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ARENA

CU

UN

MILION

DE

SPECTATOR!

S-a spus de multe ori că 
echipele de fotbal ale Capi
talei nu joacă niciodată acasă. 
Afirmația este, în mare par
te, exactă...

Meritul e, în primul rînd, 
al publicului bucureștean, 
care, printr-un generos trans
fer de atenție față de oaspeți, 
anulează celebrul at home 
britanic, care în traducere li
beră, înseamnă i acasă te aju
tă și zidurile.

Meritul e, în al doîlea rînd, 
al jucătorilor bucure șt eni, 
care, printr-o amnezie de tip 
superior, lasă în vestiar toate 
amintirile neplăcute din jocu
rile susținute in deplasare fi 
se supun, de cele mai multe 
ori, legilor fair-play-ulu4

Această situație este de 
două ori profitabilă. Stadionul 
Capitalei devine, efectiv, o 
scenă d-e afirmare pentru ju
cătorii tmeri din provincie șt 
în al doilea rind, oferă mi
lionului de telespectatori ima
ginea unei arene a condițiilor 
egale.

Acestea fiind zise, e mo
mentul să amintim, pe de altă 
parte, că în ultimele două du
minici „cavalerii fluierului' 
sînt singurii care fac opinie 
separată, încercînd, parcă, să 
se sustragă atmosferei. Din 
acest punct de vedere, trio-ul 
Sotir-Rotairu-Macovei a rămas 
dator „arenei cu un milion 
de spectatori", oferind ma
relui său public un cocktail 
în care sînt amestecate șo
văiala, lipsa de curaj și spi
ritul de compensație, ca și 
cum ar dori cu orice preț să 
restabilească un „avantaj" la 
care publicul și jucătorii au 
renunțat de bună voie.

„Arena cu un milion de 
spectatori" are nevoie de cam
pioni ai competenței, ai re
flexului și ai obiectivitătii 
totale, pentru că ea este și 
trebuie să fie, în ultimă ana
liză, o școală a fotbalului.

★
Felicitări lui Gigi Tătaru! 

In numai 20 de minute, el a 
izbutit să fie (simultan) Con
stantin, Bone și... IVae Tătaru. 
Vreau să cred, însă, că pe 
drumul spre vestiar tinărul 
jucător și-a spus cu lucidi
tate : „Poate că astăzi mi-a 
mers jocul pentru că apăra
rea arădeană a slăbit în 
final".

Dacă a fost așa, atunci e 
bine...

■I 
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• Cinci partide terminate la diferență minimă • F. C. Argeș și Steaua — amîndouă sub 
o umbrelă ® Dinamo București și-a anunțat „candidatura" ® Petrolul Progresul și Rapid — 
fericitele etapei • A. S. A. Tg. Mureș „plonjează" spre baraj • Greșeli de arbitraj cu duiumul

Gomea a intervenit cu siguranță și a cules 
balonul din fața lui Constantin și Voinea.

REZULTATE TEHNICE

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

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș 19 11 3 5 32—14 25
2. Steaua 19 10 5 4 32—20 25
3. Dinamo București 19 8 5 6 21—21 21
4. Farul 19 8 4 7 29—21 20
5. Jiul 19 8 3 8 26—23 19
6. „U" Craiova 19 9 1 9 25—24 19
7. Petrolul 19 9 1 9 20—19 19
8. Rapid 19 8 3 8 24—25 19
9. U.T.A. 19 8 2 9 18—17 18

