
&

&

s Redacția și administrația: știr! 
Vasile Conta nr. 16, tel. î 1.10.05, 

.interurban 72 si 286. Telex -J 
i^^sporirombuc. 180. •„ ;.,J

Anul XXIV Nr, 140 £5574)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚI-VĂ1

PLECAREA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER Dinamo Buc.—F.C.

IN FINLANDA
Jiul—Rapid 
,U" Craiova—„U

Steagul roșu — Dinamo
Bacău 2—0 (1—0)

A.S.A. Tg. Mureș—U.T.A.
1—4 (1—3)
1—0 0—0)Petrolul—Progresul

Duminică la amiază a părăsit Capital^, plecînd spre 
Helsinki, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, care, 
însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Măneseu, 
va face o vizită oficială în Finlanda, la invitația guver
nului finlandez.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți 
tovarășii Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Drăghici, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, losif Banc, Mihai Gere, 
Petre Lupu, Manea Măneseu, Gheorghe Gaston Marin, 
membri ai guvernului și alte persoane oficiale.

A fost de față Seppo Olavi Ainamo, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Finlandei la București.

(Agerpres)

CRAIOVA 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Stadio
nul Central. Teren bun, timp 
ideal pentru fotbal. Specta
tori, circa 8 000. Au marcat: 
Marica (min. 24), Ștefănescu 
(min. 33). A arbitrat F. Ni- 
kolov (Bulgaria) a-
jutat la margine de Iile Dră- 
ghici șl C. Petrea. Formațiile: 

ROMANIA: Dumbrean —
Ciugarin, Rădulescu, Cojocaru, 
Niculescu, Cisar, Ștefănescu, 
R. Ionescu, Marica (Moldo
van), Iordănescu, Konețchi.

POLONIA: Skromny —
tvroclawski, Bednarek, Barto- 
sik, Kentlzia, Skorczynski, 
Kopicera, Obarzanowski, Ile- 
risz, Kmiecik, Brozdowski.

Rezultatul ne mulțumește, 
dar jocul practicat ieri de că
tre ambele formații a fost me
diocru. S-a acționat lent, bă- 
trînește, rare au fost fazele 
desfășurate în viteză, cu schim
bări rapide de locuri. Am a- 
vut adesea impresia că asis
tăm la un simplu meci de 
antrenament. Echipa noastră, 
deși a dominat majoritatea

timpului (raport de comere 
15—4) și a ratat numeroase 
ocazii (Iordănescu min. 5, 
Marica min. 23, R. Ionescu 
min. 65 etc.) n-a reușit să 
concretizeze din acțiune decît 
o singură dată, primul gol 
fiind realizat la o lovitură li
beră de la 18 metri, execu
tată magistral de Marica di- 

• rect la vinclu. Mijlocașii, sur
prinși adesea înainte, au ali
mentat insuficient pe înain
tași, iar atacanții s-au de
marcat cu dificultate, trăind, 
mai ales, prin sclipirile 
subtilului, dar lentului Ior
dănescu și prin cursele 
lui R. Ionescu. Cu excepția 
primului gol din repriza în
tâi, o singură fază merită sub
liniată: exasperat de proasta 
așezare a atacanților, Cisar 
„simte" un culoar, pătrunde 
Pe stînga pînă în tușă, de 
unde „scoate" balonul spre 
careul mic. Ștefănescu îl reia 
cu vîrful bocancului și... 2—0. 
Repriza a doua este anostă

în numărul

de azi

RUGBY

Grivița Roșie

Steaua 15-6
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VOLEI
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a diviziei

1. STEAUA
2. F.C. ARGEȘ 
“ FARUL

U" GLUI
DINAMO BACĂU

6. JIUL
„U" CRAIOVA 
PETROLUL
DINAMO BUCUREȘTI 
U.T.A.
RAPID
A.S.A. TG. MUREȘ 
STEAGUL ROȘU 
PROGRESUL '

3.
4.
5.

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

ETAPA
Progresul—„U" Craiova
Rapid—„U" Cluj
Dinamo Bacău—Dinamo Buc.
U.T.A.—Petrolul

de juniori al anului

d’a capo al fine, cu pasg la în- 
tîmplare date cu nemiluita. 
De menționat numai „slalo
mul" lui Iordănescu (min. 60) 
și frumoasa pasă a acestuia 
„printre", irosită de R. Iones
cu, datorită unui dribling în 
plus (min. 65). Cu 5 minute 
înainte de final, într-o at
mosferă de renunțare recipro
că, Iordănescu trage afară un 
penalii acordat la Un henț în 
careu comis de Bednarek. Cît 
despre oaspeți, aceștia au de
plasat o echipă prea tînără 
și prea neexperi«nentată (toți 
jucătorii au fost debutanți în 
reprezentativă), ca să aibă 
vreo pretenție. S-au mișcat 
bine în teren, s-au demarcat 
frumos dar... cam atît!- Re
zultatul, repet, ne mulțumește, 
dar jocul ne-a condus, fără 
voia noastră, la cuvintele unei 
cunoscute tragedii: „A învinge 
făr-opreliști, e-un triumf lip
sit de glorie..."

Ov. IOANIȚOAIA

Pe o vreme splendidă, ci
cliștii și-au disputat ieri 
..Cupa Flacăra". Iată plutonul 
în mișcare, imediat după ce 
starterul l-a dat „cale liberă". 
(Amănunte în pag. a 2-a).

etapa de ieri
A
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Pentru prima oară în activita- ~ 
tea ei, tinăra jucătoare Viorica = 
Ivan s-a calificat în finala cam- = 
pionatului țării — la simplu. = 

(Cronica în pag. a 2-a) =
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Confruntările popicarilor ro
mâni și maghiari au continuat 
ieri, pe arena Voința din Ca
pitală, prin desfășurarea unui 
turneu individual la probele 
clasice’ de 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte bărbați, 
lată clasamentele : feminin — 
1. Irene Szilasi (Ungaria) 440 
p.d., 2. Elena' Trandafir 428 
p.d., 3. Florica Neguțoiu 420 
p.d.. 4. Ținea Balaban 418 p.d., 
5. Gyorgyne Kiss (Ungaria) 
415 p.d., 6. Cornelia Moldovea- 
nu 413 p.d.. 7. Kalmane Nadaș 
(Ungaria) 409 p.d., 8. Ana Mar- 
cu 409 p.d., 9. Crista Szocs 408 

Ionasne Kustan (Un- 
p.d ;masculin — 1. P- 
p.d., 2. I. Micoroiu 

3. Gh. Silvestru 935 
. Rădulescu 932 p.d., 

Măritoiu 930 p.d.,

10.P- d., 
garia) 401
Purje 978
953 . p.d.,
p.d.. 4.' G
5. V. Măritoiu 930 p.d., 6. G.
Varfalvi (Ungaria) 919 p.d., 7.
P. Tosj (Ungaria) 916 p.d., 8. A-
Șucațu 913 p.d,, 9. D.
912 p.d., 10. I. Feltein 
ria) 903 p.d.

Dacă în întâlnirea pe

Kridor 
(Unga-

echipe,

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

31—20
2ă—14
27—18
19—22
22—29
24—19
24—22
18— 17
19— 21
17—16
21—23
19—28
12—22
16—24

22 
21
19
18
18
17
17
17
17
16
16
15
13
12

REZULTATE TEHNICE
Argeș

1—0 (1—0)
2—1 (1—0) 

Cluj
4—1 (1—0)

CLASAMENT
9
9
8
7
9
7
3
8
6
7
7
5
5
3

VIITOARE
Steagul roșu—Steaua
Farul—Jiul
F.G Argeș—A.S.A. Tg. Mureș

n comentariu general 
asupra etapei ?

Ar însemna să for
țăm toate premisele și 
să poposim în absur
dul pur. Pentru că ar 
fi o adevărată aven
tură încercarea de a 
explica :

— victoria netă a arădanilor 
la Tg. Mureș, unde Axente și 
prietenii săi de joacă au înscris 
în 90 de minute o treime din go
lurile realizate în... 16 (!) etape.

— scorul concludent de la Bra
șov, unde „lanterna roșie" a do
jenit-o părintește pe cea mai mo-. 
dernă — zice-se — echipă a cam
pionatului,

— sau. în sfîrșit, caruselul de 
la Craiova, unde învinșii lui 
Dinamo București i-au surclasat 
pe învingătorii aceleiași echipe.

Ieșind, ■ deci, din domeniul 
absurdului duminical, să ne o- 
cupăm puțin de o altă formă 
de absurd : cazul Dobrin. în-

Absurdul
duminical

tr-adevăr, mult discutatul „de
car" piteștean n-a mișcat — a- 
cesta e cuvîntul — în fata fos
tului său coechipier Stoenescu, 
care l-a neutralizat cu mijloacele 
cele mai corecte.

Ce semnificație are, de fapt, 
jocul submediocru al lui Dobrin ?

Foarte simplă. Jucătorii noștri, 
cei mai multi dintre ei, nu su
portă rigorile marcajului strict. 
Dar acest marcaj strict e o rea
litate europeană. Dumitriu s-a 
simțit ca într-o cușcă în fata lui 
Guarneri- (România — Italia 0—1). 

*<teaua a acuzat din plin aspri
mea marcajului Valenciei. Ieri, 
pe Dinamo, jucătorul nr. 1 al 
României a depus armele în fața 
unui fotbalist care a acceptat de 
bună voie o normă de efort în 
sfîrșit internațională pentru a-și 
găsi un loc în echipă.

E foarte posibil ca Dobrin să 
vrea să joace ca Mario Corso, 
adică fără om. într-un asemenea 
caz. însă, trebuie să meriți real
mente această concesie, fiind 
nicăieri și (mai ales) pretutin
deni, așa cum face faimosul său 
model milanez.

Cu ani în urmă, un Manolache 
sau un Dridea au îmbrăcat tri
coul naționalei în primul rînd 
datorită hotărîrii cinstite de a șe 
„bate" în prima linie. Din pă
cate. „marile noastre talente" se 
înalță, cu de la sine putere, pe 
un piedestal din vîrful căruia 
privesc superior eforturile așa- 
zișilor oameni de rînd de tipul 
lui Stoenescu, Jenei, Dragomir 
sau Ghergheli. Și acest lucru 
explică multe.

Adevărul e că în fotbalul nos
tru doar oamenii de rînd. își fac 
datoria. Favoriții Talentului sînt 
convinși că ne onorează prin 
simplul fapt că există.

Singura soluție pare să fie. . . 
transplantul inimii. Un Pîrcălab 
cu o inimă de tip Greavu, un 
Dobrin cu o inimă ă la Nun- 
weiller III, un Dumitriu cu o 
inimă gen Năsturescu ne-ar da 
o mare echipă națională.

Dar poate că există si o altă 
soluție. ..

loan CHIRILA

Luptă surdă pentru balon. Fază din jocul Petrolul — Progresul, 1—0
Foto: TR. GEORGESCU

Ieri, la deschiderea sezonului de călărie

Pe baza hipică din calea Plevnei s-au desfășurat 
ieri primele probe ale sezonului de călărie. Au avut 
loc probe de obstacole-începători, juniori, semimij- 
locie și mijlocie.

Centura „SPORTUL"

I
I
i

I
polarizează interesul challengerilor i

GALAȚI, 31 (prin te
lefon de Ia trimisul 
nostru). — Am fost a- 
seară martorii unei ga
le interesante care ne 
întărește convingerea 
că instituirea centurii 
„Sportul" are darul să 
retrezească gustul pen
tru spectacolul pugilis
tic în orice parte a ță-

rii și cu atît mai mult 
în orașul dunărean din 
care au pornit Toma 
Aurel, Gr. Jelesneac, D. 
Panaitescu-Zigotto, Du
mitru Ciobotaru și al
ții. Aproape două mii 
de oameni s-au în
ghesuit în vechea remi
ză (pe cînd o mare sa
lă de sporturi la Ga-

lăți, egală în demnitate 
cu impresionantele e- 
f orturi urbanistice?). 
Dacă organizatorii ar 
fi avut fericita idee — 
favorizată de o admi
rabilă zi de primăvară 
— de a ține gala în aer
Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

I

DE MUZEU I
i

sportivii români au dobândit 
un dublu succes, în întrecerile 
individuale victoriile au fost, 
împărțite, autorii lor, Irene 
Szilasi și Petre Purje realizînd 
rezultate de valoare mondială. 
Acomodîndu-se (după cum era 
de așteptat) cu pistele de joc, 
oaspeții au opus ieri o mai 
mare rezistență, au acționat cu 
mai multă siguranță, obținând 
rezultate superioare. în aceste 
condiții, cu atit mai merituoasă 
apare comportarea reprezentan
ților noștri, care au 
majoritatea duelurilor, 
din cei șase medaliați 
popicari români.

în concluzie, gîndindu-ne la 
„mondialele" care vor avea loc 
peste două luni în Austria, bi
lanțul întrecerilor de la Bucu
rești ar fi fost rodnic „pentru 
toată lumea", dacă și fetele ar 
fi avut duminică o comportare 
ascendentă sau constantă ca 
cea a băieților.

cîștigat 
cinci 
fiind

Tr. IOANITESCU

Nimic nu poate caracteriza mai bine dirzer.ia challengerilor gălățeni decît acest croșeu de stingă, expediat de 
Alexandru Dumbravă (stingă), pe care Constantin Gruiescu il recepționează in plin

Foto: F. BRANDRUP

n puține probleme ale vieții 
sportive consensul este atît 
de larg ca în aceea privind 
necesitatea creării unui muzeu 
național al sporturilor. Dezide
ratul este vechi. încercările 

izolate, locale, particulare, au subliniat 
posibilitățile și au agravat tonul soli
citărilor. Ceea ce face amatorul pasio
nat losif Sîrbuf la Arad, ceea ce face 
o mină de entuziaști la Brașov, nu pu
tem face pe scară națională cu un în
treg și complex aparat organizatoric ? 

Ideea a luat contur public prin 1955. 
Anul următor s-au dat asigurări că pro
iectul va fi luat în considerație. în 1964 
a început achiziționarea primelor o- 
biecte. în anii ce au urmat s-au alcă
tuit comisii și comitete, s-au întocmit 
concepte tematice, s-au pus oameni pe 
drumuri, s-au bifat liste cu sportivi vîrst- 
nici, donatori potențiali (dintre care unii 
au decedat între timp, anulînd putința 
obținerii unor valori muzeale inestima
bile). în ultimul an s-au întețit pledoa
riile pentru un muzeu național al spor
turilor, cu o risipă de argumente pe 
deplin justificată.

