care au tre

Băcăuanii nu iartă pe nimeni acasă

dinamo bacau — 
UNIVERSITATEA CLUJ 2—0 

(1-9)
BACAU 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Timp 
frumos. Teren excelent. Spec
tatori aproximativ 10 000. Au 
marcat : Ene Daniel min. 14 
Șl Ene II mln. 55. Arbi
tru : C. Bărbulescu — Bucu
rești ajutat de
Retezan și Munich.

DINAMO BACAU : Ghlță 
(fără notă, n-a avut ce apăra) 
— Kis 7, Nunwelller IV 8, 
Vătafu 8, Maghiar 7, Nedelcu 
8, Panait 8, Ene Daniel 9, 
Demb-owschi 7, Ene II 7, Da
vid 7. (din mln. 73 Comă- 
neseuj.

UNIVERSITATEA cluj : 
Ringheanu 4 (din min. 60 Mol
dovan 7) — Creții 7, Costin 5, 
Grăjdeanu 6, Cîmpeanu 6, 
Pexa 6, Mustețea 7, Lică 8, 
Angelescu 4, Adam 6, Florian 
4, (din min. 65 Popa).

Dinamo Bacău continuă ori
ginala sa cursă din acest cam
pionat. Fiind singura echipă a 
diviziei A care nu a obținut 
nici măcar un singur punct în 
jocurile susținute în deplasare, 
formația din orașul de pe ma
lul Bistriței și-a învins însă 
pînă acum toate cele opt ad
versare vizitatoare. Rămîne, 
așadar, o gazdă întotdeauna 
atentă cu toți oaspeții care 
pleacă, regulat de la Bacău cu 
2—3 goluri cadou...

Sub pspectul întrecerii, jocul 
cu echipa clujeană a decepțio
nat, „U“ prezentîndu-ae în te
ren cu palida ,veleități.’ Este 

n-a apucat Oblemenco să facă 
doi pași și Stoenescu l-a și 
luat în primire, urmărindu-1 
peste tot ca o umbră. Celălalt 
vîrf de atac, Martînovicl a tre
cut în supravegherea luî Dinu 
și cu acesta piesele grele ale 
atacului craiovean au fost ani
hilate din start. Marcajul se
ver administrat celor două vîr- 
furi incomodează vădit forma
ția locală care, în loc să gă
sească cu calm antidotul — se 
complace Intr-o superioritate 
teritorială haotică. Așteptăm 
zece minute primul șut al lui 
Oblemenco, care, exasperat, în
cearcă poarta de la distanță. 
Sarcina înaintașilor craioveni 
este îngreuiată și de jocul de
fectuos la mijlocul terenului al 
lui Marian Popescu și Adrian 
Popescu care alcătuiesc o j,li
nie improvizată". Nici unul din 
ei nu reușește să-și sincronizeze 
intențiile cu cele ale înaintași
lor, țin prea mult balonul la 
picior sau îl trimit înalt la 
„bătaie" în careul advers, unde 
Boc, în postură de libero, tro
nează peste tot.

Acțiunile ofensive ale oaspe
ților (în formația cărora Var
ga l-a înlocuit pe Gherghell 
— întindere musculară), sînt 
mai rare, dar mai periculoase. 
Pentru a scăpa din menghina 
Deselnicu — Bîtlan (ultimul — 
libero), Dumitrache se demarcă 
pe lateral, deschizînd drum 
spre poartă colegilor din atac 
Lucescu șl Haidu, care „se văd" 
din ce în ce mai mult în joc, 
mișcîndu-se derutant în aștep- 

cut aproape toate acțiunile 
echipei gazdă.

Deși dominată în prima re
priză, Steaua a dat o replică 
bună, fiind periculoasă mai ales 
prin contraatacurile lui Con
stantin, D. Popescu și ale lui 
Tătaru. în prima parte a jocu
lui Czako (min. 9), Mureșan II 
și Dumitriu III (min. 13), Du
mitriu III (min. 30). Pavlovici 
(min. 41 șl 44) au avut reale 
ocazii de a deschide scorul dar 
apărarea Stelei, prin Suciu, 
(foarte bun) și Hălmăgeanu, a 
respins de fiecare dată peri
colul din propriul, careu. în a- 
ceastă repriză, de la oaspeți 
am reținut buna ocazie a lui 
Constantin din min. 18, care, 
jenat, nu a putut fructifica, 
în min 36 Voinea nu a fost 
atent la o pasă foarte bună 
șl n-a intervenit Ia 6 metri de 
poartă. La reluare, inițiativa 
a fost, în continuare, de par
tea gazdelor, dar, surprinză
tor, un contraatac al oaspeți
lor a dus la deschiderea sco
rului : Sătmăreanu a atacat 
pe partea dreaptă și de la mij
locul, terenului l-a deschis în 
diagonală pe Tătaru, care a 
reluat sec, de la 12 metri, în 
plasă, din fața lui Tîmpănaru, 
complet derutat. Un gol reali
zat de Dumitriu III în min. 
59 a restabilit echilibrul: o 
acțiune pe cont propriu, un 
dribling scurt și un șut ex
cepțional de la 16 m la pă
ianjen — gol împarabil.

Echipele par mulțumite de 
rezultat și ritmul jocului scade 
întrucîtva. Totuși, Constantin 
(min. 73) și Sătmăreanu (min. 
76) Irosesc bune ocazii. în min. 
86 gazdele au prilejul de a ob
ține victoria dar Caniaro, deși 
în poziție excelentă pierde co
pilărește pasa ideală pe care 
i-o trimisese Dumitriu III. Mi
nutul 90 îi găsește în atac 
pe Tătaru și Voinea, dar Chl
ru salvează în aut.

Constantin MACOVEI

posibil ca golul infantil primit 
de Ringheanu in min. 14 — 
cînd a scăpat mingea printre 
mlinii și printre picioare la un 
șut ușor al lui Ene Daniel — 
să fi avut, pe moment, efecte 
morale paralizante asupra în
tregii echipe. Tot restul parti
dei insă, „U“ nu și-a revenit, 
n-a manifestat o reacție care 
să ne arate că nu se împacă 
cu soarta. A navigat fără cî-- 
mă, dezlînat, fiind o pradă 
ușoară în fața solidului bloc 
funcțional dinamovist care, in 
apărare, ca șl in atac, a jucat 
energic, cursiv si eficace. Sin
gura „scînteîe" în jocul cluje
nilor s-a datorat, din cînd în 
cînd lui Lică. Acesta a văzut 
cîteva „găuri" și a încercat să 
fisureze zidul apărării bă
căuane.

Despre echipa gazdă, se spu
ne că în partida cu ,,U“ a fă
cut cel mai bun meci al său 
din acest campionat. în apă
rare și-a organizat o aglome
rare prin care n-a trecut nici... 
pasărea (a nu se înțelege că a 
Jucat dur) iar în atac a venit 
intr-un flux aproape continuu 
de-a lungul întregii partide. 
Ne-au plăcut devierile din vi
teză ale lui Ene Daniel (cel 
mai bun de pe teren), Dem- 
browschi. Nedelcu, ne-au plă
cut șarjele ofensive ale funda
șilor Kis și Maghiar, ne-a plă
cut mișcarea continuă a echi
pei care a avut lungi perioade 
da dominare;

tarea baloanelor. In min. 23, 
Dinu îl servește impecabil în 
adîncime pe Mircea Lucescu 
dar acesta ezită o clipă, timp 
suficient pentru ca Oprea să-i 
blocheze curajos mingea la pi
cioare. în același minut, Du
mitrache risipește și el o oca
zie bună trimițînd balonul ală
turi de poartă, iar în min. 24, 
Haidu îl obligă pe portarul cra
iovean să salveze în corner.

Primul șut pe spațiul porții 
ai Universității Craiova îl în
registrăm abia în minutul 25 
cînd Datcu culege cu ușurință 
mingea expediată de Niță. Ul
timul sfert din această repriză 
se scurge anost, dînd posibili
tate Iul Datcu și Oprea să... 
șomeze.

