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PENTRU SCHIMBAREA LIDERULUI, DOUA VICTORII NECESARE:
CELE ALE ECHIPELOR E. C. ARGEȘ Șl RAPID

AMBELE S-AU PRODUS IN ETAPA DE IERI

REZULTATE TEHNICE
Stingă: Datau „culege" o minge înaltă în fața lui Mateianu
Dreapta: Un portar greu încercat: Suciu. Iată-l în imagine 

respingînd balonul la un atac rapidist
Fotografii de A. NEAGU
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balcanice
arde din nou

din
la

u patru decenii în urmă, 
flacăra sacră, strălucind 
veghea Olimpiadei a IX-a, o 
nouă torță avea să ia lumină. 
Atunci, la Amsterdam, se născu 
ideea unor alte Jocuri, pur- 

în același spirit propriu celor

TARAFUL

DIN HULEȘTI
Iată deci că Rapid, care 

a avut nevoie de concursul 
binevoitor al lui Birou 
pentru a o învinge pe 
U.T.A., a trimis ieri trei 
mingi logice in poarta lui 
Suciu. Oricît vi s-ar părea 
de ciudată înscrierea boe
mei feroviare în sfera logi
cii, victoria de ieri are 
numai o asemenea explica
ție, indiferent de faptul că 
replica Stelei a fost palidă.

Feroviarii au falset în 
jocul cu U.T.A. pentru că 
li s-au luat viorile și li 
s-au dat, în schimb, vio
loncele și contrabași.

Ieri, Rapidul a redeve
nit taraful din Giulești, 
pentru că și-a recăpătat 
viorile. Așa au început tri
lurile lui Dumitriu, sur
prinzătoarele duble coarde 
ale lui Puiu Ionescu și 
Neaga, terțele de efect ale 
lui Pop și Dwmitraș.

In fața arădenilor, fero
viarii s-au simțit stinghe
riți. I-a ros gulerul tare al 
unei redingote pe care n-au 
purtat-o niciodată. I-a spe
riat o partitură mult prea 
aspră, pe care au simțit-o, 
instinctiv, potrivită doar 
pentru alții.

Ieri, antrenorii Rapidu
lui. renunțînd la „Per che" 
și reluînd „Glasul roților 
de tren“, au oferit o fru
moasă lecție de realism. 
Pentru că, realism în fot
bal înseamnă în primul 
rînd hotărîre-a de a juca 
CEEA CE ȘTIU ȘI POT 
JUCĂTORII.

...Cînd Rapid s-a dispen
sat de Oblemenco și Kraus, 
ani înțeles foarte bine cau
zele divorțului. Rapid voia 
sâ rămînă el însuși. In 
curtea Giuleștilor, unde se 
văd încă, pe iarbă, la tot 
pasul, arabescurile lui Bo- 
roș, Atila, Bogdan, Baratki, 
Pilote, Ozon și ale altora, 
preluarea lină a unui Pop 
sau exteriorul precoce al 
lui Dumitraș vor cîntări în. 
totdeauna mai mult decit 
șutul deseori prea mult 
așteptat al lui Oblemenco 
sau decit sprintul mult 
prea dichisit al lui Kraus.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)
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FARUL — A.S.A. TG. MURES
F. C. ARGEȘ — „U" CRAIOVA
RAPID — STEAUA
U.T.A. — DINAMO BACAU
„U" CLUJ — STEAGUL ROȘU
DINAMO BUCUREȘTI — PROGRESUL
JIUL — PETROLUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Jiul 

Petrolul 
„U“ Craiova
Dinamo București
A.S.A. Tg. Mureș
U.T.A.
Progresul 
Steagul roșu

8.
9.

10.
11.
12.
73.
14.

CLASAMENT

F. C. ARGEȘ 
Steaua 
Farul 
„U“ Cluj 
Dinamo Bacău 
Rapid

ETAPA VIITOARE (31

Dinamo București — F. C. Argeș
Petrolul — Progresul
„U" Craiova — „U" Cluj
Steaua — Farul
Jiu! — Rapid
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A.
Steagul roșu — Dinamo Bacău

3—1 (2—1)
3—1 (2—0)
3—1 (2—1)
0-2 (0—1)
1—0 (0—0)
2-1 (1-1)
2—0 (2—0)

I
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
8
8
7
9
7
6
7
7
5
5
6
3
4

3
4
3
4
0
2
3
1
1
5
5
2
6
3

4
4
5
5
7
7
7
8
8
6
6
8
7
9

26—13
28—18
25—15
18—18
22—27
20—21
22—18
17— 17
20—21
18— 21
18—24
13—15
16—23
10—22

21
23
19
18
18
16
15
15
15
15
15
14
12
11

LUPTĂ PENTRU PRIMUL LOC
SE MENȚINE STRÎNSĂ

MARTIE) :

Runda a 11-a a turneului 
internațional de șah, dispu
tată aseară, a debutat cu 
trei remize rapide. Marii 
maeștri Ghipslis și Parma au 
încheiat ostilitățile la muta
rea a 18-a, maeștrii Rado
vici și Liebert la mutarea a 
15-a, iar Drimer și Ghițescu 
au avut nevoie pentru ace
lași scop de numai 13 mutări.

Prudența aceasta a fost 
dictată de tactica de concurs, 
atît a candidaților la primele 
locuri, cît și a celor angajați 
în lupta pentru obținerea sau 
confirmarea normei de maes
tru internațional.

Decisă în primele ore de 
joc a fost și partida dintre 
Robert Wade și Victor Cio- 
cîltea. în zi bună, fostul nos
tru campion a fost tot tim
pul în avantaj și la un mo
ment dat și-a surprins ad
versarul cu o ingenioasă șt 
amuzantă combinație, mult 
apreciată de către spectatori, 
obținînd astfel prima sa vie- 
torie în acest turneu, la mu
tarea a 26-a.

Iată cum s-a desfășurat, a- 
ceastă scurtă partida :

Wade—Ciocîltea (Apărarea
(Continuare in

Trimisul nostru specia! la Istanbul, VALERIU CHIOSE, transmite :

UN FRUMOS SUCCES LA „CROSUL BALCANIC"

ȘASE TITLURI DIN OPT AU REVENII ATLETILOR ROMANI
ISTANBUL, 24 (prin tele

fon). Sîmbătă seara, timpul 
s-a înrăutățit brusc la Istan
bul. Intîi a început să bată 
un vînt rece, apoi să burni
țeze. Dimineața, n-am mai 
putut admira răsăritul de,soa
re pe Bosfor, pentru că ploua 
mărunt și repede. Vremea a 
influențat traseul. Pămîntul 
argilos s-a îmbibat de apă, 
a devenit lipicios. Totuși, în 
ciuda timpului și a faptului 
că pe stadionul „Mithat Pașa“ 
juca răsfățata echipă Fener
bahce, peste 3 000 de iubitori 
ai sportului s-au deplasat la 
Tarabya, spre a aplauda vic
toria absolut scontată a fa
voritului lor — Dalkilic. 
compătimit la plecare, 
sub umbrele, erau triști, 
tuți. Atletului turc nu-i

I-am 
cînd, 
abă- 
reu- VIORICA GABOR

șise glorioasa retragere din 
activitatea competițională pe 
care și-o propusese...

La ora 14,30 a început fes
tivitatea de deschidere. în 
fața echipei noastre a defilat 
maestrul emerit al sportului 
Dinu Cristea, un veteran 
întrecerilor balcanice. Se 
tonează imnurile de stat 
celor cinci țări prezente 
concurs. Dl. Kâmil Oțak,
nistrul sportului din Turcia, 
rostește o scurtă alocuțiune. 
Se păstrează un minut de 
reculegere în memoria lui 
Naiii Moran, fostul președin
te al federației turce de atle
tism, mort tragic într-un ac
cident de 
teva zile

La ora 
start.

al 
in- 
ale
la 

mi-

automobil cu cî- 
înaintea crosului. 

15 s-a dat primul

VIORICA GABOK — 
IREZISTIBILA

In cursa senioarelor, pre
zența la start a Verei Niko-

I

fate ... ------,. .
olimpice, aar reunind sportivi dintr-o 
singură parte a lumii. A fost primul 
pas spre crearea întrecerilor larg cu
noscute azi sub numele de Balcaniade. 
Mai întîi în ediție experimentală la 
Atena, în 1929, apoi purtînd caracter 
oficial în anul următor, Jocurile Bal
canice au deschis o pagină _ nouă în 
istoria sportului. Pilda primei compe
tiții internaționale cu caracter „regio
nal'' a fost urmată apoi de alte re
uniuni asemănătoare, de anvergură me
reu crescîndă, cum sînt Jocurile Pan
americane, Jocurile Asiatice, Jocurile 
Mediteraneene sau cele ale Mării Ca
raibilor.

Meritul primei inițiative se împle
tește cu sensul deosebit al acestor Bal
caniade, devenite una din cele mai fru
moase tradiții ale sportului internațio
nal. Ideea unor întreceri noi, reunind 
pe tineri în stadioane, își făcea loc tot 
aci, în Balcani, unde cu două milenii 
în urmă a fost leagănul Jocurilor Olim
pice din antichitate, ca și al altor Jocuri 
izvorîte din dorința omului de a se de
păși pe sine, cum erau cele nemeice, 
pitice, istmice. Aci, în acest colț dâ 
lume, martor al unor străvechi civili
zații, sportul, așa cum este înțeles si 
astăzi, și-a luat dintotdeauna primele 
avînturi.

Jocurile Balcanice au început prin a 
fi, acum 40 de ani, întreceri ale alie
rilor, dar au animat apoi pe rînd emu
lația fotbaliștilor, a luptătorilor, tenis- 
mânilor, cicliștilor, baschetbaliștilor, tră
gătorilor. Aria competițiilor balcanice 
s-a extins, în forme diferite după spe
cificul sporturilor respective, păstrînd 
însă mereu nealterată nobila chemare 
a înfrățirii celor tineri, cu trupul și su
fletul, prin intermediul întrecerii paș
nice.

România și-a cîștigat galoane în 
competițiile balcanice. Nu numai la 
capătul luptei pentru medaliile puse în 
joc la fiecare ediție, ci și în acea 
concurență, nu mai puțin prețioasă, de 
a fi organizatoare a acestor competiții. 
Pe răbojul anilor din urmă, țara noas
tră a figurat de mai multe ori ca 
gazdă a Jocurilor Balcanice, uneori la 
mai multe discipline. Și de fiecare dată, 
forurile sportive românești s-au achi
tat cu deplin succes de această mi
siune.

Tn rîndul competițiilor puse sub sem
nul prieteniei balcanice și-au făcut loc, 
mai de curînd, acele întreceri care țin 
de atletism, dar aspiră la o speciali
zare autonomă, alergările de cros. Ajuns 
la a XIM-a sa ediție, Crosul Balcanic, 
a devenit un punct de atracție deose
bit al sezonului internațional în această 
interesantă ramură atletică. De data 
aceasta, gazdă a întrecerii, reunind pe 
cei mai buni alergători pe teren variat 
din Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, Româ
nia și Turcia, a fost Istanbulul.

Crosiștii români și-au apărat cu 
cinste prestigiul cucerit în precedentele 
ediții. Le dorim să țină și mai departe, 
nestinsă, torța luminoasă a întrecerilor 
balcanice, bun cîștigat și prin contri
buția noastră, a românilor, în patrimo
niul mișcării sportive mondiale.

Radu VOIA
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DINAMO, CAMPIOANA LA HOCHEI
FINIȘUL MAKIEI LINCA

gheață (în rîndul de sus): T. Ștefan, Bașa, Sgincă Ui. 
Viorel, Pop, antrenorul Mihai Flamaropol, (in rîndul de 

Ciobotaru, Marian, Florescu, Huțanu

Echipa Dinamo, campioană la hochei pe 
Corduban, Făgăraș, Boldescu. Moiș, T.

jos): Voicu, Iordan,

Nici nu au fost parcurși 
100 m în cursa junioarelor și 
iată-ne în prada emoțiilor. 
Cornelia Neagu începe să 
șchioapete: o întindere (ea 
va termina eroic traseul, dar 
nu va conta în marile efor
turi care s-au făcut pentru 
victoria pe echipe). în față 
— trei concurente românce 
și trei iugoslave au alcătuit 
un pluton compact. S-a mers 
așa pînă aproape de 50 m de 
sosire, unde începea un ur
cuș foarte sever. Maria Linca 
s-a desprins, a escaladat e- 
nergic panta și a cîștigat, 
chiar mai ușor decît ne-am 
fi așteptat. Celelalte două 
concurente românce au reu
șit s-o întreacă pe una dintre 
iugoslave, asigurînd victoria 
echipei.

Rezultate tehnice (1000 m) : 
1. M. LINCA (K) 3:13,1, 2. K. 
Novakovici (I) 3:14,6 ; 3. 
Skukanici (I) 3:14,7, 4. M. Fi
lip (R) 3:17,2, 5. M. Luca (K) 
3:17,7, 6 V Mitosevici 
3:18 5; ochlp ■ ■ 1 ROMANIA 
10 P, 2. higvsGGa li p, 3. 
Bulgaria 25 p, 4, l’urcia 32 p.

a 4-a)(Continuare în pag.
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poartă din plonjon șl 
Steaua

Marinescu, singur pe semicerc, aruncă la 
înscrie un nou gol pentru

Calificare în finala de

16-12
Așadar, victorie I Echipa 

Steaua a răsplătit așteptările, 
oiștigind — e drept, cu destule 
emoții — meciul retur cu Dy
namo Berlin din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal. Un frumos succes 
și o prestigioasă calificare în

B.

(I)

la

(6-6)

Dortmund I

TIRIAC L-A ÎNVINS PE METREVELI
ÎN FINALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE TENIS

DE LA CANNES
Citiți relatarea telefonică asupra meciului, 

în pagina a 4-a

finala competiției, programată 
la Dortmund (la 7 aprilie).

Partida a debutat cu un gol 
înscris de Popescu. Egalează 
Petzoit din 7 m, la un fault 
comis de Marinescu și apoi,, 
pentru prima și ultima oară în 
întreaga partidă, berlinezli iau 
conducerea : 2—1, datorită unui 
reușit contraatac al valorosului 
Zimmermann. Peste numai 5 
minute, scorul ne este, Insă, 
favorabil cu o diferență de 3 
puncte : 5—2 ! Dar Steaua nu 
insistă, ratează rîteva ocazii și 
Dynamo Berlin depășește mo
mentul critic, echilibrînd jocul 
Si rezultatul : 6—6 ]a repriză.