Ce a urmat ? îți vine să plîngi aflînd 
că prima carte românească de gimnas
tică (1869) a venerabilului dascăl arde
lean, strămutat în București, Gheorghe 
Moceanu, zace — supusă degradării — 
într-un dulap prăfuit din fostul sediu 
al Comitetului Olimpic Român de pe 
strada Episcopiei. îți vine să plîngi 
aflînd că soția lui Henri Rang a retras 
de la sediul C.N.E.F.S. medalia olimpică 
de argint a celebrului călăreț român, 
după ce acest obiect de preț a stat 
nefolosit, adică neexpus, multe, multe 
luni de zile. îți vine să plîngi aflînd că 
o seamă de trofee valoroase zac, pier
dute în uitare, prin sertarele unor fede
rații sau, și mai grav, prin podurile 
caselor unor oameni care nici nu le 
cunosc semnificația.

întîrzierea înființării unui muzeu na
țional al sporturilor este justificată de 
factorii responsabili prin cîteva obiecții 
subțiri : formalități birocratice în pro
cedura de achiziționare a pieselor ; lip
sa unui local de depozitare a obiecte
lor ; absența unui sediu adecvat pen
tru deschiderea muzeului (oare în pro
iectele pentru o noua mare sală de 
sporturi în București nu s-ar putea pre
vede și un salon de expoziție ?) ; secția 
de propagandă a C.N.E.F.S., într-o com
ponență restrînsă, nu este în măsură sâ 
rezolve chestiunile în discuție. Și astfel, 
se perpetuează neîngăduit, provocînd 
indignare, stavilele în calea realizării 
unui muzeu de certă utilitate. Dacă va 
continua așa, opoziția la crearea unui 
lăcaș de cultură sportivă va deveni ea 
însăși oiesă de muzeu I

Vocile, pe banca apărării, n-au lipsit. 
Dar de vom fi obligați să „ridicăm 
problema", iarăși și iarăși, să nu se 
mire nimeni dacă, potrivit butadei Eca- 
terinei Oproiu, vom deveni într-o zi 
halterofili fără voie I

I. MITROFAN *
■ J
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Campionatul republican de juniori

La Constanța a luat sfîrșit 
campionatul republican iutii* 
vidual de Juniori la haltere 
cu probe combinate. Conform 
regulamentului, în afara con
cursului propriu-zis de halte
re au fost incluse și trei pro
be de atletism, ale căror re
zultate *— apreciate pe baza 
unei tabele de punctaj —• 
contau de asemenea în clasa* 
mantele finale. După calcula
rea acestor punctaje, iată care 
sînt campionii republicani :

CAT. 52 KG — juniori 
mari : Șt. Laszio (Rapid Ora
dea) 2421 p; juniori mici i Al. 
Salim (C.s.m. Cluj) 1761 p: 
CAT. 58 KG — Juniori marii

A, Parnavelas (Rapid Oradea) 
3188 p; juniori mici: Gh. 
Bercea (Ș.N. Constanța) 2869 
pj CAT. 60 KG —* juniori 
mari: t. Apostol (Progresul 
Buc.) 4228 p; juniori mici: M. 
Fiică (C.S.M. Reșița) 2886 p; 
CAT. 67.5 KG — juniori 
mari: S. Deușan (C.S.M. Cluj) 
3901 p; juniori micii I. Habot 
(Ș.N. Constanța) 3800 p; CAT. 
75 KG — juniori mari: I. 
Schmidt (C.S.M. Reșița) 6595 
p; juniori mici: P. Tudor (Vi
itorul Buc.) 3744 p; CAT. 82,5 
KG — juniori mari: I. Palin* 
kaș (Indagrara Arad) 4202 p; 
Juniori miei: Fi*. Buhri (St. r. 
Brașov) 2966 p; CAT. 90 KG 
— juniori mari: C. PopeScu 
(St. r. Brașov) 4464 p; juniori 
mici: Gh.- Stoicescu (Steaua) 
3197 p; CAT. + 90 KG — 
juniori mari: E. fialaban 
(Steaua) 3366 pj Juniori mici: 
Șt. Mate (St. r. Brașov) 
3606 p.

Maria Alexandru și D. Giurgiucă sînt campioni;
în mijlocul unei indiferențe 

evasitotale, ediția actuală a 
campionatelor republicane In
dividuale de tenis de masă a 
luat sfîrșit ieri dimineața, în 
sala Floreasca. Public puțin, 
iar jocurile s-au situat, în ge
neral, la un slab nivel tehnic. 
Campioni ai țării sînt urmă
torii : MARIA ALEXANDRU 
(simplu femei), DORIN GIUR- 
GIUCA (simplu bărbați), MA
RIA ALEXANDRU-ELEONO- 
HA MIHALCA (dublu femei), 
DORIN GIURGIUCA-RADU 
NEGULESCU (dublu bărbați), 
ELEONORA MIHALCA- 
AfiALBERT RETHI (dublu 
mixt).

De la început trebuie spus 
că titlurile probelor de simplu 
se află în posesia jucătorilor 
categorie cei măi buni: Maria 
Alexandru și Dorin Giurgiu
că. Prima nu a făcut decît să

Eticia chitiră la paralele
Foto: V. BAGEAG

Și au venit) și exercițiile li
ber alese... Duminică dimiheâ* 
ță, îri sala de la „23 August", 
â cântihuat concursul de Verifi
care ă loturilor naționale de 
gimnastică. Din păcate, am 
asistat la accidentarea cam
pioanei țării, Elena Cearnpelea 
(într-o defectuoasă ieșire la 
paralele), participarea ei la Vi
itoarele antrenamente fiind 
deocamdată incertă, precurh și 
lâ O evoluție neconcludentă a 
lui Anton Câdar, lider după 
prima zi, ca urmare a unor 
dureri persistente la coloană.

în general însă, prea puține 
faze de lumină în spectacolul 
cenușiu pe care ni 1-ău oferit 
gimnaștii noștri fruntași în

Lucia Chirifâ
testul care ar fi trebuit să ne 
arate nivelul lor de pregătire 
in acest început de an compe
tițional olimpic, an în care 
sînt programate, de asemenea, 
alte dîteVa importante exame
ne internaționale. Refuzăm să 
credem câ acestea sînt posi
bilitățile gimnaștilor noștri, 
chiar dacă vom fi de acord 
că nivelul lor de măiestrie nu 
este încă cel pe care*l dorim 
de atîția ani.

în întrecerea feminină a 
terminat pg primul 100 mo
desta dar perseverenta Lucia 
Chiriță, șl ea ne dovedește de 
la concurs la concurs că ciști- 
șă in maturitete și fnăiestrie. 
fiind un bun om de echipă. O 
urmează fosta campioană R6- 
didă Apăteanii, Rbzâlia Fiii*

pe primul loc
pescu și Claudia Fandelescu. 
La masculin lupta pentru pri
mele locuri s-a dat intre Ca- 
daf, Tohăneanu și Mihaiuc, 
locul prlfii revenindu-i, mai 
ales pentru buna dispoziție 
manifestată îri ceâ de ă doua 
2i, veteranului Cică Tohănea
nu, urmat de tînărUl și ta
lentatul Mihaiuc, mult prea 
capricios însă.

Rezultate tehnice ia femi
nini exerciții liber alese, să
rituri Apâteanu 9,50; para
lele — Apâte&nU 9,366; birnă 
— Ștefan 0.033; sol — Pande- 
iesCU și Apâteânu 9,30‘ — in
dividual compus ‘— Lucia 
Chiriță 73,164. Rodiea Apă- 
teanu 72,097. Rnzaiia Filipescu 
71,765.

(ei, m.)

invingind pe

Politehnica Galați
Rapid cu 3-0,

-în fruntea serei a 0-a

demonstreze din nou că su
premația autohtonă pe care o 
deține de mulți ani este de 
necontestat. Cît privește pe 
Giurgiucă, acesta — la pri
mul său titlu de campion de 
simplu al României — a con
firmat în sfîrșit că, la fel ca 
și peste hotare, în țară se 
dovedește cel mai bun jucă
tor român. Este necesar a fi 
subliniată și comportarea ti
nerei Viorica Ivan (antre
nor Mircea Popescu) care, 
într-o vervă deosebită, a eli
minat pe rînd din competiție 
pe Carmen Crișan și Eleonora 
Mihalca — ambele evoluînd 
mediocru.

In rest, nu ne putem de
clara mulțumiți de comporta
rea perechii Maria Alexan- 
dru-GiUrgiucă, învinsă, în fi
nală, de un cuplu lipsit de 
formă : Eleonora Mihalca- 
Rethi.

Intr-un cuvînt, un concurs 
de trei zile în care fruntașii 
acestui sport n*au lăsat o im
presie dătătoare de prea mari 
speranțe pentru campionatele 
europene de peste două săp- 
tâmînl de la Lyon. Să vedem 
ce se va mai putea îndrepta 
în acest scurt interval !...

C. COMARNISCHI
Rezultate : simplu femei, 

sferturi de finală: Maria Co- 
iodi—Victoria Babiciuc 3—2 
(17, —17, 15, —16, 11). în se
tul decisiv, Babiciuc a con
dus cu 6—1, apoi, Scorul a 
devenit 13—6 și 19—11 pentru

V. Tudor —
în „Cupa

Tradiționala întrecere ci* 
clistă de fond „Cupa Flacăra0, 
desfășurată ieri dimineața pe 
șoseaua București — Ploiești 
(varianta Buftea), a fost Utilă 
pentru membrii lotului repu
blican de tineret (constituind 
o repetiție generală înaintea 
cursei Bordeaux — Sân Se
bastian), ca și pentru cei din 
afara lotului, pentru care 
cursa a însemnat posibilita
tea de a intra în ritmul cerut 
de sezonul competițional spre 
care înaintăm cu pași repezi. 
VASIL,E TUDOR are — la ple* 
carea în Franța -* ca „porte- 
bonheur" O Victorie în a- 
ceastă dispută la startul că
reia s-au aflat 50 de rutieri 
din București, Ploiești și Giur
giu și care s*a încheiat cu o 
medie orară de 41,7 km.

Pe prima parte, cursa a în
semnat doar o permanentă 
tentativă a fruntașilor de a*i 
sufoca pe out-sideri. Ceea Ce 
n-au reușit deplin în primii 
4o km (ii-toarcerea s*a efec
tuat la km 47) au obținut 15 
km mâi departe, âturici cînd 
pe primul plan au rămas doăr 
15 alergători, ceilalți 35 for* 
mînd vreb 5—6 plutOhâșe răz
lețe. în ultimul act, de frag
mentare a fost sacrificat și 
Cristian Tudoran. „Cei 15“ au 
încercat apoi o nouă selecție, 
dar totul a eșuat. Sprinti.il fi
nal i-a găsit îh formație com
pletă în plin efort și cel oare

Corodi. Viorica Ivan—Carmen | 
Crișan 3—2 (16, 16, —15, —18, |
16) , semifinale: Maria Alexan
dru—Maria Corodi 3—0 (4, 13, I 
10), Viorica Ivan—Eleonora | 
Mihalca 3—2 (17, —19, —18.
16, 16), finala: MARIA I
ALEXANDRU (Progresul | 
București) — Viorica Ivan 
(MTTc. București) 3—1 (12, I
14, —12, 15) ; simplu bărbați, I 
Sferturi de finală : Sîndeanu— 
Covaci 3—2, semifinale : Ne- I 
guleseu—Luchian 3—0 (21, 18, I 
19), Giurgiucă—Sîndeanu 3—1 
(17, —19, 12, 16), finala : DO- I 
RIN GIURGIUCĂ (C.S.M. I 
Cluj)—Radu Negulescu (C.S.M.
Cluj) 1 (16, —20, 18, 17) ; I 
dublu femei, finala : MARIA • 
ALEXANDRU, ELEONORA . 
MIHALCA (Progresul Buc., I 
Voința Arad)—Magdalena Le- • 
sai, Lidia Sălăgeanu (Voința . 
Arad) 3—0 (15, 18. 14) ; dublu I 
bărbați, finala: DORIN GIUR- • 
GIUCĂ, RADU NEGULESCU . 
—Virgil Sîndeanu, Tiberiu I 
Covaci (Progresul Buc., Voin- • 
ța Arad) 3—1 (16, —20, 18, .
17) ; dublu mixt, finala : I
ELEONORA MIHALCA, • 
ADALBERT RETHI (Voința , 
Arad, C.S.M. Cluj)—Maria | 
Alexandru, Dorin Giurgiucă • 
3—1 (9, —16, 14, 18). *

învingător I 
Flacăra" J

I
I

8-a impus fără drept de apel 1 
a fost Vasile Tudor, tatonat 
de colegii Săi de echipă nâ- I 
țlonală și de club Grigore, | 
Rusu și Șt. Suciu. Păcat însă 
că nici de această dâtă Alex. I 
SofrOnie nu și-â putut îflfrîna I 
nervii și a încercat să-1 depă
șească pe Paul Soare (pis- I 
tard!) âgățîndu-se de tricoul I 
acestuia. Arbitrii i-au răpit 
însă și locul 7 pe care-1 ob- I 
ținuse, descalificîndu-1 pe I 
bună dreptate. Poate și clu
bul Dinamo ar trebui să ia I 
unele măsuri cară să-i înffî- I 
neze lui Alex. SofrOnie por
nirile nesportive.

Htlsfaehe NAUM *

CLASAMENTE : — sen!6rl — I
1. VASILE TUDOR (Dinamo) 1 h I 
54:48: 2. C. Grigore (Dinamo), 3. 
Em. Rusu (EHnâmo), 4. șt. suciu I 
(Dinamo), 5. V.. Burlacu (Steaua), g 
6. șt» Cerhea (Stbăuâ) âlți 8 I 
alergători — același timp; ju
niori mari (40 ktn) ~ 1. PETRE I 
TUDORÎCA (DinâniO) lh05:5i; jtl- I 
nidfi iiiial (80 km) — 1. F. Clfi- I 
NEANU (Steaua) 98:33; biciclete 
de tatișffi (6 iiffi) - i. GH. VOt* I 
CULfcSdtj (Steaua) 16:50: Sedii- | 
curse (10 km) «- 1. ANGHEL NI- 
ȚU (Giurgiu).

