
Redacția și administrația: strj 
Vasile Conta nr. 16, tel. î 1.10.05, 
interurban 72 și 286. Telex: 

sportrom buc. 180.

Anul XXIV, Nr» 147 (5581) Luni 8 aprilie 1968

în divizia A la fotbal

ROCADA 
LIDERILOR 
CONTINUĂ!

Argeșul — din nou 
pe primul loc 

Jiul și Dinamo București
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învingătoare in deplasare

• ZlMBETELE ZEIȚEI FORTUNA

• ÎNCĂ UN MIT SPULBERAT

• Încercare de reabilitare

• MINERILOR LE PRIEȘTE BRIZA

• ÎN SFiRȘIT, O VICTORIE ACASĂ

(Citiți cronicile în pag. a 3-a)

REZULTATE TEHNICE

Rapid — „U" Cluj 2—1 (2-0)
Dinamo Bacău — Dinamo București 0—1 (0—0)
U.T.A. — Petrolul 1—0 (1-0)
Steagul roșu — Steaua 0—0
Farul — Jiul 1—2 (1-2)
F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (0—0)

CLASAMENTUL

1. F. C. Argeș 18 10 3 5 29—14 23
2. Steaua 18 9 5 4 31—20 23
3. Farul 18 8 3 7 28—20 19
4. Jiul 18 8 3 7 26—20 19
5. Dinamo București 18 7 5 6 20—21 19
6. U.T.A. 18 8 2 8 18—16 18
7. Rapid 18 8 2 8 23—24 18
8. „U" Cluj 18 7 4 7 20—24 18
9. Dinamo Bacău 18 9 0 9 22—30 18

10. „U" Craiova 18 8 1 9 24—24 17
11. Petrolul 18 8 1 9 18—18 17
12. A.S.A. Tg. Mureș 18 5 5 8 19—31 15
13. Progresul 18 4 6 8 18—24 14
14. Steagul roșu 18 5 4 9 12—22 14

ETAPA VIITOARE

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

TRIUMFUL!
După momentele de mare tensiune ale 
finalei cu Dukla Praga — momentul 
sublim al victoriei. Cornel Oțelea. în 
mijlocul coechipierilor săi, poartă Cupa 
Campionilor Europeni la handbal, care 
poposește pentru întia oară în panoplia 

de trofee a clubului bucureștean
Telefoto: U.P.I.-Agerpres

In pagina a IV-a corespondența trimi
sului nostru special la Frankurt pe Main, 
DAN GARLEȘTEANU.

Întrebări. • •

EMOȚII ÎN FÎK A.L
Pînă în min. 89, Rapidul 

n-a avut de întîmpinat greu
tăți în partida cu „U“. Fără 
să repete „repriza de zile 
mari“ din meciul cu Steaua,

feroviarii au înclinat balan
ța spre ei în mai puțin de o 
jumătate de oră.

Mai întîi a fost sprintul 
irezistibil al lui Dumitriu

spre poarta adversă (după o 
prealabilă fentă cu care a 
prins pe picior greșit o apă
rare întreagă), dar tirul său 
n-a fost bine reglat și Moldo- 
vanu a putut să respingă în 
corner. Doar o singură acțiu
ne (șut — Florian, min. 13, 
din afara careului gata să-1 
înșele pe Răducanu) întreru
pe infiltrările din ce în ce mai 
energice, oprite in extremis, 
ale lui Ion Ionescu pe culoa
rul dintre Crețu și Pexa. Și 
perioada de presiune a gazde
lor se încheie cu gol, mai 
precis cu un autogol, deoare
ce mingea expediată de Du
mitriu (lovitură liberă, de la 
aproximativ 25 m) întîlnește 
piciorul lui Florian, de unde 
sare în plasă peste portarul 
clujenilor, complet uluit. Se- 
sizînd degringolada din tabă
ra clujeană, rapidiștii întețesc 
presiunea, combinînd mai de- 
contractat decît pînă atunci. 
Un „triunghi" reușit, Dinu- 
Ionescu-Dumitriu, îl pune pe 
ultimul în poziție excelentă

de șut și... Moldovanu este 
învins pentru a doua oară î 
2—0, în mai puțin de o ju
mătate de oră. Un singur mi
nut mai tîrziu, Codreanu nu

Stadion : „23 August", timp 
frumos, teren foarte bun, 
spectatori : 6 000. Au marcat : 
Florian (min. 23) — autogol, 
Dumitriu (min. 27) și Crețu 
(min. 39).

RAPID : Răducanu 7 — Ște
fan 5, Motroc 7, Lupescu 7, 
Greavu 7, Dinu 6, Pop 5 (min. 
57 Dumitru 9), Năsturescu 7, 
Dumitriu II 8, Ionescu 7, Co
dreanu 6.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovanu 7, — Crețu 8, Pexa 
7, Costin 6, Cîmpeanu 6, Flo
rian 5 (min. 70 Barbu), Oprea 
6, Lică 6, Angelescu 7, Adam 
5, Coman 7.

A arbitrat Petre Sotir — 
Mediaș

are forță suficientă să conti
nue o acțiune de gol și că
derea lui în careu va fi, pen
tru o perioadă de aproxima
tiv 10 minute, și „căderea Ra
pidului". în tot acest timp, 
replica lui „U“ se desfășoară 
tot fără faze de poartă. în 
schimb, în min. 37, contra-

G. NICOLAESCU

Scrimerii români in întreceri internaționale

SABRERI1 NOȘTRI AU DOMINAT TURNEUL
DE LA BUCUREȘTI

23 de sabreri au luat startul, 
duminică dimineața, in turneul 
internațional de la București, 
în genere, reprezentanții țării 
noastre s-au comportat bine în 
serii, reușind să se califice: 
Bădescu și Irimiciuc cu cite 
5 victorii in grupa A, Culcea 
(6), Mustață (5) și Popescu (2) 
în grupa B, Alexe, Vornicu și 
Rohoni L. (4) in grupa C, Vin
tilă, Nilcă (4) și Manoliu (3) 
în grupa D. împreună cu sa- 
brerii români s-au calificat și 
scrimerii bulgari Stavrev, 
Ghencev, Spiridonov, Atanasov 
și Nicolov. Au urmat semifina
lele. în prima semifinală s-a 
impus sabrerul bulgar Nicolov, 
care a reușit să acumuleze 6 
victorii. împreună cu el au in
trat in finala turneului Vintilă, 
Bădescu și Nilcă, toți cu cîte 
4 victorii. Irimiciuc a fost ine
gal și n-a obținut decît 2 vic
torii. Unul dintre faVoriți, Spi
ridonov, n-a reușit decît o vic
torie. în semifinala a II-a, trei 
sabreri au totalizat cite 5 vic
torii : Mustață, Rohoni Și Sta
vrev, toți după asalturi de o 
mare frumusețe. Al patrulea 
finalist a fost Culcea, care a 
tras mai prudent în semifinale, 
mai economicos, acumulind 4 
victorii. Au rămas, surprinză
tor, Atanasov și Ghencev. în 
general, trebuie remarcat că 
trăgătorii bulgari s-au resimțit 
după efortul din ziua prece
dentă.

în finală s-au calificat deci 
6 sabreri români și 2 bulgari.

Finala turneului a revenit 
lui L. Rohoni, după un dublu 
baraj cu Nicolov și Mustață

(în al doilea baraj : 5—2 cu 
Nicolov și 5—1 cu Mustață).

CLASAMENT
1. L. Rohoni, 2. Nicolov, 3. 
Mustață, 4. Stavrev, 5. Culcea, 
6. Nilcă. 7. Vintilă, 8. Bădescu. 
Deci, ca și la Sofia, egalitate : 
sabrerii români au cîștigat la 
individual, cei bulgari la e- 
chipe (t. st.).

ANA ENE-LOCUL IV LA MINSK
MINSK, 7 (prin telefon). 

— Turneul individual din ca
drul competiției feminine de 
floretă Cupa Bielorusiei s-a 
încheiat cu victoria Tatianei 
Samușenko (Bielorusia). Dintre 
reprezentantele noastre cel 
mai bun rezultat l-a obținut 
Ana Ene: locul al IV-lea. In 
recalificări au fost eliminate: 
Maria Vicol de poloneza 
Czimmerman (1—2), Ileana 
Drîmbă de către Zabelina 
(1—2) și Olga Orban-Szabo, 
care a pierdut la Ana Ene

Clasament final: 1. Tatiana 
Samușenko (Bielorusia) 4v.; 
2. Elena Novikova (Bielorusia) 
3v.; 3. Kestrin Palm (Sue
dia) 2v. (12 tușe primite); 4. 
Ana Ene (România) 2v. (15 
t.p.); 5. Elszbiet Czimmer
man (Polonia) 2v. (16 t.p.); 
6. Valeria Aliko (Bielorusia) 
2v. (22 t.p.).

Mîine (N.R. azi) începe 
proba pe echipe. Reprezenta
tiva țării noastre concurează 
în prima grupă alături de e- 
chipele Ungariei, Bulgariei și 
Bielorusiei I.(0-2).

LA BUDAPESTA - DRlMBĂ Șl FALB iN FINALA 
TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE FLORETĂ

BUDAPESTA, 7 (prin tele
fon). în continuarea turneului 
de floretă bărbați din cadrul 
„Cupei Gaudini" a avut loc 
o întrecere individuală. Con- 
curenți : 70 de trăgători. în 
afara participanților la com
petiția pe echipe au fost pre-

zenți și floretiștii din lotul 
prim al Poloniei.

■ Dintre reprezentații țării 
noastre, cel mai bine au mers 
Drîmbă și Falb, care au in
trat în turneul final, alături

(Continuare in pag. a 4-a)

Și a mai trecut o eta
pă. . .

Argeșul șl Steaua au 
realizat obișnuitul 
schimb de locuri, care, 
prin monotonie, începe 
să-și piardă din sa
voare.

Farul s-a înclinat a- 
casă în fața unei echi
pe ridiculizate acum 
patru zile de. .. Maca- 
vei.

Dinamo București a 
profitat de faptul că 
plutonul fruntaș rulea
ză eu încetinitorul, 
pentru a-și depune, pe 
neașteptate, candida
tura la titlu.

U.T.A. a realizat sur
priza etapei, cîștigînd 
acasă.

Argeșul a administrat 
fără nici o jenă trei 
goluri mureșenilor, ca 
și cum n-ar fi fost 
niciodată la Ploiești.

„Poli" Iași, marea 
performeră a Cupei, a 
capotat la... Pașcani.

Rapid șl-a desfăcut 
cutia cu artificii, a 
aprins două, dar a a- 
runcat restul în apă, 
în baza unui reflex is
toric.

„U" a „prins" un fi
nal elegant, prelungin- 
du-și de jure șl de fac
to contractul cu Vi
itorul.

Universitatea olteană 
și-a dezamăgit încă o 
dată suporterii. încer- 
cînd să-i distreze cu a- 
necdote vechi.

In sfîrșit, selecționerii 
au continuat, exaspe
rați, permutările, pe 
un tabel în care parcă 
e mai ușor să alegi or- 
ganizînd o „Periniță".

Toate ar fi fost bune

(și chiar distractive) 
dacă n-am fi văzut me
ciul Bulgaria — Italia.

Cum au izbutit veci
nii noștri să facă din 
doar subtilul Iakimov 
un om capabil să aco
pere întreg terenul 7

Cum izbutește Aspa- 
ruhov să sară la cap 
peste întreaga apărare 
italiană 1

Cum au izbutit Șala- 
manov si Gaganelov 
să-și însușească tehni
ca unor jucători de 
mijlocul terenului i

Ne punem aceste în
trebări firești folosind 
termene de comparație 
care nu apelează nici 
la Pele. nici la Euse
bio, nici la Bobby 
Charlton și nici măcar 
la iugoslavul Djaicl, 
care, după ce a dăruit 
Europei vreo două e- 
chipe naționale, a iz
butit să țină în șah 
„naționala" Franței, în- 
tr-un joc oficial, Ia 
Marsilia.

Ne punem aceste în
trebări în primul rînd 
pentru că la 4 Iunie se 
împlinesc 35 de ani de 
cînd echipa noastră 
națională, condusă de 
fundașul dreapta Eme- 
rich Vogi, zdrobea Bul
garia cu 7—0, iar peste 
alte șapte zile surclasa 
Iugoslavia cu alte cinci 
goluri înscrise în. .. 35 
minute.

Ce-ar fi să studiem 
cu atenție tehnologia 
apariției lui „Gundi” 
Asparuhov 7 Nu cumva 
respingem unele ade
văruri pentru motivul 
că sînt prea evidente?

loan CHIRILA
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de aur?

L
a Galați, tălăngi; la Arad, 
porumbei și aclamații ; pe 
Ciulești, goarne și tromboa
ne ; sub Copou, pionieri cu 
flori ; la Craiova, arsenal so
nor ; la Cluj, „Haide U".

Fiecare oraș cu specificul și tradiția lui ; 
fiecare „galerie" cu modul ei de a se 
manifesta. Curios e, însă, faptul că nici 
o galerie nu cîntă. Nici o echipă nu 
e primită pe teren în acordurile unui 
imn. Nicăieri, melodia emoționantă și 
antrenantă n-a reușit să înlocuiască zgo
motul obositor, uneori dezolant, din 
tribune.

La mondialele din Anglia, suporterii 
brazilieni întîmpinau echipa lui Pele, cu 
un cîntec sportiv din Rio. în drum spre 
Milano sau Roma, imnul torinez care-i 
însoțește pe elevii lui H. H.2 le insuflă 
alb-negrilor patima pentru gol și vic
torie.