Dan GĂRLEȘTEANU

w®s* (Continuare în pag. a
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Eva Lenghel—cea mai bună 

dintre floretistele junioare
încă o finală, din cadrul 

campionatelor naționale re
zervate juniorilor mici, în 
care locul I a fost hotărît 
după un asalt de baraj : cea 
de floretă fete. Protagoniste 
■— Eva Lenghel și Luminița 
Popescu. încheind turneul fi
nal cu cîte 6 victorii, cele 
două tinere sportive s-au re- 
întîlnit într-un asalt decisiv. 
Lenghel, care a manifestat o 
formă foarte bună de-a lun
gul tuturor turelor acestei fi
nale, a acumulat patru tușe 
față de una a adversarei sale, 
cîștigînd titlul de campioană 
a țării. Eva Lenghel, elevă a 
antrenorului emerit Alexan
dru Csipler (cel care le-a des
coperit pe Ecaterina Iencic și 
pe Ileana Drîmbă), promite 
să ajungă o reputată fioretis- 
tă. Bineînțeles, dacă talentu
lui cu Care s-a evidențiat în 
atîtea concursuri îi va adăuga 
și multă, foarte multă muncă. 
Oricum, succesul din acest 
an, care confirmă pe cel din 
anul trecut (tot locul I) re

prezintă un început promiță
tor. Remarcabilă este și per
formanța Luminiței Popescu, 
care — la 14 ani — se situ
ează constant printre trăgă
toarele de frunte la catego
ria ei de vîrstă. Iată și clasa
mentul final: 1. Eva Lenghel 
(Șc. sp. Satu Mare) 6 v.d.b.; 
2. Luminița Popescu (I.C.F.) 
6. v.d.b.; 3. Nidia Barbu
(Scena Brașov) 4 v; 4. Eva 
Palai (Șc. sp. Satu Mare) 4 
v ; 5. Gabriela Ștefănescu
(I.C.F.) 3 v; 6. Mariana Os- 
tafi (Viitorul) 3 v ; 7. Viorica 
Draga (Șc. sp. 1 Buc.) 2 v ; 
8. Ecaterina Senyes (Crișul 
Oradea) 0 v.

Astăzi, va avea loc proba 
de spadă, (t. st.).

Rezultate înregistrate
In campionatele divizionare

DIVIZIA A — feminin: 
Dinamo București—Penicilina 
Iași 3—0 (6, 14, 15), Rapid 
București—Medicina Bucu
rești 3—1 (6, 5, —7, 7), Uni
versitatea Craiova—Farul 
Constanța 3—2 (—8, —10, 9, 
16, 13); masculin: Politeh
nica Galați—Tractorul Bra
șov 3—0 (4, 13, 7).

DIVIZIA B — feminin: 
Universitatea București—Șc. 
sp. Bacău 3—0, Progresul 
București—Politehnica Galați 
3—0, Medicina Cluj—C.S.U. 
Oradea 2—3, Tricotajul 
Brașov—Flacăra roșie Bucu

rești 3—1, A.S.E. Buc.—Univ. 
Iași 0—3, masculin : Creația 
Brașov—Universitatea Cra
iova 3—2, Progresul Buc.— 
Politehnica Iași 3—0, Medi
cina București—Universita
tea București 3—2, Construc
ții București—Politehnica 
Brașov 0—3, Industria sîr- 
mei C. Turzii—Progresul Su
ceava 3—0, Politehnica Ti
mișoara—Universitatea Timi
șoara 3—1, C.S.U. Oradea— 
A.S.A. Sibiu 0—3, Semănă
toarea București—Dacia Brăi
la 3—0, Electroputere Craio
va—Știința Petroșeni 3—1, 
Gloria Arad—înainte Timi
șoara 1—3.

Amănunte referitoare la 
desfășurarea partidelor din 
divizia A, precum și alte re
zultate înregistrate în „B“ 
vor fi date în numărul de 
miercuri al ziarului nostru.

Rezultatele din diviziile A și B
DIVIZIA A MASCULIN

Universitatea Cluj — 
Rapid București 83—67 
(46—34), Crișul Oradea — 
Politehnica Galați 70—64 
(39—36), Comerțul Tg. 
Mureș — Universitatea 
Timișoara 59—63 (28—34), 
Steaua — Farul Constanța 
96—48 (48—26), Politehnica 
București — Politehnica 
Iași 63—56 (37—22), Dina
mo București — I.C.F. 
88—62 (43—28).

DIVIZIA A FEMININ

tea București — Voința 
București 75—82 (35—35), 
I.C.F. II — Petrolul Plo
iești 81—48 (46—20), Uni
versitatea Iași — Academia 
militară 100—94 (43—38,
76—76), A.S.A. Bacău — 
I.C.H.F. București 42—73 
(16—29).

In „Cupa prhnâveriif* |

Dinamo-^Grivî’ț^ Roșie 9-9 j

J Politehnica Iași și Vagonul Arad
Previziunile s-au4wpUait lu- 

tegralV derbiul Dinamd-Grivîța 
Roșie a coincis cîîl'o partidă 
de zile mari, cu faze de o 
rarisimă frumusețe.,, Spectatorii 
veniți pe „Parcul’‘copilului1' au 
fost satisfăcuți și ’ de jocul 
oferit de cele două echipe și, 
desigur, și de rezultat. Un 
9—9 care consemnează just 
realitatea de pe teren. Prima 
repriză a aparținut în general 
Grivițel Roșii, care a și fruc
tificat un „drop' prin Țîbu-r T

J

leac. La reluare, Dinamo a 
egalat, tot printr-un „drop" 
(autor M. Nicnlescu) și apoi 
a preluat condu car. Pilă, 
reușind să transforme o lovi
tură de pedeapsă. Pentru scurt 
timp, însă, deoarece Țîbuleac, 
foarte activ în acest meci, 
a restabilit egalitatea (Iov. de 
pedeapsă). Aproape de finele 
partidei, M. Niculescu «reali
zat un nou ,d?op" și se părea 
că Dinamo va termina în 
avantaj. Dar, iată că în pen
ultimul minut de joc, Irimeșcu 
a transformat o lovitură de 
pedeapsă, partida încheindu-se 
aștfel la egalitate, (t.st.)

★
Pe stadionul din 

ței, Constructorul 
prima manșă a 
Progresul, la un 
de comod: 11-—6 
ciul a fost de o
nică slabă și presărat de du
rități, motiv pentru care au 
și fost eliminați Popescu (Pro
gresul) și Nistor (Constr.).

Realizatori: Nedelcu (drop). 
Boiangian (Iov. de pedeapsă) 
și I. Hulă (o încercare transf. 
de Gheorghiu), respectiv Ghica 
(o Încercare și o Iov. de pe-

șos. Olteni- 
a cîștigat 

jocului cu 
scor destul 
(6—3). Me- 
factură teh-

Mureșul Tg. Mureș — 
I.C.F, 46—50 (28—29), U- 
niversitatea Cluj — Rapid 
București 61—55 (22—30). 
Crișul Oradea — Construc
torul București 41—53 
(22—27).
DIVIZIA B MASCULIN

Seria I: Politehnica Bra
șov — Constructorul Arad 
101—40 (49—18), Politehni
ca Cluj — Pedagogic Ora
dea 73—57 (28—27), Uftio 
Satu Mare — Medicina Ti
mișoara amînat; seria a 
Il-a: Progresul București 
— Construcții București 
60—56 (32—25), Universita-

DIVIZIA B FEMININ

Seria 1 '• Voința Tg. Mu
reș — Medicina Tg. Mure? 
43—28 (23—12), A.S.A. Cluj
— Medicina Cluj 73—34
(41—14), Universitatea Ti. 
mișoara — Foresta Arad 
55—41 (24—22) ; seria a 
Ii-a : Școlarul București — 
Arhitectura București 
05—59 (13—31), Olimpia
București — Universitatea 
București 46—36 (21—16),
Școala sportivă fit. 1 Bucu
rești — I.C.F. II 34—26 
(12-—12), Universitatea Iași
— Pedagogic Constanța 
69—40 (24—17).

Albu s-a lansat spte coș, spre disperarea lui Spiridon care 
jace eforturi vizibile pentru a-i stînjeni aruncarea la coș (Di
namo—I.C.F. 88—62).

Foto : A. NEAGU

Arta e mișcare, ca și spor* 
tul. Atîta doar că, în 
artă, mișcarea propriu* 

zisă, în afară de ceea ce 
impune retinei, se consumă în 
interior, în timp ce, în sport, 
mobilitatea e mai ales exte
rioară, fizică. Cine s-ar încu
meta să afirme însă că sporti
vul nu trăiește și el o intensă 
viafă spirituală în toiul jocului, 
calculînd, prevăzînd, ghicind Și 
evitînd situații posibile în in
finitul caleidoscop al eventuali
tăților ?

Cam asta discutam cu cîntă- 
rețul francez Hugues Aufray, 
într-un revărsat de zi, la o ca
fea matinală în barul abia 
dezmorțit din somnul scurt de 
peste noapte, al hotelului Car. 
pațl din Brașov. Cîntase în 
ajun pe scena festivalului, 
și-acum aștepta mașina care 
să-l ducă la aeroportul Bănea- 
sa, de unde, o dată cu instala
rea glorioasă a zilei, avea să 
se întoarcă la Paris. Ne capti
vase și ne uimise, în bătaia re
flectoarelor, prin fantezia, vita-

O fază de autentic rugby surprinsă la o repunere din mar
gine in meciul Dinamo—Grivița

In ce/e două, serii ale diviziei 8

un avans
față de

SERIA I
MEL’KGM BRAȘOV — POLI

TEHNICA IAȘI 0—0

Uiderul seriei a reușit și la 
Brașov să obțină un punct 
prețios, datorită apărării er
metice în care s-a integrat 
permanent și extrema stingă 
— Gavrilă. Gazdele, deși au 
dominat, n-au putut străpun
ge această apărare. Arbitrul 
V. Toma — București a con
dus corect și autoritar. (V. Se- 
căreanu și P. Dumitrescu, co
resp.).

Roșie...
Foto : F. BRANDRUP

de trei puncte
urmăritori

SERIA a n-a 
bITEHNICA TIMIȘOA* 
L— CFR. TIMIȘOARA

2—2 (2—1)

deapsă). A arbitrat excelent, 
R. Declesis. (A. Păpădie, co
resp).

La Bîrlad, Rulmentul-Agro- 
nomia Cluj 6—3 (6—0). A în
scris Popa — două iov. de 
pedeapsă și resp. Balint, o Iov.

de pedeapsă. Clujenii meritau 
un rezultat egal. C. Pristă- 
chescu a condus bine. (E. So
lomon, coresp. principal).

La Timișoara, Universitatea— 
Politehnica Iași 9—11 (3—3). 
(P. Făniță, coresp.).

■ POLITEliNICA.BUGUREȘTI— 
PORTUL CONSTANTA

1 I—o (Q^-0)

I Victorie la, un scor mityig, 
' însă prețioasă pentru bucu

re șt eni. care luptă să șeape 
de /ultimele locuri ale dasa- 

I' mehtuj^i. • Jocul; a / fost? de *1apt 
un'duel p^rmane/it între 
înainis^a^studenților; și apă- 

|rareaf'pcsitaănțenilor. Unicul 
golfă .ifosW«n&rcat de, •Păiș/’’ în 
liSn.47.. arbitrat ;bi|j»£ G. I 1 Brașov. ’ (ML" Papescu,
coresp,).

I
I
I

Ț I

METALUL 1
POIANA 

3—1

BUCUREȘTI
l C1MPINA 

(2-0)

frumos.
ocazii,

Popescu, Postolach» și

DINAMO, CAMPIOANĂ LA HOCHEI
începută în cea de a doua 

jumătate a lunii noiembrie, e- 
diția 1967/1968 a campionatului 
de hochei s-a încheiat aseară 
cu victoria formației bticureș- 
tene DINAMO, care realizează 
pentru prima oară această per
formanță.

AVÎNTUL GHEORGHIENI 
IN SERIE...

După excelentul rezultat din 
ajun asupra rivalei sale întru 
evitarea ultimului loc în Cla
sament (Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc), Avîntul Gheorghieni 
a realizat în ultima etapă o 
surprinzătoare, dar pe de

plin meritată victorie în fața 
echipei Petrol Geologie Bucu
rești. Meciul, disputat dimi
neața, a fost foarte frumos și 
cu o pasionantă evoluție a 
scorului. Mai bine pregătiți 
din punct de vedere fizic, ho- 
cheiștii din Gheorghieni au 
condus tot timpul (1—0, min. 
5 ; 3—1, min. 23), însă — din 
cauza unor greșeli de apărare 
— s-au văzut egalați (3—3) 
chiar ia începutul ultimei re
prize. Cu un frumos efort de 
voință ei au reușit să înscrie 
golul victoriei, cîștigînd în 
cele din urmă cu 4—3 (2—1, 
1—1, 1—1). Pentru Avîntul au 
înscris Vereș (2), Szasz (2), 
iar pentru Petrol Geologie 
Sgîncă II (2) și Mihăilescu.

curea Ciuc va obține o vic
torie atît de facilă în fața 
Agronomiei Cluj ca cea con
semnată după scurgerea celor 
60 de minute de joc: 13—6 
(5—0, 3—3, 5—3). Meciul a 
început într-un ritm lent, 
impus de clujeni care în pri
mele minute au și ratat o 
serie de mari ocazii de gol. 
Apoi, hocheiștii din Miercurea 
Ciuc au devenit mai insistenti 
în atac și 'profitînd de slă
biciunile sistemului defensiv 
al Agronomiei au înscris gol 
după gol, multe din ele mai 
mult opera apărătorilor clu
jeni decît a atacanților de la 
Avîntul. Punctele au fost în
scrise de: C. Antal (6), CsiS- 
zer (2), I. Szabo (2), Ferenczf, 
Oswath, Balint pentru Avîntul, 
Gali (3), Cazan I (2), Cazan 
II. Vom nota 
min. 
ratat

făptui că în 
57 Naghi (Agronomia) a 
un șut de penalitate.