ÎN DIVIZIA B:

Liderii - învingători
SERIA I SERIA A n-a

Interesul major pentru der
biul seriei a ll-a masculine a 
diviziei A, disputat ieri la Ga
lați între echipele Politehnică 
și Rapid, s-a manifestat și prin 
prezența celor peste 1500 de 
spectatori care au umplut rină 
lâ refuz Sala. Fără să se ri
dice la nivelul scontat. întîlnirea 
â plăcut prin evoluția intere
santă a scorului, mai ales în 
ultimele două seturi. Rapidul 
deși a avut în Drăgan si CoS- 
tinescu doi oameni de bază, a 
cedat in fața replicii hotăriie 
ă studenților, care, cu această 
victorie -3—0 (9, 15, 13) — au 
înscris Rapidului prima înfrîri- 
gere în campionat. De la Po
litehnica s-au impus : Kramer. 
Udiștcanu și Szocs. A arbitrat 
foarte bine V. Chioreanu-Clui. 
(T. Siriopol — coresp.).

FARUL CONSTANȚA—RA
PID (f) 0—3 (6, 13. 2). Farul, 
cu o echipă lipsită de voință și 
la un nivel sub cerințele divi
ziei A. a fost nevoită să încli
ne steagul în fața feroviarelor 
Bun arbitrajpl lui D. Ranghel- 
Ploiești. (E. Dumitrescu — co- 
fesp);

PENICILINA IAȘI—UNIVER
SITATEA CLUJ (f) 3—0 (6, 11. 
13). Clujencele au dat o repli
că viguroasă Penicilinei, pfes- 
t.înd lin joc curat și deschis. 
Meciul a fost. în general, me
diocru. cu multe greșeli ale 
iesenceldr. din rindul cărora s-a 
detașat Demelriu. Corect arbi
trajul lui V. Dimltriu-Bacău 
(I. Diac — coresn.).

C.S.M. SÎtlîU—DRAPELUL 
ROȘU S1B1U (f) 3-1 (11, -10. 
12, 8). Dferbiul sibian a cores
puns din punct de vedere teh* 
nic. cu toate că pe alocuri s-a 
greșit cam mult pentru două 
echipe din divizia A. A arbi
trat foarte bine Mugur Nicolau- 
București. (I. Boțoean—coresp).

C.P.6. — UNIVERSITATEA
CRAIOVA (f) 3-0 (12, 11, 7).
Meciul, de un nivfel tehnic Sa
tisfăcător. s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă dirză, iii care poli- 
grafele. mai bune la preluări 
și la blocaj, au eiștigat pe me
rit. începutul a aparținut inte
gral învingătoarelor, apoi stu
dentele au revenit și aU ega
lat la 12. după care, in final, 
au pierdut. Lă reluare, oaspe* 
tăie au inițiativa, pe care o ce
dează, după 4—1, pierzind clar. 
Mai echilibrat a fost ultimul 
set. nici una din echipă nereil- 
șind să se desprindă decisiv 
în prima parte. Spre efîrșitul 
setului, C.P.B. realizează punct, 
după punct și încheie partida 
în superioritate' evidentă. S-au 
remarcat: CPVaei, lonesteu si 
Vlădeanu (C.P.B.), Marinescu» 
Martinescu și AIbu (Univ.) Ne* 
sigur arbitrajul lui V. Voicu. 
(A. BJ

DIVIZIA B

MASCULIN : A.S.A. Sibiu* 
Cooperatorul Siml. Silv, 3—0. 
Politehnica Cluj-Industria sir- 
rriei C. Turzil 3-1. C.F.R. C!uj- 
Pedagogic Oradea 3—0, înainte

Timișoara-Electroputere Craio
va 3—0, Știința Petroșeni-Pdli- 
tehnica Timișoara 1—3, Lhivcr* 
sltatea București - Progresul 
București 0—3, Politehnica Bra- 
șov*Medicina București 3—1. 
Politehnica Iași-Semănătoârea 
Bite. 3—0, Dacia Bfăila*Cofi- 
Slrucții Buc. 1—3, Progresul 
Sucea va-Pedagogic Tg. Mureș 
3—0, Universitatea Craiovâ*&in- 
ria Arad 3—0, Universitatea 
Timișoara-Creația Brașov 3—0.

FEMININ : Universitatea Ti- 
mișoara-Medicina Cluj 3—0, Șc. 
sp. Oradea-Lic. N. BălcOScU 
Cluj 3—0, Pedagogic Oradeâ- 
Medieina Tg. Mureș 0—3. Să* 
nătatea Arad-Corvinul Deva

mmssw

3—0, Flacăta roșie Buc.-Sănă
tatea Tîrgoviște 3—9, I.C.F.-
Politehiiica Brașov 3—0, Poli
tehnică Galați - tJrilvefsitatea 
București 3—0, Universitatea. 
Iași-Viitorul București 1—3, 
Ceahlăul P. Neamț-Progresul 
București 3—1, Șc. sp. Constan- 
ța-TricolajUl Brașov 3—0, Voin
ța M. Ciuc-Știința Găești 3—2.

„Cupa primăverii" ia motocros
Etapă a doua a „diipei primă

verii”, disputată ieH pe traseul 
de la Paiitelimon, S-a caracteri
zat printr-o ldptă foarte strînsă 
intre principalii pretenderiți la 
trofeu. In absența lui o. Puiu, la 
„500”, metalurgistul E. SEILER 
s-a angajat Într-un duel cu Gh. 
Ion (Steaua) din care motocrosul 
a avut numai de cîștigat. învin
gător în ambele manșe, E. Seiler 
ă ocupat primul loc în clasament 
șl, cnmulind punctele din prima 
etapă, a intrat în posesia „Cupei”. 
Alături de Gh. Ion mai mențio
năm pe brașoveanul I. szasz pen
tru ambiția cu care și-a apărat 
șansele.

La dăăâ 250 Snie CRISTIAN bb* 
VIDS (Metalul) a avut în Șt. I 
Chita (Steâua) uh adversar iftea* I 
mod care ha talohat let titnpiii. ■ 
In manșa a doila însă Stelistiil 
și-a diminuat șansele, âvișd o I 
defecțiune lâ Cutia ftș viteze, I 
Dovids a făcut o cursă foarte • 
hună șl eîștigînd ambele manse 
(deci etapa) și*â coiisolidat. pr'i- I 
ma poziție în clasamentul final | 
ăl „Cupei” pe care a primit-o la 
Sfîrșitul cursei, s-au mal eviden- I 
țiat O. Btephaill (St. r. Brașov), | 
P. Paxino (Steaua) șl Traian ila- 
carie (Metalul).

Luptă acerbă Intre înaintările echipelor Grivița Roșie (in âlb) și Sieâtiă.
Foto 1 M. RADULESCU

ELECTRONICA OBOR — 
METALUL BUCUREȘTI 

2—0 (1—0)

Joc de mare luptă, desfă
șurat în limitele sportivității. 
A cîștigat echipa pare a ratat 
mai puține ocazii. Metalul a 
dominat mare parte din meci, 
dar șuturile înaintașilor săi 
au fost apărate cu mult suc
ces de Szabo. Oborenii au 
dominat doar în ultimele 20 
de minute, jocul lor axîn- 
au-se mai mult pe contraatac. 
Scorul este deschis în rhin. 
12, cînd fundașul Nedelcu 
(Metalul) comite henț în ca
reu și I. Ștefan transformă 
impecabil lovitura de la 11 m. 
Urmează o perioadă de do
minare a Metalului, cînd ău 
ratat Voineâ (mlh. 30), Geor
gescu (min. 34) și alții, perioa
dă în care portarul Szabo 
are posibilitatea să se eviden
țieze. în min. 83, Ion Con
stantin (Electronica Obor) 
inițiază un nou atac pe aripa 
stingă, centrează în careu și 
IJdroaică înscrie din apropie
re. S-au evidențiat: Szabo, 
Szekely, Șerban, Ion Constan
tin (Electronica) și Bălănescu, 
lancu (Metalul). A arbitrat 
bine Nicolae Bârna (Tîrnă- 
veni).

ELECTRONICA OBOR : 
Szabo (min. 76 Ivanovic!) —■ 
Cheran, Szekely, Șerban, Io- 
nescu, Dima, Ciuleanu, Do- 
brescu, Udroaică, I, Ștefan, 
I. Constantin.

METALUL BUCUREȘTI : 
Petre Ion (min. 89 Niculescu) 
— Bălănescu, Viciu (min. 70 
Tudor), Nedelcu, Apostol, 
Chifu, lancu, Vasilescd, Geor
gescu, Voineâ, Pantelimon.

NICOLAE TOKACEK
POIANA CÎMPlNA — 

VICTORIA ROMAN 3—1 
12—0)

Au marcat: Matei (min. 8 
și 50), Iordâche (min. 40), res
pectiv Culnic (min. 76). A ar
bitrat cu scăpări C. MnnuSâ- 
ride — București. (E. Stroie, 
cOresp.).
PORTUL constanta — 
flacAra MORENI 3—1 

(2—0)
Golurile au fost înScriSe de 

Caramân (min. 11 $i min. 45 
din 11 m), Tănase (min. 67) 
pentru Portul, Tomâ (min. 
75) pentru Flacăfâ, Arbitrul 
C. Pop —> București a anulat 
un gol pentru Portul Șl apoi 
a acordat în favoarea acestei 
echipe un penalti. (L. Bruck
ner, coresp,).

CEAHLĂUL p. neamț — 
POLITEHNICA bucurești 

1—0 (1—0)

Unicul gol a fost realizat 
de Olteanu (min. â), Bun ar
bitrajul lui C. firagu — Plo
iești. (H Nemțeanu, coresp.).

POLITEHNICĂ GALAȚI — 
METftOM BRAȘOV ă—0 

(1—0)
Au înscris: Stătescu (min. 

6), Neâgu (mifi. 52) și Adam 
(tnin. 72). A arbitrat foarte 
bine M. Rotaru — iași. 
(T, Siriopol, coresp.)

C.F.R, PAȘCANI — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 1-0 (0—0)

Oaspeții S-ăti apărat supra- 
rmhiprie. Inrcreînd astfel Să 
obțină Uh rezultat de egali
tate. Autorul golului : Con- 
tardo (min. 75). A condus 
bine P. Brătănescu — Su
ceava (C. Enea, coresp.),

POLITEHNICA IAȘI « 
CHIMIA SUCEAVA 1—0 

(0—0)
Studenții au cîștigat prin 

transformarea unui penalti 
de către Deleanu, în min. 56 
Bun arbitrajul lui A. Maco- 
vei — Bacău. (V. Diaconescu, 
coresp.).

cr.AsAMfeNt
1. Politeh. Iași 17 11 3 3 24— 9 252. Electr. Obor 17 7 6 4 30—23 20
3. Ceahlăul P.N. 17 9 2 6 20—15 20
4. Metalul Buc. 17 8 4 5 18—14 20
5. Politeh. Gl. 17 7 4 6 26—22 18
6. CFR Pașcani 17 8 1 8 24—26 17
7. Poiana Cîmp. 17 8 1 8 17—21 17
8. FI. Moreni 17 7 2 8 20—23 16
9. Portul C-ța 17 7 2 8 19—24 16

10. Metrom Bv. 17 6 3 8 17—20 15
11. Chimia Suc. 17 6 3 8 15—19 15
12. Vicț. Roman 17 6 2 9 16—22 14
13. Politeh. Buc. 17 4 5 8 20—19 13
14. Chimia Rm.V. 17 4 4 9 16—25 12

Etkpa viitoare (7 aprilie): Chi
mia Suceava — Chimia Rm. Vîl- 
cea, Flacăra Moreni — Victoria 
Roman, Portul Constanța — Me
talul București, C.F.R. Pașcani — 
Politehnica Iași, Electronica Obor 
— Ceahlăul P. Neamț, Politehnica 
Buc. — Politehnica Galați, Me- 
trom Brașov — Poiană cîtnplha.

Un derbi reușit

transformarea de către Dur
ban a Uftel lovituri de pe* 
deăpsâ : Steaua — Griviță 
Itoșiă DUpă ntltiiâi 4 nil*

in

îtiscris, înscriu tot gazdele: 
6—6 (Țibuleae — dfop-goal în 
triin, 43), 9—6 (îftaeseu — lo
vitură âe pedeapsă la mim

rfCupn primăverii"

Roșii îi revine... La Steaua, 
pe care Scorul final o nedrep
tățește, este evident progresul 
de domeniul concepției de 

adesea ne*â lăsat 
iritii sprinter care 
suta“ s-a terminat

Iubitorii rugbvuitii, destul 
de numeroși de altfel, ăttâși 
ieri în tribunele tefâtidlui diti 
Parcul Copilului, ătît de V.te* 
inea splendidă, eît și de păr* 
speetivele pe care le promi
tea confruntarea GriViță Ro
șie — Steaua, n-au avut ce 
regretă. Fără să fi ătiriș cili* 
mile tehnicității, meciul ă 
coristituit un spectacol spor
tiv plăcut, eu neașteptat flâ 
multe faze frumoase și valo
roase, cu mai rare decît era, 
poate, de așteptat faze „du
re” și cii o evoluție ă scoru- 
ÎUi captivantă. Totidl, îh ge
neral, dar mai ales îh fa/a 
inițială, l-au dat rugbyștii de 
la Steaua, care au deschis 
scorul încă în minutul 3, prin

ftiite, GiUgiUe (ieri iii ri bu* 
hă) reușește Uft drdp-gâăl * 
Steaua — Grivița îtoșie 6—6! 
Militării creează faze incisi
ve, dti pâfticipâteâ ărtibăibr 
rompartimehte, și — în pofi
da unor eșecuri de flriâlM* 
re păr a Mftduțte autori* 
tar ostilitățile. Rutină earn* 
pioniidt își spune însă cuvin- 
tul șl. î i mîrititui 01 iriiiteScU 
reduce din handicap prin 
1: ansfoi inat e.t Unei lovituri 
de pedeapsă, deschizînd o 
„serie” care avea Să ia sfîrșit 
doar cu dOtiă minute înaintea 
fluierului fihal : Steaua — 
Gflvița Roșie 6—3, RoȘ-al* 
baștrii scad ritmul de joc și 
eforturile lor se rezumă la 
faze frumoase, pentru că de

55), 12—6 (Braga — încerca
re îri miri. 57), 15—6 (îrifties- 
eii — drop-goal în hlih, 78).