Nici pauza nu se dovedește 
sfetnic bun pentru gazde. Ace
lași joc stereotip, cu baloane 
înalte, trimise în careu, nu a- 
duce decît comere. In schimb, 
prima acțiune la poarta opusă 
se soldează cu gol : Varga exe
cută cu precizie o lovitură li
beră de pe partea stingă, min
gea îl găsește pe Haidu com
plet demarcat la colțul careului 
mic ți acesta reia direct cu

SATISFACȚIE LA PLOIEȘTI
PETROLUL — FARUL 2—9 

(1-9)
PLOIEȘTI 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Te
renul de joc : în excelentă 
stare. Timpul : instabil (cînd 
însorit, cînd înourat, cu 
scurte răbufniri de ploaie). 
Asistență record : circa 25 009 
de spectatori.

Au marcat : Moldoveanu 
(min. 36) si Grozea (min. 52).

PETROLUL : M. Ionescu 
(fără notă, neflind solicitat)
— Dragnea 7, N. Ionescu 9, 
Pal 7, Mocanu 8 — Dlncuță 6, 
Iuhasz 8 — Grozea 8, Oprișan 
7, Badea 7, Moldoveanu 7.

FARUL : Uțu 5 (din mln. 43: 
ștefănescu 7) — Georgescu 6, 
Tîlvescu 7, Mareș 6, Antonescu 
6 — Manolache 6, Koszka 8
— Sasu 7, Zamfir 5 (din min.
79: Unguroiu 6), Tufan 6,
Kallo 6.

Arbitru : C. Petrea — Bucu
rești a condus competent, șl 
autoritar. -*-*■*•**

Victoria obținută, duminica 
trecută, de către petroliști în 
fața Iui Dinamo București, a 
relansat fotbalul la Ploiești I 
Ieri, stadionul Petrolul a fost 
luat cu asalt, ca la marile me
ciuri internaționale. Curios, 
prezența în tribune a aproape 
25 000 de spectatori departe de 
a constitui un factor pozitiv 
pentru jucătorii formației gaz
dă, a dus mai degrabă la o 
stare de nervozitate pe teren.

Voind să răspundă acestei 
atmosfere sărbătorești cu un 
joc cit mai bun și cu un gol 
cit mai repede realizat, fotba
liștii de la Petrolul au jucat 
crispați, speriați de primele 
insuccese, fără încredere în 
forțele proprii. Ei au atacat 
mai mult, dar timpul a în
ceput să se scurgă fără să a- 
ducă alt avantaj ploieștenilor 
decît platonica dominare teri
torială. Este drept că, multă 
vreme, Farul s-a apărat orga
nizat, avînd în Koszka,, plasat 
în spatele liniei de fundași, un 
„libero" deosebit de activ și 
de eficace. Mai bine de 20 de 
minute carnetul nostru de no
tițe rămîne alb, nicf o fază 
demnă de reținut nepetrecin- 
du-se pe teren. Apoi, Badea 
trage la poartă. Uțu respinge 
defectuos și mingea ajunge 
pe... linia porții, fără însă s-o 
depășească cu întreaga ei cir
cumferință, așa cum cere re
gulamentul, astfel că arbitrul

Din filmul jocului, mențio
năm cîteva „acute" care au În
călzit tribunele: min. 11 Dem- 
browschi șutează de la 2 m 
în Ringheanu; min. 13 Dem- 
browschi trage de la circa 10 m 
sub bară și Ringheanu scoate 
în corner; min. 30 Ene Daniel 
este blocat la un metru de 
poartă de Ringheanu; min. 38 
Panait reia cu capul din 5—6 
metri lingă bară și Ringheanu 
scoate în corner; min. 55 Ene 
Daniel șutează de la 10 me
tri. mingea lovește bara și re
vine celuilalt reprezentant al 
familiei Ene care înscrie cu 
capul din plonjon, majorînd 
scorul la 2—0; min. 62 Kjș 
face o cursă pe extremă și 
șutează din apropiere lingă 
poartă; min. 70 Moldovan îl 
blochează pe Ene Daniel scă
pat singur spre poartă, salvind 
un gol gata făcut; min. 76 Ma
ghiar șutează puternic de la 
distanță și Moldovan scoate în 
corner.

încheiem această cronică cu 
o notă pentru o parte din spec
tatorii băcăuani. Lui Con
stantin Teașcă, antrenorul echi
pei clujene, s-au găsit cîțiva 
spectatori care să-i facă o „ga
lerie" neplăcută, jigni+oare 
chiar. Cînd te gîndești că 
acum cîteva luni, aceluiași 
Teașcă, la Bacău i s-ar fi fă
cut și statuie. Ce iute uită oa
menii 1

Marius POPESCU 

sttngul, pe jos, lingă bară, sur- 
prinzîndu-l nepregătit pe por
tarul Oprea.

Sîntem doar In minutul 55, 
dar este clar pentru toată 
lumea că meciul este jucat. 
Antrenorii Cosmoc și Nuțescu 
îl înlocuiesc pe Sfîrlogea cu 
Circiumărescu, dar nici acesta 
nu se va dovedi mult mai in
spirat. Și minutele trec ! Exas
perați de ineficacitatea coechi
pierilor lor, fundașii Deselnlcu 
și Mihăilescu avansează mult 
în terenul advers dar și unul 
și celălalt „bubuie" mingea la 
întîmplare, prilejuind lui Boc 
și, în ultimă instanță, lui Dat
cu, intervenții spectaculare.

De partea cealaltă, dinamo
viștii bucureșteni țin cu dinții 
rezultatul, temporizînd jocul 
cu pricepere, la mijlocul tere
nului, de unde mai încearcă 
de cîteva ori lansări spre vîr- 
furile de atac. în min. 86, epi
log nedorit: la pămînt fiind, 
Lucescu răspunde la faultul lui 
Marian Popescu lovindu-1 pe 
acesta fără balon. Arbitrul N. 
Cursaru îl elimină din joc pe 
jucătorul dinamovist.

Gh. NICOLAESCU

Pericol la poarta Farului!

nu acordă golul reclamat de 
suporterii Petrolului. Și jocul 
continuă în aceeași atmosteră 
de nervozitate, de incertitudine.

LA ORIZONT LOCUL 12
...și meciul cu Dinamo București

PROGRESUL — JIUL 2—1 
(1-0)

Timp frumos ; teren irepro
șabil ; spectatori aproximativ 
15 009. Au înscris : Mlhai (au
togol, min. 40) ș! Georgescu 
(mln. 61), Peronescu (min. 54).

PROGRESUL : Mîndru 5 — 
Viorel Popescu 6, Marinescu 
6. Peteanu 6. Ad. Constantl- 
nescu 7, Al. Constantinescu 5, 
Georgescu 8 (min. 79 Neacșu), 
Oaldă 5, Alecu 7, Mateianu 6, 
Matei 8.

JIUL : Zamfir 4 — Talpal 6, 
Georgevici 7, Stoker 6, Mihai 
4, O. Popescu 5 (min. 55 Gri- 
zea 5), Sandu 6, Peronescu 8. 
Libardi 5, Ionescu 6, Naldln 6.

A arbitrat I. Boroș 
ajutat la tușe de Traian Cru- 
ceanu și Oct. Calugherovicl 
(semnalizări eronate).

Avînd Jucători bolnavi în 
timpul săptămînli, cele două 
echipe au apărut cu modificări 
în formație (Progresul), sau, 
păstrînd integritatea garniturii, 
dar prezentînd oameni vlăguiți 
de gripă (Libardi, ®. Popescu, 
Ionescu, Sandu — Jiul). Iată, 
circumstanțe atenuante pentru 
un anumit procent din medio
critatea care s-a perindat ieri 
pe stadionul Republicii. Pro
gresul a dominat la început 
(Talpai scotea de pe linia por
ții in min. 2) dar greșind 
pase, intrînd în aglomerarea 
ordonată din careul Jiului și 
operînd doar cu Oaidă și Ma
teianu (lipsiți de putere explo
zivă și de perspicacitate) ca 
avanposturi, bucureștenii nu 
și-au consolidat ofensiva ini
țială.