VICTORIE LA LIMITA,O
DAR PE DEPLIN MERITATA

AV1NTUL M. 
PE LOCUL

C1UC 
III

Era greu de prevăzut 
primul meci programat 
amiază, echipa Avîntul

încă
după

Mier

Desfășurată ieri, pe șos. 
Oltenița, prima competiție o- 
ficială a sezonului ciclist 
reunit la 
peste 100 
București, 
Giurgiu, lată principalele re
zultate tehnice t SENIORI — 
60 tel — 1. MIRCEA VIRGIL 
(Steaua) 11131:16 (medie orară 
39,444), 2. V. Burlacu (St.) la

a 
Startul probelor 
de rutieri din 

Ploiești, Cluj și

I
I

cupare pentru atac. De fiecare 
dată cînd dmamoviștii"se. aflau 
în treimea de apărare a 'echi
pei Steaua pericolul era mai 
mare decît atunci cînd atacau' 
jucătorii acestei formații. Aci, 
In forța de atac, a stat in cele 
din urmă rezolvarea 3 
victoriei. în plus, Steaua a co
mis eroarea de a folosi ci ți va 
Jucători nerestabiliți (G. Szabo, 
Biro,. Stefanov), în repriza a 
IlI-a cînd nu au mai jucat o 
parte dintre aceștia, echipa a 
avut mai multă agresivitate in. 
atac. Au înscris: Bașa (min. 
26), Pop (min. 41) pentru Dina
mo și Calamar (min. 43) pentru 
Steaua.

Clasament: 
BUCUREȘTI 
Steaua 42 p.; 
CiUc 28 p. ; 4.

I
I
I

at in cele | 
problemei |

I
I
I

DINAMO 
puncte; 2.
Avîntul M.

1.
46

3.
Agronomia Cluj

26 p. ; 5. Petrol Geologie 12 p.;
6. Avîntul Gheorghieni 8 p.; 7.
Timava Odorheiul Secuiesc 6 
puncte.

I
I
I

Așteptat cu un neobișnuit in
teres, meciul dintre echipele 
Dinamo și Steaua, decisiv în 
lupta pentru ocuparea primu
lui loc in clasament, a revenit 
după o epuizantă luptă dina- 
moviștilor : 2—1 (0—0, 1—0,
1—1). Echipa învingătoare are 
meritul că a știut să joace co
lectiv, cu o permanentă preo-

Â „CUPtl OLIMPIA"
sec., 3. C. Gonțea (St.), 4.
Soare (St.), 5. Gh. Suciu 

(Din.), 6. Gh. Neagoe (St.) și 
încă cinai rutieri — în ace
lași timp cu Burlacu ; JUNI
ORI Mari — 40 km — n. 
GAVRILÂ (Steaua) lh07:22 
(35,625 km/h), urmat la 21 
sec. de un pluton de 13 ci
cliști, condus de A. Țicleanu 
(Olimpia) ; JUNIORI MICI — 
20 km — V. BUDURU (Stea
ua) 38:33, urmat de 12 ru
tieri, cu același timp ; SEMI- 
CURSE — 10 km. — T. DR A
GAN (Voința BUC.) -23:45; 
BICICLETE TURISM — 5 
km. — S. POP (C.P.B.) 13:02. 
„Cupa Olimpia" a revenit 
clubului STEAUA cu 27 p.

18 
P.

Hugues Aufray, sportivul
litatea, forța împletită cu o in
finită grație șl delicatețe a in
terpretărilor sale. 11 asemăna- 
sem, în gînd, cu truverii me
dievali, care erau tot atît de 
artiști, pe cît erau neînfricați 
cavaleri luptători, iscusiți mî- 
nuilori ai spadei. îi împărtă
șisem gîndul acesta spontan, 
care revenise acum stăruitor, 
privindu-i mîinile frumoase și 
puternice : încercau parcă să 
apuce din văzduh încheietura 
unui adversar nevăzut, ceafa 
unui inamic de fum, pe care 
privirile sale vii șl totodată de
părtate îl reperaseră fără greș.

— Nu spada, ci floreta m-a 
pasionat — mi-a confirmat 
Aufray impresia. Am. îndră
git-o pe cînd aveam opt ani i 
pe atunci, floreta era un biet 
băț, nici de-un metru lungime, 
care îmi dădea senzația cft sînt

mai tare și mai puțin fără 
apărate, Văzusem un film de 
aventuri, cu un pirat bun, care 
se războaia CU răii din jur, do- 
hbrîndu-î pe toți în dueluri for
midabile. Se cățăra pe catarge 
cu sprinteneala veveriței, sărea 
de acolo în spinarea celor în-

Duminicile 
unui nesportiv 
cleștațl în lupte corp la corp, 
despărțea pe ticăloși de cei 
drepți și, silind pe inamici în 
gardă, le venea de hac în cîte- 
va minute, unul după altul. 
Eram foarte debil și plăpînd în 
copilărie, și bățul acela, pe 
care îl agitam în neștire, crea 
împrejurul meu un gol magic, 
unde nu îndrăznea nimeni să

Pătrundă. Parcă îmi prelungise 
brațul, bățul acela, și devenise 
una cu el, Pe urmă, în ado
lescență, am început să iau lec
ții sistematice de scrimă : maes
trul meu îmi prezicea chiar un 
viitor strălucit. Nu s-a ales ni
mic dintr-însul, fiindcă, la 
șaptesprezece ani, cîntecul a 
trezit în mine o emoție de 
neînvins. Dacă am izbutit ceva 
tn domeniul muzicii, mi se pare 
că o datorez, în oarecare mă
sură. tot floretei, sportului. Am 
dobîndit, făcînd scrimă, o 
voință pătimașă a atacUhii și 
știința de a-mi condensa fie. 
care sforțare intr-o vibrație a 
întregii mele ființe. Simt pu
blicul, ca pe un adversar; un 
adversar bun. ca piratul din 
filmul copilăriei mele, într-o

Joc 
câteva 
ratat 
Moraru. Bucureștenii, avînd 
o bună coeziune între com
partimente, au jucat mai „rea
list", - căuțînd mai des poarta. 
Golurile au fost înscrise de 
Ianeu (min. 21), Pantelimon 
(min. 35), Voinea (min. 75), 
respectiv lordache (min. 89). 
A condus excelent I. Chilibar 
— Pitești. (V. Urziceanu).

Poiana a avut 
pe care le-au

flacAra moreni —
C.F.R. PAȘCANI

3—0 (1—0)

Au marcat: Drăgan (min. 
22), Albină (min. 73 din 11 
m), Frîncu (min. 75). A ar
bitrat foarte bine Gh. Manole 
— Constanța. (Gh. Ilinca, co
resp.).

VICTORIA ROMAN — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

- * (1-0)2—0

Au înscris i
și Nestorovici
făcător arbitrajul lui V. Popa
— Iași. (Gh. Groapă, coresp.).

Crețu (min. 26) 
(min. 68). Satis-

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
ELECTRONICA OBOR 

2—2 (1—0)

I
I
ICălin ANTONESCU

Cupa primăverii''

L. Giușcă a cîștigat proba 
de pistol calibru mare

Ultima zi a competiției 
tir „Cupa primăverii" s-a 
cheiat cu următoarele rezul
tate : pistol calibru mare 
30+30 f: 1. L. Giușcă 584 p, 
2. D. luga 583 p, 3, M. Roșea 
580 p ; pistol sport 30+30 f 
juniori : 1. N. Ciotloș 568 p, 
2. R. Vîdrașcu 557 p. 3. A. 
Tudorică 552 p ; armă . sport 
3V20 f seniori: 1. M. Antal 
524 p, 2. M. Pavel 521 p, 3. 
V. Savin 520 p, Senioare : 1. 
Mariana Borcea 551 p, 2. Me
lania Popescu 507 p, 3. Rodica 
Unat 486 p, juniori: 1. G. 
f’aștea 524 p, 2. N. Hornescu 
522 p, 3. C. Nemianu 513 p, 
junioare: 1. Marina Vasiliu 
513 p, 2. Veronica Stroe 506 
p, 3. Cecilia Lujeru 480 p.

de 
în

întîlnire amicală, dar pe care 
trebuie si-l înfrîng, întîmple-se 
orice, nu doborîndu-l, ci „la 
puncte": vreau să-i ghicesc, 
prin întunericul străveziu al 
sălii, flecare tresărire, fiecare 
reacție posibilă, pînă și cela 
măi ascunse gînduri. Atac me
reu, atac fără să-i dau nici un 
răgaz de a se reculege, așa cum 
arh ^procedat qu floreta; atac, 
pînă cînd adversarul se trans
formă într-un aliat al meu și a 
dispus să joace la fel ca mine...

Am refăcut, mintal, apariția 
din ajun a lui Hugues Aufray, 
și am înțeles de unde mărea 
mobilitate, de unde covîrșitoa- 
rea sugestivitate a personalită
ții Iul. $i am mal înțeles că 
eroul modern — cîntăreț, ador, 
cineast, gazetar, explorator sau 
altceva — își cucerește elasti
citatea șl farmecul asupra mul
țimilor printr-o sportivitate cul
tivată, mereu spiritualizată, 
mereu gata de înfruntarea ami
cală a „adversarului".

Georgs SBARCEA

I
I
I
I

I
I
I
i
I

Autorii golurilor t Stănescu 
(min. 14 și 69) pentru Chimia, 
Ion Constantin (min. 54) și Do- 
brescu (min. 70) pentru Elec
tronica
Comșa — Craiova a fost ine
gal în decizii.
coresp.).

Obor. Arbitrul O.

(D. Koșianu,

CHIMIA SUCEAVA — 
POLITEHNICA GALAȚI

1—1 (1—1)

Golurile au fost realizate de 
Danileț (min. 27) pentru Chi
mia, Stancu (min. 42) pentru 
Politehnica. Bun arbitrajul lui 
N. Rainea — Bîrlad. (R. Mun
tenii, coresp.)

CLASAMENT
Bolit. Iași 
Met. Buc. 
Electr. Obor 
Ceahlăul P.N. 
Bolit. Gl. 
Fi. Moreni 
Metrom Bv.

8. C.F.R. pașcani „
9. Chita. Suceava 16

10. Poiana
Cîmpina

11. Vict. Roman
12. Portul c-ța.
13. Bolit. Buc.
14. Chimia Rm. V.

ETAPA VIITOARE (31 martie): 
Poiana Cîmpina — Victoria Ro
man, C.F.R. Pașcani — Chimia 
Hm. Vîlcea, Politehnica Iași — 
Chimia Suceava, Electronica Obor 
— Metalul București, Politehnica 
Galați “ Metrom Brașov, Portul 
Constanța — Flacăra Moreni, Cea
hlăul p. Neamț — Politehnica 
București.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ie 1» 3 3 23- 9 23
16 3 4 4 18-12 20
16 6 6 4 28-23 18
18 8 2 6 19-15 18
16 6 4 6 23-22 16
16 7 2 7 19-20 16
16 6 3 7 17-17 15
16 7 1 8 23-26 15

16
18
16 
ib
is

(31 martie):

TIMIȘOARA, 24 (prin tele
fon). Cu acest rezultat da 
egalitate țel» două echipe 
și-au redus oarecum din 
șansele.'de participare la ba
rajul de promovare în „A“. 
în mim 20, Politehnica a 
deschis scorul prin Regep j 
din același minut, ferovia
rii. au rămas în 10 jucători, 
deoarece .Mafa a fost elimi
nat pentru - bruscarea arbi- 

-. trului.'/S In, continuare, stu
denții £ au dominat și și-au 
majorat avantajul, prin 
Șurdaii (min. 32). In finalul 
reprizei, C.F.R. a redus din 
8£or. Autorul golului t Se- 
oeleanu (min. 43).

După pauză, în min. 56, 
Maier (Pdlitehnica) a jucat 
balonul cu mina și penaltiul 
acordat de arbitru a fost 
transformat de către Panici. 
Apoi, Seceleanu a ratat două 
mari ocazii, în minutele 74 
și 76. în această a doua re
priză, studenții și-au sub
estimat adversarii, în schimb 
feroviarii merită a fi evi- 
dențiați pentru dăruirea cu 
care au jucat.

Arbitrul R. Buzdun — 
București a condus excelent 
următoarele formații i

POLITEHNICA s Popa — 
Rotaru, Bodrojan, Petrovlci, 
Maier,, Grozăvescu, Gutuii, 

Cotormani, Surdan, Dobîndă, 
Regep (Popanică 
80).

C.F.R, s Tatar — 
Mafa, Calinin, 
Samson, Bungău, 
(min. 20 Zorescu), 
celeanu, Panici.
P. ARCAN—coresp. principal

din min.

MuschicI, 
Speriosu, 

Cioroparu 
Fodor, Se-

A.S. CUGIR—METALUL 
HUNEDOARA 1—0 (0—0)
Autorul golului: Dinea 

(min. 20) din lovitură liberă 
de la 20 de m. A arbitrat 
satisfăcător S. Birăescu — 
Timișoara. (M. Vîlceanu, 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA—OLIM
PIA ORADEA 2—0 (0—0)

Golurile âu fost înscrise 
de Kun I (min. 49) și Har- 
șani (min. 65). Arbitrul I. 
bprița — Arad nu a acor
dat un penalti în prima re
priză, 
comis 
Cociș 
resp.).
GAZ
C.S.M. SIBIU
Au marcat: 

(min. 19), Zanca 
11 rfl) pentru 
respectiv Laufceag (min. 10 
și 29). A arbitrat bine N. 
Vizireanu-CIuj (Z. Rîșnovea- 
nu, coresp.).

C.F.R. CLUJ—MINERUL
BAIA MARE 2—0 (2—0) 
Jocul a început în viteză.

După numai două minute 
clujenii au deschis scorul 
prin Petrescu. în continuare, 
feroviarii au mai înscris în 
min. 40, prin Soos (din pe
nalti). Arbitrul I. Soos — 
Tg. Mureș a condus bine. 
(V. Morea, coresp. principal).
C.S.M. REȘIȚA—INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII 2—1 (1—0)

Au marcat i Copăceanu 
(min. 11), Arnoțchi (min. 70^, 
respectiv Simonfi (min. 79). 
A. Bruculescu — Caracal a 
arbitrat bine. (I. Plăvițu, co
resp. principal).

CLASAMENT

3. Vagonul Arad 18 10 3 3 23-13 23
2. Crișul Oradea 16 8 4 4 20-12 20
3. C.F.R. Tim. " " " ' --
4. Bolit. Tim.p
6. Min. B. Mare
7. C.F.R. I.R.T.