Referlhdu-ne la evoluția îh 
ânSafhblu a celoi* doiiă for» 
mâții, trebuie să arătăm câ, 
pâtadâxâl, thai multe Câfehța 
âr fi de semnalat lâ învingă
tori, Lâ tâlohaj Gheorghe 
Mircea l-a dominat net pe 
Oiitițiu, perechea de mijlo
cași a părut iieslidatâ, iar 
Mârihâscu, deși se poate spu* 
ne că a jucat bine, a comis 
cîtevâ greșeli care puteau fi 
fatale îh alte împrejurări. în 
ce-1 privește pe marele ab
sent, Demian, abia acum 
he-am putut da seănîa ce pro
cent din succesele Griviței

JOC, dăr 
impresia 
crede câ 
cu Uft metru înainte de firul 
alb. fie asemenea, de semna
lat carențe in privința gaba
ritului înaintării,

Deși unul dintre tușierî mai 
mult La încurcat, arbitrul 
A. Leftineânu â cohdus exce
lent și i se datorează 0 parte 
serioasă din reușita derbiu
lui, ffiâî ales pentru Că â îm
piedicat „concretizări0 serioa
se (și nOdorite) ale tensiunii 
herVoase • uneori puternice,

G. RUSSU-ȘIRIAIMU

Alte rezultate s Dinamo — 
Progresul 21—6 (3—3); Rul
mentul Birlad — Universita
tea Timișoara 11—6 (11—3); 
Agronoiiiia Cluj — Farul Coii- 
stanța 3—3 (0—3); Politehnica 
lași — Știința Petroșeni 9—3 
(6-3).

I
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VAGONUL ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 4—1 (2—0)

ARAD 31, (prin telefon). 
Fotbaliștii de la Vagonul au 
trecut cu bine colocviul pre
mergător examenului pe care-1 
vor susține miercuri la Bucu
rești cu Jiul în cadrul „Cu
pei României”. Ei au întrecut 
cu scorul de 4—1 (2—0) for
mația C. S. M. Reșița. Toate 
golurile, inclusiv cel al oaspe
ților, au fost deosebit de fru
moase. Arădanii au lăsat im
presia că-și menajează fortete 
în vederea partidei cu Jiul. Ei 
au jucat destul de bine ac'Jc- 
nînd cu mai multă Claritate, 
desfăștirînd acțiunile în viteză 
Apărarea a avut unele mo
mente de nesiguranță, dar a 
anihilat cu destul succes în
cercările înaintașilor oasp» ■. 
Golurile au fost realizate 
Dembrovschi (minutele 31. • • 
83) și Stănoaie (min. 35). res
pectiv Foaie (min. 89).

Arbitrul V. Grigorescu (Cra
iova) a condus mulțumitor a- 
ceastă întîlnire.

Gh, Nicolăiță-coresn.

C.S.M. SIBIU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (1—0)

Au înscris: Laufceag (mim 
25) și Sperlosu (min. 53, aute- 
gol). Satisfăcălor arbitrajul tu’. 
Â. Munich — București. (G. 
Topîrceanu, coresp.)

CRlȘUL ORADEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0)

Orădenll au dominat co
pios, însă Harșani, Kun 11 si 
N. Alexandru au ratat multe 
ocazii. Oaspeții au șutat • 
singură dată pe spațiul porții. 
A marcat: Kun I (min. 78). 
A condus bine I. Rentes — 
Baia Mare. (P. Lorincz, ca- 
resp.)
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

A. S. CUGIR 2—0 (0-0)

După un |o<3 confuz, în fi
nalul partidei studenții au 
reușit să înscrie prin Popa- 
nică (min. 75) iși Surdan (min. 
88). în min. 63, Surdan (Poli
tehnica) a ratat un penalti. 
Arbitrului Z. Silaghi — ©râdea 
1 se poate Imputa neacorda- 
rea unui penalti în favoarea 
oaspeților, precum și faptul 
Că nu a eliminat pe Pușcării 
(A. S. Cugir), care a faultat 
grosolan pe Mureșan. (S. Mar- 
ton, coresp.)

INDUSTRIA SÎRMEt C. TUR- 
zii — C.F.R. Cluj i—i (i-l)

Au marcat! Chlorean țmtn. 
36, din llm) pentru Industria 
sîrmei, Roman (min. 16) pen
tru C.F.R. A arbitrat satisfă
cător P. Vamoș — Tg. Mureș. 
(P. Țone, coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
OLIMPIA ORADEA 1—0 (0— 0)

Autorul golului: HumelniCu 
(min. 50). A condus corect 
I. Rus — Tg. Mureș. (S. Albii, 
coresp.). -7

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R.I.R.T. ARAD 2—0 (1-0)

Golurile au fost inȘcrise 
de Fulop în min. 5 și 87. A 
arbitrat cu mici scăpări V. 
Topan — Cluj. (L. Chira. co
resp.).

Clasament

1. Vagonul
Arad 17 11 3 3 27—14 25

2. Crișul 
Oradea 17 9 4 4 21-^12 22

3. Politeh. Tiffl. n 9 2 6 33—23 20
4. C.F.R. Tifn. 11 î 5 5 24—14 19
5. Mln. B. M. 17 7 4 6 18-19 18
6. Gaz metan 

Mediaș 17 7 4 6 20-21 18
7. C.S.M. Sibiu if 6 5 6 23—24 17
8. Met. Huned. 17 6 4 7 14—17 16
9. C.F.R. 

I.R.T. Arad 17 7 1 9 22—23 15
10. A.S. Cuglr 17 7 1 9 15-31 15
11. CSM Reșița 17 5 4 8 15-19 14
12. Olimpia 

Oradea 11 6 2 9 17-27 14
13. lnd. sîrmei 

C. Turzll 17 4 5 8 18—23 13
14. C.F.R. Cluj 17 5 2 10 28—29 12

Etapa viitoare (7 aprilie): C.S.M. 
Reșița — Politehnica Timișoara, 
Minerul Baia Mare — Crișul Ora
dea, C.F.R. I.R.T. Arad — A.S. 
Cuglr, C.F.R. Timișoara — C.F.H. 
Cluj, lnd. sîrmei C. Turzii — Me* 
talul Hunedoara, Olimpia Oradea 
— C.S.M. Sibiu, Gaz metan Me- 
diâș - Văgofiul Arad. •

ÎN DIVIZIA C
SERIA NORD SERIA SUD

Minerul Bihor — Steaua 
roșie Salonta 3—1 (3—0)

Faianța Sighișoara — Meta
lul CopȘa Mică 2—0 (0—0)

Metalul Satu Mare — Unio 
Satu Mare 1—0 (1—0)

Chimica Tîrnăveni — Medi
cină Tg. Mureș- i—0 (0—0)

Soda Ocna Mureș — Meta
lul Aiud 2—0 (0—0)

Medicina Cluj — Unirea Del 
5—0 (1—0)

Victoria Cărei — Minerul
Baia Sprie 7—0 (3—0)

SERIA EST

Textila Buhuși — Șoimii 
Buzău 3—0 (1—0)

Metalul Buzău — Metalul 
Rădăuți 3—0

Minobrad V. fiornei — Uni
rea Focșani 0—0

Gloria Birlad — S.W.T. Ga
lați 3—1 (2—0)

Oțelul Galați — Medicina 
Iași 1—0 (0—0)

Ancora Galați — Feresta 
Fălticeni 1—0 (0—0)

Petrolul Moinești — Gloria
C.F.R, Galați 1—0 (0—0)

Rapid Plopeni — T.U.G, 
București 2—0 (0—0)

Stuful Tulcea — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0)

Flacăra roșie Buc. — Rapid 
C.F. Buc. 0- 0

Progresul Brăila — Electrica 
Constanța 4—0 (1—0)

S.N. Oltenița — Viitorul 
Fieni î—0 (0—0)

Chimia Tr, Măgurele — 
I.M.U. Medgidia 1—2 (1—0)

Dunărea Giurgiu — Metalul 
Tîrgoviște 1—1 (0—1)

SERIA VEST

Victoria Tg. Jiu — Chimia 
Făgăraș 1—0 (0—0)

Progresul Strehaia — Elec- 
troputere Craiova 1—2 (0-1)

Metalul Tr. Severin — Pro* 
greșul Corabia 3—0 (2—0)

Victoria Călan — C.F.R Ca
ransebeș 7—1 (1—1)

U.M. Timișoara — A.S A 
Sibiu 6—2 (4—i)

Tractorul Brașov — Mine
rul Lupeni 1—1 (0—0)

Mureșul Deva — Minerul 
Anina 3—1 (2—0)

Sprinti.il
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U.T.A

JIUL — RAPID 2—1 (1—9)
PETROȘENi 31 (prin telefon) 
Stadion Jiul, 5 000 spectatori. 

Timp splendid, teren bun. Ar
bitru : Petro Badea — Brașov

Au marcat» Naidin min. 22 
șl Libardi min. 75 pentru Jiul 
și, respectiv, Neagu, mim 49 
din pfenalti, pentru Rapid, 
formațiile :

JIUL : zamfir 7 — Talpal 9, 
Georgevlci 6, Stocker 7, Mlhaț 
s, Octavian Fopescu «. Sandu 
8, peronescu 6 (min. 69 Achlm 
7), Covaci “ “ 
».

RAPID : 
pescu 6. 
Greavu ț, 
maisehl), 
Dumitriu 
dreanu t.

7, T.fbcrrtl 8, Naidin

Răducami 8 — Lu-
Motroo 7, Dan 6,
Dinu 6 (min. 80 Ja-
Dumltru 7, l'ov. 7, 

II 7, Neagu 5, Co-

Doar cîteva minute au tre
cut de la fluierul final al ar
bitrului Petre Badea șl, de aci, 
de la oficiul telefonic al ora
șului Petroșani privesc cum 
miile de spectatori prezenți la 
acest Joc — mai puțini de
cît ne așteptam —- se scurg 
spre centru. Iată, jucătorii Ra
pidului și ai Jiului, dar în 
special Dumitriu II șl Răduca
nu sînt înconjurați de zeci de 
petroșeneni. Astăzi, aceștia 
au aplaudat prima victorie a 
Jiului — după mulțl ani —- 
asupra Rapidului, o victorie 
meritată, clară, ps care nici 
un feroviar — jucător sau an
trenor — nu ar fi îndreptățit 
să o conteste.

într-adevăr, surprinzător du
pă jocul excelent prestat du
minica 
Stelei, 
ă fost 
venită aci cu gîndul să ciu
pească un punct. Și „visul” era 
gata-gata să se îndeplinească, 
dar nu ar fi fost echitabil, nu 
ar fi fost conform cursului jo
cului.

De lâ început, Jiul 
furtunos și în min. 10 
ratează prima ocazie 
suită caro avea Să fie 
de lutigă. Cinci minute mai 
tîrziu, Covaci întîrzie o frac
țiune de secundă și Răducanu, 
agil, are posibilitatea să prin
dă balonul.

Deși au trecut puține minu
te din această partidă, tactica 
Rapidului e Clară: în atac ră
nita, cu schimbul, cînd Neagu, 
Cînd Dutaittiu II (ca niște se
niori, însă, ei nu se „ameste
că" îfl jocul celorlalți!) i Pop 
(?i Codreanu, cele două extre
me, repetă la nesfîrșit o lec
ție învățată de demult și în
tăresc apărarea, rareori fiind 
VăZuți în față. în aceste con
diții, golul gazdelor a venit 
repede, în min. 22, Talpa!

trecută în companii 
de data asta Rapid 
o formație oarecare,

atacă 
Naidin 
dintr-o 
extrem

MOMENTUL
-----  —■- t——------

„U" CRAIOVA - „U« CLVJ 
4—1 (1—0)

CRAIOVA SI (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadionul central; timp 
foarte frumos ; teren bun ; 
spectatori 20 600. Au fnarcat : 
Mită (hlifi. 34), Mattinovlcî 
(min. 62), Ivan (min. 64), Oble- 
nienco (min. 79), Adam (min.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA ( Oprea 8 (min. 73 vast- 
lescu 8) — Mihăilescu 8, Desel- 
lilcu 8, Miilcă 9, Deliii 7 — 
Strîmbeanu 7, Ivan 8 — Mar
tino vi ci 9, Tacol 6 (Blln. 56 
Cîrciumăreseu 7), Oblemenco 
8, Nlță 8.

UNiVERSITATHA CLUJ : 
Moldovan 7 -- Crețu 5» pexa 
7, Costin 6, Cîmpeanu 6 — 
Neșu 4 (friin. 66 Florian 5), 
Oprea 4 — Lieă 5, Angelescu 
S, Adam 7, Barbu 5.

A arbitrat : Al. ptrvu 
■fo-A-4-fo ajutat db C. GHe- 
thingeah și V. Roșu — tdți din 
București.

r
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ÎN DEPLASARE-PERFORMERA ETAPEI
ECHIPA ETAPEI RECITALUL

COMAN (RĂDUCANU) ARAD ANILOR
(foerta bun în ecest. meci) ®- 
Sfeclită o fovitaă liberă spre 
Peronescu, acesta prelungește 
la Naidin, tin șut cu stîngul, 
plasat, și scorul a fost des
chis >' 1—0 pentru Jiul. Mine
rii continuă s?; albă inițiativa 
și, în minutul 23, pierd iposl-

TALPAI JENEI
MEȚCAS

POJONI MIHAI
PETESCU

MARTI NOV ICI MOT LERETER AXENTE

îmbrăcată tn haina tactice 
noi (1—i—1—2—3), dar care i 
se potrivesc de minune, U.T.A. 
a oferit spectatorilor mureșeni 
un festival fotbalistic ee va 
rămîne pentru mult timp înti
părit în memoria celor prezenți. 
Cu jucători dispuși să lupte

bilitatea de a mări scorul: 
Libardi șutează foarte puter
nic, Răducanu prinde balonul 
și apoi îl Scapă, dar mingea 
e oprită de»». bara transver
sală.