10. „U" Clui- 19 7 4 8 21—26 18
11. Dinamo Bacău 19 9 0 10 22—31 18
12. A.S.A. Tg. Mureș 19 5 6 8 19—31 16
13. Progresul 19 4 7 8 18—24 15
14. Steagul roșu 19 5 4 9 12—23 14

aprilie)ETAPA VIITOARE (21

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

DESCHIDEREA ACTIVITĂȚII DE ZBOR

GIMNASTELE NOASTRE AU LUAT
UN START BUN ÎN ANUL OLIMPIC

® România-O.S.S. 370,30-375,35 p
® Zinaida Voronina prima la individual

compus

Zinaida Voronina evoluează la 
paralele

Foto: T. ROIBU

SPLENDIDA DEMONSTRAȚIE 
DE MĂIESTRIE Șl CURAJ

Echipele feminine 
de gimnastică ale Ro
mâniei (Elena Ceam
pelea, Rozalia Filipes
cu, Lucia Chiriță, Ro- 
dica Apăteanu, Alina 
Goreac și Claudia 
Pandelescu) și Uniunii 
Sovietice (Larisa Pe
trik, Zinaida Voroni
na, Polina Astahova, 
Olga Karasiova, Alev
tina Demianenko și 
Nadejda Dupleakova) 
s-au prezentat ieri 
după-amiază în fața 
aparatelor cu exerciți
ile liber alese. Se în
cheiase și proba de 
sărituri (aparat la 
care componentele re
prezentativei noastre 
au avut o bună com
portare), Elena Ceam
pelea, campioana țării, 
își menținea avansul 
în fruntea clasamen
tului la individual 
compus și speram cu 
toții că echipa Româ
niei este foarte aproa
pe de un rezultat 
mare. Dar, un neferi
cit accident suferit de 
Elena Ceampelea la 
sărituri a lipslt-o pe 
reprezentanta noas
tră de posibilitatea de 
a evolua în continua-

echipei sovietice, în
deosebi Petrik, Voro
nina, Karasiova și 
Demianenko, au „ata
cat" puternic, insta- 
lîndu-sc comod pe 
primele locuri ale cla
samentului. Dacă pri
mele trei erau oare
cum cunoscute spe
cialiștilor noștri, De
mianenko, pe care cu 
toții o vedeam pentru 
prima oară, a fost re
velația serii Din 
echipa noastră, în lip
sa Elenei Ceampelea, 
greul a căzut pe ume
rii Rodicăi Apăteanu, 
Rozaliei Filipescu,

C. MACOVEI

(Continuare 
în pag. a 4-a)
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SPAJIUL VITAL
AL TINEREȚII

are de necrezut și totuși, la Satu 
Mare, factori de răspundere ai 
proaspătului municipiu, au ac» 
ceptat ideea ca o frumoasă 
bază sportivă școlară să fie, 
într-un fel, asimilată unui teren 

viran, indicat să găzduiască un bloc 
de locuințe !

Terenurile de handbal (ce! mai bun 
localitate), de baschet (bituminat), 

volei, porticul de gimnastică, pistele 
sărituri pe care se perindă, zilnic, 
numai cei aproape 2 500 de elevi 
Liceului nr. 2, dar și alți sportivi 
Satu Mare, urmează să cedeze 

va adăposti,

din 
de 
de 
nu 
ăi 
din 
locul unei clădiri care 
probabil, cîteva zeci de familii.

Este adevărat, în locul bazei lor com
plexe, cei 2 500 de elevi vor fi înzes
trați — firește, după un oarecare in
terval de timp — cu un teren de hand
bal și unul de baschet, precum și cu 
o tribună realizată prin recuperarea 
cărămizilor actualului zid împrejmuitor. 
Schimbul este, însă, net. dezavantajos 
deoarece în locul a 5—6 amenajări 
diferite ei primesc numai două, iar 
noua bază se va realiza pe locul 
ocupat de mica seră de flori a școlii 
(pe care o va regreta nu numai pro
fesorul de științele naturii I) și pe o 
porțiune din actuala curte a școlii. 
Curtea școlii, care îndeplinește o altă 
funcție, va cunoaște la rîndul său, o 
densitate crescută, datorită faptului că 
pe o altă latură a incintei liceului ur
mează să se construiască un internat 
de 800 locuri, destinat unei școli din 
apropiere.