După 15 minute, adversarii 
se măsurau de la egal la e- 
gal, Jiul apropiindu-se de acea 
manieră tactică care începe 
să-i confere o particularitate 
meritorie (circulație de balon 
rapidă și zigzagată, demar
cări p.ompte și simultane). 
Totuși, nici oaspeții nu reu
șesc să macine dispozitivul 
defensiv din jurul lui Peteanu, 
iar partida se va compune 
pînă aproape de sfîrșitul repri
zei din acțiuni care încep și 
se sfîrșesc în zona mediană 
a terenului. Doar erorile lui 
Zamfir, născute parcă una din 
alta, au oferit bucureștenilor 
prilejuri succesive pentru des

Piteștenii detronați
STEAGUL ROȘU — 

F.C. ARGEȘ 2—1 (0—0)
BRAȘOV, 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Timp 
frumos, teren moale, specta
tori aproximativ 10 000. Au 
marcat : Necula (mln. 63), 
Nuțu (mln. 79), Nlcolae (mln. 
85). A arbitrat A. Macovei 
(Bacău) ajutat la
tușe de C. Gheorghlță și Toma 
Vasile.

STEAGUL ROȘU: Papuc 8 
— Ivăncescu 9, Jenei 8, Alecu
7, Rusu 8, Pescaru 8, Ciutac 
5 (din min. 46 Necula 7), Nl
colae 8, Gane 7. Ardeleanu 6, 
GyOrfl 6.

F.C. ARGEȘ : Coman 8 — 
Păciulete 7, Barbu 8, Stelian
8, Ivan 7, Prepurgel 7, Oltea- 
nu 7, Nuțu 7, Radu 6, Dobrin 
8, Jercan 6 (din min. 67 Țur- 
can 6).

Așa cum era poate c|e 
întrevăzut, diferența de punc
te și de locuri in clasament 
n-a constituit pentru lide
rul Încoronat duminica tre
cută decît un avantaj... teore
tic în meciul pe care l-a dis
puta.! azi (n.r. ieri) în orașul 

pînă în min. 36, cînd Moldo
veanu ia o acțiune pe cont 
propriu, pătrunde in careu, dar 
pierde în ultima clipă contro

chiderea scorului (min. 82 
cînd a boxat greșit la Geor
gescu — șut peste bară ; min. 
89 cînd a facilitat lui Oaldă 
să ajungă balonul în careu, 
dar acesta a ratat). Un mi
nut mai tîrziu, Zamfir și Mi
hai se găseau umăr la umăr 
pe linia porții. înaintașul 
bucureștean Alecu a tras, cei 
doi petroșeneni s-au jenat re
ciproc și fundașul Mihai a de
viat în plasă un balon ușor 
de apărat i 1—0.

După pauză, Jiul (orice s-ar 
spune, jucătorii acestei e- 
cbipe au reflexul combinați
ilor), acționează coerent și 
nuanțat, domină șl egalează 
în min. 54, cînd Peronescu 
deplasat pe extrema stingă, 
trage un șut banal pe care 
Mîndru îl prinde și apoi, e 
greu de priceput cum, îl scapă 
în gol: 1—1. Jiul continuă 
să fie mal caustic (min. 55: 
Libardi trage puternic și Io
nescu reia fulgerător, dar pe 
lingă bară), și totuși peste 6 
minute va fi definitiv bătut 
de Zamfir (propriul său por
tar), ieșit la hazard să-1 blo
cheze pe Georgescu lansat 
în adîncime. Zamfir va ajunge 

Duel aerian intre Oaidă ți Zamfir (fază din meciul Progresul - 
Jiul) SfttOâ y. RAGEAC

de la poalele Tîmpel. Practic, 
ultima clasată; beneficiind — e 
adevărat — de avantajul (mai 
concret) al terenului propriu, 
a dovedit că poate lupta de la 
egal cu fruntașa întrecerii di
vizionare A, pe care, la capătul 
unui joc plăcut ca spectacol 
și dinamic a și învins-o.

De fapt, fotbaliștii piteșteni 
erau dinainte convinși că par
tida de la Brașov va fi foarte 
grea. Poate mai mult decît 
pentru ei, întîlnirea avea o 
miză cu totul deosebită pentru 
gazde, care, în cazul unei noi 
înfringeri, și-ar fi redus sub
stanțial din șansele evitării ul
timelor două locuri, deci și a 
barajului.

Această eventualitate puțin 
surîzătoare i-a determinat, de 
altfel, pe „stegari" să lupte 
astăzi din răsputeri pentru vic
torie, chiar dacă aveau în fața 
lor pe una din candidatele cele 
mai autorizate la titlu. N-am 
putea, desigur, aprecia dacă 
brașovenii au evoluat la nive
lul maxim al posibilităților lor, 
dar este cert că ei au dat o 

lul asupra mingii și o lovește 
slab, cu genunchiul, fără per
spectivă. Uțu intervine însă 
greșit și balonul ajunge in 
poartă, ellberîndu-1 pe petro
liști din strînsoarea psihologică 
de pînă atunci.

La 1—0, pe teren propriu, 
se joacă altfel. Si acest lucru 
avea să se vadă în repriza a 
Il-a, în care Petrolul nu nu
mai că a accentuat presiunea, 
dar a început să desfășoare 
un joc mult mai lucid, execu
țiile tehnice și manevrele tac
tice fiind acum din ce în ce 
mai reușite. Și iată, inevitabil, 
cel de-al doilea gol al meciu
lui înscris de Grozea, la capă
tul unei faze de toată frumu
sețea : infiltrare Oprișan pa 
aripă, șut puternic în bară, ri
coșeu la Grozea și... gol I

De-aicl încolo, superiorita
tea ploieștenilor va fi și mai 
categorică, Oprișan avînd și o 
ocazie clară de a majora sco
rul și de a-1 face astfel să re
flecte mal bine desfășurarea 
partidei. în finalul jocului, 
cînd nimeni nu mai are nici 
de cîștigat nici de pierdut, Fa
rul abandonează pozițiile de
fensive pe care se situase de 
la începutul întilnirii, atacă și 
încheie meciul cu un șut în 
bară (Unguroiu), care ne face 
parcă in necaz. Tocmai voiam 
să consemnăm recordul absolut 
al Farului, acela de a nu fi 
tras în 90 de minute nici un 
șut pe poartă! Nu vă mirați, 
deci, că nu i-am putut da nici 
o notă lui Mihai Ionescu...

Jack BERARIU

tîrziu, după ce Georgescu șu
tase și obținuse golul victoriei 
(oferim Iui Coidum parafraza 
unui proverb: păzește-mă
Doamne de jucătorii mei, că 
de adversari...). După un minut. 
Talpai părăsea terenul. Se ac
cidentase încă din prima re
priză șl după meci, la Spi
talul de urgență avea să fie 
diagnosticat cu hernie de 
disc.

Remontați, înaripați, uitînd 
pentru cîteva minute de ob
sesia retrogradării, băieții lui 
Drăgușin au realizat în con
tinuare acțiuni mai ordonate, 
soldate cu ocazii de gol și 
ratate, în special de Matei 
(min. 62, 68 și 69). Am văzut 
două echipe raliate spiritului 
ofensiv, dar inegale de la un 
minut la altul. Jiul grevată 
de „griparea" celor mai im
portanți jucători, precum și 
de conduita submediocră a 
portarului, Progresul, parali
zată de crampa retrogradării 
și de uzura lui Oaidă șl 
Mateianu, ajunși la apusul 
carierei, tocmai acum, cînd 
echipa lor ar avea nevoie de 
un Mateianu și de un Oaidă 
născuți cel mult prin 1953.