Aspectul jocului e cam ace
lași șl după pauză, cu singura 
deosebire, că, uneori» Dumi
triu II este mal agresiv. Ca 
urmare, în min. 49, în urma 
unei curse de vreo 50 de 
metri este apucat de tricou și 
faultat în careu, Neagu ega
lează din penalti. Egalitate pa 
tabela de marcaj, dar necon
formă cu raportul de forțe șl 
Jiul țifle să dovedească aceăt 
lucru. Rînd pe rînd, însă, pe- 
troșeflenii pierd ocazii dintre 
cele mal bune pentru a res
tabili ordinea... legală. “ 

în citeva rînduri 
echipei locale l-au în-

B

ata-drept, 
căntiî 
tîlnit în cale ipe excelentul 
Răducanu, care a scos mira
culos cîtevă mingi, dar alteori 
au greșit flagrant, cum a fost 
în min. 62, cînd Octavian Po
pescu, Covaci și Naidin . au 
șutat în cursul aceleiași faze 
petrecute la 2—3 metri de 
poarta goală, dar de fiecare 
dată cîte un picior feroviar 
schimba direcția balonului.

Să amintim și f aza din min. 56, 
cînd Libardi e oprit de Greavu 
în fața liniei de 16 m, gazde
le cerînd penalti. Arbitrul in
dică, însă» „16 m" și Mihai 
șutează pe lingă poartă. Golul 
victoriei a fost înscris în min. 
75; Dan comite un henț. în 
fața careului de 16 m, Achita 
execută la Libardi și acesta 
șutează Ușor. Mingea se duce 
sărind, ®ste atinsă de Motroc, 
care îi schimbă direcția și tre
ce pe lingă Răducanu în pla
să ; 2—1.

PETROLUL — PROGRESUL 
1—9 (0—0)

PLOIEȘTI, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Timp 
frumos, teren excelent, apro
ximativ 15 000 spectatori. A 
marcat Badea (tain. 73).

PETROLUL i M. Ionescu 7 
— Dragnea 6, N. Ionescu 7, 
Pal 7, Mocanu 8, Iuhasz 8, 
Alexiu 6, Grozea 7, Badea 9, 
oprlsan 6 (min., 65 — Dlhcuță 
5), Moldqveanu 1.

PROGRESUL s Matdcha 8 — 
V. Popescu 6» Măndolu 5, Pe- 
teantt e» Neaeșu 8, Al. con- 
stantincscu 1, Georgescu 8, 
Obidă 1, Aleeii 6, Mateianu 6, 
Matei 5 (min. 74 — Șoângher).

A arbitrat N. Rainea (Bîrlad) 
■Jr-Sk^ksir ajutat de M. Ispas 
și S, Nicolau.

baliștii petroliști, ei au marcat 
un gol. Un gol cu adevărat de 
„zile mari". în min. 73, Mol- 
doveanu s-a lansat într-un sla
lom printre apărătorii adverși, 
a pasat scurt la Badea și a- 
cesta» aflat la circa 25 m, a 
șutat senzațional sub bară, îri 
vecinătatea păianjenului. Bra
vul Matache, care pînâ atunci 
a apărat excelent, nici n-a miș
cat Ia acest șut care a încre
menit întreaga apărare a bucu- 
reștenilor.

Golul lui Badea, model al ge
nului, o 
bijutier", 
valoarea 
o floare
— într-un pustiu...

Pentru a reînvia 
tensiunea meciului 
puncte tensionează
vom aminti minutele în 
putea să Se întîmple ceva : 
5 — lovitură de Cap a lui 
doveanu Șl Matache scoate în
corner; min. 8 — voleu al lui 
Matei de la 18 m reținut 
Ionescu; min. 10 — șut 
temic trimis de MOcănu

autentică execuție ,,de 
are în partidă de ieri 
unui simbol. A fost

— superbă e adevărat

Mircea TUDORAN

ADEVĂRULUI

Un Sbiidăj Gâllup efectuat 
printre gfeu încărcâții suporteri 
craioveni înaintea derbiului 
sîuderițesc de ieri ar fi dez
văluit, fără îndoială, o anxie
tate generală. Personal, âșa îmi 
ăxplic și emoțiile lui Deliu, și 
liniștea tribunelor (parcimoni
oase cu aplauzele și 1& 3—0 și 
la 4—0) și reproșurile unor 
persoane din preajma echipei, 
câte n-ău fost prea îiicîntăte că 
săbtătnîria trecută spusesem Pe 
nume — „micul itiferfi" — mo
mentelor prin care trecuseră 
oltenii la Pitești.

Universitarii Băniei și-au de
pășit, insă, emoțiile mal repede 
decît suporterii lor, au alergat 
tot timpul, au atacat tot timpul 
și au șutat cu sete spre poar
tă. pe poartă și în poartă. Cele 
90 de minute ale partidei de 
ieri pot reprezenta, în evolu
ția lor generală, un mdment al 
adevărului. Da, aceștia cred că 
sînt studenții școlii lui Cos- 
rhric: buni âtleți, iuți, ambițioși, 
trăind fotbalul la cea trial înal
tă tensiune

Derulat „la rece", filmul în- 
tîlnirii ilustrează, cu puterea 
0g convingere a faptelor toate 
cele spuse pină aici. Craiovemi 
îri pfirftUl rînd și-âu asigUrât 
a-ărareă: Opreâ â fost tot tim
pul îri,.priză", Vasilescu a arătat 
apoi că n-a uitat nici el sâ 
apere, Mincă a jucat excelent. 
Baloanele recuperate au fost 
trimise lung, spre Martinovici 
(6ăi’e e pe cale să redevină 
reactorul de acum doi ani), Niță 
(adevărat argint Viu) și Oblri- 
mofico („brăziliăfiul", căfe ă â- 
râtat că simte nevoia de a-și 
recăpăta stima și aprecierea 
mulțimii); toți aceștia au tras 
zdravăn în minutele 9, 13, 14. 
20. 21. 29 și 32, dar de ftecare 
dată tînărul Moldovan a apă
rat excelent. în min. 34, însă, 
Oblemenco a schimbat locul cu 
Niță. s-a larisât pe Stînga, a 
pasat, Martinovici a Tentat și 
Niță a traS dih centrul Careu
lui exact cum trăsese Constan
tin simbătă în poarta ccnstăn- 
țenilor. De aci înainte,, clujenii

— pînă atunci atenți tn apă
rare, dar slăbi în atac și foarte 
slabi la mijloc 
desăvîrșire de Sfaturile înțe
lepte primite 
astfel, gazdele 
„galopul de sănătate11. Minutele 
62 și 64 le oferă două situații 
simetrice — lovituri libere din 
16 metri, liftă de pe. dreapta 
și ăltâ de pe stingă — pe Care 
Mrirti novici și Ivan le preiau 
în plasă, prevalîndu-se și de 
neatenția apărătorilor clujeni. 
Peste un sfert de oră asistăm 
la momentul „Oblemenco" : la 
o centrare lungă, din stînga, tri
misă de Martinovici, „tancul" 
Craiovei, aflat pe diagonală la 
11 metri de poartă, șutează 
dintr-o bucată Cu stîngul pre
ferat : e 4—0 Șl riumăi Defiei- 
nicU trial ăjtită la Schimbarea 
tabelei de marcaj, atingînd min
gea cu mîna cînd mal erau 
două minute pînă la sfîrșit. 
Adam execută penăltlul, Vasi- 
lescu respinge prompt, se pro
duce învălmășeală, tot Adam 
șutează și... 4—1.

Bineînțeles că Teașcă s-a su
părat tare pe jucătorii săi că 
nu i-au respectat indicațiile, 
n-au „culcat" balonul și s-au 
mișcat bătrînește. L-am între
bat ce nâtă le-ar dâ și mi-a 
răspuns scurt: 9 lui Pexâ, 5 lui 
Adafn și 2 lâ toți ceilalți.

au uitat cu

la Cabină, și, 
și-au început

Gheorghe MITROI

A.S.A. — U.T.A. 1—4 (1—3)
TG. Mureș, 31 (prin telefon, 

de lă trimisul nostru). Specta
tori — aproximativ 15 000; timp 
frumps; arbitru: A. RăduleScu 
— București ■Șk-Jk-A-ir-A-

A.S.A, TG. MUREȘ: SolyOm 
4 — Tîmpănaru 6, Chiru 5, 
Toth 4, Czako 5, Dădu 4, Sico 
5, Lucacl 5 (min. 46 Lungu 4), 
Raksi 7, Dumitriu III 4, Mu- 
reșăn 4.

U.T.A. ! Gornea 7 — Birăn 
«, Bakos 8, Pojoni 10, Czăko 
7, Mețcas.. 8, petescu 10, 
șchlopti 5, Moț 9, Lereter 10, 
Axente 8.

Decepțidnafttă această partidă 
de lâ Ploiești, 
raporturi. La 
tâCOl" ilieî fiu 
pentru eă în
61 â fost o... tiecUftoSCută. Re
feritor la ținuta tehnică a par
tidei» nu Știm în care serie a 
diviziei C putem găsi o analo
gie apropiată. înaintea meciu
lui, ne-am gîndit la capacita
tea petroliștilor de a-și ordona 
jocul pe teren propriu, ca și la 
ambiția „bancarilor" de a con
firma jocurile bune reușite, de 
regulă, la Ploiești, Simple ipo
teze, „dăfîmate" pe măsura 
scurgerii minutelor,..

îri cele din urmă ani asistat 
la o surdă și mediocră luptă 
a două ambiții : ambiția ploidș- 
tenilor de a marca, oricum, un 
gol și ambiția bancarilor de a 
scăpa, cu orice preț» cu un scor 
alb aducător de punct.

Din nefericire pentru spec
tatori, argumentele volitive ău 
fost susținute de argumente fot
balistice foarte precare. MIN
GEA BUBtrîTA, iertați să fim 
pentru această metaforă tocită, 
a fost ieri moneda curentă de 
schimb a celor două echipe 
(Progresul mai ales la 0—0, Pe
trolul mai ales după 1—6).

Din fericire (vai, o fericire 
mult prea ieftină !) pentru fot-

Sub foarte multe 
capitolul „spec- 
ne putem referi 
meciul de ieri

cît de cit 
(Cele 
orice

două 
joc), 
care 
min. 
Mol-

ne 
pu

și

Neacșu salvează de pe linia 
porții; min. 28 — lovitură de 
cap a lui Matei reținută cu 
mare dificultate de M. ionescu; 
min. 42 •— Grozea aruncă min
gea peste Mfindoiu, scapă sin
gur, dar este blocat de Mata
che în exteriorul careului de 
16 metri; «lift. 63 — Mâteiânu 
este contrat, la 6 m de poartă, 
mingea șutată de el ricoșînd 
in . corner ; min. 65 — Moldo- 
veanu șutează de la 16 m în 
bară; min. 89 — Șoangher în
cearcă „răsturnarea destinului" 
printr-Uft șut puternic de la 25 
m, dar M. ionescu, atent, re
ține.

Sintetizînd, evoluția celor 
două echipe a fost o decepție. 
Progresul a jucat Cu o Clasă 
mai slab ca in partida Cu Di
namo București, iar Petrolul 
de ieri ne-a amintit nostalgic 
dO luciditatea jocului său de 
acurii cițivâ ani.

Tn Spiritul jocului, întrebarea 
unui spectator la sfîrșitUl celor 
90 de minute : „Mat ai NicUle 
și pentru mine un carboxin?"...

Marius POPESCU

pînă la sacrificiu $i care au 
îmbinat perfect maturitatea cu 
elanul, U.T.A. ,a dat în același 
timp o usturătoare, dar bine
meritată, lecție echipei din Tg. 
Mureș, care a părut mai de
personalizată ca aricind, jucînd 
fără elan.

In aceste condițiuni, victoria 
țchiar la acest scor) a U.T.A.-ei 
a Obținut sufragiile tuturor. 
Partida, ca aspect general, a 
fost agreabilă.

Mureșenii încep 
cînd să tranșeze 
turtle cu oaspeții 
10, corner la poarta U.T.A.-ei. 
Execută Mureșan. 
sare împreună 
care 
nul 
confruntarea lor aeriană, min
gea • scapă ; 
lui Gornea 
pentru A.S.A.
acest moment, jucătorii mure
șeni se uteă „tn lojă", căutîncl 
Să rezolve de aici totul, fără 
efort. Minutul 25 : Axente lan
sează pe Șchiopa, Care aleargă 
in mare viteză șt centrează 
puternic pe jos. Axente, venit 
din urmă ca un boltă. însertp: 
i—t. Mureșenii o iau ca o glu
mă. tn minutul 30, însă, Met- 
CaS șutează de la 16 m. Solyom

jocul încer- 
repede cori
lor. In min.

scapă mingea în bară, balonul 
revine în teren si Axente, omni
prezent, înscrie din nou: 2—1: 
Tot glumă ? In min, 35, Solyom 
degajează de la 6 m spre TOth, 
aflat în afara careului de 16 
m. Acesta, neatent, îi dă pri
lej lui Moț Să-i subtilizeze ba
lonul. Arădeanul intră în careu 
Si Toth tl faultează. Penalti. 
„Rectorul" arădenilor, Lereter, 
înscrie : 3—1 pentru U.T.A.

Consternare în tribune, deru
tă la mureșeni. A.S.A. încear
că să se salveze. Petescu, în 
fafa liniei de apărare arădene, 
anihilează iotul, dominînd mij
locul terenului cu o autoritate 
deplină.

Repriza 
tacuri ale 
trimise in
pe „piscurile Pojoni — Petescu 
— Lereter".

Min. 66: Tîmpănaru are min
gea la 20 de metri de poarta 
sa si se răsfață controllnd-o 
neglijent. Moț i-o culege, sprin- 
tează, îl rătăcește prin careu pe 
Solj)6tiî șl înscrie : 4—1 pentru 
U.T.A.

Urmează un final de ineîntă- 
toare combinații tehnice ale a- 
rădenilor. A.S.A. „asistă" la 
joc. Raksi, din probitate perso
nală, stimulează prin joc și 
vorbă colegii. Nu e ascultat. 
Jocul ia sflrșit cu ropote de a- 
plauze la adresa U.T.A.-ei. Le-a 
meritat.

a doua începe cu a- 
A.S.A.-ei. Mingile 

atac se pierd, însă,

Concursul Pronosport
nr. 13 din 31 martie

i.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Vii.

viii.