Arad
8. C.S.M. SiblU
9. A. S. Cugir

10. C.S.M. Reșița
11. Met. Hunefl.
12. Olimpia 

Oradea
13. Ind, s. C. T.
14. C.F.R. Cluj

ETAPA viitoare 
Metalul Hunedoara — ____
radea, Politehnica Timișoara 
A.S. Cugir, Vagonul Arad — 
CțS.hL Reșița, Crișul Oradea — 

Mare — C.F.R._LR.T.“AraA 7nd“

la un fault în careu 
asupra jucătorului 

(Crișul). (V. Sere, co-

METAN MEDIAȘ—
2—2 (1—2)
Dumbreanu 

(min, 76 din 
Gaz metan,

3. C.F.R. Tim. ÎS
16

5. Gaz. m. Mediaș îs
6. Min. B. Mare 16

31-23
20-20
17-19

18
18
16

16
16
16
16
16
16
ÎS
18

22-21 157 18
8 5 6 21-24 15
7 18 15-29 15
5 4 7 14-15
5 4 7 13-17

u
14

14
12
11

(31 martie): 
Olimpia O- 

CUgir, Vagonui" Arad"* Z

Gaz metan Mediaș, Minerul Baia 
Mare — C.F.R. I.R.T. Arad, Ind. 
sirmei C. Turzii — C.F.R. Cluj, 
C.S.M. Sibiu — c.F.R. Timișoara.C.S.M. Sibiu

In divizia c
Foresta Fălticeni — Petrolul

Moinești 0—0
Medicina Iași — Gloria Bîrlad 

0—0
S.U.T. Galați —- ©țelul Galați

0—3 (0—3)
Unirea Focșani — Textila

Buhuși 1—0 (0—0)
Gloria C.F.R. Galați — Ancera

Galați 3—0 (1—0)
Metalul Rădăuți — Minobrad

Vatra Dornei 0—3
Metalul Buzău — Șoimii Buzău

1—1 (1—0)

I Metalul Tîrgoviște — Stuful
Tulcea 6—0 (1—0)

Rapid: C. F. București — Pro-

I greșul Brăila 0—1 (0—0)
Viii ,d Fieni — Rapid P19- 

peni 0-1 (0-0)

IT.D.G. București — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (1—1)

l.M.U. Medgidia — Flacăra ro- 
Ișie București 1—1 (0—1)

Electrica Constanța — Dună
rea Giurgiu 0—0

■ _®Itul Sf. Gheorghe — Ș. JS.

Seria VEST
A.S.A. Sibiu — Metalul W. 

Severin 2—2 (1—2)
Minerul Lupeni — Victoria 

Tg. Jiu s-o (i—o)
Blectroputere Graieva — Trac

torul Brașov 8—1 (1—1)
U.M. Timișoara — Chimia Fă

găraș 1—0 (0—0)
C.F.R. Caransebeș — Minerul 

Anina 1—2 (0—0)
Progresul Corabia — Mureșul 

Deva 4—2 (2—1)
Victoria Gălan -— Progresul 

Strehaia 2—0 (1—0)

Seria NORD
Kfetalul Aiud Medicina

Gluj 1—0 (0—0)
Metalul Satu Mare — Soda 

Ocna Mureș 1—0 (0—0)
Steaua reșie Salonta — Chi

mica Tîrnăveni 2—0 (1—0) 
Metalul Copșa Mică — Mi

nerul Bihor 8—0 (1—0)
Unirea Dej — Victoria Garel 

8—0 (2—0)
Minerul Baia Sprie — Uni» 

Satu Mare 1—0 (1—0)
Medicina Tg. Mureș — Faianța

i—a ii—«j
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SĂTMÂREANU MOTROC 
MANOLACHE 
DUMITRIU II

GHIȚĂ (PAPUC) |
ALECU GREAVU g
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Intr-adevăr ...DAPID! TARAFUL
Victorie la potou

De mult nu l-am văzut p® 
rapidlști ca în partida da iert, 
dezlănțuițl din primul minut 
de joc, hotărîțl să tranșeze o 
veche rivalitate bucureșteană 
în favoarea lor, să cîșîige cele 
două puncte în dauna lide
rului. Și au reușit mai ușor 
decît se așteptau, pentru că 
steliștii au Cedat pasul de la 
primele schimburi de mingi, 
intimidați de „furia* giuleș- 
teană. Inevitabil, golul a ve
nit repede, fiind înscris de 
Pop printr-un fșut sec pe jos, 
cînd acele cronometrului de
pășiseră cu pufin min. 4 de 
joc.
tea
cu 
în 
fost

Au marcel Pop (min. «), Du
mitriu (min. 27), Constantin 
(min. 42), Pop (min. 79).

RAPID : Rădncanu 7 — Lu
pescu 7, Motroc 8, c. Dan 7, 
Greavn 8, Dluu 8, Dumitru 8, 
Neagu 6, Dumitriu II 9, lo- 
nescu 9 (din min. 49 Codreanu 
8), Pop 9.

STEAUA : Suciu S — Sdtmă- 
reanu 8, D. Nlcolae «, Hăl- 
mâgeanu 6, Rotaru 5. Negrea 
6, D. Popescu «, Sorin Avram 
8, Constantin 7, Voinea 5, Tă
tarii îi 6 (din min. 64 Soo 6).

A arbitrat : Gheorghe Po- 
povlci ajutat ia tușă
de M. Sadoveanu șl C. Cara- 
mitru.

Desigur, nimeni nu soco- 
partida deja 
seamă 
următoarele
destul de viguroasă. Mo

toc, în min. 7 se 
fata mingii șutate 
Avram, pentru ca 
două minute Tătaru 
poziție excelentă, 
peste bară. în timp, însă, 
Steaua își construia atacurile 
cu prea multă meticulozitate 
(citiți cu încetinitorul) din 
cauza celor doi „distribuitori* 
— Negrea și D. Popescu — 
care țineau exagerat de mult 
balonul la pictor, rapidiștii se 
regrupau, iar cînd intrau în 
posesia balonului se demarcau 
pe toată suprafața terenului, 
găsindu-se cu pase de o pre- 
ciziune demnă de „Real*. Spre 
satisfacția galeriei .giuleștene, 
tandemul Ionescu-Dumitriu II, 
aflat într-o mare vervă, a 
desfăcut, secondat de Pop, cum 
a vrut apărarea adversă, a 
plimbat balonul înainte și în
apoi, punînd la grea încercare 
pînă și ... nervii adversarilor.

jucată, mai 
că riposta Stelei 

momente a

aruncă în 
de Sorin 
după alte 
II, dintr-o 
să șuteze 

ce
ale

Dinu și Dumitru, mereu pe 
fază, au stăpînlt mijlocul tere
nului, au „împins" zeci de ba
loane înaintașilor și, în ace
iași timp, au fost prompți în 
toate clipele grele din fata 
(porții lui Răducanu.

Rarele faze dinamice
steliștitor s-au datorat lui So
rin Avram, care ni s-a părut 
cel mai în vervă jucător al 
albaștrilor- și care nici un 
moment nu s-a împăcat, așa 
cum a făcrit colegul lui, 

Voinea — cu gindul înfrîn- 
gerit. Constantin a fost și 
el surprins de viteza debor
dantă a 
adversari 
ma bună 
care n-a 
intrăm în
Un minut important pentru 
soarta meciului, căci Dumitriu 
II a intrat atunci într-un sprint 
— gen Mazzolla — de apro
ximativ 40 da metri, și-a pre
sărat pe drum toți adversarii 
Iși a șutat năpraznic, lăsînd

jocului prestat de 
și îndeosebi de for- 
a lui Motroc, peste 
putut trece. Și așa 
min. 27 al partidei.

tribunelor impresie că a în
doit mîinile lui Suciu, A fost 
un gol de mare personalitate, 
un gol cum rar ne este dat 
să vedem. La 2—0, Rapid în
cetinește. O gafă e lui C. Dan 
(oprește cu mina balonul în 
careu, în min. 35) se soldează 
cu... 11 m pentru Steaua. Un 
alt minut „greu* pentru soarta 
partidei. Stupoare : Voinea 
șutează în bară! Dar numai 
după 7 minute, Constantin, la 
o învălmășeală în fața porții 
lui Răducanu, reușește să in
troducă balonul în plasă. Cu 
un rezultat egal la pauză cine 
știe care ar fi fost rezultatul 
final ?

Mult mai hotăriți par ste- 
liștii în repriza a 11-a. După 
primele schimburi de baloane, 
la centrul terenului, în urma 
unei intrări dure a lui D. 
Nicolae, Ion Ionescu se acci
dentează și părăsește terenul. 
Păcat! 
da nu 
stă a 
zitatea 
multe 
părți. Domină Steaua pînă în 
min. 60, însă atacurile ei sînt 
respinse de Lupescu, Dan, Mo
troc și Greavu. O nouă oca
zie de egalare a situației pe 
tabela de marcaj s-a petrecut 
în min 75, cînd impetuosul 
Sorin Avram pătrunde în ca- 

iese în fată Răducanu, 
șutează spre poarta

Intră Codreanu. Parti- 
mai are însă în acea- 
doua parte spectaculo- 
celei dintîi. Se comit 

faulturi de ambele

DIN GIULEȘTI
(Urmare din pag. 1)

Acum o lună, cînd am 
văzut că Rapid a renunțat 
la reperiorM său, anun
țând un altul, am primit 
noutatea cu scepticism. 
Motivul invocat — aerisi
rea jocului echipei — tră
da numai o oarecare ne
răbdare, care nu e nicioda
tă un sfetnic bun.

Din fericire pentru Ra
pid, experimentul a durat 
două duminici.

Din fericire pentru Giu- 
lești, Rapid a pierdut la 
scor meciul cu Argeșul și 
a cîștigat greu jocul cu 
U.T.A. Fără aceste două 
momente. Steaua ar fi pu
tut rămîne lider.

Parcă vă aud: „Și a- 
tunci, ce va fi duminică 
la Petroșani ?“

Iată și răspunsul: Rapid 
a învins Iugoslavia la Bel
grad, cu 1—0, iar peste o 
saptămînă a pierdut la Ga
lați, cu Siderurgistul. Mai 
mult decît atît, ieri, la 
2—0, Dan a simțit subit o 
teribilă poftă de a juca 
volei în careu.

Și-atunci ?
Să-i lăsăm, totuși să 

cînte...

DINAMO BUCUREȘTI-PROGRESUL 2-1 (1-1)

De-abia în
Timp noros, teren bun, spec

tatori — circa 18 000.
A marcat Barbu (min. 90).
UNIVERSITATEA cluj : 

Moldovan 8 — Crept 8, Pexa
8, Grăjdeanu 8, Costln 7, Neșu
9, Mustetea 7, Lică s, Ange- 
lescu 7 (min. 66 — Oprea 7), 
Adam 7, Barbu 8.

STEAGUL ROȘU : Papuc 9 
~~ Ivăncescu 7, Jenei 7, Alecu 
8, Rusii 7, Pescaru K, Gane 
5, Nicolae 8, Ardeleanu S, Ne- 
cula 5, Gyorfl 7.

A arbitrat C. Nlculescu 
(București) ajutat
la linie de St. I.azăr și G. 
Manusaride.

CLUJ 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

„U“ a jucat bine de la în
ceput, dezorganizînd complet 
dispozitivul adversarului. A 
construit acțiuni, pasted pre
cis de la linia de fundași și 
a dezvoltat ofensiva pe toată 
lățimea terenului, a realizat 
curent sulte de 5—6 pase, cre- 
înd și întărind impresia că ac
ționează după niște principii 
asimilate din ce în oe mai 
bine. Studenții au avut balo
nul și l-au jucat de 4—5 ori 
mai mult decît jucătorii bra
șoveni, dominînd zona în cane 
se găsea mingea. Toate aceste 
realizări de ordin tactic au 
aglomerat echipa brașoveană 
în fața porții lui Papuc, obli- 
gînd-o la postura de zid viu 
care respinge baloanele în cor
ner. în prima repriză, oaspeții 
n-au izbutit să organizeze (în 
adevărata accepțiune a noțiu
nii) nici o acțiune de atac. In 
min. 6 Crețu trăgea o lovitură

liberă în bairă, apoi Papuc era 
depășit de cuplul Mustețea- 
Anghelesou, dar ultimul a în- 
tirziat. Apoi, Papuc scapă ba» 
lomul șutat de Mustețea și 
Barbu reia în corner (min. 26). 
Alte ocazii I Crețu (min. 27), 
Mustețea (min. 28, 35), Barbu 
(min. 34).

Momentele cele mai drama
tice s-au succedat în repriza 
secundă, Mustețea (cîte ocazii 
ai ratat, băiete I), luftează in
credibil de la 3 m în min. 61, 
apoi tot el irosește alte prile
juri în minutele 79 și 83.

te această a doua parte a 
Jocului oaspeții au fost ceva 
mal productivi, realizînd 'în 
min. 63 O combinație excelen
tă, începînd de-acum înainte 
să jeneze apărarea clujeană 
prin Gybrfi și Nicolae. Doar 
pentru cîteva minute am în
țeles că remanierile petrecute 
la Brașov au ridicat evident 
potențialul echipei, element pe 
care Ploieșteanu poate spri
jini planul ofensivei sale 
primăvară. Agresivitatea 
cele cîteva Incursiuni ale 
Nicolae și GyOrfi au creat
Necula două momente favora
bile, 
cant 
72.

Și
de se cun de 
marcaj arăta un perfect echi
libru între echipe. Barbu avea 
însă s-o schimbe, trăgînd din 
marginea careului un șut pu
ternic, pe cars Papuc nu l-a 
mai văzut... 1—0 pentru „U“ !

de

lui 
lui

reu, îi 
Sorin 
goală, dar, ca ieșit din pă- 
mînt, Lupescu respinge din 
apropirea liniei. Ceea ce nu 
a putut face Sorin Avram, a 
reușit după 4 minute Co
dreanu, Care, într-o acțiune 
asemănătoare, ajuns în apro
pierea porții lui Suciu, trimite 
balonul lui Neagu, acesta în
apoi lui Pop și... un șut pre
cis de la 16 m zguduie plasa 
Stelei pentru a treia oară. 
Jocul s-a terminat! Ultimele 
minute aparțin raipidiptilor, 
care își .permit, uneori exa
gerat, prin Dinu, Dumitriu II, 
Neagu și ceilalți o serie de 
chițibușerii ieftine în compa
rație cu jocul bun prestat 
pînă atunci. Așa a fost detro
nat liderul. Pînă cînd ? Poate 
doar pînă duminică, pentru 
că sîntem convinși că după 
dușul de ieri, Steaua va lupta 
din răsputeri pentru a rede
veni

Lupescu respinge din
CUPA F. R. F.