Dar, pe de altă parte, amplasarea 
blocului îi va dezavantaja și pe viito
rii lui locatari, care, în mod cert, nu 
vor putea duce o existentă liniștită în 
vecinătatea unei atît de mari aglome
rații școlare.

Edilii din Satu Mare intenționează 
să implanteze o construcție și pe te
renul de handbal al Școlii profesio
nale forestiere. Avînd, însă, în vedere 
faptul că acest teren era prost îngrijit 
se poate presupune că măsura are un 
caracter punitiv. Totuși, n-ar trebui să 
se uite că această urbe de pe malul 
Someșului are o veche tradiție spor
tivă, că așa cum ea a dat tării ele
mente de valoare mondială la scrimă, 
ar putea să se afirme cîndva și la 
handbal sau în alte sporturi.

Pentru aceasta este necesar, însă, 
ca organele de ..resort și toți factorii 
de răspundere, să arate mai multă în
țelegere față de problema bazelor 
sportive școlare. Aceasta este o pro
blemă de interes major nu numai pen
tru mișcarea noastră sportivă, care își 
trage seva viitoarelor performanțe și 
victorii internaționale din această masă 
uriașă a tineretului care trece azi, în 
totalitatea ei, prin băncile școlii. Este 
o problemă de interes vital și pentru 
viitoarele noastre generații care își for
mează în anii de școală, pe lîngă o 
bună pregătire profesională și cultu
rală, sănătatea, vigoarea, un echilibru 
biologic, absolut necesar în condițiile 
societății moderne.

Să cruțăm, deci, aceste spații vitale 
ale tineretului dacă îl vrem, cu adevă
rat, apt din 
să răspundă 
revin pentru 
triei.

toate punctele de vedere 
tuturor solicitărilor ce-i 

înflorirea continuă a pa-

I. MITROFAN

PE PARCURSURILE DE OBSTACOLE...
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Vin spre punctul fix — parașutiștii!...

Foto: ȘT. CIOTLOȘ

Duminică, sute de bucureș- 
teni au ținut să fie prezenți 
la deschiderea oficială a se
zonului sportiv aviatic. Aero
dromul Clinceni, îmbrăcat săr
bătorește, și-a primit oaspe
ții sub cupola albastră a pri
măverii. Este ora 10... Piloții, 
parașutiștii, planoriștii — ali- 
niați în fața aparatelor de 
zbor — sînt gata de start. 
Despre semnificația acestei 
tradiționale sărbători aviatice 
vorbește generalul locotenent 
VASILE ALEXE, președinte
le F.A.R.

Sezonul sportiv aeronautic 
a fost deschis !... Pe marea 
scenă a înălțimilor evoluea
ză, rînd pe rînd, așii avia
ției noastre. Remorcate de a- 
vioane sau înălțate cu auto- 
mosorul, suplele planoare sînt 
ridicate în văzduh. Zborul 
lor elegant, îndrăzneț, cuce
rește publicul. Pe verticala 
aerodromului evoluează acum 
maestrul emerit al sportului 
Ștefan Calotă. El pilotează 
un Zlin de înaltă acrobație 
și la sfîrșitul „reprizei" de 
curaj și măiestrie primește 
aplauze la scenă deschisă. 
Parașutiștii — în frunte cu 
Gheorghe Iancu — execută 
salturi spectaculoase în grup 
și în stea. Pe un Blanik ar
gintiu, maestrul zborului fără 
motor ing. Mircea Finescu 
îneîntă privirile.

Cu ocazia deschiderii acti
vității de zbor, demonstrații 
asemănătoare au avut loc pe 
toate aerocluburile din țară.

STEAUA 
ÎN C. C. E. 
LA SPADA

Intre 19 și 21 aprilie vor 
avea loc la Heidenheim 
(Republica Federală a Ger
maniei) întrecerile din ca
drul „Cupei campionilor 
europeni" la spadă. La 
competiție participă și 
campioana țării noastre, 
formația Steaua București.