România
Polonia (jun.)
Steaua—Farul
Petrolul—Progresul
,.U" crâiova—„U“ 
Cluj
Jiul—Rapid
A.S.A. Tg. Mureș—
U. T. Arad
Steagul roșu—Di- 
fiafftd Bacău 
îftdUătfia Sltfflăi—
C.F.R; Cluj
VâreSe—Bologna
Napoli—Juventus

tjUli;) —
1

1
1

1
1

2

î

caută să 
in loc Să-l

Tîmpănaru 
cu Gornea, 

prindă balo- 
boxeze. Din

printre mîinile 
în plasă: 1—0 

i Ineepînd din

IX.
X.

XI. R&tna—MâStâVa
XII. Spăl—Cagtafi
XIII. Torino—Iriternazio^ 

riale

k 
X

2
X

1

2
Fond de preriiil : 488.697 

lei.
Meciul II, Steaua-Farul. | 

disputîndu-se sîmbâtă â fost 
anulat iar pronosticul a fost 
acordat, conform regulamen
tului, prin tragere la sorți.

______________________

0 VICTORIE DEC/T ARUTÂMAI CLARĂ

Dragoș COJOCARU

1

r W

DINAMO BUCUREȘTI — 
F»C. ARGEȘ 1-4 (1—0)

Stadionul Dinamo, teren ex
celent, timp ftumos, specta
tori : cirCă 18 000.

DINAMO BUCUREȘTI : 091» 
cu 8 — Popa 7. Bor «, Dinu. 7, 
Ștefan Ș, Gherghelî 6, §toe- 
neScts 7. Pîrcălab 8, Vâfgâ S, 
Diimltrarhe (din min, 11 Nâgni 
6)» Hatdti 8,

V. C. ARGEȘ: Comat» 9 — 
Păblulete S, Bârtu 7, 1116 Stfe- 
Waii 6, Ivan 6, Miiiță s. do- 
brin 5, Olteana 5. Nuțu 7» 
Radu 4, Jdtcâh 5 (din min. 57 
Țui-can 5).

A marcat : Varga, iii tfiih, 
36 din lovitură de la 11 metri.

Arbitrii! Aurel Pop — Ora
dea, nemulțumitor în primă 
repriză, blln după pâuZfi. 
Apreciere generală :

RezUltătlil Strips, 1—0, cu 
care s-a încheiat partidă din
tre Dinamo București și fos
tul lider al clasamentului, 
faptul că acest unic gol este 
urmarea unei lovituri de pe
deapsă de a Cărei temeinicie 
nu sîntem convinși, precum și 
amănuntul că fihalul meciu
lui s-a desfășurat sub semnul 
dominării teritoriale a Arge
șului, ar putea crea o falsă 
cdncîuzie asupra âe&Stui joc.

Adevărul este Că obținerea 
victoriei a constituit aproape 
o formalitate pentru Dinamo, 
într-atît de slab s-au prezen
tat jucătorii din Pitești. Întîl- 
nirea trebuie judecată după 
aspectul primei reprize și nu 
după felul card a deciirs jo* 
cui după patiiă, cînd, în mod 
evident, dinamoviștii S-atl a- 
rătat mulțumiți cu acest 1—0 
și n-au mai forțat. De altfel, 
nici chiar In aceste momente, 
care constituiau părea o in
vitație Ia atac, oaspeții ti-ău 
acționat la nivelul locului pe 
care îi ocupă în 
al pretențiilor pe 
la titlu.

Finalul artificial _____
nu ne poate face să uităm

«HT

clasament, 
câte le au

al partidei

Haidu a fost, ieri, deosebit de activ. Iată-l, în lupta pentru balon cu Barbu
FOtâ: A. ftOSENTHAL 

intervenția fusese neregula- 
mentâra și a acordat „11 ffife- 
tfî'h Varga a transformat im
pecabil și meciiil, practic, s-a 
terminat.

îri repriza a H-a, după ce, 
Coman scoate de două ori 
mingea, în ultima clipă, din 
picidâreîa Iui Varga și Haidu, 
dinamoviștii joacă atît cît li 
s-a părut necesar pentru a 
evita egalârCă. Chiar Varga 
și Pîreălăb, plini de vervă în 
primele 45 de mlilute. se „po
tolesc".

în acSS'te eondițiuili, F. C. 
Argeș' îcSe la atac și începe 
Să-l supere pfe Datcu, spec
tator pîtiă atunci în atest 
meci. Notăm» în special, șutul 
Iui Dobrin, din minutul 62, 
fespină în ebriier. pînă la 
sfîrșit, F.C. Argeș deține ini
țiativa, dar îi lipsește lucidi
tatea în fazele finale. Marele 
meșter ai fentelor și inspirat 
dirijor al jocului iii alte me
ciuri, Dobrin, nu iese ilieî tl 
din anonimat. Că atare, sco
rul rămînă neschimbat. Atît 
& dofit și Ditiamo București...

prima repriză, în Care se poa
te vorbi aproape de un... for
fait al argeșenilor, prezența 
lor pe teren trecind neobser
vată. tn această parte a in- 
tilnirii, Dinămo București a 
controlat jocul» a inițiat fru-BRAȘOVENII AU „PASAT" LANTERNA

STEAGUL ROȘU — DINAMO 
BACAtT 2—0 (1—0)

BRAȘOV 31 (ptiu teleton, ele 
la trimisul nostru) :

Stadionul Tineretului, bun, 
spectatori 9 000; vreme exce
lentă ; au marcat Jenei (miri. 
45) și Ardeleanu (min. 87). A 
arbitrat s. Pădureanu — 
București

STEAGUL ROȘU : Fapuc 8
— Ivăncescu 8, Jenei 8. Alecu 
8, Rusii 7, Fcsearu 1, Gârle 6 
(din min. 63 Clutac 6), Nicolae 
7» Ataeleânu 8. Nttulâ 8, 
Gyorfi 7.

DINAMO BACĂU : Giliță 8
— Kiss 6, Nuiiweiller IV 7, 
Vătafu 7, Maghiar 6, Panait 
6, Nedelcu 7, Ene Daniel 6, 
Dembrovschi 7, Ene II 7» Da
vid 5 (dill mln. 57 MUnteariti 
7).

I-

Interesante în acest meci — 
să-i zicem. — al disperării 
brașovenilor — au fost pri
mele secunde. Oaspeții, evi
dent deconectați după cele 
două puncte cucerite, surprin
zător, în deplasare, cu o eta
pă înainte, au abordat parti
da cu zîmbetul pe buze, dar 
și cu o inexplicabilă tendință 
spre joc defensiv. Gazdele, în 
schimb, au efectuat primele 
pase cu o crispare pe care o 
înțelegem pe deplin, cunos- 
cînd situația acestei echipe în 
clasament. Este cert că dacă

băcăuanii ar fi atacat ime
diat, fragilul moral al stega
rilor s-âr fi frînt» Dar, oaspe
ții au preferat defensiva, vi- 
zîfld rezultatul de egalitate, 
pe câre îl urmărește orice e- 
ehipă în deplasare. Și astfel, 
gazdele s-au pomenit invitate 
la atac chiar de lâ pfimele 
schimburi de riiingi. Eirește 
că, aVîfld și îiieuraj grile Sjăflc- 
tat&riidf-, fotbaliștii din Bra
șov aii acceptât această gene
roasă invitație și s-âu insta
lat în careul de 16 metri al 
echipei dinamoviste. Atît de 
evidentă era dominarea Stea
gului roșu în această perioa
dă îneît băcăuanul Ene II ră
mas Singur în față, și Jenei, 
fundaștll Central âl brașove
nilor (care îl marpâ strict), 

pe te-
nilor (care îl marja 
efăii stingheri, rătăciți 
ren.

Totuși — și aceasta 
tîffiplă des în fotbal —- 
nărCâ nu înseamnă și 
rie. Paliditatea atatanților 
brașoveni era evidentă și îri 
șuturi, ei lovind mingea me
reu greșit, sau cu o fracțiu
ne de secundă mai tîrziu. 
Scotițl contihtia să rămînă 
âlb. în ultimele secunde ale 
primei reprize, fundașul cen
tral Jenei s-a repezit hotărît

se în- 
dottii- 
victo-

la uri balon ieșit dinla un balon ieșit din învăl
mășeala de nedescris existen
tă în careul dinămoviștilor ți 
a șutat cu o forță cum n-am 
mai văzut de mult. Mingea 
s-a dus ca din tun, a mușcat 
muchea barei laterale și a ri
coșat în poartă, descătușînd 
de teâfnă sufletele trijilar de 
șupsrtsri bfâșbvdfii. îfi .eoș» 
cluaie» deci» 4B de rr * 
atacuri ale gazdelor» 
cu un singur gol 
fuiidâșul eefitrâl. _______ ,
îfl eeea es, privește forță de 
atac a eShipei Steagul roșii».

îfl repriză secundă, âfn a- 
VUt' Cîtevâ ffidifiefite iflipf esiă 
eă echipele au schiftibaț trk 
ebufile între ere. Atacurile a- 
veati aceeași direcție». jeeui 
se disputa în aceeași jumă
tate de 
feriSiVâ 
chipați 
Bacău.
înțeles „ __
dat așa de repede inițiativa 
în âeest rrieei în Cărd, după 
primele 45 de minute» vifcto- 
ria se părea că le Surîde pe 
deplin. Dinamdviștii din Ba
cău au fost Ceva mai deciși 
decît adversarii lor. au înscris 
un gol, anulat. însă, pe motiv 
că Ene Daniel a comis fault

p ne 
soldate 

îfiSctiB de 
ilustcătiv»

tereh, dat acurn îri 6- 
sO âfîflu fotbaliștii e- 
îri alb, adică Dinarho 
Sincer vârbind, ti-âiri 
de ce gazdele au cb-

în clipa îh care a sărit la 
balon, si âu rriâi avut cîteva 
ocazii clare. Pe rînd, Ehe ÎI, 
Bembrovschi și Ene Dâtliâl au. 
ratat, spulberînd speranțele 
Echipei lor de a realiza, du
pă prima victorie în depla
sare, și un „draw“ pe alt te- 
râri decît cel din Bacău.

E drept că, în această re
priză» Contraatacurile echipei 
CJteâgUl roșu au avut mâi 
mliltă consistență decît cele 
âle diliâmoviștilor din prima 
parte a meciului — motiv 
pentfij care gazdele âtl reu
șit, îri final, să înscrie al doi
lea gol, la capătul unei com
binații fuîgferâtbăre, sefiiilăt 
de talentatul Ardeleânu» A- 
prCCîem ca meritată victoria 
Steagului roșu. Meritată, dar 
lie loc concludentă, deoarece 
Svdlllțiă formației în acest 
frieci ă arătat că nu s-âu re
zolvat încă două probleme e- 
SCnțiate : 
mijlocași 
tâCâfiți 
desttil de 
antrenori
ȘOTI, care au preluat condu
cerea tehnică după îmbolnă
virea antrenorului Silviu Plo- 
ieșteanu.

Călin ANTONESCU

moașe acțiuni de atac, în 
Special prin Varga, fiind de 
mai multe ori la un pas de 
â înscrie. Chiar in minutul 5 
putea să vină golul, dar Hai- 
du n-a găsit eel mai favora
bil unghi, astfel că portarul 
plteștean ă putut respinge în 
Corner șutul acestuia. Și „ca
pul" lui Dumitrache, din min. 
li, părea Că vă aduce des
chiderea scorului, dar fâză a 
fost lămurită Că prin minu
ne. Păcat că, executtnd plon
jonul cti Capul, Dumitrache 
S-a accidentat serioS și â tre
buit să fie transportat la spi
tal. Din informațiile pe care 
le avem, el și-a revenit din 
comoția suferită.

Dinânio, CU Nâghi îfl linia 
de atăc, â continuat Să pfe- 
sCze, rătîrtd oCaz.si după ocazii 
prin Vatgă, Năghi, Pîfcălâb 
și Baidu. Cu puțină șansă 
gazdele puteau sâ marcheze 
3—4 goluri în aceasta peri
oadă. Dar au trâcut minute
le, fără că tabela de marcaj 
să sufere vreo schimbare» A- 
bia în miii. 36, la un atac 
âl lui Bar’-” asupra Iui 
Năghi, arbitri a apreciat că Jack BERARIU

aceea a perechii de 
și a cuplului de â- 
centrali — sarcină 
grea pentru tinerii
PROCA și HÂ-

Petrolul — Progresul 0—6
„tl“ Ciaiova — „U" Cluj 1—0 (0—0) 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. 0—3

(0-0)
Jiul — Rapid 3—4 (1—3)
Steagul roșu — Dinamo Bacău

1—2 (0—2)

Meciurile Steaua — Farul rt Dl- 
nâftld BuCUrâștl — F.C. Argeș au 
fost amînate pentru o dată care 
va fi stabilită ulterior.

1.
2.
3.
4.
5.

CLASAMENT
3 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 13
3 2 0 4

1
2
2
2
1
3
2
3

F.C. Argeș
Din, Bacău
Petrolul 
Jiul 
Progresul

6. Steaua
7. Farul

8—9. A.S.A. Tg. iVî.
8—9. Rânid

10. U.T.A,
11. Dinamo Buc.
12. „ij« Craiova
13. Steagul roșu
14. „Uș Cluj

3 2 06
0
1
1
0
2
1

4 2
4 2
4 1
3 I4 i
4 o
4 0

o 
î 
î 
i 
o

6—15
10— 5 5 

2 5 
5 
5
4
4
4
4
3
3
2

4—
7— 6
2— 1
5— 3



STEAUA (FLORETĂ BĂRBAȚI) 
ÎNVINSĂ DE UNIO!
Falb a £ăcut Sigurație

SATU MARE (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Faimoasa incertitudine a 
sportului n-a ocolit nici plan
șa scrimerilor. Și, astfel, eta
pa a doua din faza finală a 
campionatelor naționale, care 
s-a desfășurat în localitate, 
a adăugat atributelor care îi 
confereau un interes aparte 
și o surpriză. Au realizat-o 
floretiștii de la Unio în dau
na ilustrului cvartet al Ste
lei. Explicația ? Pe de o parte 
bucureștenii au abordat prea 
încrezători această întîlnire, 
iar pe de altă parte gazdele 
au luptat cu multă însuflețire 
pentru un rezultat cît mai 
bun, care, în cele din urmă, 
a devenit o frumoasă victorie. 
Trebuie să spunem că gazde
le au avut un Haukler în for
mă bună, eficace, în timp ce 
în formația Steaua, Falb a 
„acumulat** numai înfrîngeri. 
La rîndul său, Drîmbă a pier
dut la Haukler și la A. Csi- 
pler, iar Ardeleanu la Hauk
ler și la Șt. Csipler. Cel mai 
calm s-a dovedit Țiu, care, în 
afara înfrîngerii la Haukler, 
a cîștigat la toți ceilalți săt
măreni. La această victorie, 
Unio a mai adăugat alte două, 
în fața C.S.M. Cluj și a Uni
versității București. Și, ast
fel, Unio se menține în frun
tea clasamentului fără să fi 
cunoscut vreo înfrîngere în 
cele 5 întîlniri susținute pînă 
acum.