Romulus BALABAN

la Brașov
replică foarte viguroasă oaspe
ților din Pitești; care l-a si dus 
Ia succesul atît de dorit. Multă 
vreme, insă, rezultatul a stat 
sub semnul Incertitudinii șl 
numai plusul de insistentă din 
finalul partidei le-a adus bra
șovenilor cele două puncte. 
După părerea noastră în mod 
meritat, deși piteștenii ar avea, 
la rîndul lor, argumente pen
tru a se considera nedrep
tățiți de rezultat Mai ales pu- 
nînd în balanță evoluția lor 
din prima repriză, cind s-au 
apărat cu foarte multă sigu
ranță și au contraatacat peri
culos, ratînd cîteva ocazii fa
vorabile de a deschide scorul. 
Cursul partidei ar fi fost, pro
babil. altul dacă in min. 13 
Papuc n-ar fi respins magistral 
în corner mingea șutată de 
Jercan (în urma unei deschi
deri la fel de măiestre a lui 
Dobrin). dacă Ivăncescu n-ar 
fi intervenit miraculos la un 
duel dintre Dobrin și Jercan 
(min. 40), sau dacă același Pa
puc s-ar fi lăsat surprins la 
puternicul șut al lui Radu 
(min. 42).

Brașovenii au avut și el oca
zii de gol. dintre care cea mal 
mare a fost aceea din min. 44, 
cînd Nicolae a expediat min
gea in bară. Pînă atunci, Co
man mal salvase o situație cri
tică în min. 35, cînd a deviat 
tn corner mingea șutată de Ni
colae. în general, însă, în a- 
ceastă primă repriză acțiunile 
ofensive ale stegarilor au fost 
cam confuze, iar suturile la 
poarta Iul Coman mult prea 
imprecise. Ceea ce făcea ca re
zultatul alb de la pauză eă fie 
echitabil.

înlocuirea lui Ciutac prin 
Necula (care a implicat retra
gerea lui Gane în linia de mij
loc) a dat după pauză o mai 
mare claritate și inciziune 
atacurilor gazdelor. Presiunea 
lor se accentuează, pe măsură 
ce și spiritul ofensiv al oaspe
ților se ofilește (lipsa lui Kraus
— accidentat din etapa trecută
— s-a resimțit astăzi). In con
secință, brașovenii deschid 
scorul prin Necula, care a re
luat în plasă o minge revenită 
din bară în urma unei lovituri 
cu capul a lui Gane. Dar, spre 
deosebire de ceea ce aștepta 
publicul local (mărirea scoru
lui) la unul din puținele contra
atacuri reușite ale oaspeților 
(în această a doua repriză) se 
produce egalarea. A fost un 
gol in urma unor faze de o 
rară spectaculozitate, mingea 
lovindu-se de trei ori în bară 
pînă ce a poposit în plasă. Mai 
erau circa 10 minute de joc șl 
se părea că acesta va fl dez- 
nodămîntul. Dar stegarii, cu 
ultimele resurse, forțează vic
toria și reușesc să o obțină 
prin golul înscris de Nicolae, 
la o acțiune destul de confuză 
pentru a putea-o descrie, pe
trecută în careul piteștenilor.

Cu cele două puncte cuce
rite azi, îndeosebi datorită evo
luției din repriza secundă. 
Steagul roșu poate privi cu 
mai multă încredere viitorul. 
După cum nici F.C. Argeș nu 
trebuie să facă o tragedie din 
înfrîngerea suferită, să se de
moralizeze. Deși piteștenii au 
trăit numai o săptămînă satis
facția de a fi lideri, ei au șanse 
reale de a redobîndi această 
poziție in următoarele etape de 
campionat.

C. FIRANESCU

Cupa F. R. F. 
pentru echipele 

de tineret
RAPID — U.T.A. 2-1 (0-0).
A.S.A. TG. MUREȘ 

STEAUA 2-1 (1-0).
STEAGUL ROȘU - F. C. 

ARGEȘ 1-1 (0-1).
„U“ CRAIOVA — DINAMO 

BUCUREȘTI 1-2 (0-1).
PROGRESUL - JIUL 1-1 

(0-1).
PETROLUL - FARUL 2—0 

(0-0).
DINAMO BACAU - „U«

CLUJ 6-0 (3-0).

CLASAMENT

1. Petrolul 2 2 0 0 4-1 4
2. A.S.A. Tg. M. 2 2 0 0 3—1 4
3. F.C. Argeș 2 1 1 0 5—1 3
4.-5. Jiul 2 1 1 0 3-2 3
4.-5. Progresul 2 1 1 0 2—1 3
6. Din. Bacău 2 1 0 1 6-2 2
7. Steaua 2 1 0 1 3-2 2
8. Dinamo Buc. 2 1 0 1 3—3 2
9. Farul 2 1 0 1 2-3 2

10. Rapid 2 1 0 1 2-5 2
11. St. roșu 2 0 1 1 2—3 1
12.-13. U.T.A. 2 0 0 2 1—3 0
12.-13. „U" Cr. 2 0 0 2 2-4 0
14. „U“ Cluj 2 0 0 2 0—7 0

Concursul Pronosport nr. 11 
etapa din 17 martie 1968

I. A.S.A. Tg. M. — Steaua x
II. Steagul r. — F.C. Argeș 1 

III. „U” Craiova — Din. Buc. 2
IV. Petrolul — Farul 1
V. Din. Bacău — -„-Us Cluj 1

VI. Flacăra — Poiana 1
VII. C.F.R. Tim. — Vagonul x

VIII. Brescia — Atalanta 1
IX. Florentina — Juventus 1
X. Napoli — Bologna x

XI. Roma — Varese 1
XII. Spăl — Internazlonale 2

XIII. Torino — Mantova 1
Fond de premii 49? 420 lei.



Derbiul etapei de ieri din 
divizia A, meciul feminin 
Penicilina Iași — Rapid Bucu
rești, jucat la Iași, s-a înche
iat cu victoria localnicelor, 
la scorul de 3—2 (—11, —6, 2, 
9, 6). Penicilina a pierdut pri
mele două seturi din cauza 
slabului blocaj opus atacuri
lor viguroase al liderelor. In- 
cepînd cu setul trei, gazdele 
își organizează mai bine jo
cul în apărare, iar atacul lor 
alternează mingile liftate cu 
cele trase în forță și surprin
de pe feroviare, care cedea
ză pas cu pas. Bun arbi
trajul prestat de N. Moraru 
(Cluj) și 
rești). (D. 
principal).

FARUL 
C.S.M. SIBIU (f) 3—2 (8, 
11, —10, 7). Deși au controlat 
permanent jocul, gazdele au 
greșit nepermis de mult. Me
ciul a plăcut prin dîrzenia eu 
care au luptat cele două echi
pe. (N. Enache-coresp.).

MEDICINA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(f) 3—0 (14, 14, 13). Joc foar
te frumos, de mare combati
vitate. Mai insistente în atac, 
cu un blocaj agresiv și mai 
lucide în finalurile seturilor, 
biicureștencele au învins pe 
merit. (— I. D. —).

C.P. BUCUREȘTI — DRA
PELUL ROȘU SIBIU (f) 3—0 
(7, 15, 8). Un meci de factu
ră tehnică slabă, care de
monstrează declinul de formă 
al tipografelor. în fața unei

N. Ionescu (Bucu- 
Diaconescu-coresp.

CONSTANȚA —
11,

echipe fără pretenții, gazdele 
au fost pe punctul de a pier
de setul doi din pricina unor 
greșeli elementare. S-au evi
dențiat i Ionescu, Covaci 
(C.P.B.), respectiv Pătruțiu și 
Fleșeriu. Au arbitrat neatent 
M. Bolintineanu și Ov. Geor
gescu.

I.C.F. — ALUMINA ORA
DEA (m) 3—0 (6, 5, 6). Prac- 
ticînd un joc organizat, stu
denții, fără un efort deosebit, 
au învins o echipă dezordo
nată, fără orizont, cu atacuri 
anemice și apărare aproape 
inexistentă. A fost un meci 
interesant, în special prm 
unele reușite execuții tehnico- 
tactice ale icefiștilor. (D. Cris- 
tache).

FARUL CONSTANȚA — 
MINERUL B. MARE (m) 3—0 
(5, 9, 14). în formă foarte bu
nă, constănțenii, cu Gornovi- 
ceanu, principal realizator și 
cu Biji excelent coordonator, 
au cîștigat pe merit. (C. Popa- 
coresp. principal).