PENTRU ECHIPELE
DE TINERET

Farul — A.S.A. Tg. M. 
F.C. Argeș — «U* CV, 
Rapid — steaua
U.T.A. — Din. Bacău 
„U« Cluj — Steagul r.
Dlnamo Buc. — Progresul 0-0 
Jiul — Petrolul

2-0 (1-0)
1-0 (1-0)
1-2 (1-2)
2-2 (1-2)
0-0

CLASAMENT

1-0 (1-0)

1. F.C. Argeș 3 2 1 0 6-1 5
2. Jiul 3 2 1 0 4-2 5

3—4. Petrolul 3 2 0 1 4-2 4
3—4. Steaua 3 2 0 1 5-3 4
5—6. Progresul 3 1 2 0 2-1 4
5—6. Farul 3 2 0 1 4-3 4

7. A.S.A. Tg. M. 3 2 0 1 3-3 4
8. Dinamo Bacău 3 1 1 1 8-4 3
9. Dinamo Buc. 3 1 1 1 3-3 3

10. Steagul roșu 3 0 2 1 2-3 2
11. Rapid 3 1 0 2 3-7 2
12. U.T.A. 3 0 1 2 3-5 1
13. „U“ Cluj 3 0 1 2 0-7 1
14. „Ua Craiova 3 0 0 3 2-5 0

Primul act al celui de al 
67-lea cuplaj interbucurețtean 
a avut o „uvertură* care ‘ a 
aprins rapid pasiunile. Ban
carii, plecați din start cu vi
teza a treia, deschid scorul 
în min. 10 prin Mateianu. A- 
tacantul echipei Progresul a 
preluat o minge respinsă gre
șit de Dinu și, fără nici un 
artificiu, a șutat sec sub 
bară. „Luați repede*, dinamo
viștii par cîteva clipe dezo
rientați. .Surprinzător pentru 
toată lumea, cel mal lucid în 
„ll“-le alb-roșilor se dove
dește a fi același Dinu (co
autor, într-un fel, la golul pri
mit* de echipa sa) care, doar 
trei minute mai tîrziu, ini
țiază un atac, driblează doi 
adversari și, de la 25 m, tri
mite un șut neașteptat spre 
poarta Progresului. Mîndru, 
pe care îl suspectărfi de re
verie la această fază, plonjea
ză tardiv, ca pe saltea, și... 
1—1. Echilibru pe tabela de 
marcaj dar, din acest mo
ment, ascendentul psihologic 
îl au dinamoviștii, care „vin 
din urmă*, la figurat, dar și 
la propriu, ei asaltînd cu toa
tă convingerea buturile ad
versarilor lor. într-un singur 
minut, asistăm la patru cor- 
nere la poarta Progresului, 
în min. 25, Pîrcălab scapă 
de sub supravegherea luiAd. 
Constantinescu și-i pune lui 
Varga o „minge-gol*, pe care 
acesta din urmă o trimite de 
la 4—5 m alături de poartă, 
în min. 38, același Pîrcălab 
pătrpnde pe Centru și șutea
ză periculos în colțul stîng 
al porții lui Mîndru, care-și 
răscumpără, cu prețul unei 
spectaculoase robinsonade, 
greșeala din min. 13. („Răs
cumpără* — e un fel de a 
zice, pentru că golurile ră- 
mîn întotdeauna înscrise pe 
tabela de marcaj).

Ultima fază notabilă din a- 
ceastă repriză se produce în 
min. 44. Lovitură liberă de la 
20 m. Execută Mateianu. Șut 
excelent, peste zid, dar min
gea „mușcă* bara transver
sală.

Repriza secundă începe sub 
semnul unui al doilea start 
furtunos al echipei Progre
sul. în min. 52, Mateianu, 
cu spatele la poartă, „prelu
crează* la limita careului de 
16 m o minge în fata a trei

Stadionul .,23 August* timp 
frumos, teren excelent, circa 
85 ooo spectatori. Au Înscris i 
Mateianu (min. 10), Dinu (min. 
13) și Dumitrache (min. 89).

DINAMO s Datcu 8 — Fopa 
1, Boo 6, Dinu 7, Ștefan 6, 
Stoenescu 6, Nunweiiler VI 6 
(min. 55 — Sălceanu 6), Pîr
călab 8, Varga 7, Dumitrache
7, Haidu 5.

PROGRESUL : Minilru 6 — 
V. Popescu 6, Măndoiu 7, Pe- 
teanu 6. Ad. Constantinescu 7, 
Al. Constantinescu 7. Georges
cu 6, Oaidă 5 (min. 65 — fa- 
rălungă 5). Alecu 8, Mateianu
8, Matei 6.

A arbitrat __ _______
(București) ajutat de
D. Isăcescu și C. Marin.

Gh. Limona

apărători dinamoviști, se în
toarce fulgerător și șutează în 
păianjen unde —- reflex ad
mirabil — țîșnește Datcu, sal- 
vînd în corner. în min. 60, 
același Mateianu „suflă* o 
minge din fața lui Datcu, i-o 
pune „pe tavă* lui Oaidă, 
care are în față poarta goală, 
dar acesta ezită și, cînd șu
tează, este contrat de un a- 
părător, mingea ricoșînd în 
corner. Trei minute mai tîr
ziu. Boc oferă un „număr* 
din repertoriul său pseudo- 
fotbalistic. în drum spre pro
pria poartă, îl fentează pe

Datcu ieșit în întîmpinare, 
mingea se îndreaptă spre 
poarta goală, dar Boc o a- 
junge și o degajează. Datcu 
însă se ia cu tnîinile de câp... 
In min. 78, Progresul este 
pe cale să majoreze scorul. 
La un corner, mingea, rico
șată din spatele lui Mateianu, 
este respinsă în mod fericit 
de Popa de pe linia porții.

Cînd ne împăcasem cu gîn- 
dul unei frumoase și, după 
părerea noastră, echitabile 
„remize de luptă*, a căzut 
bomba . jocului. Dinamoviștii, 
cu un finiș de joc ezitant și 
confuz, au în min. 89 o ul
timă reacție percutantă. Com
binație Sălceanu — Varga, 
centrare excelentă a ultimu
lui și Dumitrache se arată 
,.în zbor* în fața porții iui 
Mîndru. Lovitură de cap clin 
plonjon și gol : 2—1. S-a ter
minat partida ? Nu. Zece se
cunde mai tîrziu, Peteanueste 
pe cale să introducă, tot prin
tr-o lovitură de cap, mingea 
în plasă, dar Ștefan salvează 
in extremis. Meciul se înche
ie, nu înainte ca arbitrul Li
mona 
după 
tivat.

să-l elimine pe Popa, 
părerea noastră nemo-

Marius POPESCU

Un meci modest. Dai
lin cauza Faruiui

Teren bun. 
aproximativ 
Tufan (min.

nu

S“
Cristian MANTU

totuși, mai erau doar 
cînd tabela

ratate de acest microata-
Subtil în minutele 69

Fază de cînmp în timpul 
meciului dintre echipele de 
tineret . rezerve Dinamo 
București și Progresul

Foto: V. BAGEAO Prima victorie in deplasare a echipei
Romulus BALABAN

«T
Dinamo Bacău: 2-0 (1-0) cu U.T.A

La Pitești: „micul infern"
Stadionul: „1 Mai*. Teren 

de joc : I>un. Timp frumos. 
Spectatori : 1S «00 (9 878 plăti
tori ! !). Au marcat : Olteanu 
(min. 4), Nuțu (min. 21), Jer
can (min. 59) și Oblemenco 
(min. 88).

F.C. ARGEȘ : Coman 8 —
Păctulete 1, Barbu 8, Iile Ste- 
lian 8, Ivan 5, loniță 6, Oltea- 
nu 7, Nuțu t, Radu 8, DObrin 
s, Jercan 6 (Țurfcan min. S3).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea 8 — Mihăileseu 7, 
Deselnicu 6, Marin Marcel 6, 
Deliu 6, Marian Popescu 4 
(Niță 6 — min. 67), Strîmbea- 
nu 7, Martinovici S, Tacoi 7, 
Oblemenco «, Cîrciumărescu S.

Arbitrul 
(București) 
F. Coloși șl

.. N. Mlhăllescu 
alutat d8

C. Iletezan.

PITEȘTI,PITEȘTI, 24 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

De Cîtva timp, teatrul din 
municipiul argeșean prezin
tă seara spectacolul de suc
ces „Micul infern", de Mir
cea Ștefănescu. Ieri, însă, 
piesa a fost jucată în „tnâtt- 
neu* — în a«r liber, pe sta
dionul mare. Actori i Dobrin, 
Coman, Radu, Nuțu și cole
gii lor. Spectatori i piteștenii 
și jucătorii olteni, veniți după 

după înfrîn- 
a ținui mit. 
ei pe drep- 
din dealul 
într-adevăr

ori
în ... 
citat la poarta inimosului și 
talentatului Oprea o presi
une... de cîteva atmosfere.

Iii prima repriză. După 
primele două minute de ta
tonare, F.C. Argeș pornește 
în galop, iar Universitatea 
abia de merge „la pas*. Do- 
brin* începe O sarabandă prin 
careul advers, întoarce în 
loc Vreo trei adversari, tri
mite surprinzător la Radu, 
care centrează și Olteanu, ve
nit din urmă, înscrie cu piep
tul, adueîndu-ne aminte de 
epoca ICiosescu. Studenții vor 
să aprindă și ei un foc, dar 
n-au nici măcar paie, așa că, 
„un-doi"~ul Radu—Nuțu se 
termină cu 2—6 I Este exact 
clipa cînd Mircea Radu la- 
coban anunță 1—0 pentru 
Rapid.

In repriza a doua. Teamul 
piteștean încearcă să se re

de cîte ori au luat jocul 
serios, piteștenii au exer-

lanseze, tatonează terenul 
advers și, după 14 minute, 
Marin Marcel luftează. Radu 
îl imită și balonul ajunge la 
JOrcah, care trage cu sete din 
voie, înscriind al treilea gol, 
eef mai frumos al întregii 
partide. In continuare, Strîm 
beanu, Tacoi, Oblemenco, 
Martinovici și Cîrciumărescu 
fac să voiajeze balonul din
tr-o parte în alta și se ajută 
între ei. In min. 67, Oble- 
menco trimite puțin pe lin
gă poartă ; în, min. 70, Tacoi 
e gata să înscrie, dar Coman, 
printr-o robinsonadă, culege 
mingea de pe linia porții. In 
min. 88, Martinovici Scapă 
pe contraatac, ajunge în ca
reu, dar Ilie Stelian îl faul
tează. Evident, 11 m. (deși 
spectatorii protestează). Iar 
Oblemenco, atîtă așteaptă...

Gheorghe MITROI

Stadion : U.T.A., teren bun, 
timp : excelent, spectatori : 
8 000 (aproximativ) ; au mar
cat David (min. 43) șl Muntea- 
nu (min. 77).

U.T.A. : Gornea 7 — Czako 
II 7, Bakos 6, Lereter 6, Bo- 
dea 6, Mețcas 6, Pojonl 4, 
Șcliiopu 5, Axente 5, petescu 
5, Moț 5 (din min. 65 Jak).

DINAMO BACAU : Ghiță 9 
— Kiss 7, Nunweiiler IV 8, 
Vătafii 7, Maghiar 7, Panalt 

Nedeieu 7 (din min. 47 
Munteanu 7), Ene Daniel 6, 
Dembrovschi 6, Ene II 6, Da
vid 6.

Arbitri : Emil
★★★★★ ajutat 
Nlță Marin și C. 
toți din București.

Martin 
la tușă de 
Constantin,

telefon, de

PRONOSPORT

două eșecuri și 
gerea dureroasă 
Ceea ce au trăit 
tunghlul 
prunilor 
un mic

De ce

verde
ă fost

infern.
infern ? Pentru câ,

A&4 ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 12, ETAPA DIN 24 MAR

TIE 1968

1. Rapid — Steaua I
2. Dinamo Buc. — Progresul 1
3. F.C. Argeș — „U“ Cv. i
4. Farul — A.S.A. Tg. M. 1

5.
6,
7.
8.
9.

1
Din. Bacău 2

1
2
1
2
1
2
2

r.

Jiul —- Petrolul
U.T. Arad 
„U" Cluj — Steagul 
Cagliari — Roma 
Inter — Fiorentina

10. Atalanta — Milan
11. Bologna — Torino
12. Brescia — Varese
13. Man to va — Napoli

Fond* de premii : 520 047 lei.

ARAD, 24 (prin
Ia trimisul nostru). Probabil 
că astă seară, după ce echipă 
Dinamo Bacău Va ajunge 
acasă cu avionul special care 
o transportă de la Arad, su
porterii din localitate ii vor 
face o primire sărbătorească. 
Momentul festiv trebuie con
semnat, deoarece dinamoviștii 
băcăuani care nu obținuseră 
pînă acum nici un punct în 
cele 7 jocuri de cafnpionat 
Susținute în deplasare, se re
întorc acum acasă cu o vic
torie netă și pe deplin me
ritată.

Dinamo Bacău a jucat sim
plu, a știut să stăvilească 
atacurile gazdelor, s-a apărat 
organizat și a contraatacat 
rar, dar extrem de periculos. 
Intr-adevăr, din cele trei con
traatacuri ale băcăuanilor, 
două s-au soldat cu goluri, iar 
unul cu o „bară*!

U.T.A. a dovedit și ieri câ 
trece printr-o criză acută de 
formă (un singur punct reali
zat în ceie trei etape ale retu-

rului!). Acest start slab con
stituie de pe acum un semnal 
de alarmă în lupta care o aș
teaptă pentru evitarea baraju
lui. Sintetizînd greșelile texti- 
liștllor, semnalăm jocul lor 
lent, aruncarea babanelor 
fără adresă în careul advers, 
lipsa demarcărilor în fazele 
de finalizare, pasele greșite 
etc. etc. U.T.A, ă controlat jo
cul aproape 80 de minute, a 
dominat copios în unele pe
rioade, realizînd un raport 
de cornete de 6—0. Pe cine 
poate consola însă o aseme
nea dominare sterilă ?