Roddy Mc. Neil, popularul cîntăref 
scoțian, interpretează pentru Celtic o 
melodie care-i invită pe foștii cam
pioni europeni, din nou, în fruntea ie
rarhiei de pe continent.

Sportivii noștri n-au un imn al lor. 
Unii îl fredonează pe Dunaevski, în
vățat cîndva, în iureșul junioratului. Ei 
cîntă „de pahar", zic „de-ale lumii" 
și, poate, cîte o dată „Olimpiada tine
reții". în .afară de Cluj, nici un club din 
țară nu-și are un cîntec al său. Au fost 
agape ale. campionilor cînd aceștia ou 
simțit mai mult decît oricînd nevoia 
sâ-și exprime bucuria împlinirii, comu
niunea sufletească și aspirațiile echipei. 
Voiau un cîntec al lor, pe care, însă, 
niciodată nu l-au avut. Și, au fredonat 
în schimb ...„Tangoul de demult".

La reuniunile . „U"-ului, colegii lui 
Adam fac de fiecare dată să răsune 
răscolitorul „Haide U" (Noi luptăm să 
înălțăm / Prin avînt, voință și prin 
gînd / Un trup nou, braț de fier / 
Zîmbet nou rupt din cer / Haide U !), 
imnul semicentenar al Clujului compus 
de generația lui Guga șî Sepî.

Păcat însă că numai Someșul cunoaș
te acordurile unei melodii sportive I

Surprinzător! Muzica sportivă, deși 
o muzică despre și pentru tineret este 
(după însăși mărturia compozitorilor șî 
textierilor) genul ce! mai vitregit. S-a 
invocat — drept scuză — lipsa unei 
preocupări pe linia oficială (Uniunea 
compozitorilor), s-a acuzat maniera 
mult prea savantă în care s-a lucrat 
(de ce, mereu, o linie melodică afît de 
complicată ?) și care a făcut ca melo
diile să nu aibă audiență în masă. Alții 
au evitat genul, considerînd că aria de 
investigație sportivă este mult prea 
strînsă, vocabularul sărac și, astfel, pe
ricolul repetării apare la orice pas.

Compozitorul Temistocle Popa s-a lo
vit ca de un zid de opacitatea celor 
care nu au permis circulația unui imn 
al clubului Progresul pe motivul (înte
meiat, nici vorbă I) că ulterior și alte 
cluburi și-ar putea revendica un cîntec 
al lor I

în toamnă, a fost instituit un concurs 
pentru crearea unuifimn și a unor cîn- 
tece sportive, dar nici o lucrare pre
zentată nu a reușit să treacă din „car
tea de solfegii" în teren sau tribună.

„C’est tout bon" pe care Aufray l-a 
dedicat lui Claude Killy va intra cu- 
rînd în viața francezilor. Și asta îl 
va stimula, probabil, pe super-campionul 
Olimpiadei albe la cucerirea altor vic
torii.

Ion Ionescu încearcă în zadar să treacă 
printre doi adversari

Foto: A. Neagu

Nu spunea, oare, Montherlant că : 
„Forța unei echipe constă și în forța 
cîntecelor sale, expresie a comuniunii 
și colaborării dintre jucători"?

Nușa MUȘCELEANU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

(Continuare în pag. a 3-a)



r
0 Nr. 147 (5581)

hS CAMPIONATELE

Handbalul a reintrat din 
plin în actualitate, nu numai 
prin strălucitul succes reali
zat sîmbătă seara la Frankfurt 
pe Main de echipa masculină 
Steaua, care a cucerit Cupa 
campionilor europeni, ci și 
prin disputarea partidelor din 
prima etapă a returului cam
pionatelor republicane. Jocu
rile inaugurale ne-au oferit o 
primă constatare, care am 
dori să nu fie Infirmată pe 
parcurs i majoritatea echipe
lor s-au prezentat bine pre
gătite, furnizînd partide de 
calitate, iată, acum, și amă
nuntele primite de la cores
pondenții noștri i

DIVIZIA A, MASCULIN

Dinamo București — Dina
mo Bacău 19—10 (10—6).
Handbaliștii de la Dinamo 
Bacău n-au putut ține pasul 
cu colegii lor bucureșteni, 
care ieri au arătat o formă 
bună. Din acest motiv, băcă- 
oanii au imprimat o notă ob
strucționistă întîlnirii, căutînd 
prin toate mijloacele să nu

piardă decît la un scor cît 
mai mic' Gazdele au vrut să 
arate (și au reușit) că rezul- 
'tatul din tur — cînd au pier
dut la Bacău — a fost un 
accident. Ei au controlat jocul 
cu autoritate, au desfăcut cu 
ușurință sistemul de apărare 
advers, în special pe extreme, 
au vehiculat cu rapiditate ba
lonul și au cîștigat pe merit 
la o diferență de scor care 
putea fi și mai mare. Aii 
marcat Samungi (5), Titus 
Moldovan (3), Lieu (3), Nica 
(2), Coman (2), Costache II 
(2), Moser și Dan Marin pen
tru Dinamo București și Papp 
(4), Ilorobăț (2), Botin (2), 
Coasă și Parasehiv pentru Di
namo Bacău. Bun, arbitrajul 
lui Dorin Purică (Ploiești). 
Universitatea București — U- 
niversitatea Cluj 16—13 (8—5). 
Primele 20 de minute, cît 
timp Panțiru l-a marcat 
strict pe Gațu, jocul bucureș- i 
tenilor a fost amorf, fără 
nerv, conducerea aparținînd 
studenților clujeni. Cînd 
„Cristl", omul de legătură, a 
ieșit din chingi — trecîndu-i-1, 
strategic, Iui Panțiru pe ma
sivul Chicit — și a început 
numerele sale de virtuozitate, 
bucureștenii au devenit mai

agresivi, au luat conducerea 
pe care n-au mai cedat-opînă 
la finalul partidei. Echipa lui 
Șpeck (și a antrenorului So- 
tiriu) a reeditat impresia ex
celentă pe care a lăsat-o în 
toamnă, la prima ei apariție 
îti București : un joc discipli
nat și orientat tactic, tot
deauna bine gîndit (uneori 
chiar prea studiat), mobilitate 
în atac, agresivitate — în li
mitele unei exemplare spor
tivități — în apărare (com
partiment în care bucurește- 
nii au fost mai duri). Au în
scris Chicit (5), Gațu (4), Di- 
nea (2), Bădulescu (2), Rădi- 
nă, Gînju și Bădău pentru 
bucureșteni și Both (6), Șpeck 
(3), Oană (2), Palko și Răzor 
pentru clujeni. Politehnica 
Timișoara — Textila Cisnădie 
25—9 (15—6). Jocul a fost la 
discreția timișorenilor, a că
ror dominare a fost concre
tizată în scorul final. (Ion 
Stan — coresp.). C.S.M. Re
șița — Rafinăria Teleajen 
11—13 (5—6). Oaspeții au ob
ținut o victorie pe deplin me
ritată, trecînd astfel pe locul 
4 în clasament. Ei au jucat 
mai hotărît, în special în a- 
tac, avind în Laub principa-

Iul realizator. (I. Plăvițu — 
coresp.).

DIVIZIA A, FEMININ

Mureșul Tg. Mureș — Po
litehnica Galați 5—5 (3—4).
Mureșencele n-au putut con
cretiza într-o victorie (atît de 
necesară, ținînd seama de po
ziția din clasament) avantajul 
terenului. întîlnirea a avut 
un nivel tehnic scăzut. Gaz
dele au ratat 4 lovituri de 
la 7 m. (Andrei Szabo — co
resp). Rulmentul Brașov —• 
Universitatea București 8—9 
(3—7). Jocul, specific de cam
pionat, a fost foarte echili
brat, în special în repriza a 
doua. Brașovencele au ratat 
mult din poziții favorabile. 
(V. Popovici — coresp.). Con
structorul Timișoara — Con
fecția București 9—7 (3—3). 
Meciul s-a disputat la Lugoj, 
terenul din Timișoara fiind 
suspendat

mia Iași 22—14 (11—10) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid 
București 19—21 (9—9) ; Cau
ciucul Oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — Politehnica Bucu
rești 11—11 (7—5).

DIVIZIA B, MASCULIN 
SERIA A II-A

Timișul Lugoj — Metalul 
Copșa Mică 14—12 (6—8) ; 
Politehnica II Timișoara — 
Știința Petroșeni 18—14 (9—6); 
Universitatea Craiova — Uni
versitatea Timișoara 11—12 
(6-5).

DIVIZIA B, FEMININ 
SERIA I

sp. 
sp.

DIVIZIA B, MASCULIN —

SERIA I

Politehnica Galați — Poli
tehnica Brașov 25—13 (16—5); 
Voința București — Agrono-

Politehnica Iași — Șc. 
Buzău 11—10 (7—5) ; Șc. 
Ploiești — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 14—4 (6—3) ; I.C.F. Buc. 
— Politehnica Buc. 10—6
(6—3) ; Pedagogic Bacău —
Textila Buhusi 4—13 (2—4).

DIVIZIA B, FEMININ 
SERIA A II-A

Universitatea Cluj — Con
structorul Baia Mare 22—10 
(13—4) ; Științe Economice — 
Universitatea II Buc. 5—4 
(4—2); C.S.M. Sibiu — Voința 
Sighișoara 8—7 (3—2).

Marin Dumitrescu
victorios în prima etapă

MEDIAȘ, 7 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). — împli
nirea unui an de la constitu
irea Automobil Clubului Ro
mân a fost sărbătorit prin or
ganizarea, pe dealul Hula de 
lîngă Mediaș, a primei etape 
a campionatului republican de 
viteză în coastă. întrecerea a 
reunit la start aproape 60 de 
piloți, care au furnizat miilor 
de spectatori iprezenți de-a 
lungul traseului cu multe vi
raje, în lungime de 2,5 km 
un spectacol reușit.

Competiția a fost dominată 
de „veteranul" Marin Dumi
trescu din echipa „Automeca- 
nica" Buc. la volanul unui au
tomobil „Fiat" 1300. El a reu
șit o urcare în 2:10,8, ocupînd 
astfel primul loc atît In cla
samentul general, cit și în cel 
al clasei a șaptea. în imediata 
sa vecinătate, „a mers" clu
jeanul Ad. Gaspar (R-16) — 
un autentic talent.

Reușita primei etape a aces
tui campionat a fost asigurată 
de concursul oferit de autori-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i
I
I

Politehnica lași învinsă la Pașcani
Vagonul a mai cucerit un punct in deplasare
SERIA I SERIA A II-A

ELECTRONICA OBOR —
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 

(1-0)

C.F.R.I.R.T. ARAD -
CUGIR 0—0

A. S.

înscrie

Nimic de seamă în „A"

tățile locale, precum pi de nu
meroșii iubitori ai automobi
lismului din județul Sibiu.

CLASAMENTE: general 
1. M. DUMITRESCU (Fiat 1300) 
Buc., 2. A.
Cluj, 3. M.
— Buc j pe
Fl. Popescu 
a IV-a: 1.
850) î a V-a i
(R-10) — Cluj î a Vl-a: 1. V. 
Marin (Flat 1300) — Buc ,• a 
Vlî-a i 1. M. Dumitrescu (Fiat 
1300) — Buc. ; automobile
grupa 2 : 1. A. Puiu (R-10) — 
Brașov. Pe echipe a cîștigat 
Automecanica București.

Gaspar (R-16) — 
Viorel (Fiat 13001 
clase : a IlI-a : 1. 

(Fiat 850) — Buc ; 
Fl. Popescu (Fiat

1. L. Borbely

D. LAZAR

Dinamovistele continuă să
DINAMO BUCUREȘTI — 

FARUL CONSTANȚA (f. A) 
3—1 (—10, 8, 6, 4). Partidă 
viu discutată, de nivel teh
nic mulțumitor. Farul, cîști- 
gînd primul set, mai ales da
torită liniei a doua, care a 
„scos" totul, promite o în
trecere de mare spectacol, 
dar eforturile Elisabetei Go- 
loșie nu sînt susținute 
coechipiere, care comit
seturile următoare numeroase 
greșeli de blocaj. Dinamo, cu 
un atac în forță (Mariana Po
pescu), bine dirijat de Doina 
Ivănescu, se distanțează tot 
mai clar, obținînd o victorie 
meritată. Mai menționăm pe 
Ștefănescu și Vamoșiu (Dina
mo), respectiv Anghel și Fe- 
nechiu. (Ov. I.)

cat: Chezan, Szekely și Rebac 
(Rapid), Ionescu și Viădeanu 
(C.P.B.). Au arbitrat impeca
bil Em. Costoiu și V. Săn- 
dulescu. (M. BORZEA— co
respondent).

Radină (Universitatea București) străpunge apărarea clujeană și
Foto :

Nimic deosebit ieri, în divi
ziile A la băieți și la fete. O 
etapă anostă, la fel de anostă 
ca aproape toate celelalte dis
putate în returul competiției.

înviorarea, pe care o așteptam 
publicul, noi, ca și toți cei ce 
iubesc baschetul, nu s-a 
dus. Ba, mai mult chiar, 
eiurile socotite
amăgit și ele. Aceasta 
caracteristica 
mai rămîne decît să publicăm 
rezultatele, însoțite de succinte 
cronici.