TRACTORUL BRAȘOV — 
CELULOZA BRĂILA (m) 3—0 
(10, 3, 10). în ciuda scorului 
de 3—0, jocul a fost dinamic, 
cu faze frumoase. Meritorie
— comportarea ambelor echi
pe. (Eugen Bogdan-coresn.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
VIITORUL BACĂU (rn) 3—1 
(9, —9, 13, 11). O frumoasă 
partidă și o meritată victorie 
a ploieștenilor, care, mai 
calmi, au trecut cu succes de 
momentul psihologic al întâl
nirii, (A. Cristea-coresp.).

IERI ÎN DIVIZIA B:
Semănătoarea București — 

Construcții București (m) 3—1 
(9, —10, 10, 10), A.S.A. Sibiu
— Politehnica Cluj (m) 3—1 
(10, —9, 13, 10), C.S.U. Ora
dea — Pedagogic Tg. Mureș 
(m) 3—2 (—12, 10, —14, 9, 4), 
Știința Petroșeni — Gloria A-

8), 
C.
4), 
U-

RAPIDISTELE AU PIERDUT LA IAȘI »
rad (m) 3—1 (9, 4, —13, 
C.F.R. Cluj — Ind. sîrmei 
Turzii (m) 3—1 (—5, 6, 16, 
Universitatea Timișoara —
niversitatea Craiova (m) 3—0 
(12, 7, 10), înainte Timișoara 
— Creația Brașov (m) 3—0 
(10, 4, 3), Politehnica Timi
șoara — Electroputere Craio
va (m) 3—0 (6, 4, 3), Politeh
nica Iași — Medicina Bucu
rești (m) 3—1 (9, 8, —10, 7), 
Politehnica Brașov — Univer
sitatea București (m) 3—1 (3, 
—11, 8, 9), Progresul Suceava 
— Cooperatorul Șimleul Sil- 
vaniei (m) 3—1 (14, —13, 7, 
12).

I.C.F. București — Sănăta
tea Tîrgoviște (f) 3—2 (—10, 
3, 12, —10, 13), Progresul 
București — Viitorul Bucu
rești (f) 3—0 (10,11, 11), Ceah
lăul P. Neamț — A.S.E. Bucu
rești (f) 3—0 (7, 11, 8), Șc. sp. 
Oradea — Medicina Tg. Mu
reș (f) 1—3 (—15, —12, 7,
—12), Voința M. Ciuc — Tri
cotajul Brașov (f) 3—1 (—8, 
14, 13, 2), Liceul „N. Bălcescu" 
Cluj — Corvinul Deva (f) 
0—3 (—3, —3, —13), Univer
sitatea Timisoara — C.S.U. 
Oradea (f) 3—0 (4, 2, 6), Po
litehnica Galați — Sc. sp. Ba
cău (f) 3—0 (10, 13, 11), Sănă
tatea Arad — Medicina Cluj 
(f) 3—0 (9, 10, 3), Universita
tea Iași — Universitatea 
București (f) 1—3 (7,—13,—6, 
—12), Șc. sp. Constanța — FI. 
roșie București (f) 3—0 (8, 7, 
11), Politehnica Brașov — 
Știința Găesti (f) 3—1 (14, —7 
5, 13).

Azi, meci de divizie A la 
Dinamo.

Sala Dinamo găzduiește as
tăzi, cu începere de la ora 16, 
meciul feminin de divizia A 
Dinamo București — Drapelul 
roșu Sibiu, restantă din prima 
etapă a returului (10 martie).

ruAzi, in Capitală

Romania -
R. S. S. Bielorusă

la lupte
la
va

Astă-seaiă, începînd de 
ora 18,45, sala Dinamo 
găzdui cea de a doua întîlnire 
internațională de lupte greco- 
romane dintre reprezentativele 
României și R.S.S. Bieloruse. 
Reuniunea este așteptată cu 
mult interes de către iubitorii 
sportului luptelor întrunit in 
ambele formații 
sportivi de valoare 
nală.

In reuniunea de
concura — printre alții — spor
tivii români: S. Popescu, I. 
Alionescu, I. Țăranu, Gh. Po
povici, N. Martinescu, iprecum 
și luptătorii sovietici Baba- 
honov, Brocko, Fedorcenko, 
Susici ș.a.

evoluează 
internațio-

azi, vor

!M < i m rren
LEI'yinternationa

Schiorii norvegieni 
învinși pe teren propriu

Toini Gustafsson distanțată la 11,4 sec de finlandeza
Sonja Pusula, în cursa de 5 km

Debut bun al echipei
României la Moscova

OSLO 17 (Agerpres). — În
vingători la J.O. de la Greno
ble, in probele de fond, schio
rii norvegieni au suferit numai 
eșecuri, pe teren propriu, în 
tradiționalul concurs de la 
Holmenkkoien.

Proba de 50 km a revenit 
suedezului 
cu timpul 
de Paal 
2h 47:21,5 
(Norvegia)

Și campioana olimpică Toini 
Gustafsson (Suedia) a înclinat 
steagul, cedind supremația la

Assar Roennlund 
de 2h 46:50, urmat 
Tydum (Norvegia) 

și Gjermund Eggen 
2h 47:21,6.

5 km finlandezei Sonja Pusula, 
care a marcat timpul de 16:37,5. 
Toiul e sosit după 11,4 s.

Dar cea mal mare surpriză 
s-a înregistrat la combinata 
nordică, probă cîștigată de a- 
înerlcainul John Bower, urmat 
de norvegianul Andersen și so
vieticul Driaghin.

La săriturile de la trambulina 
mare, campionul olimpic VI. 
Belousov (U.R.S.S.) s-a clasat 
primul (sărituri de 87,5 șl 87), 
fntrecînidu-l pe norvegianul 
Bjoeim Wirkola (91 și 83,5).

IN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE FOTBAL
CORESPONDENTE SPECIALE

ITALIA

MILAN ARE UN AVANS 
DE 6 PUNCTE

MOSCOVA, 17 — Sala de 
«port Aripile Sovietelor** din 
Moscova găzduiește a 5-a edi
ție a Turneului internațional 
de tenis de masă, organizat de 
federația unională de specia
litate. In primul med el com
petiției masculine pe echipe, 
selecționata României a învins 
cu scorul de 5—2 reprezentati- 
ya R.D. Germane. Dorin Giur- 
giucă a obținut 3 victorii cu 
același scor: 2—0, la Lemke, 
Stein și Vater.

, MASCULIN
GALAȚI, 17 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Stea
ua — Politehnica Galați 86—65 
(30—30) ! Jocul a început în 
iureș : atacă Steaua — tălăngi, 
fluierături, vacarm; atacă Po
litehnica — vacarm, fluieră
turi, tălăngi. înfierbîntata ga
lerie gălățeană nu ținea sea
ma de cele ce se întîmplau pe 
teren. Ea își făcea numai „da
toria" I De altfel, cu greu se 
putea observa jocul propriu- 
zis. Nervoșii suporteri fumau 
țigară după țigară, dînd naș
tere unor nori de fum, iar 
praful de pe podeaua nemă
turată a sălii Constructorul se 
ridica în valuri pînă ipeste 
panouri. S-a întîmplat, însă, 
ca in minutul 12 al acestui 
mult așteptat derbi baschetba- 
listic cineva să anunțe sco
rul : 20—6 pentm oaspeți. Și, 
s-a făcut liniște... Primii care 
au profitat de această bine
venită liniște au fost cei „încu
rajați" adică gazdele. Cu cîți- 
va jucători în formă (Chivu- 
lescu, Moraru, Ioneci) studen
ții au reușit să se concen
treze, mareînd coș după coș, 
în min. 20 luînd chiar condu
cerea (29—28), dar repriza s-a 
terminat la egalitate : 30—30.