în prima 
(în min. 6 
(min. 25) au 
Ne punem, 
rea dacă Petescu 
de zile un consacrat apără
tor — își justifică locul în li
nia de atac. Băcăuanii au avut 
doar două acțiuni în prima 
parte a meciului i o ratare în 
min. 4 de către Ene II și go
lul lui David (min. 43), ca 
urmare a unei excelente pasc 
primite de la Ene Daniel. Re
priza secundă are același as
pect. în min 56 Axente trage 
puternic și plasat, dar Ghiță, 
atent, acordă corner. Asistăm 
în continuare la o dominare 
neputincioasă a U.T.A.-ei-, la 
cate oaspeții răspund printr-o 
„bară" a lui Dembrovschi 
(min. 63) de la 20 m. Urmea
ză al doilea gol, înscris de 
Mutiteanu printr-o „bombă" 
de la 10 m. Meciul este ju- 

trei minute înainte do 
final, Petescu trage 
irosind o bună oca- 
a înscrie măcar go-

repriză, Petescii 
și 27) și Mețcas 
irosit ocazii clare, 
desigur, întrebn- 

de ani

cat. Cu 
fluierul 
alături, 
zie
Iul

de
de onoare al gazdelor.

Ion OCHSENFELD

Timp frumos.
Spectatori —
10 000. Au marcat:___ .
2), Mureșan (min. 13), Mano- 
lache (min. 29), lancn (mlh. 
S3).

FARUL: Uțu (min. 13 Ște
fănescu 8) — Georgescu 7, 
Tîlvescu 7, Mareș 7, Antones
cu 5, Manolaehe 9, Koszka 7, 
Sasu 7, Tufan 8 (min. 78 Un- 
guroîu), Iancu 7, Kallo 8.

A.S.A. TG. MUREȘ : Solyom 
5 (min. 46 Bai 7) — Tîmpana- 
ru 5, Chim 6, Toth 7, Czako 
5, Dodu c, Siko 6, Pavlovicl 
4, Dumitriu III 5, Raksi 0, Mu
reșan II 6.

Arbitri : Ilie Drăghlci 
★★★★ aJutat ae *■ Hrlsafl 
și N. Petriceanu (toți din 
București).

(mih.

‘-Constanța, 24 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Cînd te aștepți la un meci 
bun, să fii sigur că n-ai să-1 
vezi. Parcă așa vor să ne 
dovedească unele echipe de-a- 
le noastre. Toată lumea se 
aștepta să vadă azi la Con
stanța un meci frumos. Am 
asistat însă la un joc mo
dest, cu 
fuze, cu 
cîlcit la 
strucții 
litatea meciului de la Con
stanța a influențat-o îndeo
sebi comportarea modestă a 
oaspeților. în prima repriză, 
mijlocașii de la A.S.A. au a- 
lergat deseori la mijlocul te
renului fără rost. Apoi echi
pa nu a avut practic, înain
tare (un Singur șut pe poarta 
tînărulut Ștefănescu). Pavlo- 
vici a fost un simplu figu
rant, Raksi 
coechipierul 
doi-ul decisiv, iar Dumitriu 
lîl, de la nota 10 din me
ciul cu Steaua, a coborît la 
un 5 cu indulgență,

_ Dar mai bine să redăm 
filmul acestui meci, care s-a 
desfășurat în cea mai mare 
parte din timp în terenul 
oaspeților. Nu trecuseră de
cît 90 de secunde și Sasu a 
centrat d intr-o bucată, iar 
Tufan a reluat spectaculos 
cu capul, deschizînd scorul. 
Parul a avut 
inițiativa. Dar 
10 m, a ratat

con-multe faze 
perioade de joc în- 
centru, cu multe ob- 
și iregularități. Ca-

nu și-a găsit 
pentru un—

în continuare 
Tufan, de lă 

o bună ocazie

înscrie.
13 un

în min. 9 de a mai 
Iată însă că în min. 
contraatac al oaspeților îi 
surprinde nepregătiți pe apă
rătorii localnici. Mureșan 
este bine lansat, Uțu îl blo
chează, dar în același timp 
este jenat și de Mareș. Mu
reșan rămîne singur cu 
mingea și o trimite în poarta 
goală. în acest minut, Uțu 
— accidentat — este înlocuit 
cu tînărul Ștefănescu, care 
apărase și poarta echipei de 
tineret. După gol, jocul S-a 
desfășurat mai bine de 20 
de minute la centrul terenu
lui. în min. 29, acalmia este 
întreruptă de Un gol de toată 
frumusețea. Sasu centrează 
din nou ca la carte, Manola- 
che oprește mingea pe picior 
și apoi șutează excelent de 
la 18 m, sub bară. Acest a- 
vantaj redă constănțenilor 
încredere în forțele proprii. 
Ei domină din nou, dar în 
minutele 34 și 40 Iancu și 
Manolaehe ratează situații 
favorabile.

După pauză, meciul încep? 
cu o incursiune a lui Pavlo- 
vici, care scapă singur. Tato
nat de doi 
pripește și 
bară de la 
Farul preia 
în min.

apărători, el se 
trage pe lingă 

10—11 m. Dar 
repede inițiativa.

53, Tufan face o 
cursă pe partea stingă, pro
fită și de bîlbîiala apărăto
rului advers și centrează la 
Iancu, care reia în gol. După 
două minute, A.S.A. reali
zează primul șut pe poartă 
din această repriză i autor 
fundașul 
mureșeni 
cearcă să 
dar mai 
terenului 
(Dumitriu 
Siko). Cînd 
încheiat (min. 87), Farul* este 
pe punctul de a marca clin 
nou. Koszka îl lansează pe 
Kallo. acesta driblează și 
portarul, dar greșește ținta, 
trăgînd în spatele porții. 
Dacă scorul ar fi fost 4—1 
Sau 5—1 nu trebuia să sur
prindă pe nimeni, dată fiind 
comportarea echipei oaspete, 
departe de ceea ce se aș
tepta de la ea...

Constantin ALEXE

Czako. înaintașii 
se pripesc și în- 
șuteze de departe, 
abitir spre colțul 
decît spre poartă 

III, Mureșan, 
meciul părea

O partida anonimă
Spectatori — aproximativ 

7 000, timp excelent. Au mar
cat : Libardi (mia. i6> și 
Covaci (min. 45).

JIUL : zamfir 6 — Tonca 6, 
Georgevicl 7, Stocker 6, Mihai 
7, O. Popescu 8 (Grlzea din 
mm. 69), sandu 7, Peronescu 
7, Libardi s, Covaci 6, Naidin 
6.

PETROLUL : M. Ionescu 7 
— Alexe 6, Pal 6, N. Ionescu 
S, Dragnea 6, Dincuță 5. Iu- 
has 6, Grozea 0, Stroe 6, O- 
prișan 5. Moldoveanu C.

Arbitrul Al. Pop (Cluj) 
★ ★★★ ajutat de R. Săbău 
și Gh. Vereș.

PETROȘENI, 24 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Joc încîlcit, confuz, cu în
treruperi foarte frecvente, ca 
Urmare a numeroase faul
turi, rezultat al dorinței de 
puncte și mai puțin de joc.

Jiul a meritat victoria. A 
jucat mai bine la mijlocul 
terenului unde Octavian Po
pescu a mînuit bagheta cu 
multă măiestrie, avînd în 
Libafdi un coleg de intenții 
și realizări. Iar în față, Pe- 
ronescu et Co. necăjeau prin 
incursiuni rapide apărarea 
nesigură a Petrolului.

Oană își întinerește echipa. 
După cum s-au prezentat, 
însă, unii din jucătorii săi, 
va mai avea mult de lucru. 
Am consacrat mai mult spa
țiu caracterizării generale a 
jocului, întrucît faze care să

merite a fi menționate au 
fost puține. lată-le :

în min. 10 — șut Mihai și 
Libardi ratează de la 3 m; 
în min. 16 Libardi pătrunde 
în Careu, Alexe îl faultează: 
11 ni. Libardi execută Și... 
1—0 pentru Jiul. Peste 10 
minute, în urma unei cioc
niri între cei doi Ionești ai 
Petrolului, Jiul ratează o 
nouă ocazie. Pînă la pauză, 
mingile înalte trimise de la 
o echipă la alta îmi dau pri
lejul să admir peisajele din 
jur. Claritatea paselor lui 
Octavian Popescu, Libardi, 
Iuhas sînt rarități într-o gră
madă de greșeli. Ultimul mi
nut al reprizei aduce golul 
al doilea î centrare Mihai, 
Octavian Popescu îi servește 
magistral cu capul o minge 
lui Covaci care, de Ia 6 
înscrie : 2—0.

Repriza a doua rămîne 
același anonimat. Abia
min. 60 o fază mai demnă 
de notat i Grozea trece de 
Stocker, dar ratează trăgînd 
in Zamfir. în min. 71, Co
vaci șutează puternic și lo- 
nescu scoate în corner prin
tr-un reflex rar întîlnit. 
Altceva nu am ce să mai 
notez. O singură speranță lâ 
orizont: fluierul final. Care 
a și venit — salvator...

Drago; COJOCARU

m, ■

in 
în



ION ȚIRIAC-VICTORIOS
In turneul de la Cannes

In Sinaia: Tiriac—Metreveli
CANNES, 24 (prin telefon), 

în palmaresul maestrului 
emerit al «portului Ion Ti
riac, fostul campion de tenis 
al României, este trecută a- 
cum și o victorie în turneele 
de pe Coasta de Azur. Ți- 
riac l-a învins fără drept de 
apel pe cunoscutul tenisman 
sovietic A. Metreveli, în fi
nala de la Cannes i 6—1, 
6—3. Jucătorul român a avut 
inițiativa de la începutul 
partidei, l-a dominat pe ad
versar cu serviciile sale pu
ternice, venind foarte decis 
la fileu. Metreveli, care fu
sese în dificultate și în pre
cedentul joc (Năstase a avut 
două mecibaluri în semifi
nala pierdută Ia limită), a 
fost de data aceasta com
plet depășit.

A doua prezență româ
nească în finalele turneului 
internațional de tenis de la 
Cannes a fost cea a cuplu
lui Ion Tiriac—Ilie Năstase, 
în ultimul joc al probei de 
dublu masculin. De data

aceasta, victoria a revenit re
prezentanților U.R.S.S., pe
rechea Aleksandr Metreveli— 
Serghei Lihaciov. Românii 
au fost handicapați de obo
seala lui Năstase, care s-a

6-1, 6-5!
resimțit mai mult decît Me
treveli după cele 2 ore și 
jumătate ale semifinalei din 
ajun. Năstase nu l-a secon
dat cu destul aplomb pe Ti
riac și astfel, în setul de
cisiv, sovieticii au reușit să 
se impună în prelungiri î 
4—6, 6—4, 5—7.

încă un rezultat din finale, 
la simplu feminin! Roberta 
Beltrame (Italia) — Helen 
Gourlay (Australia) 6—2, 
6—4. In semifinalele de du
blu mixt, Ilie Năstase și ju
ca toarea engleză I. Cong
don, întîlnesc cuplul Bel
trame—Gasiorek.

Viitoarea apariție a tenis- 
manilor români Ion Tiriac și 
Ilie Năstase va fi la Roma, 
la turneul organizat de clu
bul italian T.C. Bariolli. Un 
alt grup de sportivi români 
— compus din Petre Măr- 
mureanu, Sever Dron și Du
mitru Viziru — urmează să 
participe la turneul interna
țional de tenis de la Mentori 
(Franța).

LUPTA PENTRU PRIMUL LOC
SE MENȚINE STRINSA

din pag. 1)(Urmare

și avantaj pozițional.

1. e4 e5 2. Cf3 
a6 4. Na4 d6 5.

11. D:d4 Cf6 12. 
a4 0—0 14. a:b5 
b4 16. Cd5 C:d5
18. Dc4 Db5

^internaționala

de timp, Troianescu s-a an
gajat totuși cu curaj în lupta 
tactică, încercînd ș,ă obțină 
contrașanse. Bilek a jucat 
însă foarte exact și în poziția 
de întrerupere are pe lîngă 
o suficientă compensație ma
terială (2 pioni pentru cali
tate)

19.
21.
23 

2b.
ȘÎ

CLASAMENTUL

urma acestor rezultate, 
fruntea
runda

După un important examen internațional 
al jucătorilor noștri de tenis de masă
Desfășurat la Moscova (între 

16—20 martie), concursul de tenis 
de masă a reunit jucători cu
noscut! din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Suedia, U.R.S.S. și 
România. Competiția a constitu
it și o utilă verificare interna
țională înaintea campionatelor 
europene de la Lyon.

noastră masculină s-a 
locul Ut. învingînd 
scor (5—1) echipele 

U.R.S.S. (juniori), ce- 
primei reprezentative

.nația 
clasat pe 
cu același 
R.D.G. și 
dînd însă .._____ ___  . _
a tării gazdă <4—5), Giurgiucă și 
Covaci obținînd însă cîte două 
victorii la Sarkojan și Ramazaș- 
vili.

La individuale, evoluția lui Do
rin Giurgiucă era așteptată cu 
interes, el deținînd numeroase 
succese în fața celor mai buni 
jucători sovietici, inclusiv Gomos
kov. In cele din 
Giurgiucă a 
mulțumească 
do spectator, 
vil sovietici 
își disputau 
nala. Pentru ________ _
bloul de s,16“, Giurgiucă era con
siderat favorit principal în gru
pa sa de cinci jucători. El a su
ferit însă o înfrîngere la Var
danian (U.R.S.S.) cu 2—0, apoi 
și o a doua, la Stein (R.D.G.) cu 
2—1. Jucătorul nostru a acționat 
nervos, nesigur și total neinspi
rat. Ar fi de dorit ca îndrăznea
la și optimismul pe care le ar
borează deseori Giurgiucă, să 
fie, pe viitor, trăsături pozitive 
și nu negative, așa cum s-a în- 
tîmplat în ultima vreme.

Tiberiu Covaci, singurul nos
tru jucător calificat din cadrul 
grupelor, a luptat cu ardoare și 

la valoarea lui, 
și con- 
un om

urmă însă, 
fost nevoit să se 
doar cu calitatea 
în timp ce sporti

vi cei cehoslovaci 
semifinalele și fi- 
calificarea pe ta-

s-a comportat 
demonstrind că stilul 
stanța lui îl fac deseori 
util echipei.