„cheie,“ au

pro- 
me- 
dez- 
fiind

etapei, nu ne

de
în

RAPID — C. P. BUCU
REȘTI (f. A) 3—0 (5, 2, 12). 
Meci fără istoric, în care ra- 
pidistele și-au surclasat par
tenerele de joc. în numai 40 
de minute. Ele au luat de la 
început inițiativa. Blocajul ne
organizat și numeroasele gre
șeli de preluare ale adversa
relor au .permis învingătoare
lor să puncteze în serie. Doar 
setul trei 
braț, dar, 
încetinesc 
le cîștigă

DRAPELUL ROȘU SIBIU
— PENICILINA IAȘI (f. A) 
0—3 (7, 0, 7). Doar 45 de mi
nute le-au trebuit voleibalis
telor din Iași pentru a în
vinge o echipă slabă. 
Cele mai bune jucătoare : 
Călinei, Demetriu și Zabara 
de Ia învingătoare, respectiv 
Fleșeriu. Au arbitrat bine V. 
Arhire și I. Rusu (Brașov). 
(I. IONESCU — coresp. prin
cipal).

Partidele Universitatea Cluj
— Medicina București și Uni
versitatea Craiova — 
Sibiu au fost amînâte.

C.S.M.

fie neînvinse

a fost mai echili- 
în final, tipografele 
ritmul și feroviare- 
la 13. S-au remar-

CLASAMENT

1. Dinamo 13 13 0 39: 4 26
2. Rapid 13 12 1 38: 5 25
3. Penicilina 14 10 4 32:16 24

4. C.P.B. 14 8 6 27:27 22
5. C.S.M. Sibiu 13 8 5 31:23 21
6. Farul 14 6 8 26:32 20
7. Univ. Craiova 13 3 10 10:34 16
8. Univ. Cluj 12 3 9 15:29 15
9. Medicina 13 2 11 12:33 15

10. Drapelul roșu 13 1 12 9:36 14

DIVIZIA B, MASCULIN :
C.F.R. Cluj — A.S.A. Sibiu

2—3 (—14, 12, —1, 14, —13), 
Pedagogic Oradea — Progre
sul Suceava 3—2 (5, —14, —5, 
12, 11), Pedagogie Tg. Mureș 
— Politehnica Cluj 0—3 (—5, 
—14, —8), Industria sîrmei C. 
Turzii — Cooperatorul Șim- 
leul Silvaniei 3—0 (6, 10, 15). 
Electroputere Craiova — Uni
versitatea Craiova 0—3 (—5, 
—12, —13), Gloria Arad — 
Creația Brașov 3—1 (11, —13, 
14, 8), Semănătoarea 
rești — Universitatea : 
rești 0—3 (—9, —10, 
Progresul București — 
cina București 3—1 (13,
8, 9), Construcții București — 
Politehnica Iași 3—2 (—10,
—7, 8, 14, 9), Dacia Brăila — 
Politehnica Brașov 0—3 (—9, 
—9, —10), Știința Petroșeni — 
Universitatea Timișoara 3—1 
(8, 10, —13, 12); FEMININ: 
Medicina Tg. Mureș — Medi
cina Cluj 3—0 (8, 8, 2), Uni
versitatea București — A.S.E. 
București 3—0 (4, 9, 14), Vii
torul București — Șc. sp. Ba
cău 3—0 (12, 12, 4), Progre
sul București — Universitatea 
Iași 3—0 (12, 10, 6), Ceahlăul 
P. Neamț — Politehnica Ga
lați 3—0 (3, 7, 5), Politehnica 
Brașov — Voința Miercurea 
Ciuc 3—2 (—13, 7, 6, —11, 9).

Bucu- 
Bucu-
—10), 
Medi- 

, —12,

MASCULIN

gazdelor, la limită. De remar
cat că oaspeții au condus pină 
în min. 38, dar au fost depă
șiți in final. în min. 21 De- 
mian s-a accidentat și a pără
sit 
min.
nat 
lui.

definitiv terenul, iar în 
39 Stăvariu a fost elimi- 

pentru- lovirea adversaru- 
Corect arbitrajul cuplului

bueureștean P. Spiru și R. 
mion. (MIRCEA RADU 
coresp.).

I
î

Bucureștenii au obținut o 
nouă victorie, care îi menți
ne în lupta pentru locul II. 
Jucătorii de la Electronica au 
avut aproape în permanență 
inițiativa și au construit ne
numărate acțiuni ofensive, 
din care au fructificat trei. 
Primul gol a fost marcat în 
min. 22 cînd I. Constantin a 
centrat în careul oaspeților 
și Udroaica a trimis balonul 
pe sub portarul Mitrofan. 
După pauză, înaintașii Ceah
lăului au inițiat cîteva atacuri, 
însă oborenii au ripostat cu 
multă vigoare. în min. 51, la 
o ezitare a apărării oaspeți
lor, I. Ștefan a majorat scorul 
la 2—0. Apoi, jocul a fost 
echilibrat pînă în min. 80. în 
ultimele zece minute, Eiectro- 

a dominat și I. Con- 
a
A arbi- 
— Ale-

nica 
stantin. în min. 84, 
tiuit scorul la 3—0. 
trat bine Ilie Ilristea 
xandria. (p. v.).
METROM BRAȘOV 
IANA CÎMPINA 3—0 (3—0)

BRAȘOV, 7, (prin telefon 
de la trimisul nostru). Echi
pa locală a realizat victoria 
în fața unui adversar care 
s-a comportat lamentabil. în 
min. 20, scorul a fost deschis 
de Seiimesi. Apoi, Sima (min. 
26) și Ferenț (min. 28) au sta
bilit soarta meciului. Repriza 
a doua/s-a desfășurat în con
dițiile unei mulțumiri totale, 
ambele echipe așteptînd plic
tisite fluierul final. A arbitrat 
cu scăpări 
București.

pece-

PO-

Gh. Vasilescu

V Urzieeanu
MORENI — VIC-FLACĂRA

TORIA ROMAN 1—0 (0—0)
Unicul gol a fost realizat 

de Albină (min. 64). Foarte 
bun arbitrajul lui M. Sado- 
veanu — București. (R. Săvu- 
lescu, coresp.).
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

POLITEHNICA
0—0

GALAȚI

dominat, 
ocazii. în 

(Galați) a

I

l
Joc confuz, fără vitalitate 

și orientare tactică. Arădanii 
au făcut cel mai slab joc din 
actualul sezon. P. Badea — 
Brașov a condus bine. (S. 
Iacob, coresp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ 1—2 (0-1)

Timișorenii au jucat slab. 
Autorii golurilor: Roman 
(min. 16), Petrescu (min. 81) 
pentru C.F.R. Cluj, Fodor 
(min. 46) pentru C.F.p. Ti
mișoara. în min. 65 jucătorul 
Panici (Timișoara) a ratat un 
penalti. Foarte bun arbitrajul 
Iui C. Bărbulescu — Bucu
rești. (C. Crețu, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 3—1

(2—01

Au marcat: Copăceanu (min. 
37), Kafka (min. 42), Pușcaș 
(min. 73). respectiv Surdan 
(min. 56). A arbitrat bine V. 
Pădureanu — București. (I. 
Plăvițiu, coresp. principal).

OLIMPIA ORADEA — C.S.M. 
SIBIU 2—1 (1—0)

44), 
O-
75)

Au înscris Sacaci (min. 
Petrică (min. 70) pentru 
limpia, Laufceag (min. 
pentru C.S.M. Sibiu. A con
dus bine V. Topan — Cluj. 
(I. Ghișa, coresp. principal).

INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZH — METALUL HUNE

DOARA 2—1 (2—0)

Golurile au fost realizate de 
Sarcli (min. 6), Ciucu (miri. 
31), respectiv Bîndeanu (min. 
70, autogol). Foarte bun ar
bitrajul lui C. Caramitru — 
București. (F. Tonea, coresp.).

MINERUL BAIA MARE —
CRIȘUL ORADEA 2—1 11 —l)

I.C.F. — POLITEHNICA 
LĂȚI 73—58 (40—26). Din 
nutul 10, „icefiștii" s-au 
tanțat, ajungînd ca 
să aibă un avans 
puncte (52—23). De 
norul Mihai Nedef 
pe teren, in calitate 
a început să 
lot, ceea ce a permis gălățeni- 
lor să micșoreze pe alocuri di
ferența. Victoria categorică se 
datorează în primul rind ac
țiunilor pline de aplomb, des
tul de bine organizate 
ficace 
poștei 
dată 
criză, 
cate.
Scorțescu 
Spiridon 
colau 4, 
19, Roman 5, Irimie 10 pentru 
I.C.F.. respectiv Bejan 2, Sam
son 5, Gcntz 7, Peter 5, Bal
tag 4, Debreozi 2, Chivulescu 
7, Moraru 26. Au arbitrat bine 
Gh. Dinescu și Șt. Grecu.

Si- IGA-
nu- 
QLS-

în min. 26
de 24 de 

aici, antre- 
(prezent șl 
de jucător)

ruleze întregul

șl e- 
și ri- 
slabe 
cărei

ale I.C.F.-ului, dar 
surprinzător de 

de Politehnica, a 
prelungește, din pă- 
înscrjs: Tarău 16, 

4, Moisin 2, Nedef 5, 
3, Antonescu 2, Ni- 
Strugaru 3, Podvarcu

se
Au

COMERȚUL TG. MUREȘ - 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
60—76 (25—36).

CRIȘUL ORADEA - POLI
TEHNICA IAȘI 68—-66 (34—35).

FEMININ

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CLUJ 38—53 (16—21). Deși au 
pornit furtunos, bucureștencele 
au fost ajunse și egalate, iar 
in continuare elujancele și-au 
sporit treptat avantajul. S-au 
evidențiat Păcuraru, Seresi de 
la Universitatea, Rosetti și 
Cherciov de la Constructorul. 
(C. PUFU — coresp ).

I
I
I
I
I
I
I

Bucureștenii au 
însă au ratat multe 
min. 76 Stancu 
scos de pe linia porții balo
nul șutat de Păiș. Corect și 
autoritar a condus C. Mihăi- 
lesen — Brașov, (t. r.).
PORTUL CONSTANȚA — 
METALUL BUCUREȘTI 1—0 

(0—0)
A marcat: Mănescu (min. 

66). A arbitrat cu competen
ță N. Moroianu — Ploiești. 
(E. Dumitrescu, coresp.).
C.F.R. PAȘCANI — POLI
TEHNICA IAȘI 2—0 (0—0)

Jocul a fost viu disputat. 
Minerii au dominat majorita
tea timpului, dar au ratat 
foarte multe ocazii. Oaspeții 
au avut o singură ocazie, în 
min. 29, și au valorificat-o 
prin Kun. Apoi, gazdele au 
egalat printr-un gol frumos 
realizat de Mo.șoni, în min. 51. 
Al doilea gol al localnicilor 
a fost marcat de Neumaier 
(min. 67), care a reluat
plasă balonul respins de por
tarul orăclean. A condus bine 
R. Sabău. (T. Tohătan, co
resp. principal).

în

Peste 5000 de spectatori au 
asistat la un joc pasionant. 
După pauză, feroviarii au 
profitat de avantajul vîntu- 
hii și au marcat de două ori. 
Autori : Baicu (min. 55) și 
Rozorea (min. 59). în finalul 
partidei unii jucători și-au 
plătit polițe mai vechi, Icjvin- 
du-se reciproc, sub oblăduirea 
arbitrului C. Ghemingean — 
București. (C. Enea, coresp.).
CHIMIA SUCEAVA — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2—1 (1—1)

GAZ METAN MEDIAȘ
VAGONUL AEAD 0—0

Echipa locală a avut peri
oade de ușoară dominare, insă 
apărarea arădană a fost la 
post. Pe parcursul celor 90 
de minute au fost doar cî
teva faze palpitante. Arbi
trul Ilie Drăghici — Bucu
rești — a oprit multe acțiuni, 
lăsînd impresia că dorește 
să păstreze o egalitate per
fectă în teren și pe tabela 
de marcaj. (Z. Rîșnoveanu- 
coresp.).fost înscrise de 

7), Roșu (min. 
Plugaru (min.
80 .jucătorul 

Vîlcea) a fost

ICRIȘUL ORADEA — VOIN
ȚA BRAȘOV 44—39 (18—21).
După o primă repriză 
din toate punctele de 
echipele s-au angajat 
dispută acerbă, în care 
nările de scor au 
mente de tensiune.
TOȘ — coresp.).

CLASAMENTUL
1. Vag. Arad 18 11 4 3
2. Crișul Or. 18 9 4 53. Poli. Tim. 18 9 2 74. Minerul B. M.

18 8 4 65. C.F.R. Tim. 18 7 3 66. Gaz metan Med.

7 2 99.

6
7

21—20
25—16

7.
8.

i 26
22
20

ștearsă 
vedere, 

într-o 
răstur-

creat mo- 
(I. BOI-

Golurile au 
Gheghe (min. 
57), respectiv 
27). în min. 
Neagoe (Rm.
eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului C. Buburuz — Ba
cău, care a fost insuficient de 
autoritar. (R. Munteanu, co
resp.).