Acest fundal sonor a deran
jat mai puțin pe bucureșteni, 
care, 
luai 
du-și 
jorat 
nind 
mare. Cu un joc mai tehnic, 
dar își curajos, Steaua a în
vins și adversarii direcți și 
zgomotoasa galerie locală. 
Ne-au plăcut mult — de la 
învingători — Nosievici (38) 
și : Savu (26). Subliniem, de 
asemenea, sportivitatea și ela-

nul (din păcate, cu discontinui
tăți) demonstrate de baschet- 
baliștii locali. Despre „tribune" 
poate vom reveni în curînd. ,

Vasile TOFAN

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 97—74 
(41—35). Un meci interesant 
în care mult timp s-a jucat de 
la egal la egal, dar pînă la 
urmă gazdele au obținut 
victoria.

I.C.F. 
MUREȘ 
cît așa 
mai bine lipsă. Amănunte 
pre această „răfuială 
număr viitor al ziarului.

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
98—67 (46—26). Rapidiștii au 

o sarcină ușoară. Cei 
buni: Cristian Popescu,

— COMERȚUL 
74—55 (35—24). 

meci (de divizia

clar

TG. 
De- 
A!) 
des- 

într-un

din minutul 32 au pre- 
conducerea și organizîn- 
mai bine jocul, și-au ma- 
treptat avantajul termi- 

învingători la o diferență

avut 
mai 
Ivan de la învingători, Hoff
man
(C. Pufu — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
64—65 (30—29). Joc de fac
tură modestă, în care victoria 
le-a surîs constăntenilor : con
duceau cu 9 puncte cînd mai 
erau doar 2 minute de joc. 
Scorul a fost răsturnat în ul
timele secunde, datorită neîn
țelegerilor de la masa ofici
ală (G. Palrichi cu A. Botaș), 
care s-au tîrguit cu antreno
rul bucureștean asupra tim
pului de joc. S-au remarcat 
Popovici de la Farul, Jekely 
și Molin de la Politehnica. 
(C. Popa și L. Bruckner — co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
51—43 (28—19). Ambele echipe 
s-au întrecut în a face gre
șeli de ordin tehnic, în con
textul unui joc de uzură. Cele 
mai multe puncte au fost în-

și Mazilu de la învinși

B
că 
au 
la 

(P-

scrise de Voroneanu (18) pen
tru gazde și de Czmor (17) 
pentru oaspeți. (I. Leizeriuc — 
coresp.).

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA CLUJ 
78—60 (39—22).

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
70—53 (44—25). Cu toate 
au cîștigat clar Tapidistele 
jucat static, neridieîndu-se 
adevărata lor valoare. 
Constantin — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — MUREȘUL TG. MU
REȘ 60—42 (31—17). într-un 
joc decisiv pentru evitarea re
trogradării, gazdele s-au im
pus, în special prin precizia 
aruncărilor de la semidistanță. 
Cele mai bune; Odobescu, 
Poulieff, respectiv Torday șt 
Csorvassy (E. Dandescu — 
coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — VO
INȚA “ “
(21—33). Gazdele au 
zionat, 
orice critică și facilitînd, ast
fel, victoria oaspetelor. S-au 
evidențiat Vogel (16) și Ho- 
racek (12) de la brașovence, 
Spiridon (27) și Varga (22) de 
la oaspete. (E. Bogdan — co
resp.).

BUCUREȘTI 52—62
dezilu- 

subprezentîndu-se

DIVIZIA B
Petrolul Ploiești — Universi

tatea Iași 81-63 (47—25),
Medicina Tg. Mureș — Știin

ța Petroșeni 63—38 (29—16).

Milan continuă seria victo
riilor in campionatul italian, 
deși nu strălucește în „Cupa 
cupelor". Liderul a învins pe 
Lanerossi Vicenza cu 2—0, 
instalîndu-se cu autoritate pe 
primul loc în clasament (36 p), 
urmat de Torino (30 p), Fio
rentina (28 p), Varese (28 p), 
Napoli (28 p), Internazionale 
(28 p) etc. O partidă drama
tică a avut loc la Cagliari, 
unde gazdele au fost conduse 
cu 2—0 și 3—2 de Sampdoria, 
dar au reușit să înscrie go
lul egalizator în ultimele se
cunde de joc. Iată rezultatele 
etapei și autorii golurilor ! 
Breșcia, Brescia — Atalanta 
2—1 (Troja și Schiitz, respec
tiv Santonico) ; Cagliari, Cag
liari—Sampdoria 3—3 (Rizzo 
2 și Badari, respectiv Vieri, 
Cristin și Francesconi) ; Fi
renze, Fiorentina — Juventus 
2—0 (Maraschi și Brugnera) ; 
Milano, Milan—Lanerossi Vi
cenza 2—0 (Hamrin și Rive
ra); Neapole, Napoli—Bologna 
0—0 ; Roma, Roma—Varese 
1—0 (Enzo); Ferarra, Inter
nazionale — Spăl 2—1 (Fac- 
chetti și Suarez, respectiv 
Brenna) ; Torino, Torino — 
Mantova 4—1 (Ferrini 2, Fac- 
chin și Carelli, respectiv To- 
meazzi)

Cesare TRENTINI

UNGARIA

NUMAI 10 000 DE SPECTA
TORI PE „NEPSTADION**...

Numai 10 000 de spectatori 
au fost prezenți la partida 
dintre Fe^encvaros și. ^ecș 
(4—1). Motivul'? Forma1 slabă 
a formației campioane. Golu
rile învingătorilor au fost în
scrise de Albert, Konrad (au
togol), Novak și Varga. Uj- 
pesti Dozsa a dispus cu 1—0 
de Tatabanya prin punctul 
marcat de Fazekaș. De notat 
că Ujpesti Dozsa este Ia cea 
de-a treia victorie fără să fi 
primit pînă acum vreun gol. 
Vasas a cîștigat la Diosgydr 
cu 3—0. Autorii golurilor : 
Farkaș, Radics și Korsos. Alte 
rezultate : Szeged — M.T.K. 
2—1, Gydr — Honved 0—0, 
Szombathely — Salgotarjan

NEW YORK; 17. — în con
cursul international de schi da 
la Aspen, (Colorado) , canadian- 
ca Nancy Greene a cîștigat și 
proba de slalom special* reali- 
zînd in două manșe timpul 
88,48. Campioana olimpică a 
probei,- Marielle 
(Franța), a fost descalificată 
pentru ratarea unei părți in 
manga a doua.

La masculin* proba de sla
lom special a revenit america
nului Bill Kid — 2:06,18. Fran
cezul Jean Claude Killy, car® 
conducea detașat după pri
ma manșă (avans de 2,14, față 
de Kidd) a căzut în manșa a 
doua* dasîndu-se doar pe locul 
4, cu timpul de 2:07,13,

Goitschel

MANUEL ORANTES
SE AFIRMĂ LA CARACAS

R.F. A GERMANIEI

Jucînd teren propriu,
VfB Stuttgart a terminat la 
egalitate (1—1) cu F.C. Ntirn- 
berg, lider în campionatul 
R.F, a Germaniei. în fotogra
fie : Miiller (Niirnberg) — în 
echipament închis — angajat 
într-un dribling cu Hoffmann.

Telefoto : U.P.I. 
AGERPRES

In sferturile de finală ale pro
bei de simplu masculin din ca
drul turneului Internațional de 
tenis de la Caracas, Manuel Oran- 
tes (Spania) l-a eliminat cu 3—6, 
6—4, 6—4 pe australianul Ray 
Ruffels, Iar Cliff Richey (S.U.A.) 
a dispus cu 8—6, 2—6, 6—3 de ce
hoslovacul Kukal.

Alte rezultate : dublu bărbați 
(sferturi de finală): Arilla, Oran- 
tes (Spania) — Bowrey, Ruffels 
(Australia) 15—13, 6—4; Cox,
Sangster (Anglia) — McManus, 
Osborne (S.U.A.) 6-4, 3-6, 7-5 ; 
dublu feminin (sferturi de fi
nală); Ann Jones (Anglia), Fran- 
coise Durr (Franța) — Fay Urban 
(Canada), Helga Niessen (R.F.G.) 
6—1, 6—2.