Adalbert Rethl, încă 
.în atacurile decisive șl 
luarea efectelor, trebuie 
îmbunătățească substanțial jocul, 
pentru a putea fl în stare să-șl 
aducă aportul așteptat în cadrul 
selecționatei. Victoriile lui asu
pra lui Vater, Lenke. Eglitls, 
Oszrowski șl Padells și înfrfnge- 
rile la Ramazașvili. Gomoskov, 
Rubaskin și Sarkojan oferă un 
bilanț neconeludent.

La fete, ținînd seama de com
pania selectă (primele garnituri 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei. R.D. 
Germane șl Suediei) nu am pu-

tut emite pretenții prea mari ia 
tinerele noastre Carmen Crișan 
și Viorica Ivan. Dar nici nu se 
poate trece cu vederea faptul că 
Ivan și Crișan au prestat un joc 
slab, în comparație cu actualele 
progrese înregistrate de elemente 
de aceeași vîrstă din alte țări. 
Ivan, timidă, n-a avut forță și 
viteză în loviturile ofensive, iar 
Crișan, de cînd s-a reîntors la 
Oradea. în ciuda eforturilor de
puse, joacă ceva mai slab ca în 
sezonul trecut. Deocamdată nu 
putem conta pe un aport sub
stanțial din partea celor două 
tinere in echipa națională, spe
ranțele noastre rezumîndu-se tot 
la Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca.

Cit despre adversare, Zoia Rud- 
nova are toate motivele să se 
numere printre pretendentele 
principale la titlul european. In 
schimb, Svetlana Grinberg con
tinuă să fie inconstantă și emo
tivă. ceea ce este un mare han
dicap în lupta pentru supremația 
continentală. Celelalte jucătoare 
sovietice mi-au plăcut mult. Va
loarea tinerelor se apropie ver
tiginos și în grup de fruntașe.

Reprezentantele R.D. Germane, 
Gabriele Geissler (a pierdut la 
Eremenko și Neidert) și Doris 
I-lovestadt (învinsă de Neidert, 
Iohansson. Eremenko) mi s-au pă
rut în declin de formă, deși 
fără ca să diminuez din meri
tele învingătoarelor lor, în evi
dent progres.

Cehoslovacele Marta Luzova șl 
Ilona Vostova au avut o evolu
ție bună, ele 
parte șanse 
rioare.

In sfîrșit.
diul

— Gomoskov 3—1, simplu femei: 
Rudnova — Luzova 3—2, dublu 
femei : Rudnova, Grinberg — Ltt- 
zova, Vostova 3—1, dublu 
bărbați : Amelin, Gomoskov — 
Stanek. Miko 3—1. dublu mixt : 
Luzova, Miko Golubkova.
Strelnikov 3—0.

Spaniolă): 
Ce6 3. Nb5 
d4 b5 6. Nb3 C:d4 7. C:d4e:d4 
8. Nd5 Tb8 9. Nc6+ Nd7 10 
N:d7+ D:d7 
0—0 Ne7 13. 
a:b5 15. Cc3 
17. e:d5 Nf6
D:c7 D:d5 20. Nf4 TfcS 
D:d6 D:d6 22. N:d6 Tb6 
Tfdl N:b2 24. Tabl Na3 
Td2 ? T:d6 ! 26. T:d6 b3 ! 
albul a cedat.

în partida cu Tringov, cam
pionul nostru Florin Gheoi- 
ghiu a obținut avantaj din 
deschidere, dar se pare că la 
un anumit moment a jucat 
inexact permițînd adversara 
lui să simplifice 
egaleze : remiză 
a 30-a.

O luptă 
în partida 
Troianescu. 
maghiar, angajat în întrece
rea pentru primul loc, a de
pus toate eforturile pentru a 
cîștiga. într-o poziție compli
cată în jocul de mijloc, el 
a sacrificat o calitate (turn 
pentru cal) obținînd o puter
nică inițiativă. Fiind în criză

jocul și să
la mutarea

grea a 
dintre 
Marele

avut loc 
Bilek și 
maestru

In 
în 
după 
să se afle 
7Vs p. (31/2 _ 
de B. Parma 61/» — 3>/2> I. 
Bilek 6 —3 (1 întreruptă), F. 
Gheorghiu și V. Jansa 6 —4, 
H. Liebert 5>/2 —4‘/2, O 
Troianescu 5 —5 (1 între
ruptă), D. Drimer, C. Rado
vici și G. Tringov 5 —5, Th 
Ghițescu 4 —6, V. Ciocîltea 
3 —7, Wade >/3 —9‘/2.

Astăzi după-amiază con
cursul continuă la ora 16,30 
în Aula Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie cu 
runda a 12-a în cadrul că
reia se vor disputa, între al
tele, partidele Parma—Gheor
ghiu, Jansa—Ghipslis și Ghi
țescu—Bilek.

clasamentului 
a 11-a continuă 
A. Ghipslis eu 
pierdute) urmat

lată startul in cursa de automobilism de la Sebring (Flo
rida, S.V.A.) ciștigată sîmbătă de perechea Hans Hermann 
(R. F. a Germaniei) și Jo Seiffert (Elveția), pe o mașină pro
totip Porsche. După cum se vede, întrecerea a început cu un 
„sprint" al piloților, care iau cu asalt mașinile lor

Telefoto i U.P.I.-Agerpres.

Șase titluri din opt
au revenit atleților români

(Urmare din pag. 1)

păstrînd pe mai de- 
pentru locuri supe-

nesigur 
la pre- 

sâ-și

vorbirtd despre sta- 
de pregătire a echipelor 

noastre, vor mal exista posibili
tăți pentru unele constatări : 
miercuri, la Cluj, cu ocazia se
mifinalei ..C.C.E.“, C.S.M.—Slavia 
Praga, și la sfîrșitul săptămînii, 
în sala Floreasca, unde vor a- 
vea loc finalele 
Individuale ale 
va 
de 
lie 
la

unde vor 
campionatelor 

României. Apoi» 
urma un progran? centralizat 
antrenament pînă la 15 aprt- 
eînd loturile se vor deplasa 

Lyon.
Ella CONSTANTINESCU 

antrenor federal

Duel

4

între atacantul Milller (Bayein Miinchen) și fundașul 
schweig) in meciul disputat în etapa de ieri 
chenezi cu 3—0.

Grzyb (Eintracht Braun- 
a campionatului vest-german și cîștigat de miln- 

Telefoto : U.P.I.-Agerpres.

Rezultatele finalelor probelor 
Individuale ale turneului de la 
Moscova : simplu băieți : Amelin FOTBAL PE GLOB

Trimisul nostru special la Pleven. HRISTACHE NAUM, transmite: MILAN SPRINTEAZĂ

Rutierii polonezi au dominat 
cursa pe circuit

PLEVEN, 24 (prin telefon). 
78 de alergători din Bulgaria, 
Iugoslavia, Polonia și Româ
nia — cicliști ce se pregătesc 
asiduu pentru marile starturi 
rutiere ale sezonului sportiv 
1968 — au fost prezenți du
minică dimineață la tradițio
nala cursă pe circuit de la 
Pleven.

Cei care au dominat cate
goric această primă întrecere 
(din cele trei programate la 
Pleven) au fost cicliștii po
lonezi. Nici nu este de mi
rare. Cîștigători pe echipe a 
celei de-a XX-a ediții a 
„Cursei Păcii", rutierii polo-

(Urmare din pag. 1)
al 
eu

După pauză, un șut sec 
lui Gruia anunță, o dată 
schimbarea de scor, un joc mal 
calm, mai bine orientat spre 
ofensivă decît cel practicat de 
handbaliștii noștri tn prima 
parte a meciului. Oaspeții in
tuiesc parcă primejdia și în
cearcă să stopeze ofensiva lan
sată de Iacob. Oțelea, Popescu, 
Gruia și Goran prin durități 
repetate. Goran și Popescu sînt 
faultați grosolan și Gruia trans
formă cele două lovituri de la 
7 m (min. 32 și 34). Nu însă 
și pe cea de a treia (min. 37) 1 
încurajați frenetic de suporteri, 
jucătorii de la Steaua dezlăn
țuie un adevărat tir la poarta 
lui Legien. Și, de la 9—7 se a- 
junge rapid la 13—7 (min. 46). 
Jocul — și pină atunci de mare 
încordare, de uzură — continuă 
într-un ritm extraordinar, de
venind pe alocuri chiar dra
matic, deși este evident că oas
peții nu mai pot reface han
dicapul. Scor final : 16—12
(6-6).

Brigada de arbitri 
ționali : JACK RODIL 
marca). V. Pelenghian 
Popescu (România) a 
oorect și autoritar.

STEAUA : Dincă — Iacob
(2), Marinescu (1), Cristian, 
Popescu (2). Gruia (6), Oțelea 
(4). Goran (1), Roșescu.

DYNAMO BERLIN : Legien 
— Zimmermann (1), Petzolt (4), 
Senger (3), Wiirtig (3), Hilde
brandt, Maissner, Zeitler (1). 
Zielke, Rost.

Și acum : FINALA...

interna- 
(Dane- 
și Gh. 
condus

• în deschidere, finala „Cu
pei Ion Creangă" : Liceul 32 — 
Liceul 13 (f) 21—20 ; Liceul 13 
— Liceul 23 (b) 20—9.

nezi, contează actualmente 
printre cei mai buni amatori 
din lume.

Numeroasa noastră delega
ție (am prezentat 13 rutieri) 
s-a comportat mai bine de 
cit în anii trecuți. în afară de 
Ion Rădăcină, care i-a dat bici
cleta luiVasile Tudor— cînd 
acesta a avut o defecțiune 
mecanică — restul au termi
nat cursa cu primul pluton. 
Vasile Tudor, la primul spript 
s-a intercalat printre polo
nezi, smulgîndu-le locul III și 
cele două puncte afectate. 
Datorită lor, el are locul 12 
în clasamentul general al 
cursei, adică mai bine cu un 
Ioc decît Ștefan Suciu, 
care în ultimele ture ale 
cursei a luat parte la o eva
dare. în acțiunea aceasta 
se aflau însă și 6 polonezi, 
așa că speranțele într-o par
ticipare la sprint i-au fost de 
Ia început spulberate mai pu
țin bătăiosului Suciu.

Antrenorul Nicolae Voicu 
— fără a fi îneîntat — nu 
este nemulțumit. Lotul nos
tru a fost chiar mai activ de- 
clt cel al bulgarilor (deși gaz
dele aveau de trei ori mai 
rnulți alergători) și fără dis
cuție mult mai bine pregătit 
decît al iugoslavilor. Echipa 
României, cu două-trei ex
cepții, a fost alcătuită din ti
neri debufanți, așa că într-un 
fel era de presupus că nu va 
putea contracara acțiunile ex- 
perimentaților rutieri polo
nezi, mai ales într-o cursă pe 
circuit. Mîine după-amiază, la 
întrecerea de fond, avem însă 
pretenția să-i vedem printre 
fruntași.

Cursa s-a desfășurat pe un 
circuit de 6 km, pe care aler
gătorii l-au acoperit de 15 ori, 
însumind 90 km de alergare. 
Clasament final : 1. Forma 
(Polonia) 26 p, 2. Magiera (Po
lonia) 23 p, 3. Czehowski (Po
lonia) 20 p, .... 12. V. Tudor 
(România) 2 p, 13. Șt. Suciu 
(România), ... 15. Gh. Ciumeti 
(România), 16. Șt. Cernea (Ro
mânia), 17. Cr. Tudoran (Ro
mânia) ... 20. C. Ciocan (Ro
mânia), 21. Em. Rusu (Ro
mânia), ... 24. D. Nemțeanu 
(România), ... 26. C. Grigore 
(România), 27. L. Zanoni (Ro
mânia), 28. V. Selejan (Ro
mânia) ... 32. Al. Sofronie 
(România).

Astăzi după-amiază are loc 
cursa de fond pe ruta Ple
ven — Nicopole — Pleven, 120 
km.

SPRE TITLU
Cu cinci etape înainte de în

cheierea campionatului italian 
de fotbal, Milan e-a distanțat 
la 8 puncte de terțetul urmă
ritor : Varese, Torino și Napoli. 
Elevii lui Nereo Roeco au obți
nut o nouă victorie în depla
sare, la Bergamo, unde au în
trecut pe Atalanta cu 3—0, prin 
golurile înscrise de Prati (2) și 
Sormani. în celelalte partide 
mai importante ale etapei s-au 
înregistrat cîteva rezultate mai 
puțin scontate. Astfel, Roma a 
dispus de Cagliari cu 2—1 (au
torii golurilor: Taccola și Jair, 
respectiv Boninsegna) pe tere
nul acesteia din urmă. Surprin
zătoare sînt și victoriile obți
nute în deplasare de Varese la 
Brescia (scor : 1—0 — autogol 
al lui Tomasini) și de Napoli 
la Mantova cu 1—0 (golul a 
fost marcat de Bosdavesi). La 
Genova, penultima clasată, 
Spăl, a fost întrecută de Samp- 
dorla cu 1—0 (a înscris Fran- 
cesconi) și astfel sentința de 
retrogradare a ferrarezilor pare 
să fie definitivă. Cea mai inte
resantă partidă a etapei
desfășurat la Bologna, între 
formația locală și echipa lui 
Fabbri. Torino. Bologna a ter
minat învingătoare cu 2—0, 
prin golurile realizate de Turra 
și Pace în primul sfert de oră. 
După marcarea celor două 
puncte, gazdele au încetinit rit
mul. desfășurînd un joc de 
temporizare. Torinezii au încer
cat să răstoarne rezultatul, dar 
posibilitățile lor modeste nu 
le-au permis nici măcar să re
ducă din handicap. Pe San 
Siro, Internazionale a dispus

s-a

MOTOCROSIȘTI
ROMÂNI

PESTE HOTARE
Maeștrii sportului OVIDIU 

PUIU și EUGEN KERES- 
TEȘ au fost invitați de fo
rul de specialitate din 
Franța pentru a participa 
Ia un șir de 
internaționale. în 
zilei de azi, ei vor pleca la 
Geneva și de acolo împreu
nă cu secretarul general 
al F.E.M., Georgiu Mormo- 
cea, își vor continua dru
mul pînă în localitatea 
Chateau du Loire unde, la 
31 martie, vor lua startul 
în primul concurs la clasa 
500 cmc, avînd ca parte
neri de întrecere motocro- 
siști de talie continentală 
din Elveția, R F. a Ger
maniei, Suedia, Anglia, 
Belgia. Danemarca, Olanda 
si, bineînțeles. Franța.

concursuri 
cursul

Tiparul: L P. .Informația", sir. Brezolanu 23—25.

cu 3—1, Domai- 
și D’Amato, res-

de Fiorentina 
ghini, Mazzola 
pectiv Maraschi fiind autorii 
golurilor. Juciînd pe teren pro
priu, Juventus a dispus de La- 
nerossi Vicenza cu 1—0.