STEAUA - UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 94—82 (46- 
42). Lipsită de aportul lui No- 
vacek și Niculescu și cu Gheor
ghe nerestabilit , complet, 
Steaua a evoluat neconvingă
tor. A fost condusă multă vre
me din prima repriză, iar In 
cea de a doua nu a reușit să 
se desprindă decît foarte greu. 
Timișorenii se pare că se a- 
propie de valoarea care, cu 
cîțiva ani în urmă, le-a aduș 
multe satisfacții și frumoase 
aprecieri. Le șint necesare, 
acum, mal multă omogenitate 
și încredere în posibilități. Au 
înscris : Cîmpeanu 6, Nosievici 
26, Savu 17, Barau 12, Gheor
ghe 4, Popa 2, Dimancea 14, 
Rush 1, Tiidiissy 8, Bulat 4 
pentru Steaua, respectiv Spă
tarii 9, Pușcașu 13, Galoș 12, 
Ionescu 16, Czmor 28, Erdely 
2, Ivanioj 2. Au condus, cu e- 
rori în aprecierea greșelilor 
personale, V. Bordeianu si A. 
Berger, (d. st.).

MUREȘUL TG. MUREȘ 
POLITEHNICA 
62—85 (29—40).

BUCUREȘTI

20
19

19
17

Azi, în sala Giulești, la ora 
18, va avea loc meciul dîn 
divizia B (feminin) I.C.F. — 
Șc. sp. Constanța, iar mîine 
Ja aceeași oră, în sala FIo- 
reasca, partida feminină res
tantă Dinamo—Rapid din di
vizia A.

UNIVERSITATEA CLUJ - 
FARUL CONSTANȚA 57—56 
(24—25). După o partidă de 
slab nivel tehnic și spectacular, 
in care clujenii au evoluat sub 
posibilități și au comis multe 
greșeli, victoria le-a revenit

Rezultate din divizia B, mas
culin seria I : Unio Satu Mare 
— Constructorul Arad 62—61 
(24—30), Medicina Timișoara — 
Pedagogic Oradea 70—60 (37— 
28). Politehnica Cluj — Univer
sitatea Craiova 68—36 (30—19) ; 
seria a H-a : I.C.F. II •— Aca
demia militară 89—98 (42—34, 
67—67, 81—81), Progresul Bucu
rești — I.C.H.F. 46—64 (12— 
30), Universitatea București — 
A.S.A. Bacău 74—50 (34—18),
Petrolul Ploiești — Construcții 
București 75—68 (30—34), Uni
versitatea Iași — Voința Bucu
rești 70—72 (34—33) ; feminin
seria I : Foresta Arad — Me
dicina Cluj 40—32 (17—25), Șc.

Craiova — Voința Tg. Mu- 
44—26 (18—17) ; seria a Il-a: 
sp. nr. 1 București — Vlito- 

Dorohoi 53—57 (29—25),
Pedago-

CLASAMENTUL
1 1. Politeh. lași 18 11 3 4 24—11 25

2. Electr. Obor 18 8 6 4 33—23 22
i 3. Met. Buc. 18 8 4 6 18—15 20

4. Ceah. P.N. 18 9 2 7 20—18 20
1 5. Politeh. Gl. 18 7 5 6 26—22 19

6. C.F.R. Paș. 18 9 1 8 26—26 19
i 7. FI. Moreni 18 8 2 8 21—23 18

8. Portul C-ța 18 8 2 8 20—24 18
1 9. Metrom Bv. 18 7 3 8 20—20 17

10. Chimia Sv. 18 7 3 8 17—20 17
1 11. Poiana C. 18 8 1 9 17—24 17

12. Politeh. Buc. 18 4 6 8 20—19 14
1 13. Vict. Roman 18 6 2 10 16—23 14

14. Chim. Rm.V. 18 4 4 10 17—27 12

(14 APRI-
— Politeh-

ETAPA VIITOARE 
LIE) : Victoria Roman 
nica București, Politehnica Galați 
— Portul Constanța, Chimia Rm. 
Vîlcea — Politehnica Iași, Metrom 
Brașov — Chimia Suceava, Me
talul București — Flacăra Moreni, 
Poiana Cîmpina — Electronica 
Obor, Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. 
Pașcani.

22—23 16

Imagine din partida Dinamo — Farul. Atacul constănțean bi
ruie de data aceasta blocajul dinamovist

Foto : N. Aurel

Redacția ziarului „Sportul” 
mi-a făcut cinstea de a-ml în
credința redactarea rubricii de 
hipism, orientîndu-se probabil 
printre altele și de faptul că aș 
fi cam ultimul supraviețuitor 
dintre foștii cronicari de specia
litate. Ca să fiu absolut sincer, 
trebuie să mărturisesc că, ajun- 
gind să fiu socotit ultimul care... 
așa și pe dincolo, înseamnă în 
fond că nu e o afacere tocmai 
bună pentru mine I... Dar, redac
tarea unei asemenea rubrici, a- 
decvind-o la dimensiunile actu
ale In care agonizează acest gen 
de sport, este o treaba destul 
de dificilă, pentru că un prohod 
nu e niciodată o melodie care Su 
inspire entuziasm. Astfel, eu tre
buie să-mi cer scuze față de ci
titorii acestei rubrici dacă nu voi

I
I
I
Isp.

reș
Șc.
rul
Olimpia București 
gic- Bacău 44—45 (20—27), Uni
versitatea Iași — Arhitectura 
București 48—40 (14—19).

I
I
i

MINICRONICA HIPICA
izbuti să le trezesc prea multă 
pasiune !... în hipism s-a stricat 
aproape totul din mecanismul 
său și nu se repară deocamdată 
mai nimic ; ca să fiu și mai a- 
decvat, s-a mers cîhdva în ga
lop, iar acum se merge la pas î 
Urmînd ca într-un articol viitor 
să procedez la o analiză a situ
ației în care se desfășoară astăzi 
cursele noastre de cai, mă voi 
limita la cîteva aprecieri succinte 
asupra reuniunii de ieri, a doua 
din actuala stagiune.

Mai întîi, vioara primă 
uniunii a fost... vremea 
țional de frumoasă. O zi 
didă de primăvară ! A 
și o cursă de bun nivel ____
tiv, premiul Arieș, în care Sorg, 
inteligent condus de driverul său 
Traian Marcu, a obținut a doua 
victorie consecutivă, ca un gen 
de răzbunare pentru faptul că 
anul trecut fusese „maiden**, ab
dică nu obținuse niciodată pri
mul loc 1

a re- 
excep- 
splen- 
existat 
calila-

Mal este de- consemnat victo
ria lui Htrtop, în cert progres 
de formă fată de cursa de la 
reintrare. Cît despre celelalte a- 
preclerl asupra restului de handi
capuri, ca și a măsurilor orga
nizatorice sub care conducerea 
hipodromului înțelege să le ofere 
spectatorilor, cred că fac un ser
viciu curselor de cai dacă le 
trec sub tăcere...

Iată rezultatele celor șapte a- 
lergărl :
I. Numida
II. Jalba

Felix.
III. Orbita
IV. Hîrtop

tec, Corbii.
V. Sorg (MARCU T.), Nehoiu II.
VI. Vama (BĂNICĂ I.), Sfada, 

Hindus.
VII. orator (TEOFIL ST.), Fe

tru.

(POPESCU G.), Lupan
* i.), Figurat,

T.), Rampa.
GH.), Jdra-

(GlRBEA

(MARCU
(VASILE

Niddi DUMITRESCU

i
I
i
I
I
1
I
I

10.
11.
12.
13.
14.

18 7 5
C.S.M. Sibiu 18 6 5
C.F.R.I.R.T. Arad

18
C.S.M. Reșița

Met. Huned. 
Olimpia Or.
A.S. Cugir 
Ind. sîrmei 
C.F.R. cluj

18
18
18
18
18
18

6
7
7
5
6

16
16
16
16
15
14

Etapa viitoare (14 aprilie) : 
Gaz metan Mediaș — Mine
rul Baia Mare, C.F.R. Ti
mișoara — Metalul Hunedoa
ra, Crișul Oradea — Ind. sîr
mei, A.S. Cugir — C.S.M. Si
biu, C.F.R. Cluj — Olimpia 
Oradea, Vagonul Arad 
litehnicia Timișoara, 
Reșița — C.F.R.I.R.T.

ÎN DIVIZIA C
SERIA EST SERIA VEST

— Po-
C.S.M.

Arad.

Minobrad Vatra Dornei 
Metalul Buzău

Gloria C.F.R. Galați 
la Buhuși

S.U.T. Galați — I 
dăuți

Foresta Fălticeni 
Galați

Petrolul Moinesti
Bîrlad

Șoimii Buzău — 
șani

Medicina Iași — 
lăți

2—1 (1-0)
Texti-

2—1 (2—0) 
Metalul Ră-

3—0
i — Otelul

1—0 (0—0) 
i — Gloria

1-1 (1-0) 
Unirea Foc-

1—0 (1—0) 
Ancora Ga-

0—2 (0—0)

SERIA SUD

Oltul. Sf. Gheorghe — Progre 
sul Brăila 0—3 (0—1)

Metalul Tîrgoviște — Viitorul
Fienl 3—0 (1—0)

Stuful Tulcea — Electrica
Constanța 2—1 (1—1)

Chimia Tr. Măgurele — Ra 
pid C.F. București 1—1 (0—1)

Dunărea Giurgiu — I.M.U 
Medgidia 2—1 (0—0)

Flacăra roșie București — Ra
pid Plopeni 2—0 (1—0)

T.U.G. București — Ș.N. Ol
tenița 1—1 (1—0)

Progresul Corabia
Caransebeș

Metalul Tr. Severin — 
toria Călan 4—0

A.S.A. Sibiu — Mureșul
1—0 

Minerul Anina — U..M.
șoara 4—0

— C.F.R.
1-2 (1-1) 

Vie- 
(1-0) 
Deva 
(1—0) 
Timi- 
(l—0) 

Chimia Făgăraș — Tractorul
2—1 (1-1) 
Electrnpu- 
2—1 (1—0) 
— Victo-

1—0 (0—0)

Brașov
Minerul Lupeni — 

tore Craiova
Progresul Strehaia 

ria Tg. Jiu

SERIA NORD

Mică — Chi-
0—0
— Metalul
3—0 (1—0)

Metalul Copșa 
mia Tîrnăveni 

Unio Satu Mare
Aiud

Medicina Tg. Mureș — Steaua 
roșie Salonta

Victoria Cărei
Mare

Unirea Dej —

Minerul Baia .
Sighișoara

Medicina Cluj
Mureș

i 5—0 (0—0)
— Metalul Satu

2—1 (0—0)
• Minerul Bihor

3—1 (2-1) 
Sprie — Faianța

1-1 (1-0) 
i — Soda Ocna

2—2 (1—1)
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Zîmbetele zeiței Fortuna• ••ÎNCERCARE DE REABILITARE

Mal Intîi dteva cuvinte des
pre o festivitate: ȚÎRCOVNI- 
CU și EFTIMIE și-au luat ră
mas bun de la activitatea com- 
pelițională, de la suporterii lor, 
intr-un cadru sărbătoresc orga
nizat de clubul F.C. Argeș. O 
manifestare frumoasă înaintea 
începerii partidei asupra că
reia vom reveni.

în dorința de a recuceri șe
fia clasamentului și de a se 
reabilita după insuccesele din. 
ultimele două evoluții, piteștenii 
au reușit (mai greu însă decît 
o airată scorul) să depășească 
echipa din Tg. Mureș. Citeva 
„piese", altădată cu rol major 
în angrenajul acestei formații, 
Ecirțiie. La mijloc de pildă 
— Prepurgel n-a reușit să facă 
fată ritmului, să lege jocul și, 
mai ales, să asigure curslvita-

PITEȘTI, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Stadion 1 Mal, spectatori — 
aproximativ 12 000. Timp fru
mos. Teren bun. Au marcat : 
Dobrin (min. 49 din 11 m), 
Ioniță (min. 82), Dobrin (min. 
09). A arbitrat Octavian Com- 
șa — Craiova aju
tat bine de Al. Ene din Cra
iova și slab de s. Drăgulici 
— Tr. Severin.

F. C. argeș : Stan 7 — Pă- 
clulete 7, Barbu 7, Stellan 7, 
Vulpeanu 7, Prepurgel 5 (din 
min 75 Ioniță 7), Olteanu 7, 
Nuțu 7, Kraus 5, Dobrtn 7. C. 
Radu 9,

A.S.A, TG. MUREȘ : Bal 8 — 
Tîmpănaru 5, Balaș 7, ChlrU 
6, Czako 6, Dumitriu III 6, 
Siko 7, Lungu 6 (din min. 64 
Ciutac 5), Dodu 6, Mureșan 5, 
Raksi 7.

EMOȚII In final
(Urmare din pag. 1)

atacul Rapidului nu întâmpi
nă rezistență : pus în cursă 
pe aripa dreaptă, Năsturescu 
centrează din apropierea lini
ei de fund, Dumitriu lasă să 
treacă mingea lui Codreanu, 
care, de la numai 7—8 m, 
trimite în Moldovanu, încre
menit pe linia porții. Nu este 
3—0, dar în același minut 
poate fi 1—2 : servit în apro
pierea careului mare, Ange- 
lescu încheie cu șut o acțiu
ne individuală, dar mingea 
se lovește de bară, jos la ră
dăcina ei, și revine în teren 
la Adam 
apărător 
bară.