La floretă fete, Steaua a în-

registrat trei victorii consecu
tive la Școala sportivă Satu 
Mare, la Unio și la Universi
tatea, instalîndu-se de pe acum 
în fruntea clasamentului. în 
cele două restanțe pe care le 
avea de susținut, Progresul a 
obținut — destul de ușor — 
tot atîtea victorii, la Școala 
sportivă și la Unio.

La spadă, Electroputere a 
continuat șirul victoriilor în 
dauna Universității, menți- 
nîndu-se în fruntea clasamen
tului. Meciul Electroputere — 
Steaua a fost reprogramat 
pentru 14 iulie.

Steaua a debutat la aceas
tă probă cu două victorii des
tul de ușoare, în fața C.S.M. 
și a Universității.

Și la sabie, Steaua și-a do
minat adversarii întîlniți, ob- 
ținînd 3 victorii consecutive, 
preluînd șefia clasamentului 
pe care o deținea Politehnica 
Iași.

Și acum rezultatele tehnice. 
FLORETA BĂIEȚI : Unio:
9— 7 cu C.S.M., 9—7 cu Steaua
și 10—6 cu Universitatea. 
Universitatea — C.S.M. 12—4, 
Steaua — C.S.M. 14—2. FLO
RETA FETE: Steaua: 15—1 
cu Șc. sp. S.M., 15—1 cu Uni
versitatea și 12—4 cu Unio. 
Progresul: 11—5 cu Unio și 
13—3 cu Șc. sp. S.M. Univer
sitatea — Unio 9—7, Șc. sp. 
S.M. — Universitatea 9—7. 
SPADA : Electroputere —
Universitatea 12—4. Steaua : 
11—5 cu C.S.M. și 13—2 cu 
Universitatea (dublă înfrîn- 
gere). C.S.M. — Universitatea
10— 6. SABIE : Steaua : 10—6 
cu C.S.M., 11—5 cu Unio și
11— 5 cu Universitatea. Uni
versitatea : 9—7 cu Unio și 
9—7 cu C.S.M.

S. BONIFACIU

de sărituri de la trambulină

N
telefon). 
s-a în- 

Tineretu- 
ediția a

I
I

Universitatea București 
o cucerit „Cupa primăverii**

BUHUȘI, 31 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). — 
In localitate s-a disputat, timp 
de trei zile, prima ediție a 
„Cupei primăverii" la hand
bal feminin. Competiția a 
prilejuit jocuri frumoase.

In prima zi, Universitatea 
București a întrecut Politeh
nica Galați cu 18—6 (9—3), 
iar Textila Buhiiși formația 
Halloren din Halle cu 10—9 
(4—4). In meciul derbi al tur
neului, după o partidă de un 
bun nivel tehnic și spectacu
lar, Universitatea București a 
învins formația textilistelor 
din Buhuși, reușind să cîștige 
trofeul pus în joc. Clasamen
tul final: 1. Universitatea
București, 2. Textila Buhuși, 
3. Politehnica Galați, 4. Hal
loren Halle.

GH. KANGU

CLUJ, 31 (prin 
Astăzi (n.r. ieri) 
cheiat la bazinul 
lui din localitate 
doua a concursului inter
național de sărituri de la 
trambulină, Ia care 
parte reprezentanți 
țări.

Ultima săritură 
și, mai ales, cele libere, au 
adus serioase modificări 
ambelor clasamente. Doar 
cîștigătoarea întrecerii fe
minine a reușit să se men
țină în fruntea clasamen
tului. Și, dacă vorbim de 
concurente, trebuie să a- 
mintim că reprezentanta tă
rii noastre, Melania Decu- 
seară, a realizat la „libere", 

. așa cum speram ieri, sări
turi dificile și bine puse la 
punct, datorită cărora s-a 
clasat în final pe locul se
cund.

întrecerea seniorilor a 
fost foarte interesantă. Da
că după „impuse" Ganea 
ocupa locul secund, după 
prima săritură la „libere" 
a trecut pe primul loc, pe 
care l-a păstrat pînă la 
sfîrșit, realizând o diferen
ță de peste 26 de puncte.. 
.O evoluție surprinzător de 
bună, față de săriturile im
puse, a avut-o Norbert 
Hilda care, de la locul 12 
pe care se afla după cinci 
sărituri, a cucerit medalia 
de argint, obținînd la „li
bere" o medie de 50 p. De 
altfel, trebuie precizat că 
la bărbați lupta pentru 
locurile 2—5 a fost foarte 
strînsă.

Rezultate : SENIOARE :
1. Monika Delitsch (R. D. 
Germană) 370,35 p ; 2. Me
lania Decuseară (România) 
340,30 p; 3. Doris Bay 
(R. D. Germană) 319,90 p ; 
4. L'lriche Sturm (Austria) 
310,15 p ; 5. Alia Kaliagina 
(R.S.S. Gruzină) 299l,60 p ,- 
6. Eva Bojarska (Polonia) 
289,55 p; SENIORI: 1. Ion 
Ganea (România) 414,80 p ;
2. N. Huda (R. F. a Germa
niei) 388,60 p; 3. A. Wier- 
niuk (Polonia) 370.60 p; 
'4. W. Preilowski (R. ~
Germană) 369,15 p ; 5. 
Poluliah (R.S.S. Gruzină) 
366,50 p; 6. H. Falk (R. D. 
Germană) 360,00 p.

P. RADVANI — coresp

au luat 
a șase

impusă
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Centura „SPORTUL polarizează !

interesul challengerilor I

ÎN JURUL BALONULUI ROTUND
CORESPONDENTE 

SPECIALE

Milan are un avans
de 9 puncte!

are un avans de 9Milan 
puncte și poate fi considera
tă de pe acum, după 26 de 
etape, campioană a Italiei. 
Duminică, Milan a jucat pe 
„San Siro“ cu Brescia și a 
învins cu 1—0. Pe locul al 
doilea se află Inter care, cu 
o echipă tînără, a învins pe 
Torino în deplasare cu 3—2 1 
La Inter a jucat și tînărul 
Carlet, din reprezentativa de 
juniori a Italiei. Iată rezulta
tele și autorii golurilor din 
etapa a 26-a :

Florența : Fiorentina 
Sampdoria 0—0

Vicenza : Lanerossi — Ata- 
lanta 4—1 (Gori 3, Vinicio, 
respectiv de] Angelo)

Neapole : Juventus — Na
poli 2—1 (de Paoli și Cinesin- 
ho, respectiv Juliano)

Milano : Milan — Brescia
1— 0 (Rivera)

Roma : Roma — Mantova
2— 2 (Cordova și Taccola, res
pectiv Spelta și Tomeazzi)

Ferrara : Spal — Cagliari 
1—0 (Brenna)

Torino : Internazionale — 
Torino 3—2 (Facchetti 2 și 
Domenghini, respectiv di Po- 
letti și Combin).

Varese : Varese ■— Bologna 
0—0.

în clasament: Milan 40 p„ 
Internazionale si Varese cite 
31 
30

p., Torino și Napoli cîte 
p etc.

Cesare TRENTINI

111

din campio- 
al Ungariei 

surprize. Fe-

(Urmare din pag. 1)

i

liber, probabil că am fi înre
gistrat 
blic.

Cele 
avut 
„Sportul* 
resul privitorilor, răsplătiți de 
întreceri îndîrjite, pe alocuri 
violente, chiar dacă nu s-au 
încheiat cu victoria favoriți- 
lor locali. Strungarul gălă
țean Petre Păcuraru — căruia 
nimeni nu-i acorda credit la 
București — s-a luptat vite
jește, pînă la ultima picătu
ră de energie, cu o debordan
tă vitalitate, constituind nu 
numai o surpriză, ci și un 
model pentru tema: cum tre
buie să se comporțe un chal-

aci un record de pu-

trei meciuri care au 
drept miză centura 
“ au polarizat inte-

lenger, chiar și atunci cînd 
șansele hîrtiei nu Sîiit de par
tea sa. Lăcătușul gălățean 
Alexandru Dumbravă a pro
cedat la fel, chiar dacă insu
ficiența rezervelor fizice și 
tehnice l-au pus în inferiori
tate. Tot așa s-a comportat 
Marin Constantinescu, trecînd 
peste falsa amabilitate a cole
gialității de club și țintind 
victoria cu ardoare. Toți trei 
au fost învinși, dar a cîști- 
gat ideea trofeului transmisi
bil. Centura „Sportul*1 stimu
lează o vivifiantă rivalitate 
sportivă, care reînnoiește me
reu, mereu, posibilitatea de a 
aspira spre vîrf. (Cu atît mai 
lipsită de virtuți morale ni 
s-a părut atitudinea boxerilor 
Bădoi și Monea care, sub di
verse pretexte, nu și-au pre
zentat la Galați centurile pe 
care le dețin. Vrem să le a- 
mintim că a păstra un trofeu 
care nu Ie aparține, îi dezo
norează pe sportivi! Pentru 
a preveni astfel de gesturi, 
redacția ziarului nostru a ho- 
tărit să acorde, separat, fie-

cărui deținător 
care pierde centura 
similară, drept amintire, 
schimb centura — CARE 
TE TRANSMISIBILĂ ! 
trebuie depusă 
riului în ziua 
joc I)

F.R. de Box 
de la Galați, dînd posibilitate 
publicului să se întîlnească cu 
o serie de boxeri fruntași, o- 
puși unei garnituri locale, din 
rîndurile căreia îi remarcăm 
pe Nicolae Grecu și Cristei 
Vasiliu.

Mai puțin grijulii au fost 
organizatorii locali care (în 
raport cu prețul de 12 lei al 
biletului de intrare) nu au a- 
sigurat spectatorilor condiții 
civilizate de vizionare, lip- 
sindu-i în primul rînd de o 
stație de amplificare.

Dar meciuri pentru centura 
„Sportul** vor mai avea loc la 
Galați, sîntem siguri. Pentru 
că, cine a pierdut azi, poate 
cîștiga mîine. Acesta e sen
sul nobil al trofeului pe care 
l-a instituit ziarul nostru.

în cazul în 
o pafta 

In 
ES-

pe masa 
punerii ei

ju- 
în

a onorat gala

I
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campionatul Ungariei
Etapa de ieri 

natul de fotbal 
a marcat cîteva
rencvaros a suferit prima în
frîngere, Ujpesti Dozsa a pri
mit primul gol în acest cam
pionat. iar proaspăt promo
vata Egyetertes continuă să 
fie singura formație în a că
rei poartă nu s-a marcat nici 
un punct. Ferencvaros a ma
nifestat o vădită oboseală 
pierzind la Dunaujvaros cu 
2—1. Jucînd fără Szentmi- 
haly, Bene și Gbrocs, Ujpesti 
Dozsa a terminat la egalitate 
(1—1) în deplasare, la Dios- 
gybr. Gazdele au egalat in 
ultimul minut. Szeged a dis
pus doar cu 2—0 de Szombat- 
hely, pentru că învingătorii 
au ratat două lovituri de la 
11 m. Alte rezultate: Vasas 
— Salgotarjan 3—1, Video
ton — Tatabanya 1—0, Hon- 
ved — Pecs 3—0, M.T.K. — 
Csepel 1—3, Gyor — Egyeter
tes 0—0. Poziția primelor cla
sate : 
Honved
Ujpesti Dozsa 
Vasas Bp. 
Ferencvaros

5
5
5
5

Laszlo

1
2
0
1

0 
0
1
1

10-1
12-1
17-7
13-7

9
8
8
7

4
3
4
3
NiSZKACS

SURPRIZE ÎN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI A I

DIVIZIA A, MASCULIN

Caloși cite 16 pen- 
respectiv Jekely 27 
10. (I. STAN, co

CONSTANTA —
ORADEA 64—41 

partidei 
subsol u- 
făcut ca

POLITEHNICA GALAȚI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 
72—75- (35—38). Studenții clu
jeni au obținut o victorie sur
prinzătoare, dar pe deplin 
meritată. Cu Demian în for
mă bună, cu Prie și Riihrir.g 
aceiași buni coordonatori de 
joc, Universitatea are toate 
șansele să intre în turneul fi
nal pentru locurile 1—4. 
Principalii realizatori : De
mian 26, Prie 19, Riihring 13, 
de la Universitatea, respectiv 
Chivulescu 20, Ioneci 20. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și 
Gh. Chiraleu. (GH. ARSENE, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA 62—67 (32—36).
Gazdele, cu o echipă întine
rită, au dat o replică surprin
zătoare campionilor, care au 
evoluat mult sub posibilități. 
Perioadele de dominare au 
alternat, soarta partidei fiind 
decisă în final. S-au remar
cat : Mihailiuc și Voroncanu 
de la gazde, Nosievici și Gh. 
Valeriu de la oaspeți. Au ar
bitrat satisfăcător loan Știrbu 
și Gh. Rusu. (1. LEIZERiUC, 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 70—67 (39—38). 
Meci viu disputat. în care 
ambele formații au făcut totul 
pentru victorie. Despre aceas
ta re vorbește și evoluția sco-

rului, care a alternat perma
nent. Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Czmor 23, 
Ionescu și 
tru gazde, 
și Uaneș 
resp.).

FARUL 
CRIȘUL
(28—20). Importanța 
pentru configurația 
lui clasamentului a 
Farul să desfășoare un joc 
foarte bun, cîștigînd pe me
rit. Principalii realizatori : 
Cincu 20, Popovici 19, Gavri- 
zescu 10 pentru Farul, Osman 
14 și Mazilu 10 pentru Crișul. 
(E. PETRE, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 
90—53 (45—22). Victorie cate
gorică a bucureștenilor. Oas
peții nu au realizat nici de 
data aceasta un joc care să 
le justifice prezența în divi
zia A. Cei mai buni : Viciu, 
Visner și Cîmpeanu de la di- 
namoviști, Czedula (același 
veșnic remarcat) de la oaspeți.