După 25 de etape, în clasa
ment conduce formația Milan 
cu 38 p., urmată de Torino, Na
poli și Varese cu cîte 30 p., 
Internazionale 29 p. ©te. în cla
samentul golgeterilor conduce 
tînărul atacanat central al lui 
Milan. Prati.

Cesare TRENTINI

pe
45

43

primul loc 
p, urmată 

45 p, Man- 
p, Liver-

se desfășoară

Etapa de sîmbătă a campio
natului englez a programat mai 
multe derbiuri, intre care două 
londoneze. Poate cea mai im
portantă victorie în această e- 
tapă este cea realizată de Ar
senal, care a învins cu 3—1 pe 
Fulham. Arsenal nu mai obți
nuse o victorie; de trei luni..; 
Intr-un alt meci important pro
gramat la Londra. Chelsea a 
dispus ou 1—0 de West Ham, 
printr-un gol înscris în min. 5 
de Osgood. Leeds United a 
cîștigat în fața formației Man
chester City (2—0), iar Man
chester United a învins la scor

(3—0) pe Nottingham, Alte re
zultate : Burnley — Southamp
ton 2—0, Everton — Newcastle 
1—0, West Bromwich — Leices
ter City 3—2, Liverpool — 
Sheffield Wednesday 2—1, Sun
derland — Coventry City 1—1, 
Tottenham — Stoke City 3—0, 
Sheffield United — Wolver
hampton 3—1.

Cu un joc mai puțin, Man
chester a trecut 
în dasament cu 
de Leeds United 
Chester City — 
pool — 43 p.

® La Bogota
un turneu preolimpic de. fotbal 
pentru calificarea în finala de 
la Ciudad de Mexico. Iată re
zultatele înregistrate în prima 
zi : Uruguay — Ecuador 2—0 
(1—0) ; Paraguay — Chile 1—0 
(1—0) ; Columbia — Peru 2—1 
(1-0).

* Pich, managerul echipei 
de fotbal a Braziliei, a anunțat 
federația iugoslavă că fotbaliș
tii brazilieni vor evolua în Iu
goslavia în perioada 16—30 
iunie, așa cum în prealabil se 
stabilise. Managerul a comuni
cat că echipa Braziliei va juca 
în R.F. a Germaniei, Polonia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia și 
Portugalia.

lici înclina balanța prono
sticurilor spre o victorie iu
goslavă. Și totuși, după pri
mul tur, campioana euro
peană era doar pe poziția a 
5-a, devansată cu vreo 40 m 
de trio-ul Gabor—Bucur—Da- 
nailova. Pînă la sfîrșitul 
cursei nu s-a petrecut decît 
o singură schimbare. Vera 
Nikolici a mai pierdut două 
locuri, iar concurentele din 
față au sosit în ordinea de 
mai sus, Viorica Gabor sprin- 
tînd puternic pe ultimii 
100 m.

Clasament (2000 m): 1. V. 
GABOR (R) 7:28,2, 2. E. Bucur 
(R) 7:35,2, 3. K. Danailova (B) 
7:36,4, 4. D. Rajher (I) 7:47,0, 
5. D. Panteleeva (B) 7:47,2, 6. 
V. Amzina (B) 7:49,0... 9. I. 
Szakaes (R) 8:04,6, 10. A. Ha- 
rea (R) 8:13,4; echipe: 1.
ROMANIA 12 p, 2. Bulgaria 
14 p, 3. Iugoslavia 21 p.

Lupan (R) 13:00,8, 3. P. Svet 
(I) 13:09,0, 4. P. lordanov 
(B) 13:11,4, 5. M. Tomici 
13:15,6, 6. P. Maximovici 
13:18,0...
13:30,0, 
13:31,0...
13:38,0, 
13:43,0;
22 p, 2. România 22 p, 3. Bul
garia 37 p, 4. Grecia 55 p, 
5. Turcia 74 p.

9.
10.
17.

18.
echipe 1

H. 
M. 
Al. 
H.

(« 
(I) 

(R) 
(R) 
(R) 
(R>

Mattes 
Ionescu 
Neg eseu
Bercea

1. Iugoslavia

,,CURSA AȘILOR"

ȘI JUNIORII REUȘESC 
„DUBLUL"

Cursa juniorilor a trezit 
speranțele gazdelor, pentru 
că după primii 1 000 m în 
frunte se afla concurentul 
ture Camer. Frenetic încura
jat de public, el n-a reușit 
însă să mențină nici ritmul 
și nici locul, fiind depășit 
de un pluton masiv, în care 
au conlucrat admirabil Ion 
Dima și Petre Lupan. Ei s-au 
menajat pe prima jumătate 
a cursei, apoi, în continuare, 
au controlat permanent în
trecerea, au declanșat atacul 
decisiv și au trecut, în a- 
ceastă ordine, linia de sosire, 
consemnînd în puternicele a- 
plauze ale publicului a treia 
victorie individuală româ
nească. Locul I pe echipe a 
fost decis printr-o clauză re
gulamentară. Iugoslavia 
România acumulaseră 
lași număr de puncte,
cel de al patrulea echipier 
iugoslav S-a clasat mai bine 
decît corespondentul său din 
echipa română.

Rezultate tehnice (4 000 m): 
1. I. DIMA (E) 12:34,0, 2. P.

Așteptată cu cel mai mare 
Interes, întrecerea seniorilor 
a prilejuit cea mai frumoasă 
luptă, și, cum arătam mai 
sus, o mare deziluzie gazde
lor. Pe traseul greu, Dalki- 
liț nu și-a putut efectua pla
nul tactic, acela de a pleca 
„tare" — cum are el obi
ceiul — și a trebuit să ră- 
mînă în pluton. în grupul 
din față s-a instalat în frunte 
bulgarul Jelev, secondat în 
deaproape (și controlat) de 
Mustață, Rusnac, Cioca, Dal- 
kiliț și Zuntar. în această 
ordine s-a mers cea mai 
mare parte a cursei, schim- 
bîndu-se doar prin rotație 
cel de al doilea clasat, 
fiindcă Jelev nu vroia să pă
răsească conducerea. Pe ul
tima parte a cursei, secundul 
său devenise dîrzul nostru 
alergător Ilie Cioca. Din pă
cate, el n-a avut îndrăzneala 
să-l atace pe Jelev și, în- 
tr-un moment de neatenție, 
i-a permis să se desprindă. 
Ceea ce a fost decisiv.

Rezultate tehnice 
— trei ture): 1. S. 
2. I. Cioca (R), 3. 
(R), 4. N. Mustață 
Dalkiliț (T), 6. D.
(I)... 12. N. Ioan (R)... 
Iordache (R)... 25. O Lupu 
(R); echipe: 1. ROMANIA 
21 p, 2. Iugoslavia 34 p, 3. 
Bulgaria 35 p.

Clasamentul medaliilor este 
următorul: 1. ROMANIA
(6 aur + 4 argint + 1 bronz),
2. Iugoslavia (1
3. Bulgaria (1 +

Alte amănunte 
moșul succes de 
în ziarul nostru de mîine.

(10 000 m 
Jelev (B), 
I. Rusnac 
(R), 5. M.

Zuntar 
14. I.

Și 
ace- 
dar

+ 3 + 3), 
1 + 4).
despre fru- 
la Istanbul,

Prima victorie a lui J. C. Killy 
în concursurile de schi din America

Nancy Greene continuă seria succeselor
NEW YORK, 24 — Pe pif

tiile de la Sun Valley (Idaho) 
au continuat întrecerile con
cursului internațional de schi 
contînd pentru „Meciul . celor 
5 națiuni". S-a disputat proba 
de slalom special. La mascu
lin, victoria a revenit triplu
lui campion olimpic de la 
Grenoble, francezul Jean Clau
de Killy, care a realizat în 
cele două manșe rezultatul 
total de 110,91. Au urmat în 
clasament Alfred Matt (Aus
tria) — 111,57 și Rick Chaffe 
(S.U.A.) —112,51. Karl Schranz 
(Austria) s-a clasat pe locul

4 cu 112,94. La feminin, con- 
firmind excelenta formă în 
care se află, canadiana Nancy 
Greene, campioană olimpică, 
a cîștigat fără emoții, lăsînd 
în urmă 
(Austria), 
(Franța), Olga Pali (Austria) 
etc.

în clasamentul pe țări, la 
masculin conduce Austria cu 
161 puncte, urmată de Franța 
151 puncte și Elveția 79 
puncte. La feminin, pe primul 
loc se află — la egalitate — 
Canada și Austria, cu cîte 30 
puncte.

pe Gertrud Gabi 
Marielle Goitschel

runda a 11-a a tur-

^telex-radio-telefo.
In
neului internațional feminin 
de șah de la Belgrad, șahi sta 
româncă Alexandra Nicolau 
a remizat cu Konarkowska. 
Alte rezultate : Gaprindaș- 
vili—Markovici 1—0 ; Bilek— 
Stadler întreruptă-; Jifko- 
vici— K. Jovanovici remiză; 
Radzikowska — Heemskerk 
întreruptă.

în clasament conduce Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) cu 9 
puncte, urmată de Nicolau 
(România) — 8 puncte, Li- 
liak (Iugoslavia) — 7>/2

natație a stabilit ca la con
cursul internațional de sări
turi de la trambulină, pro
gramat în zilele de 30 și 31 
martie la Cluj, să participe 
3 sportivi: Norbert Huda, 
Manfred von Bauer și Ange
lika Ruschig, care au fost se
lecționați în urma unui con
curs de verificare.

La Milano, în piscina Cozzi 
(33 m), au început întrecerile 
concursului feminin de nata
ție pentru trofeul „Navigli". 
In proba de 100 m spate, vic
toria a
Zdenka Gasparac în 1:10.6, 
urmată

revenit iugoslavei

de Anca 
(România) 1:11,3 
Balla (Ungaria) 1:11,9. Alte 
rezultate mai 
100 «i fluture - 
ner (R.D.G.) 1:08,7 ; 
liber — Elisabeth 
(S.U.A.) 4:48,8 ; 200 m bras — 
Marion Hanse (R.D.G.) 2:50,5 ; 
200 m liber — Gabriele Pert
hes (R.D.G.) 2:18,9.

Andrei 
și Maria

importante : 
Helga Lind- 

400 m 
Morris

Federația vest-germană de

In concursul de atletism în 
aer liber de Ia Santa Barbara 
(California), Caruthers a cîș
tigat înălțimea cu 2,18 m, iar 
M. Mccullogh s-a dovedit cel 
mai rapid pe 120 y.g. — 14,0. 
Woods a terminat pe primul 
loc la greutate cu 18,91 m, 
iar discul a revenit lui Gary 
Carlsen cu 57,61 m. Bob Sea- 
gren a obținut victoria la să
ritura cu prăjina — 5,03 m 
(în ajun, Seagren declarase că 
va sări cel puțin 5,30 m). Cea 
mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba 
de ștafetă 4x100 m, cu rezul
tatul de 39,7 a fost înregis
trată de echipa Universității 
din California (Mccullogh, 
Kuller, Simpson, Miller).

B
Tradiționala competiție 
sărituri cu schiurile de 
trambulină mică pentru „Cupa 
Kongsberg", desfășurată la

Planica (Iugoslavia), a fost 
cîștigată la această ediție de 
austriacul Baldur Preiml cu 
204,5 puncte (săriturile sale 
au măsurat 91 și 83,5 m). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Franz Keller (R. D. Ger
mană) — 197,2 puncte și Pe
ter Erzen (Iugoslavia) — 
196,9 puncte. La trambulina 
mare, campionul cehoslovac 
Jiri Raska a ocupat primul 
loc. săriturile sale măsurînd 
123 și 125 m.
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Competiția internațională de 
schi „Cupa Aleko" a conti
nuat cu desfășurarea slalo
mului uriaș. Primele două 
locuri au fost ocupate de 
schiorii francezi Patrick Rus
sel — 1:25,56 și Georges Co
lombo — 1:27,13
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In semifinalele turneului de 
tenis de Ia Ciudad de Mexico, 
mexicanul Joaquin Loyo a 
obținut o surprinzătoare vic
torie cu 7—5, 6—4 în fața lui 
Arthur Ashe (S.U.A.). în fi
nală, Loyo îl va întîlni pe 
compatriotul său Osuna, care 
l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe 
chilianul Rodriguez.

Echipa de tenis a Japoniei 
s-a calificat pentru finala

grupei A (zona asiatică) a 
„Cupei Davis". în meciul de 
la Tokio, tenismanii japonezi 
conduc cu 3—0 în jocul cu 
Coreea de Sud și nu mai pot 
rata calificarea.

Revista de specialitate „Ring", 
care apare la New York,
a publicat recent 
mentele celor mai
boxeri profesioniști la toate 
categoriile. Campion al lu
mii categoria grea conti
nuă să fie recunoscut, după 
această revistă, Cassius Clay, 
în urma lui sînt treauti în 
ordine Joe Frazier, Jerry 
Quarry, Jimmy Ellis, Ma
nuel Ramos, Thad Spencer, 
Floyd Patersson, Oscar Bo- 
navena, Karl Mildenberg, 
Eduardo Corletti și Buster 
Mathis. La celelalte catego
rii, cei mai buni pugiliști au 
fost desemnați după cum ur
mează : Chionoi (Tailanda)
— muscă; Rose (Australia)
— cocoș ; Winstone (Anglia)
— pană; Ortiz (Porto Rico)
— semiușoară ; Fuji (Japonia)
— ușoară ; Cokes (S.U.A.)
— semimijlocie; Mazzinghi 
(Italia) — mijlocie mică; 
Benvenuti (Italia) — mijlo
cie și Tiger (Nigeria) semi
grea.
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