Firul 
riale din 
ză este reluat de „U“ 
pauză — cu mai mult a- 
plomb, și în orice caz, cu o 
mai mare luciditate. Studenții 
își orientează ofensiva pe 
partea lui Coman, care îl de
pășește cu ușurință pe Ște
fan. adversarul direct. Ma
sați în careu, rapidiștii acor
dă trei cornere într-un sin
gur minut. Intrat proaspăt în 
joc, Dumitru se lansează. în 
min. 65, pe un culoar liber 
și cînd ajunge la aproxima
tiv 10 m de poartă, plasează... 
alături. Superioritatea forma
ției gazdă în această impor
tantă zonă a terenului (de fi
nalizare) este evidentă și în

care, jenat de un 
rapidist, reia peste

superiorității terito- 
acest final de repri- 

după 
cu mai mult

min. 66 și 71 Ionescu și Du
mitriu sînt opriți de C.ostin, 
și respectiv, Pexa, cu mijloa
ce neregulamentare. (La ac
țiunea lui Dumitriu arbitrul 
fluieră fault după ce „opta- 
rul“ feroviarilor, desprins din 
strînsoarea lui Pexa, scăpa
se singur în careu). Atacul 
lui „U“ își face resimțită pre
zența în teren abia în min. 
78, cînd Adam, scăpat spre 
poartă, șutează în Răducanu, 
ieșit la „închiderea unghiu
lui", și mingea respinsă în 
picioarele lui Coman este 
însă blocată. Și, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, studenții 
clujeni reduc handicapul. 
Exasperat de ineficacitatea 
coechipierilor săi, fundașul 
ofensiv Crețu șutează cu sete 
de la aproximativ 25 m, ex
pediind mingea la păianjen. 
Cronometrai arată minutul 
89 al jocului și 1—2 pe ta
belă. Rapidiștii care se juca
seră pînă atunci cu ocaziile 
dau acum din colț în colț, în 
timp ce „U“ forțează cu ulti
mele resurse. Minutul 90 • 
Adam trimite balonul lui Li- 
că, scăpat singur în careu și 
numai intervenția neregula
mentară a lui Greavu îl o- 
prește să șuteze la poartă : 
11 m, clar, dar arbitrul Pe
tre Sotir fluieră — cu mare 
întîrziere — poziție de of
said (!!!) la înaintașul clujean. 
Stupoare... Și multe stele cad 
de pe galonul conducătorului 
de joc.

tea. Dobrin și Kraus nu se mai 
completează ca altădată în ac
țiunile lor ofensive. Pe Kraus 
accidental care l-a ținut pe 
tușă l-a scos din formă, din 
verva de șut. Iată de oe, în 
ciuda unei evidente superiori
tăți în ansamblul partidei, F.C. 
Argeș a trebuit să se mulțu
mească cu un 0—0 la pauză. 
Si apoi să facă mari eforturi 
pentru a se desprinde de un 
adversar modest. Localnicii au 
pornit bine. Dar. în fata ca
reului de 16 m ocaziile erau 
irosite. Eforturile lui Radu 
(materializate în centrări idea
le) s-au risipit datorită ritmu
lui de melc în care au înțeles 
să se miște colegii de la înain
tare. Și Prepurgel și Kraus și 
Nutu au șutat din apropiere 
pe lingă poartă într-o perioa
dă cînd echipa avea inițiativa. 
Apoi, oaspeții, bine organizați 
la mijlocul terenului — trei 
mijlocași și un măturător în 
fata fundașilor (Siko) — au 
reușit să mențină rezultatul 
egal jumătate din timp.

După pauză gazdele pornesc 
„tare" din start. Si iată că in 
min. 49. vrînd să respingă un 
atac al Iul Radu. Tîmpănaru 
joacă mingea cu mina In ca
reu, dindu-1 posibilitate lui Do
tata să transforme o lovitură 
de la 11 m. Așa s-a produs 
desprinderea localnicilor. Dar 
ratările au continuat. în min. 
55, Kraus și Dobrin s-au ju
cat în careu cu o minge pe 
care „scria" gol. Nuțu i-a imi
tat în min. 60, în apropierea 
porții- Minutul 82. O cursă ex
celentă de 40 de metri a lui 
Nuțu se termină cu o clasică 
centrare înapoi și Ioniță. ve
nit. bolid a șutat puternic, la 
semiînălțime, și a înscris. A 
fost o fază de nota 10. A ur
mat un șut la colt al lui Du
mitriu III, deviat în corner de 
portarul Stan. Apoi, o cursă a 
lui Kraus, oprită la 22 de mc?' 
tri de Chiru care a apelat la 
un placaj rugbystic, aceasta 
fiind singura soluție de evi
tare a golului.
2 minute pînă
final. Dar, dintr-o greșeală de 
arbitraj (autor — tușierul Dră
gulici), Nutu a plecat din po
ziție de ofsaid, a centrat pe 
lingă portarul Bai și 
reluat de la 6 m în 
de ce apreciem că 
exagerat, că Argeșul
mai greu decît arată 
3—0, aparent categoric.

Așa cum era de așteptat 
fotbaliștii din Brașov, care 
luptă pentru a supraviețui 
în divizia A, au atacat din 
clipa cînd s-a fluierat înce
putul jocului. Ei aveau să 
domine mai mult, teritorial, 
în prima repriză a întilnirii. 
Dar fără a reuși decît în fi

nalul ei să-l neliniștească pe 
Haidu. Ne referim la min. 
35 cînd am crezut că șutul 
lui Necula (reluare de la 
Ivăncescu) se va opri în pla
să. dar Haidu a deviat ba
lonul undeva, în teren, și în 
min. 45 cînd Gyorfi, pe de o 
parte, șl portarul bucureștean,

Fescaru intr-o acțiune din apropierea porții lui Haidu. Fază 
din meciul Steagul roșu — Steaua

Mai erau 
la fluierul

încă
Dobrin a 
gol. Iată 
scorul e 
a ■ învins 

acest

BACĂU 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos (briză u- 
șoară) ; spectatori — aproxi
mativ 13 000. A marcat : Lu
eescu (min. 83).

Constantin ALEXE

DINAMO BACAU : Ghiță 7
— Kiss 7, Nunweilier IV 8, 
Vătafu 6, Maghiar 8, Nedelcu 
8 (din min. 50, David 5), Du- 
tan 6, Ene Daniel 6, Dem- 
brovschi 6. Munteanu 5, Ene 
II 5.

MINERILOR LE PRIEȘTE BRIZA I • o»

DINAMO BUCUREȘTI : Dat
ed 7 — Popa 7, Boc 7, Dinu 7, 
Ștefan 6, Ghergheli 7, sălcea- 
nu 6, Pîrcălab 5 (din min. 68, 
Varga 6), Lueescu 6. Stoenes- 
cu 6, Haidu 5.

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) ■4r-4r-^-4r. ajutat la 
tușe de I. Cîmpeanu și V. Me- 
saros — ambii din Cluj.

pe de alta, ne-au oferit o 
secvență asemănătoare. Au 
fost cele două ocazii evidente 
de marcare ale Steagului 
roșu. In rest, dominare ste
rilă’ atacuri lipsite de lucidi
tate, șuturi rare și fără spe
ranță, în afara cadrului por
ții, in general un joc ner
vos.

In această parte a meciu
lui Steaua, prin contraatacuri 
rapide, conduse de Sorin A- 
vram, Voinea și Tătaru, este

BRAȘOV. 7 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Stadi
onul Tineretului, teren bun, 
timp frumos. Spectatori : a- 
proxlmativ 14 000.

STEAGUL ROȘU : (tricouri 
galbene cu dungi negre Și 
chi.lotl negri) : Papuc 8 —
Ivăncescu 9, Jenei 7, Alecu 7, 
Rusu 7, Pescarii 7, Gane 5 
(min. 79 Ciutac). Gh. Nicu- 
lac 8, Ardeleanu 8, Necula 8, 
Gyorfi 6.

STEAUA (echipament com
plet roșu) : Haidu 8 — Săt- 
măreanu 7, Jenei 7. Hălmă- 
geanu 7, Rotaru 7. D. Popes
cu 7, Negrea 6, S. Avram 9, 
Tătaru 7, Soo 5. Voinea 7. 
Arbitful I. Ritter (Timisoara) 
■4r4r-4-4r*

mult mai periculoasă. Teh
nic și tactic bucureștenii 
manifestă o clară superiori
tate, astfel că apărarea Stea
gului roșu are de furcă. Ea 
acordă 1 cornere și este pe 
punctul de a fi învinsă In 
min. 23, dar Tătaru, pătruns 
în careu, nu șutează cu des
tulă tărie, astfel că Papuc 
reușește să respingă tn cor
ner. A fost, tn ciuda domi
nării brașovenilor, o repriză 
a Stelei.

Aspectul jocului se schimbă 
total după pauză. Steagul 
roșu acționează acum cu ne
așteptată adresă, creîndu-și

astfel numeroase ocazii. Nu 
mai este vorba de atacurile 
oarbe din primele 45 minu
te, ci de acțiuni bine conce
pute și tot atît de bine des
fășurate, de un joc clar, cu 
perspective. Si astfel, Haidu 
trebuie să intervină mereu 
pentru a culege centrările ce 
zboară prin fața porții sale’ 
sau pentru a reține citeva 
șuturi primejdioase. Și iată, 
după o lungă perioadă de 
presiune a jucătorilor de la 
Steagul, ocazia cea mai mare 
a meciului, în min. 66: Ar
deleanul trece de Sătmăreanu, 
centrează pe jos, mingea se 
zbate, nehotărîtă, secunde în
tregi în pădurea de picioare 
din fața lui Haidu, dar Ne- 
cula, care o avusese de trei 
ori în față nu reușește să o 
împingă în poartă.

Asistăm, în continuare. la 
un joc dinamic, pasionant, des
fășurat în limitele sportivită
ții, cu toată miza mare afla
tă în joc. Cu două minute 
înainte de sfirșit, spectatorii 
care au tremurat pentru 
Steagul roșu și au așteptat 
un gol cu sufletul la gură, 
sînt gata să trăiască o mare 
dramă. Sorin Avram, efectu
ează un sprint prelungit, nu 
mai poate fi oprit, dar zeița 
Fortuna consimte să le zîm- 
bească și brașovenilor după 
ce fusese de cîteva ori o a- 
Uat.S prețioasă a oaspeților.

Partida ia sfirșit, astfel, eu 
un meci nul, care date fiind 
țelurile urmărite în momen
tul de față de cele două echi
pe, le mulțumește și le... ne
mulțumește în egală mă
sură.

Un motiv în plus de ne
mulțumire la Steagul: prin 
jocul prestat în repriza a 
doua ar fi meritat să ciștige.

JACK BERARIU

un mit spulberat!

La Constanța a fost înregis
trată surpriza etapei 1 Dar, 
prin felul în care s-a desfășu
rat partida, putem aprecia vic
toria Jiului ca meritată deși, 
paradoxal, constănțenii au do
minat copios din min. 10 pînă 
la sfirșit. Dar, ce folos I Pre
siunea exercitată în unele mo
mente chiar cu participarea 
fundașilor centrali 
deosebit Tîlveșcu) 
zordonată, dînd 
portarului Zamfir și 
să se evidențieze, 
jucătorii constănțeni s-au do
vedit deficitari tocmai în fa
zele de finalizare, ratând nu
meroase ocazii favorabile chiar 
și din careul de 6 metri. Ast
fel, în minutele 13, 18, 22
(bară), 33, 48, 56 |și 77 — Ian- 
cu ; min. 27 (singur cu porta
rul la 6 ml), 52 — Kallo, 35, 
86 — Tufan, 
fie prea slab 
Singurul gol 
aparținut lui 
care a reluat din careul de 
16 m, sub bară, o centrare a 
lui Iancu. Tot el avusese po
sibilitatea să egaleze în min.

(în mod 
a fost de- 
posibilitate 
iui Slocker
De altfel,

au tras fie afară, 
pe spațiul porții, 
al localnicilor i-a 
Tufan (min. 24).

CONSTANTA. 7 (prin tele
fon). FARUL — JIUL 1—2 
(1—2) Stadionul 1 Mai. specta
tori 15 000. timp excelent. Au 
marcat : Naidin (min. 4), lo- 
nescu (min. 9), respectiv Tu- 
tan (min. 24).

FARUL : Uțu 4 — Georges
cu 6, Tîlvescu 7. Mares 4, An
tonescu 5, Manolache 8. Kosz- 
ka 7. Sasu 9. Tutan 8, Iancu 
7, Kallo 4 (min. 75 Unguroiu).

JIUL : Zamfir 9 — Tonca 7, 
Georgevici 6. Stocker 8. Mihai 
6, Popescu Octavian 6, Sandu 
6, Peronescu 6. Llbardi 8. To- 
nescu 6 (min. 75 Grizea), Nai
din 6.

Arbitru! Alexandru Toțh — 
Oradea ajutat de
Liga Vasile — Galați si Hără- 
tău Vasile — Brăila.

48, dar balonul a șters bara 
transversală. (în min. 73 la 
un henț comis de Georgevici 
în careu, arbitrul n-a acordat 
penaltiul reclamat insistent de 
gazde. După aprecierea obser
vatorului federal Stefan Wet- 
zer, faza nu justifica o ase
menea decizie). Alte carențe 
semnalate la Farul în ultimele 
partide: comportarea foarte

slabă a întregii linii de apărare 
și evoluția sub orice critică a 
portarului Uțu (din două mingi 
pe poartă — două goluri!), fapt 
care trebuie să dea de gîndit 
antrenorului V. Mărdărescu.

Oaspeții au jucat deconectat 
în primele 10 minute cînd au 
si înscris prin Naidin (min. 4) 
— cu concursul lui Mareș — 
și tprin Ionescu (min. .9) — un 
șut din afara careului, care l-a 
surprins pe Uțu. în continuare 
Jiul și-a apărat eroic și cu 
succes avantajul de două go
luri, retrăgîndu-i pe Octavian 
Popescu și Ionescu. Cu toate 
eforturile 
țeni, care 
rezultatul 
ficat.