FEMININ
UNIVERSITATEA CLUJ — 

VOINȚA BUCUREȘTI 65—58 
(27—28). S-a ratat mult și s-a 
greșit de ambele părți. întîl- 
nirea a fost mai echilibrată 
în prima repriză. S-au remar
cat : Păcurarii, Horvat și Ri- 
zescu de la Universitatea, res
pectiv Spiridon și Roată. 
(NIC. TODOKAN, coresp.).

VOINȚA BRAȘOV - MU
REȘUL TG. MUREȘ 41—35 
(18—19). Meci de uzură, câști
gat în final de brașovence 
care au reușit să profite de 
apărarea slabă a mureșence- 
lor. Cele mai bune : Simon și 
Sa!a de la Voința, respectiv 
Godri și Madaraș. (ILIE 
STANCA, coresp.).

I.C.F. — CRIȘUL ORADEA

44—48 (25—23). Cu spectrul 
înfrîngerii în față și al retro
gradării, totodată, orădencele 
au aruncat în luptă toate re
sursele și au reușit, pînă la 
urmă, o victorie nesperată, 
dar pe deplin meritată. Stu
dentele, sigure de succes, au 
luat jocul ușor, iar acest lu
cru le-a costat victoria

DIVIZIA B, MASCULIN
Pedagogic Oradea — Poli

tehnica Brașov 57—78 (32—43); 
Medicina Tg. Mureș — Poli
tehnica Cluj 59—69 (19—40); 
Constructorul Arad — Medi
cina Timișoara 57—54 (28—24); 
I.C.H.F. București — Univer
sitatea 
(39—31) ; 
Progresul 
(23—26); 
rești ■ 
76—50

București 96—71
Voința București — 

București
Construcții

Universitatea 
(40—22) ;

57—54
Bucu- 

Iași 
Academia

Militară — Petrolul Ploiești 
64—58 (29—36); Universitatea 
Craiova — Steagul roșu Bra
șov 37—53 (16—28) ; Știința 
Petroseni — Unio Satu Mare 
82—48 (39—16).

FEMININ
Școala sportivă Brașov — 

Foresta Arad 62—47 (24—20) ; 
Medicina Cluj — Politehnica 
Brașov 29—56 (18—28) ; Medi
cina Tg. Mureș — Șc. sp. 
Craiova 55—57 (21—32) ; 
Voința Tg. Mureș — Univer
sitatea Timișoara 44—46 
(26—11) ; Viitorul Dorohoi — 
Universitatea Iași 49—40 
(19—17) ; I.C.F. II — Olimpia 
București 30—35 (12—13) ;
Universitatea București — 
Școlarul București 38—67 
(16—31) ; Arhitectura Bucu
rești — Pedagogic Constanța 
51—36 (23—16).
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Solymossi respinge balonul privirile austriacului Potndl (dreapta), in al doilea moot
Ujpesti Dozsa — F. C. Austria din „Cupa Europei Centrale" cîștigat de echipa 

maghiară cu 4—1, care se califică în semifinalele competiției

Pe scurt In semifinale, la Roma
• La Sydney selecționatele 

Australiei și Japoniei au ter
minat la egalitate: 2—2 (0—1).

® Echipa sovietică Kairat 
Alma Ata a susținut la Ca- 
raci două meciuri amicale în 
compania selecționatei Pakis
tan. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu 6—2 
(3-0).

®în sferturile de finală ale 
„Cupei Angliei**: Birmingham- 
Chelsea 1—0, Leeds United- 
Sheffield United 1—0, Everton- 
Leicester 3—1, West Brom
wich Albion-F.C. Liverpool 
0—0 (partida se rejoacă).

Cicliștii români
2

participă la cursa
Bordeaux

San Sebastian
Astăzi la amiază pleacă în 

Franța echipa de tineret a 
României care va participa 
între 3 și 7 aprilie la com
petiția ciclistă internațională 
Bordeaux—San Sebastian.
Antrenorul Nicolae Voicu va 
conduce echipa de speranțe, 
alcătuită din Emil Rusu 
de ani). Vasile Tudor (20 
ani), Constantin Grigore 
de ani), Ștefan Suciu 
de ani) și Cristian Tuctoran 
(19 ani).

Cursa programează 5 eta
pe, dintre care ultimele 
două se desfășoară pe trasee 
de munte. La start 
prezenți numeroși 
tineri, speranțe ale 
lui cu pedale din 
Spania, Italia, Belgia, Uniu
nea Sovietică, 
alte țări.

Echipa de 
mâniei se va 
fel cu autentice talente, va 
avea posibilitatea să-și dea 
seama de nivelul la care a 
ajuns, de posibilitățile pe 
care le are pentru a aborda 
dificilele competiții pe care 
Ie are înscrise în programul 
din sezonul actual.

A
„Turul

(23 
de
(21
(21

vor fi 
cicliști 

SDOrtu- 
Franța.

Polonia si din

tineret a Ro- 
confrunta ast-

început

Marocului44
Casablanca — Safi 
desfășurată dumini- 
cîștigată de suede- 
Soederling în 5h

Etapa I, 
(230 km), 
că, a fost 
zul Kurt 
32:37, urmat de compatriotul 
său Rippel cu timpul de 5h 
35:45. Gabriel Moiceanu a 
sosit al 6-lea fiind cronometrat 
cu 5h 36:30, iar Gh. Moldo- 
veanu al 11-Iea (5h 37:15).

Năstase — Mulligan 
și Jiriac - Di Maso

ROMA, 31 (prin telefon). — 
Ambii jucători români, ră
mași în cursă în turneul in
ternațional organizat de Te- 
nis-Club ParioIIi din Roma, 
sînt calificați în semifinalele 
probei de simplu. Duminică, 
Ion Tiriac a trecut cu ușurin
ță de englezul Battrick, pe 
care I-a învins cu 6—2, 6—2, 
6—1. El întîlnește acum pe ita
lianul Di Maso, autorul marii 
surprize a zilei, învingător 
asupra lui Nicola Pletrangell: 
6—4, 7—5, 6—2. In cealaltă 
semifinală a probei, llie Năs- 
tase are ca adversar pe italo- 
australianul Martin Mulligan.

La dublu, Tiriac și Năstase 
au întrecut pe cehoslovacii 
Medonos—Zednik cu 8—6, 6—0, 
6—2 și întîlnesc în finală pe 
Mulligan — Pietrangell, cali
ficați în fața englezilor Hut
chins — Battrick : 6—2, 6—1,
9—7.

Al 31-lea tros
Paris, 31 (prin telefon). în 

parcul Courneuve a avut loc 
duminică cel de-al 31-lea cros 
internațional al ziarului „l’Hu- 
manite". în cele 22 (!) de 
curse, au evoluat concurenți 
din 11 țări. Bineînțeles, pro
bele așteptate cu cel mai mare 
interes au fost (atît la băr
bați, cît și la femei) cele de ■ 
numite „Cursele așilor". între
cerea feminină, pe distanța 
de 2 000 m, s-a încheiat cu o 
mare surpriză: pe primul loc 
s-a clasat concurenta italiană 
Paola Pigni, cu timpul de 
6:22,7. în continuare: 2. Bra- 
guina (U.R.S.S.) 6:23,1, 3. Ko
lesnikova (U.R.S.S.) 6:25,5, 4. 
Ovatkova (Cehoslovacia) 6:26,3, 
5. Eremina (U.R.S.S.) 6:27,8, 6.

U. R. S. S
Cehoslovacia 5-2

La Moscova a avut 
tîlnirea internațională 
nis de masă U.R.S.S. — Ceho
slovacia, contînd ca finală a 
primei ediții a competiției de
numită „Liga Europei". Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 
5—2 : Amelin — Stanek 1—2, 
Gomoskov — Miko 2—0, Rud- 
nova — Vostova 2—0, Go
moskov, Amelin — Miko, Sta
nek 2—1, Rudnova, Gomoskov 
— Luzova, Miko 1—2, Go
moskov — Stanek 2—0, Ame
lin — Miko 2—1.

Clasament definitiv: 1.
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. 
Ungaria, 4. Anglia, 5. R.F. a 
Germaniei, 6. Austria, 7. O- 
landa

loc în
de te-

0 declarație surprinzătoare 
a atletului englez A. Simpson

LONDRA 31. — într-un arti
col publicat de ziarul „The
People", atletul englez Alen
Simpson recunoaște că 
dopat cu prilejul 
Commonwealthului, 
în august 1968 la 
■„Vreau să inapoiez 
argint cîștigată în proba de o 
milă, întrucît nu-mi 
pe drept, scrie A. 
Acum pot să spun

s-a
Jocurilor 

desfășurate 
Kingston. 

medalia de

aparține 
Simpson. 

____  _ _____ adevărul, 
înaintea seriei in care alergam, 
mi-arn făcut o injecție 
phetamină. Am sosit 
și mi-am zis să apelez 
doua injecție, înaintea 
Nu am beneficiat de 
stimulentului căci finala 
desfășurat mai tîrziu decit cre
deam eu. Totuși, mă consider 
culpabil de un act cu totul 
nesportiv. Dacă mărturisirea 
mea va convinge măcar un sin
gur atlet că dopingul este c.el 
mai urit lucru în sport, atunci 
ea a meritat să fi fost făcută".

cu am- 
primul 
la o a 
finalei, 
efectul 

s-a

r
Babințeva (U.R.S.S.) 6,30,0, 7. 
Gabor (România) 6:33,0, 8. Da- 
nailova (Bulgaria) 6:35,0, 
Bucur (România) 6:42,0, 
M. Ingrova (Cehoslovacia) - 
6:47,0.

La seniori, victoria a reve
nit — la fel ca anul trecut — 
alergătorului sovietic Mikiten- 
ko, care a acoperit 8 000 m in 
23:59,0. în același timp a so
sit compatriotul său Hlistov, 
iar al treilea a fost tot un so
vietic, Makarov, cu 24:15,0. Pe 
locurile următoare: 
reny (Ungaria), 5. 
(U.R.S.S.), 6. Alanov 
7. Jelev (Bulgaria), 
(Franța), 9. Szutko 
10. Bezdelov (U.R.S.S.). 
Cioca a sosit al 
(24:51,0), întrecînd printre alții 
pe cunoscutul fondist maghiar 
Mecser. Ceilalți români: Rus- 
nac locul 18 și Mustață — 21.

9.
10.

4. Sze- 
Sviridov 

(U.R.S.S.), 
8. Bijou 
(Polonia), 

llie 
11-lea

la a 62-a victorie
Cea 

cursei 
care se desfășoară în fiecare 
an pe Tamisa, între echipajele 
universităților engleze Cam
bridge Și Oxford, a fost cîști- 
gată anul acesta de studenții 
din Cambridge. Ei au între
cut cu 3 lungimi și jumătate 
formația adversă, realizînd pe 
distanța de 6780 m timpul de 
18:23. Aceasta este a 62 a 
victorie a „opt“-ului de la 
Cambridge, față de cele 51, 
obținute pînă acum de echi
pajul din Oxford. Una din 
curse, cea din anul 1877, s a 
încheiat la egalitate, ambele 
bărci t.recînd simultan linia 
de sosire.

de a 114-a ediție a 
de canotaj academic,

sub pro-

SELECȚIONATA DE BASCHET A U.R.S.S. a ob
ținut a 6-a victorie consecutivă în turneul din 
Brazilia. învingînd cu scorul de 79—71 (43—42)
echipa Tc Dos Campos, întărită cu cîțiva interna
ționali brazilieni.

IN MECIUL DE TENIS PERU—CHILE, pentru 
Cupa Davis (zona sud-americană), formația Chi
lians conduce cu 2—0. Pinto Bravo a cîștigat cu 
6—3, 6—1, 6—2 la Gonzales, iar Patricio Cornejo 
l-a învins cu 8—6, 6—3. 6—0, pe Acuna.

ES
BOXERUL JAPONEZ HIROSHI KOBAYASHI, cam
pion mondial profesionist la categoria ușoară 
(clasa junior) și-a păstrat titlul terminînd la ega
litate, în 15 reprize, cu filipinezul Rene Barrientos.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET FE
MININ desfășurat în Berlinul occidental s-a În
cheiat eu victoria echipei Franței, urinată de se
lecționatele K.F. a Germaniei și Elveției. In me
ciul decisiv baschetbalistele franceze au întrecut 
cu scorul de 82—47 (40—20) echipa R.F. a Germaniei.

LA TRIEST A ÎNCEPUT UN TURNEU DE FOI O. 
la care participă echipele Cehoslovaciei, Bulgariei 
și două selecționate italiene. în prima zi a turneu
lui, Cehoslovacia a terminat nedecis 6—6 (1—2,
3—2, 1—1, 1—1) cu Bulgaria, iar Italia A a învins 
cu scorul de 5—3 (1—1, 2—0, 1—0, 1—2) Italia B.

ATLETUL SUD-AFRICAN PAUL NASH a alergat 
100 m in 10,0, dar performanța sa nu va putea fl 
omologată ca record mondial egalat, deoarece 
vîntul a bătut cu mai mult de 2 m pe secundă.

U
TURUL CICLIST AL FLANDREI, una din cursele 
clasice de primăvară, ce se desfășoară în Belgia, 
a revenit la actuala ediție rutierului belgian Walter 
Goortefroot, cronometrat pe 249 km în 5h 52:00 
(medie orară 42,443 km). In același timp au sosit 
Guido Reybroeck (Belgia), Rudi Altig (R.F.G.), 
Jan -Janssen (Olanda).

a
CROSUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE LA 
I.ONDRA a fost cîștigat de sportiva americană 
Doris Brown, care a parcurs cei 4 km ai traseului 
în timpul de 15:00. Pe locurile următoare s-au 
clasat V. Foltz (S.U.A.) — 15:12 și I. Davies (An
glia) — 15:21. f

Sub privirile tri
ale cole- 

Demian, 
Vizi re-

grijorate 
gulul său 
clujeanul 
cuperează
priul panou în me
ciul de ieri : Poli
tehnica Galați — 
Universitatea Cluj 
(72—75).
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