Victorie românească la Paris

DOUA ECHIPE ÎNVINSE 
PE TEREN PROPRIU...

...ta etapa de sîmbătă a 
campionatului vest-german 1 
Eintracht Braunschweig — 
Hannover 96 0—1, Schalke 
04 — Duisburg 0—3. Celelalte 
rezultate: Borussia Mdnchen- 
gladbach — Bayern Miinchen
1— 1, Hamburger S.V.—Karl
sruhe 0—0, VfB Stuttgart — 
F.C. Niirnberg 1—1, Eintracht 
Frankfurt — Borussia Dort
mund 4—1 !, Werder Bremen 
— Kaiserslautern 2—1, F.C. 
Koln — Borussia Neunkirchen
2— 0, Miinchen 1860 — Ale
mannia Aachen 6—0 ! în cla
sament : Niirnberg 36 p, Mon- 
chengladbach 31 p, Koln 30 p.

Wolfgang THIEL
• în preliminariile olimpice, 

Ia Tel Aviv: Izrael—Ceylon 
7—0 (3—0) — primul joc.

a cîștigat „Cupa Adrian Romei"

schimbări

Katalin RUSZKAI

Unele

în bine
Citeva aprecieri

ultimului concurs
pe marginea

Turul Franței" 1968
va măsura 4640 km

65-a ediție 
al Franței 
anul acesta

a Turului el
se va desfă- 
între 27 iunie

repaus. Startul se va 
orașul Vittel, iar sosi- 
avea loc la Paris. Ca 
trecut, la cursă vor fi 

repre-

șura 
și 21 iulie pe un traseu de a- 
proximativ 4 640 kilometri îm
părțit in 22 de etape, cu două 
ztle de 
da din 
rea va 
și anul
acceptate numai echipe 
zentative naționale.

In ce privește turul 
al Franței pentru ; 
(Tour de l’Avenir), acesta se 
va desfășura separat de cel pro
fesionist. între 7 și 16 iunie. 
Organizatorii au hotărît să mo
difice regulamentul întrecerii, 
In sensul ca fiecare echipă să 
poată înscrie trei alergători în 
vtrstă de peste 25 de ani. La 
edițiile precedente, limita de 
vîrstă pentru participantii la 
această cursă, era de 25 de ani.

l ciclist 
amatori

PARIS (prin telefon). Dumi
nică la „Coubertin", în pre
zența unui numeros public — 
peste 2000 de spectatori — au 
continuat întrecerile din ca
drul „Cup.ei Adrian Romei", 
în concurs — așa cum am re
latat în cronica de sîmbătă — 
rămăseseră și doi floretiști ro
mâni, Ionel Drimbă și Tănase 
Mureșanu. Ei trecuseră cu 
brio de turul 1. în turul ur
mător, Drimbă a înregistrat un 
număr de ipatru victorii: 5—2 
cu Wollfgarten (R.F.G.) și 
Hollstead (Anglia), 5—3 cu 
Palfi (Franța) și 5—4 cu Ro- 
docanachi (Franța). Cu aceste 
victorii, reprezentantul țării 
noastre șl-a asigurat intrarea 
în eliminări directe.

Aici, în turul I, Drimbă l-a 
întîlnit ipe Marton (Ungaria) de 
care a dispus cu 5—3, 4—5, 
5—4. în turul 2, o nouă vic
torie, la Sîsikin (U.R.S.S.) cu 
5—2, 3—5, 5—3. Cu o a treia 
victorie în eliminări directe, 
de data aceasta pi mai cate
gorică (5—1, 5—2), la france
zul Revenu, Ionel Drimbă a 
intrat în finala concursului.

în ce-1 privește pe Tănase 
Mureșanu el a obținut un nu
măr de trei victorii în turui 
2 din preliminarii, la Midler 
(U.R.S.S.), May (Ungaria) și 
Parulsky (Polonia), astfel că 
a intrat șl el în eliminări di
recte. în primul tur al elimi
nărilor, Mureșanu a tras cu 
Gyarmaty (Ungaria) pe care 
l-a întrecut în două asalturi, 
cu 5—4, 5—4. în turul, 2, însă, 
Mureșanu a pierdut la Deni
sov (U.R.S.S.), una din revela
țiile concursului, cu 2—5, 4—5 
și a intrat în recalificări. în 
primul tur de recalificare, Mu
reșanu a dispus de Dimont 
(Franța) cu 5—3, 5—3. Apoi, 
a pierdut meciul următor din 
recalificare cu Wojda (Polo
nia), cu 2—5, 4—5. în acest 
fel, Tănase Mureșanu s-a cla
sat pe locurile 7—8.

în turneul final al concursu
lui Drimbă a tras primul a- 
salt cu Jeno Kamuty (Unga
ria). Drimbă acționează cu de
zinvoltură și cîștigă cu 5—2. 
După aceea, o nouă victorie la 
scor: 5—3 cu Denisov. Drîm- 
bă este în mină, acționează 
calm și eficace și în asaltul 
al treilea, cu Sveșnikov, fost 
campion mondial în 1966. Re
prezentantul țării noastre nu-i 
lasă adversarului său nici o 
clipă inițativa, întrecîndu-l de 
o manieră categorică, cu 5—0 l 
Urmează încă un asalt, cu 
Wojda, cel mai în forma din
tre floretiștii polonezi. Și de 
data aceasta, Drimbă este im
batabil și cîștigă cu 5—3. îna
intea ultimului său asalt din 
turneul final, cu Sîsikin, Drîm- 
bă era singurul floretist ne
învins. Sportivul nostru a tras 
prudent la început, lăsîndu-1 
pe Sîsikin, floretist experimen
tat, să iasă la atac, dar îl sur
prinde cu regularitate pe pa
rade 
1—0, 
4—2, 
nouă 
cest
ciștigarea „Cupei Adrian Ro
mei". în acest fel, Ionel Drîm- 
bă este primul floretist român 
care își înscrie numele prin
tre cîștigătorii tradiționalei 
competiții, alături de francezii 
Magnan și Rodocanachi, ma
ghiarul Szabo și sovieticul 
Sveșnikov. Este un prestigios 
succes al talentatului nostru 
sportiv pentru care merită toa
te felicitările.

riposte și punctează: 
2—0, 3—0, 8—1, 4—1, 
4—3 și... 5—3. Deci, o 
victorie, a cincea în a- 
turneu, decisivă pentru

de verificare
a lotului feminin

Sala de sport de la „23 Au
gust" a găzduit o nouă etapă 
a concursului de verificare a 
lotului național de gimnastică 
fete. La acest concurs au fost 
invitate și o serie de sportive 
din țară — Alina Goreac, Iri
na Sărăcuț etc. — susceptibile 
să întregească lotul gimnaste
lor noastre fruntașe.

în linii generale, trebuie 
•pus ca acest concurs a sees 
în relief unele schimbări in 
bine, care reflecta munca spor
tivelor în ceea ce privește 
compoziția exercițillor șl în 
special preocuparea pentru 
continua sporire a gradului de 
dificultate al acestora. în acest 
sens se remarcă noul sol a) 
Elenei Ceampelea, executat cu 
multă sensibilitate și cu o am
plitudine ce-i este caracteris
tica. S-ar impune, însă, 
mai multă atenție pentru 
nută cît mal corectă mai 
la acrobatică, fapt care ar
tribul la creșterea valorii exer
cițiului.

ceva 
o țl- 
ales 
con-

S-au remarcat, de asemenea, 
Lucia Chiriță la sărituri și pa
ralele, care se află într-un evi
dent progres de la un concurs 
la altul, Alina Goreac și Clau
dia Pandelescu la bîrnă. Dacă 
pentru Alina Goreac prezența 
ei activă la acest aparat re
prezintă o confirmare a spe
cializării el, în schimb, în ca
zul Claudiei Pandelescu evo
luția ei la bîrnă a însemnat 
într-un fel o surpriză, și, de
sigur, o frumoasă surpriză. 
Bîrnă, punte a suspinelor pen
tru foarte multe dintre gim
naste (și nu numai de la noi), 
iată că începe să fie... învinsă,

N-a fost, firește, decît un 
concurs de verificare, nu se 
ipot trage concluzii definitive. 
Dar, șl în acest scop, ziua 
bună se cunoaște de dimi
neață... Ne-ar bucura mult ea 
actualul climat de muncă In 
care își desfășoară activitatea, 
cot la cot, sportive |șl antre
nori (Nicolae Covaci și Emi
lia Liță), să aibă rezultate cît 
mai rodnice și cît mal con
crete. Și, acestea, într-un vi
itor apropiat.