Jocul de la Constanța a de
monstrat încă o dată fluctuația 
de formă de la o etapă Ia alta 
a echipelor noastre, semn că 
jucătorii sînt serios deficitari 
la capitolul tehnică. Ceea ce 
face ca orice evidențiere de la 
joc la joc să fie foarte hazar
dată.

Cornel POPA și
Liviu BRUCKNER — coresp.

depuse de constăn- 
au atacat în trombă, 
nu a putut fi modi-

Am fost ieri martorii uneia 
dintre cele mai anoste partide 
din actualul campionat. Vlă
guite parcă total în urma me
ciurilor din cupă, cele două 
echipe au avut evoluții șter
se fiind în dese rînduri, și pe 
bună dreptate, apostrofate 
zgomotos de către public. Am 
avut, de altfel, impresia, de-a 
lungul celor 90 de minute, că 
asistăm la un joc de antrena
ment sau că cele două formații 
dinamoviste au ieșit pe teren 
numai pentru a îndeplini o 
formalitate, fiind interesate 
doar să treacă timpul și mul- 
țumindu-se cu împărțirea fră
țească a punctelor. Fazele de 
fotbal mai clare au fost foarte 
rare. în schimb, au abundat 
lufturile, pasele greșite, șutu
rile imprecise, ratările exaspe
rante. Pînă și situațiile cele 
mai clare de gol erau irosite 
cu seninătate, înaintașii ambe
lor echipe dînd dovadă de o

inexplicabilă 
ficacitate. O 
s-a produs în min. 10 al pri
mei reprize cînd Pîrcălab, scă
pat singur spre poarta lui 
Ghiță, s-a complicat inutil în- 
cercînd să-l dribleze pe apără
torul buturilor băcăuane își o- 
ferindu-i acestuia posibilitatea 
să intervină 
balonul. în 
iași acțiuni, 
Haidu care 
reului mare a șutat ca... la 
rugby mult peste bara trans
versală. A fost cea mai mare 
ocazie de gol din această re
priză. Gazdele avuseseră la 
rîndul lor posibilitatea de; a 
deschide scorul încă din min. 
3, dar Dembrovschi — după 
ce l-a driblat pe Boc și a pă
truns în careu — a șutat foarte 
imprecis, trimițînd balonul pe 
lingă poartă. O altă situație 
favorabilă s-a produs în min. 
15, în urma unei centrări pe-

indolență și ine- 
astfel de situație

pentru a respinge 
continuarea acele- 
mingea a ajuns la 
din mijlocul ca-

riculoase a fundașului Kiss, 
dar din învălmășeala care s-a 
creat în fața porții lui Datcu 
balonul n-a intrat — totuși — 
în poartă. în restul celor 45 
de minute ale primei reprize 
acțiunile de atac ale ambelor 
echipe au fost confuze și 
dat posibilitate apărătorilor 
le anihileze cu ușurință.

După pauză se joacă la
de dezlînat și de lent. Totuși, 
bucureștenii, avînd în această 
repriză vîntul de partea lor, 
par mai periculoși în atac. 1.1 
își creează bune ocazii în mi
nutele 58, 65, 67; 69, 72, 79 
dar de 
întîrzie 
mentele 
deosebi 
pion al 
schimb 
mingea
vine apărării oaspeților. Acțiu
nile de atac ale băcăuanilor 
sînt astfel ușor destrămate.

au 
sâ

fel

fiecare dată înaintașii 
sau se pripesc în mo- 
decisive. Lucescu în- 
devine un mic cam- 
ratărilor. Gazdele în 

fac greșeala să joace 
pe sus, ceea ce con-

Spre finalul jocului, cînd 
rezultatul de egalitate părea 
iminent și publicul începuse 
să părăsească deja tribunele, 
se produce drama băcăuanilor. 
La o acțiune ofensivă a oaspe
ților, căreia după experiența 
de pînă atunci nimeni nu-i 
mai -dădea vreo șansă, Haidu 
s-a dovedit ceva mai insis
tent, a pătruns pînă în careu 
și apoi a pasat lui Lucescu 
care, aflat singur în fata por
ții lui Ghiță, n-a mai avut ce 
face decît să introducă mingea 
în plasă de la cîtiva metri.

Cu victoria obținută astăzi, 
care este meritată și foarte 
prețioasă pentru ascendenta 
lor în clasament, dinamoviștii 
bucureșteni spulberă totodată 
unul din ultimele mituri exis
tente în campionat: acela al 
invincibilității pe teren pro
priu a băcăuanilor.

C. FIRANESCU

ÎN SFIRȘIT, 0 VICTORIE ACASĂ
ARAD, 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Stadionul 
U.T.A. ; timp : excelent ; spec
tatori — aproximativ 15.000. A 
înscris Axente (min. 42).

U.T.A. : Gornea 8 — Birău
8. Bacoș 7, Pojoni 9, Czako 7, 
Mețcas 6, Petescu 7, Șchiopa 
10, Moț 8, Lereter 7, Axente 
8 (min. 67 Florian Dumitrescu 
7).

PETROLUL : M. Ionescu 8 
— Alexia 7, N. ionescu 7, Pal
9, Mocanu 6, Dincuță 6, Juhas 
7, Oprișan 5, Grozea 6, Badea 
5 (min. 60 Dridea 5), Moldo
veana 4.

A arbitrat A. Alexe Rm. 
Vîleea

Udroaica (Electronica) face inutil plonjonul portarului Mitrofan (facă din meciul de divizia B, Electronica Obor 
Ceahlăul P. Neam}) Foto : V. Onesa

Una dintre surprizele a- 
cestei etape poate fi conside
rat și succesul U.T.A.-ei, îm
potriva terenului propriu, ad
versarul ei cel mai incomod 
din acest sezon. Arădenii și-au 
construit victoria minut cu 
minut, jucîncl mai ordonat de
cît oaspeții și beneficiind de 
verva și de inspirația Iui 
Schiopu, o extremă care a 
răvășit de multe ori apărarea 
Petrolului. Acțiunile de atac 1- 
nițiate de Birău și Pojoni, 
dezvoltate de Petescu, Lere
ter și Mețcas s-au terminat 
deseori cu lansarea jucătorilor 
din prima linie, iuți, capabili 
de combinații și de pătrun
deri individuale. Iată prin ce 
s-au deosebit niște învingă
tori merituoși de partenerii 
lor, o echipă cu jucători ca
pabili dar puțin mobili, lenți 
și nesincronizați în momentele 
ofensive. Echipa lui Coco Du
mitrescu a greșit la începutul 
partidei ridicînd stereotip ba
lonul în careul lui Mihai Io
nescu, dar, ulterior, arădenii 
și-au creat veritabile ocazii 
de gol, schimbînd maniera, 
demarcînclu-se prompt, fă- 
cînd balonul să circule în

viteză, modificînd mereu di
recția traiectoriei lui cu exe
cuții șlefuite, specifice vechiu
lui focar fotbalistic din Arad. 
Șirul ocaziilor de gol începe 
in min. 8, cînd Moț ratează 
centrarea lui Șchiopii și tot 
el nu fructifică nici combina
ția cu Birău și Lereter din 
mm. 14. Ploieștenii, masivi și 
bine aglomerați în apărare, 
neutralizează și alte momente 
critice — o acțiune individua
lă excelentă a lui Schiopu 
(min. 29) este blocată abia 
de Mihai Ionescu — dar sînt 
depășiți cu 3 minute înainte 
de pauză. Schiopu, lansat pe 
dreapta, a centrat — Mețcas 
(aflat pe centru) a prelungit 
la Axente (pe partea opusă) 
și extrema stîngă a înscris 
printr-un șut excelent : 1—0.

Pauza nu rupe cadența o- 
fensivei arădene, care reînce
pe imediat. Moț, Schiopu și 
Axente creează și ratează trei 
mari ocazii de gol în primele 
10 minute de la reluare. Pri
mii doi se servesc reciproc în 
minutele 66 și 69 cînd mingea 
trece violent peste și pe lin
gă bară. Tn ultima jumătate 
de oră ostilitățile capătă o 
notă mai echilibrată, deși in
troducerea lui Dridea nu se

resimte, în timp ce proaspă
tul Fl. Dumitrescu aduce, în 
schimb, un nou flux de e- 
nergie în mecanismul U.T.A.- 
ei.

Evoluția Petrolului ne obli
gă la cîteva observații. Este 
o echipă cu mulți sportivi de 
valoare mulțumitoare în com
parație cu media' fotbalului 
nostru, dar lipsită de vivaci
tate și grevată de infatuarea 
unor jucători. Moldoveanu (a 
primit întâiul avertisment de 
la arbitru în minutul 5, apoi 
alte cîteva, -— de ce această 
toleranță ?), a fost omul nr. 
zero al atacului. Mereu ob
structionist, dur, simulant, 
plictisit și pus pe gîlceavă, 
el nu a realizat nimic în fo
losul echipei. Iar Grozea, îna
intaș înzestrat cu toate cali
tățile, nu se angajează decisiv 
în luptă, își îngăduie prea 
multă odihnă după fiecare 
acțiune. Forța atacului ploieș
tean a fost mediocră, datori
tă unor combinații lesne de 
anticipat prin lipsa demarcă
rilor derutante ; în schimb, 
jocul oaspeților a cuprins 
(probabil în compensație ! 1) 
multe faulturi și intrări pe
riculoase.

Romulus BALABAN

CUPA E.R.F. PENTRU
REZULTATE TEHNICE

Rapid—„U“ Cluj 4—1 (1—1) 
Steagul roșu — Steaua

1—1 (1-1)
Farul — Jiul 2—1 (0—0)
F.C. Argeș — A.S.A.

Tg. Mureș 0—1 (0—0)
Dinamo Bacău — Dinamo

București 4—2 (0—1)
U.T.A. — Petrolul 2—0 (0—0)

ECHIPELE DE TINERET
CLASAMENTUL

1. Rapid 6 4 0 2 13—12 8
2. Dinamo Bacău 5 3 11 14— 7 7
3. Farul 4 3 0 1 6- 4 6
4. Progresul 5 1 4 0 2— 1 6
5. A.S.A. Tg. M. 5 3 0 2 4— 6 6
6. F. C. Argeș 4 2 11 6—2 5
7. U.T.A. 5 2 1 2 8— 5 5
8. Steaua 4 2 11 6—4 5
9. Jiul 5 2 1 2 8— 8 5

10. Petrolul 5 2 1 2 4— 4 5
11. Dinamo Buc. 4 112 5—7 3
12. Steagul roșu 5 0 3 2 4— 6 3
13. „U“ Craiova 6 114 4—7 3
14. „U« Cluj 5 0 14 1—12 1



Trimisul nostru special, DAN GÂRLEȘTEANU, relatează:

STEAUA A STRĂLUCIT LA FRANKFURT
FRANKFURT, 7 (prin tele

ion). — După ultimul minut 
11 finalei. Pe teren, jucătorii 
schipei Steaua se îmbrățișea
ză. începe obișnuitul asalt al 
fotoreporterilor, sînt date cu 
foarte multă emoție primele 
interviuri. în tribune, peste 
8 000 de spectatori aplaudă 
frenetic noua deținătoare a 
trofeului continental și, tot
odată, răsplătesc spectacolul 
sportiv de valoare, oferit cu 
o remarcabilă risipă de ener
gie de echipele finaliste ale 
celei de-a IX-a ediții a 
„C.C.E." la handbal masculin. 
A fost, într-adevăr, o partidă 
dramatică, de mare luptă, 
care — în ciuda mizei — a 
păstrat tot timpul nealterată 
frumusețea întrecerii sporti
ve, făcînd o excelentă propa
gandă jocului de handbal.

Steaua a cîștigat prin jo
cul de ansamblu mai bun. 
O dată cu evidențierea între
gii echipe, trebuie amintită 
seriozitatea și competența cu 
care cei doi antrenori — O. 
Nițescu și O. Nodea — au 
știut să rezolve complexele 
probleme ale pregătirii pen
tru finala de la Frankfurt, 
meci decisiv care excludea po
sibilitatea revanșei, oferită

în etapele anterioare de me
ciurile retur. Așadar, efortul 
colectiv, puterea de mobiliza
re, excelenta pregătire, toate 
dublate de dorința victoriei, 
au adus echipei Steaua un 
succes binemeritat și... „Cupa 
Campionilor europeni".

Dukla Praga a fost aceeași 
formație care impune respect, 
în meciul final, jucătorii 
cehoslovaci au luptat din răs
puteri pentru a cîștiga, dar 
eforturile depuse în apărare 
(duelul celor două apărări a 
fost, de altfel, de-a dreptul 
pasionant) au slăbit vigoarea 
atacului (Havlik — tunarul 
nr. 1 — nu a marcat nici 
un gol!).

După joc, arbitrul finalei, 
Hans Rosmanith (R.F. a Ger
maniei) a declarat: „Steaua 
a cîștigat clar, absolut meri
tat, acest meci de extremă 
uzură, dramatic nu numai 
prin evoluția scorului. întrea
ga partidă, dar mai ales re
priza a doua, m-a impresio
nat plăcut, amintindu-mi va
loarea și frumusețea ultime
lor campionate mondiale". 
Marian Flander (Iugoslavia), 
membru al Comisiei tehnice 
a Federației internaționale, 
aprecia: „Steaua a dovedit

clar că la ora actuală este 
cea mai bună echipă de club 
din Europa. A dominat în 
ambele reprize și a cîștigat 
în final de o manieră extra
ordinară". Antrenorul Olim
piu Nodea: „Ne așteptam la 
un meci greu, dar a fost 
foarte greu, de o deosebită 
uzură fizică și nervoasă. Ten
siunea în care s-a desfășurat 
partida explică, desigur, cele 
cîteva ratări și greșeli de 
apărare ale ambelor echipe. 
Noi am avut însă mai puține, 
și aceasta a fost esențial pen
tru obținerea victoriei". Maes
trul emerit al sportului, Cor
nel Oțelea, căpitanul echipei: 
„Sîntem fericiți. Simbătă sea
ra s-a împlinit un vis fru
mos, pentru care întreaga 
echipă a luptat cu toată ar
doarea. Fiecare jucător a ju
cat foarte bine. Dincă — ex
cepțional. Toate mulțumirile 
mele și ale colegilor de echi
pă, celor care din tribunele 
de Ia Festha'lle ne-au încu
rajat tot timpul cu un entu
ziasm de nedescris".

ECHIPA STEAUA, CIȘTI- 
GÂTOAREA CELEI DE-A 
IX-A EDITH A „C.C.E", SE 
ÎNAPOIAZĂ ÎN TARA LUNI 
DUPA-AMIAZĂ.

MARTINESCU ÎNVINS LA BREMEN!

R.F. A GERMANIEI - ROMÂNIA 
41/2 — 31/2 la lupte

Garmen Cehanzuc, una din
tre performerele concursului 

republican al copiilor

BREMEN, 7 (prin telefon). 
Duminică seara s-a disputat în. 
localitate cea de a doua întil- 
nire internațională de lupte 
greco-romane dintre reprezen
tativele R.F.' a Germaniei și 
României. De data ^aceasta, 
scorul a fost favorabil gazde
lor, la limită, cu 4%—SVa, (în 
primul meci, la Witten a cîști
gat echipa României cu 5'/a— 
2*/s). „Optul" nostru a evoluat 
mai timid de data aceasta, 
luptătorii, cu excepția lui Alio- 
nescu neîneercînd acțiuni ofen
sive ceea ce le-a adus decizii 
de meci nul. Cea mai mare

surpriză a reuniunii a fost în- 
frîngerea semigreului nostru, 
N. Martinescu de către Eikel- 
baum. Pină în repriza a treia. 
Martinescu avea un ușor avan
taj și cind a încercat un salt 
a fost contrat, aceasta dtndu-1 
adversarului său un punct în 
plus, eu care s-a încheiat par
tida. Celelalte șapte meciuri 
s-au terminat „remiză" : Gh. 
Stoiciu — Lacour, Alioneseu — 
Stange, S. Popescu — Schrae- 
der, I. Enache — Schondorfer, 
I. Tăranu — Nettekowen, Gh. 
Popovici — Kowaleski, C. Bu- 
șoiu — Bok.

TREI ROMÂNI PE LOCUL I
LEIPZIG, 7 (prin teleton). 

Azi la prînz s-a încheiat tur
neul internațional de lupte 
libere din localitate, la care 
au participat sportivi din 
România, Polonia și R. D. 
Germană. Reprezentanții noș
tri au avut o bună compor-

tare. P. Coman, P. Poalelungi 
și Fr. Boia s-au clasat pe lo
cul I, V. Iorga pe locul II, șl 
I. Marton pe locul III. Cei
lalți doi concurenți români, 
Gh. Stan și D. Tindeche au 
ocupat locurile 4 și, respec
tiv 6.

UN SINGUR RECORD LA ULTIMA REUNIUNE A COPIILOR
ternek cu 5:27,6). în probele 
de ștafetă, rezultatele au fost 
ceva măi slabe, poate iși din 
cauza faptului că concurenții 
mai participaseră și la alte 
probe. Alte rezultate: 200 ro 
bras (fete A) : Liliana Burlacu

(Din.) 3:03,7; 200 m delfin 
(fete A) : Mihaela Dobocan 
(Met. Turda) 2:59,0; 400 m craul 
(fete B): Anca Groza (Din.) 
5:34,9 ; 200 m bras (băieți A): 
Manolescu Emil (Șc. sp. 2) 
2:59,8. (M. BORZEA).

Seriile
C. M. de handbal

Sîmbătă seara s-au în
cheiat lucrările Comisiei 
tehnice a Federației in
ternaționale de handbal, 
întrunită la Frankfurt pen
tru a propune seriile cam
pionatului mondial. în 
competiția feminină, cele 
trei grupe au fost astfel 
stabilite : A — Iugoslavia, 
Cehoslovacia, U.R.S.S.; B
— Ungaria, ROMÂNIA, 
R.D. Germană ; C. — R.F. 
a Germaniei, Danemarca, 
Japonia. La campionatul 
mondial masculin, repre
zentativa României va 
concura — în preliminarii
— în grupa B, împreună 
cu echipele Austriei și 
Bulgariei.

Jim Clark moare in cursă!
DUSSELDORF, 7. Automo

bilistul scoțian JIM CLARK, 
campion mondial în anii 1963 
și 1965, și-a pierdut viața în- 
tr-un accident suferit în

victorii în marile premii au
tomobilistice internaționale, 
fiind alături de Fangio (24

victorii) unul din cei mai fai
moși ași ai sportului cu mo
tor.

cursul întrecerilor pentru Tro
feul A.V.D. din cadrul cam
pionatului european, desfășu
rate pe circuitul de la Hoc
kenheim (R. F. a Germaniei). 
La un viraj luat cu 250 km 
pe oră, el a intrat în dera
paj, a reușit pentru un mo
ment să redreseze mașina — 
un Lotus Ford Cosworth — 
dar apoi s-a răsturnat pe o 
parte intrînd în pădurea care 
învecinează pista. Mașina s-a 
rupt în trei, iar pilotul a fost 
găsit fără viață.

TELEX - RADIO - TELEFON
PROBA DE SLALOM URIAȘ de 
la Heavenly Valley (S.U.A.), re
zervată bărbaților, a fost cîștiga- 
tă de austriacul Huber. La sla
lom special femei Gertrud Gabl 
(Austria) a ocupat primul loc, fi
ind urmată de Nancy Greene (Ca
nada). „Cupa Mondială" este în 
posesia lui J. C. Killy și Nancy 
Greene.

H
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 
FEMININA DE GIMNASTICĂ 
dintre echipele Ungariei și Aus
triei, disputată la Budapesta, a 
fost cîștigată de gazde cu scorul 
de 188,25—174,25 puncte.

jnotatoarea sud-africana 
KAREN MUIR, în vîrstă de 15JIM CLARK, în virstă de 32 

de ani, a înregistrat 25 de

Iată-l pe Jim Clark plecînd ieri în cursa din care nu avea să se mai întoarcă...
Telefoto: U.P.I.-Agerpres

Ultimele reuniuni ale 
Concursului republican de pri
măvară pentru copii s-au des
fășurat sub semnul aceluiași 
interes pe care l-am remarcat 
și în zilele trecute. Probele In
dividuale au scos din nou în 
evidență forma bună a dinamo- 
vistei Anca Groza (f.B), care 
la 66 m delfin a reușit, cu 
50,1, să-și depășească princi
pala adversară, Liliana Dan 
(Dinamo), cu aproape 5 sec. 
(54,5). Dintre concurentele din 
provincie la această probă, 
prima s-a clasat Ioana Sporea 
(Șc. sp. Reșița) cu 55,7. în 
proba de 60 m delfin băieți 
victoria i-a revenit lui Nicolao 
Teodor (b.B) cu 47,5 care cu 
aceasta cîștigă cea de a 5-a 
cursă în actualul concurs. El 
a stabilit astăzi și un record 
al tării la 400 m liber, eu 
5:18,6' (v.r.apartinea lui D. We

Progresul
București - i.CJ. 5-4

IERI, IN DIVIZIA A
PROGRESUL BUCUREȘTI 

— I.C.F. 5—4 (0—0, 1—1 2—1, 
2—2). Au înscris Lăzărescu 3, 
Goian și Ștefan pentru Pro
gresul, respectiv Scbilha 3 și 
Ilie. Jucătorul Mihai Ștefan 
(Progresul) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului.

RAPID BUCUREȘTI — IN
DUSTRIA LINEI TIMIȘOA
RA 13—1 (4—0, 4—0, 4—1,
1—0). Au înscris Rusu 4. Chir- 
văsuță 3, Marinescu 3, Rizea, 
Tonciu, Miu pentru Rapid, 
respectiv Cinteanu.

VOINȚA CLUJ — VAGO
NUL ARAD 10—3 (2—1, 2—0, 
4—1, 2—1). Deși au evoluat 
cu doi juniori în formație, 
care i-au înlocuit pe Zeițe și

Szilagi (suspendați pentru o 
etapă de către asociație), clu
jenii au obținut o victorie 
clară. Au înscris CI. Rusu 4, 
Nagy 4, Fiilbp 2 pentru Voin
ța, respectiv Kiigel 2 și Feher. 
(P. RADVANI — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 5—9 
(1—4, 1—2, 3—2, 0—1). Cam
pionii țării au primit o re
plică neașteptat de dîrzâ. Au 
înscris Lengyel 3. Rujinschi, 
Hegyesi pentru Crișul, res
pectiv Novac 5. Mărculescu 2, 
Mihăilescu și Zahan. (P. LO- 
RINCZ—coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ 10—3 (1—1, 3—0, 3—0, 
3—2).

Spectaculoasă răsturnare de situații în derbiul de ieri:

0IMH0- STEAUA 12-9 (0-9)1
Unul dintre marile avantaje 

pe caro le prezintă „Cupa Pri
măverii" pentru spectatorii 
bucureșteni (și, din mai multe 
puncte de vedere, pentru se
lecționeri) ii constituie mai a- 
propiatele în timp confruntări 
directe între cele trei fruntașe 
ale rugbyului românesc, Gri-

vita Roșie, Dinamo și Steaua. 
Acest avantaj a ieșit in evi
dență și în însorita dimineață 
a zilei de duminică, pe terenul 
Gloria. Tradiționalul derbi 
Dinamo — Steaua a constituit 
un spectacol plăcut, cu nu
meroase faze de bun nivel teh
nic și lipsit de brutalități. Vic-

LA BUDAPESTA - DRÎMBĂ SI FALB
IN FINALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL

(Urmare din pag. 1)

de polonezii Wojda, Parulsky 
și Lîsewsky, ungurii Jeno și 
Laszlo Kamuty și francezul 
Jean Claude Magnan.

Pînă la finală, situația a 
fost următoarea t floretiștii 
români — 7 la număr — au 
avut comportări inegale. Ast
fel, încă din primul tur al 
seriilor a rămas Petru Haba- 
la, care n-a reușit să obțină 
decît o victorie. în turul II 
au căzut Haukler, Mureșanu 
și Tiu, toți cu cîte două vic
torii. Ardeleanu a rezistat 
pînă în semifinală.

De remarcat, însă, că o 
dată cu trăgătorii noștri au 
ieșit din competiție Și o se
rie de scrimeri cu o mare 
sonoritate internațională. De 
pildă, francezii l-au „pierdut" 
pe Dimont chiar în turul I 
din serii, Rodocanachi a ră
mas în turul II, Noel și Bero- 
lazzj în turul III.

De la unguri au căzut mulți 
dintre trăgătorii din primul 
lot, în frunte cu experimen
tatul Szabo, eliminat în turul 
II.

La italieni, singur Granieri 
a reușit să ajungă pînă în tu
rul III.

Este evident că turneul i-a 
favorizat pe floretiștii polo
nezi, care au intrat odihniți 
pe planșe. Numai astfel se 
explică prezența lor cu cei 
mai mare număr de concu- 
renți în turneul final (3). De 
asemenea, în finală, au intrat 
trăgătorii care s-au prezentat 
mai bine la capitolul pregă
tire fizică.

La ora închiderii ediției 
finala se afla în plină des
fășurare. Conducea Wojda cu 
4 v, urmat de J. Kamuty 
(3 v), Drîmbă, Magnan, Li
sewsky și L. Kamuty, cu cîte 
2 victorii.

toria le-a revenit, pe merit, di- 
namoviștilor cu scorul de 12—9 
(0—9 !), dar, după cum se vede, 
la capătul unui șir lung de e- 
moții.

Steaua a deschis scorul încă 
din start, prin transformarea 
unei lovituri libere... în sens 
invers decît ar fi fost normal 
de către Durbac (excelent în 
acest meci) : 3—0. Același
Durbac a mai transformat o 
lovitură liberă (6—0), iar Giu- 
giuc, autor al unei frumoase 
încercări, a fixat scorul primei 
părți a jocului: Steaua — Di
namo 9—0. Este adevărat, ju
cătorilor antrenați de P. Cos- 
mănescu le fusese favorabil te
renul (direcția vîntului și po
ziția soarelui), dar nu numai 
aceste condiții s-au schimbat 
după cele 5 minute de pauză, 
ci întreg aspectul jocului. în 
timp ce dinamoviștii prestează 
un joc din ce în ce mai or
ganizat și mai incisiv, Steaua 
se... stinge. Scorul nu întîrzie 
să consfințească starea de lu
cruri din teren șl, pe rind, Dăi- 
ciulescu (drop-goal), Pilă (lo
vitură liberă, la fel de neme
ritată ca și aceea cu care 
Steaua a deschis scorul), Nicu- 
lescu (drop-goal) și Leonte 
(transformare) înscriu cîte 3 
puncte, stabilind scorul final 
de 12—9.