Concursul a avut loc numai 
la trei 
primul 
Goreac 
urmată

strinsă (18,40 p) de Lucia Chi
riță. Pe locul 3, E. Varga cu 
18,35 p.

Paralelele i-au revenit OI- 
găi Ștefan cu 18,35 ip. La 5 
sutimi după cîștigătoare s-a 
clasat Lucia Chiriță și mult 
mai jos (17,85 p), Elena Ceam- 
pelea.

Elena Ceampelea s-a detașat, 
în schimb, la bîrnă, cu 18,70 p. 
Claudia Pandelescu a întrunit

Intr-un relativ
scurt, Alina Goreac s-a 
afirmat ca un real talent.

18,25 p Iar Lucia Chiriță
17,40 p.

Proba
afara
prof.

maestră a sportului

în
de sol s-a desfășurat 
concursului.
Atanasia IONESCU

In competiția clcllstă interna
țională „Tour d’Annaba*1, care 
se desfășoară în Algeria, prime
le două etape au fost dominate 
de reprezentanții Suediei, frații 
Erik, Gosta și Sturre Paterson, 
care ocupă în ordine primele 
trei locuri ale clasamentului, ur
mați de compatriotul lor J. Aake. 
Cicliștii români nu figurează în 
primele 15 locuri. De notat că 
între locul 1 si 10 există o dife
rență de 48 min.

Sonny Liston șl-a făcut o re
intrare victorioasă pe ringurile 
din S.U.A., învingînd prin k.o. 
în rundul 4 De Bill McMurray, 
In meciul disputat la Reno (Ne
vada). Fostul campion mondial 
de box la toate categoriile spe
ră acum să contracteze un meci 
cu Floyd Patterson.

Al 55-lea „Cros al națiunilor", dis
putat pe hipodromul din Tunis,

aparate. La sărituri, pe 
loc s-a clasat Alina 
cu 18,50 p. Ea a fast 
la e „distantă* relativ

Tiparul: I. P. „Informația*, «ir, Brezolanu 23—25.

5 națiuni. Au învins rugbyștli en
glezi cu 8—6, după ce scoțienii 
au condus la pauză cu 6—0. Indi
ferent de rezultatul ultimei par
tide (Franța — Țara Galilor, pro
gramată simbăta viitoare la Car
diff), rugbyștii francezi, cu 8 
puncte, nu mai pot pierde com
petiția.Cu prilejul unul concurs de na- 

tație desfășurat la Commerce 
(California), echipa feminină a 
Universității Santa Clara a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială (în bazin de 25 m) în 
proba de ștafetă 4x100 yarzi mixt 
cu timpul de 4:03,5. Echipa a fost 
compusă din Lynn Vidali, Jan 
Henne, Claudia Kolb șl Nancy 
Ryan.

F
Partida revanșă dintre cele 

două echipe a dat de această 
dată cîștlg de cauză rapidlști- 
lor, e drept, Ia un scor strîns, 
dar reflectînd adevărata situa
ție din bazin.

Jocul a fost agreabil, viu 
disputat, cu multe faze spec
taculoase își desfășurat în cea 
mai deplină sportivitate. Sco
rul a fost deschis de oaspeți, în

repriza a doua producîndu-se 
agalarea. In ultima repriză, la 
«cerul de 2—2, Chirvăsută, cel 
mai bun de la gazde, ratează 
o lovitură de la 4 m, pentru ca 
tot el, cîteva secunde mai tîr- 
zlu, să marcheze spectaculos, 
din unghi, aducînd astfel vic
toria de partea echipei sale.

Rapldiștii au marcat în a- 
ceastă întîlnire șl o revenire 
la capitolul viteză — cîștigînd 
mingea la începutul tuturor ce
lor patru reprize.

OCTAVIAN ANDRONIC
coresp.

telex
s-a încheiat cu victoria atletului 
tunisian Mohamed Gammoudl, 
care a parcurs 12 km în 35:25. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Hill (Anglia) 35:26, Fowler (An
glia) 35:31, Texereau (Franța) 
35:34. Belgianul Roelants, victima 
unui clacaj (la kilometrul 9) a so
sit pe locul 31.

Competiția clcllstă „Tlrreno— 
Adriatlco" (Cursa celor două 
mări) a fost cîștigată la actuala 
ediție de tînărul Claudio Mi- 
chelotto, urmat de Zllloli la 18 
sec. șl Altlg la 1:38. Ultima etapă, 
circuit la San Benedetto ' "
Tronto (217 km) a revenit 
Glorglo Favaro tn 5 h 36’43”.

del 
Iul

în cadrul unul concurs atletic, la 
Baku, tlnăra sportivă sovietică 
Nlna Brlnțeva (17 ani) a cîstlgat 
proba de săritură In Înălțime cu 
rezultatul de 1,78 m.■
Disputat la Karlovaț, meciul de 
calificare (pentru C. M. feminin 
de handbal) dintre selecționatele 
Iugoslaviei șl Olandei, s-a înche
iat cu scorul de 23—11 (10—7) în 
favoarea «portlvelor Iugoslave.

Concursul atletic pe teren acope
rit de la Detroit, a dat prilej cu
noscutului sportiv american Bob 
Beamon să realizeze cea mai bună 
performanță mondială de sală, In 
proba de săritură în lungime : 
8,30 m. Cursa de două mile a re
venit lui Jim Ryun în 8:38,9, iar 
proba de aruncarea greutății Iul 
John Vanreenen cu 18,92 m. Larry 
James a fost cronometrat pe 
440 y tu 47,0, iar Dave Patrick a 
cîștigat 880 y cu 1:52,0.

' B
55 ooo de spectatori au «sistat Ia 
Edinburg la meciul de rugby An
glia—Scoția, pentru Turneul celor

și clasamentul turneului
I. Drimbă (România) 
J. Wojda (Polonia)

J. Kamuty (Ungaria) 
~ Sveșnikov

J. Sîsikin 
J. Denisov

1:
2.

3.
4.
2 
1
1

Floretiștii 
de la Paris

Iată
■ final:

5 v.;
3 v.;
3 v.
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

G.
v. ; 5.
v. ; 6. 
v.
noștri

marți la prinz.
se întora

In concursul de atletism pe te
ren acoperit desfășurat Ia GSte- 
borg au fost stabilite două noi 
recorduri suedeze feminine. At
leta Ulla-Brit Wieslander a fost 
cronometrată pe distanța de 
60 m garduri cu timpul de 3,5, 
Iar Anne-Lles Wamees a trecut 
peste ștacheta înălțată la 1,70 m.

La Strasbourg s-a desfășurat tn- 
tîlnlrea Internațională de gim
nastică dintre selecționatele mas
culine ale Franței și R.F. a Ger
maniei. Glmnaștll francezi au 
obținut victoria eu 518,40—516,70 
puncte. La individual pe primul 
loc s-a clasat sportivul france» 
Leguet cu 105,95 puncte, urmai 
de compatriotul său Farjat — 
105,05 puncte șl Hess (R.F. a Ger
maniei) — 104,75 puncte.

H
In prima zi a concursului Inter
național de înot de la Minsk, au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : 100 m liber bărbați — 
Illcev (U.R.S.S.) 53,2; 100 m liber 
femei „T Natalia Ustinova 
(U.R.S.S.) 1:03,1; 100 m bras băr
bați — Prokopenko (U.R.S.S.) 
1:07,5; 100 m spate femei — Ta 
tlana Savelieva (U.R.S.S.) 1:09,8.
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