Extragerea concluziilor de a- 
mănunt le revine celor doi an
trenori. Noi considerăm că di
namoviștii marchează un plus 
de voință îmbucurător și, in 
pofida unor improvizații for
tuite, ne-au arătat că-și păs
trează atributele jocului care 
i-a consacrat. învinșii, deși au 
făcut o partidă mai slabă de-

ani, a stabilit la Paris un nou 
record mondial în proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:06,4 (v.r. — 
1:06,7 Muir). în ziua precedenta, 
Karen Muir înotase 200 m liber 
în 2:14,9 (nou record al R.S.A.).

ATLETUL AMERICAN GEORGE 
WOODS a cîștigat la Los Ange
les proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 19,92 m. 
Woods, în greutate de 136 Kg. este 
o nouă speranță a atletismului 
american. Proba de săritură în 
lungime a revenit lui Jerry Proc
tor cu 8,04 m.

H
ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA 
JOHANNESBURG, francezul Jauf- 
fret, a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 8—6, 7—5, 6—1 în fața 
suedezului Lundquist. Okker (O- 
landa) l-a învins cu 6—4, 6—0 pe 
Couder (Spania) iar australianul 
Fletcher l-a eliminat cu 6—3, 1—6, 
6—3, 2—6, 6—2 pe Addison. Pen
tru sferturile de finală s-a califi
cat și Graebner (S.U.A.) care l-a 
învins cu 3—6, 6—3, 8—6 pe Fairlls 
(Noua Zeelandă).■
ÎN MECIUL SPASSKI — GHEL- 
LER, contînd pentru sferturile de 
finală ale turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, partida 
a treia s-a încheiat cu un rezul
tat de remiză. în prezent, scorul 
este de 2—1 în favoarea lui Boris 
Spasski.

iS
ÎN MECIUL INTERNAȚIONAL 
DE BOX dintre echipele de ama
tori ale Franței și Italiei, pugi- 
liștii italieni au obținut victoria 
cu scorul de 7—3.

Paul Nash*~
din nou 10,0
JOHANNESBURG, 7. — Cu pri

lejul unei noi reuniuni atletice 
desfășurate la standerton (Trans
vaal), sprinterul sud-african Paul 
Nash a parcurs distanța de 100 
ni plat în 10,0, egalînd recordul 
mondial al probai. Este pentru a 
treia oară în decurs de 10 zile, 
cînd Nash este cronometrat cu 
10,0 pe 100 m. Pînă în prezent pe 
lista recordmanilor mondiali pe 
distanța de 100 m, cu timpul de 
10 sec. au fost înregistrați de 
I.A.A.F. următorii atleți : Harry 
(R. F. a Germaniei), Jerome (Ca
nada), Esteves (Venezuela), Ha
yes (S.U.A.), Hines (S.U.A.), Tur
ner (S.U.A.), Figuerola (Cuba).

foWal pe glob
Trimisul nostru special la Sofia, MARIUS POPESCU, ne transmite

Dr. BQȘKOV Șl VALCAREGGI AU CUVlNTUL

filmul

pe
ea 
în- 
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SOFIA, 7. Deși prima parti
dă dintre reprezentativele Bul
gariei și Italiei desfășurată în 
cadrul sferturilor de finală ale 
campionatului european de fot
bal s-a încheiat simbătă la ora 
18,45, pe planul comentariilor, 
al aprecierilor și criticilor 
care le-a suscitat, la Sofia, 
continuă încă... Din
timplărilor de după meci 
ales pentru rîndurile de față o 
secvență care mi s-a părut ori
ginală, amuzantă și grăitoare 
în același timp (grăitoare, pen
tru modul foarte deschis în 
care conducătorii fotbalului 
bulgar șe întrețin cu publicul).

La cinci ore. după joc, aproa
pe de miezul nopții, pe trep
tele hotelului „Balkanturist" se 
afla o mulțime de oameni care 
discutau foarte aprins. Aspec
tul era al unui „referendum 
popular". în mijloc — antreno

rul naționalei bulgare, dr. 
Boșkov. El răspundea zecilor 
de întrebări care i se puneau. 
Am notat cîteva dintre răs
punsurile sale.

— Victoria de azi ne ono- 
rează. Am învins o echipă va
loroasă alcătuită din 11 „vulpi".

— Sint mulțumit de băieții 
met.

— La golurile primite de noi, 
italienii au avut o mare șansă. 
N-au fost goluri lucrate.

— La 20 aprilie, la Neapole, 
vom avea o sarcină de zece ori 
mai grea aecit astăzi. Dar bul
garii nu se dau niciodată bă
tuți înainte de luptă I

★
Cam la aceeași 

Italiei (care a 
Balkanturist) se 
avionul special

oră, echipa 
locuit tot la 
întorcea cu 
la Milano.

SURPRIZA LA AMSTERDAM
OLANDA ÎNVINSĂ CU 2-1 DE BELGIA!

AMSTERDAM 7 (corespon
dență specială). Întîlnirea a 
micală de fotbal dintre repre
zentativele Olandei șl Belgiei, 
desfășurată Ia Amsterdam, în 
fața a 40 000 de spectatori, s-a

mai 
cu- 
ve- 
din

cit în compania Griviței Roșii, 
arată că semnele bune din 
precedentele etape n-au fost 
o întimplare (dar și că lipsu
rile semnalate atîmă greu în 
balanță...). Oricum, le acordăm 
ambelor echipe o notă 
mare decît ar părea să se 
vină meciului din punct de 
dere strict tehnic, tocmai
considerentul că se văd semne 
bune în privința orientării. 
Mai puțin bună e însă nota 
arbitrului Fl. Tudorache, a că
rui „formă" slabă putea im
pieta asupra rezultatului. 
Ideea neexprimată, dar, după 
toate aparențele, cert existen
tă, conform căreia compensația 
poate reprezenta modul de so
luționare a unei greșeli, ni se 
pare fundamental defectuoasă. 
Jucătorii de la Steaua pot a- 
cuza căutarea de către condu
cătorul jocului a ocaziei de a-i 
sancționa (n-a fost greu de gă
sit...), dar tot așa de bine dina
moviștii pot incrimina 3 puncte 
„încasate" gratis în primul mi
nut. De ce li s-a dat ocazia ?

G. RUSSU-ȘIRIANU
Celelalte rezultate din seriile 

1 și a Il-a: Gloria — Progre
sul 6—3 (3—3) ; Farul Constan
ța — Rulmentul Bîrlad 8—0 
(0—0), Agronomia Cluj — Poli
tehnica Iași 8—0 (3—0), Uni
versitatea Timișoara — Știința 
Petroșeni 13—6 (10—6).

• 0«

înainte de plecare, selecțione
rul Feruccio Valcareggi se a- 
răta afectat de înfrîngere. 
„Cunoscînd experiența tristă a 
Portugaliei (eliminată în preli
minarii de Bulgaria) vom cău
ta să ne mobilizăm toate for
țele pentru meciul retur. Fot
baliștii victorioși in partida de 
azi, au dovedit o mare putere 
de luptă și concentrare, ceea 
ce înseamnă că vor ști să-și 
apere și un avantaj minim. Nu 
este exclus ca in sferturi să 
fie programat un al treilea 
meci Italia — Bulgaria", a de
clarat

ludepeudien te învinsă!
La Buenos Aires s-a desfă

șurat meciul dintre 
Estudiantes 
dependiente 
tind pentru 
Americii de
pă a obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0).

echipele 
(Argentina) și In- 

(Argentina), con- 
„Cupa campionilor 
Sud". Prima echi-

Manchester United
F. C. Liverpool 1-2

încheiat cu o mare surpriză 
Echipa Belgiei, care în urmă 
cu o lună fusese învinsă pe 
teren propriu de selecționata 
R.F.G. (1—3), a obținut victoria 
eu 2—1 (1—1). Selecționata O- 
landei, care va evolua la 5 iu
nie Ia București, a fost departe 
de valoarea arătată în alte 
jocuri. Belgienii au deschis 
scorul prin Polleunis (min. 6). 
în min. 44 olandezii egalează 
prin Klijnjan. După pauză, De- 
vrindt înscrie golul victoriei, 
pentru oaspeți (min. 58). Ar
bitrul scoțian J. Patterson a 
condus următoarele echipe :

OLANDA : van Beneren— 
Romeijn, Pijs, Eijkenbroek, 
Warnas, Groot, Muller, Swart, 
Klijnjan, Jansen, Wery.

BELGIA : Boone—Heylens,
Jeck, Plaskie, Thissen, Dewalc- 
que, Dockx, Polleunis, 
Himst, Claessen, Devrindt.

Valcareggi.
din 34 de meciuri, 
Manchester United 
număr de puncte, 

meci mai mult ju-

în clasamentul campionatu
lui Angliei, pe primul loc se 
află acum Leeds United cu 47 
de puncte 
urmată de 
cu același 
însă cu un
cat, și Manchester City cu 45 
de puncte. Cîteva rezultate din 
etapa de simbătă : Everton — 
Arsenal 2—0; Leicester — 
Manchester City 1—0 ; Man
chester United — Liverpool 
1—2; West Ham United — 
Newcastle 5—0 ; Wolverhamp
ton — Nottingham Forest

★
Cunoscutul fotbalist 

Cesar Benitez, de origină
guaiană, a încetat din viață in 
urma unei intoxicații. Benitez, 
în vîrstă de 28 de ani, a jucat 
in ultimul timp la echipa spa
niolă F.C. Barcelona.

6—1.

Julio
uru-

van

Paris — Roubaix
1. EDDY MERCKX

Cea de 66-a ediție a tradiționa
lei curse cicliste Paris — Rou
baix, a fost cîștigată de renumi
tul rutier belgian Eddy Merckx, 
care la capătul celor 262 de km 
l-a învins pe compatriotul său 
Springel, cu o jumătate de roa
tă. Ambii cicliști au fost crono
metrați în 7h 09:26. Pe locul al 
treilea, tot un belgian : Godes- 
froot (7h 11:03).

Salamanov. impetuosul 
daș al

■A

reprezentativei 
gariei

fun-
Bul-

CICLIȘTII ROMÂNI>

TURUL MAROCULUI
CASABLANCA, 7 (Ager- 

pres). Etapa a 7-a (Beni Mel- 
lal — Khenifra, 130 km) din 
Turul ciclist al Marocului a 
revenit suedezului Ripfel cro
nometrat în 3h 24:32 urmat de 
polonezul Szalapski 3h 24:47 
și românul Ciumeti 3h 25:22. 
Cu timpul de 3h 27:49 a fost 
cronometrat grosul plutonu
lui, în care se aflau Gabriel 
Moiceanu și Ion Ardeleanu.

în clasamentul general, 
continuă să conducă ciclistul 
român Gabriel Moiceanu cu 
30h 56:09, urmat de Soeder- 
lund (Suedia) 30h 58:17, El 
Gourch (Maroc) 30h 58:25, Fa- 
rak (Maroc) 31 h 02:54, Szalap
ski (Polonia) 31h 04:46, Va- 
lencici (Iugoslavia) 31h 06:14. 
Ceilalți cicliști români ocupă 
următoarele locuri : 13. Arde
leanu 31h 10:31 ; 16. Moldo-

NEW YORK, 7. (Agerpres). — Sportul profesionist american 
și-a încetat practic activitatea timp de 72 de ore, începînd de 
duminică pînă marți, inclusiv, în semn de omagiu adus memoriei 
pastorului MARTIN LUTHER KING. Toate meciurile de baseball, 
popularul sport american, programate să se dispute luni (n.r. 
azi) în cadrul Ligii naționale, la Cincinnati, Houston, Washington, 
au fost amînațe penîru miercuri. Au fost anulate și întîln'rile de 
fotbal din cadrul competiției National American Soccer League.

• ••

veanu 31h 18:59 și 17. Ciumeti 
31h 19:31.

.și în cursa Bordeaux
San Sebastian
SAN SEBASTIAN, 7 (A- 

gerpres). A luat sfîrșit oea 
de a 4-a ediție a competiției 
cicliste internaționale Bor- 
deaux-San Sebastian. Ultima 
etapă (Burdeos — San Sebas
tian, 140 km) a fost cîștigată 
de spaniolul Jesus Esperan
za — 4h 03:07. El a întrecut 
în ordine pe olandezul Cor
nells Rentmester — 4h 03:11 
și pe românul Constantin Gri- 
gore, cu același timp, 
tom cronometrați cu 
timp au sosit și alți 
tori român!: Tudor 
(locul 7), Emil Rusu 
Ștefan Suciu (20).

Competiția a revenit ciclis
tului francez Pierre Matig- 
non cu timpul total de 19h 
48:32. Urmează în clasament:
2. Ponton (Spania) 19h 48:39;
3. Rentmester (Olanda) 19h 
49:09 ; 4. B. Thevehet /Fran
ța) 19h 50:38 ; 5. Jose Luis A- 
villeira (Spania) 19h 51:00; 
6. EMIL RUSU (ROMANIA) 
19h 52:01. Ceilalți rutieri ro
mâni s-au clasat după cum 
urmează: 10. C. Grigore 19h 
58:18 ; 12. T. Vasile 20h 02:27; 
13. St. Suciu 20h 07:43.

In plu- 
același 
alergă- 
Vasile 
(14) și