Politehnica București a invins 
C. U. Clermont Ferrand

Baschetbalistele antrenate 
de Grigore Costescu au jucat 
foarte bine In compania for
mației franceze Clermont Fer
rand și au învins la scor : 
81—54 (38—20). au marcat : Ha- 
ralambie (4), Taflan (2), Dumi
trescu (29), Pruncu (14), Dlaco- 
nescu (5), Ciocan (9), Ghiță (6), 

Vogel (8), Chelaru (4) respec
tiv, Tojavic (29), Petro (9), 
Prat (1), Marsy (6), Petitgas 
(2), salois (6) și Challetz (1).

Jucătorii de tenis de masă 
la Lyon

Astăzi, au plecat la Lyon 
reprezentativele de tenis de 
masă ale României care 
vor participa la campio
natele europene. Au făcut 
deplasarea : Maria Alexan
dru, Eleonora Mihalca, Vio
rica Ivan, Dorin Giurgiucă, 
Radu Negulescu, Adalbert 
Rethi și Tiberiu Covaci, în
soțiți de antrenorii Ella 
Constantinescu și F. Paneth.

re la nivelul dovedit 
anterior, scoțînd-o 
practic din lupta pen
tru locul întîi și pri- 
vînd-o de o răsună
toare performanță. 
Deși la paralele ea a 
reușit totuși să termi
ne cu bine exercițiul, 
la bîrnă nu a mai fost 
posibil acest lucru (a 
pierdut cel puțin 2,50 
p) astfel că nota de 
9,70 primită la sol 
(cea mai mare din 
concurs) i-a oferit 
doar o modestă satis
facție. Firesc, prin
cipalele favorite ale Ieri, pe baza hipică din calea Plevnei — o nouă competiție rezervată 

tinerilor călăreți. în fotografie: Manuela Bogza

Trimisul nostru special la C. M. de scrima tineret,

SEBASTIAN BONIFACIU, ne transmite

Duminică sumbră pentru sportivii noștri
LONDRA, 14 (prin telefon). 

Spadasinii și sabrerii noștri în 
care am fost înclinați să ne pu
nem mai mari speranțe decît 
în floretiști. ne-au oferit du
minică dimineața — cu excep
ția lui Pongraț — o serie de 
decepții.

Campionul mondial de anul 
trecut. Pongraț. și-a apărat pînă 
acum cu succes titlul (și sperăm 
să o facă și în continuare) tre- 
cînd primul tur fără nici o în- 
frîngere. El a întîmpinat o re
zistență mai dîrză doar din 
partea polonezului Pardzulski. 
Iată și rezultatele obținute de 
Pongraț în primul tur: 5—4 cu 
Pardzulski și Wikowskj (S.U.A.), 
5—2 cu Wild (Elveția), 5—1 cu

5—4 cu
Oleg Ka- 
cu
S.

Gabor 
Wild

»»»

c. Duțu,

Koks (Ol.) și Musafer Geliger 
(Turcia).

în turul II, reprezentantul 
nostru a suferit o înfringere în 
fata olandezului Mattie Ville- 
rius, cu 5—2, dar a cîștigat toa
te celelalte asalturi: 
Bayerstattel. 5—2 cu 
mîz (U.R.S.S.), 5—3 
Salomon (Ung.) și
(Elv.).

Celălalt spadasin,
a avut neșansa să susțină pri
mul asalt cu italianul Gian 
Luigi Piacella, unul dintre pro
tagoniștii seriei. Stăpînit de 
emoție, Duțu a pierdut cu 5—1. 
Apoi, cu același scor, a cedat 
si in fața englezului Ralph 
Johnson. Abia în asaltul al 
treilea, cu irlandezul Timothy 
Bouchier-Hayes, Duțu a putut

să-și desfășoare în voie toate 
cunoștințele, cîștigînd cu 5—1. 
în continuare, el a mai obținut 
victorii la Erwin Baumgartner 
(Austria) cu 5—1 și la portu
ghezul Marcaj, cu 5—3, califi- 
eîndu-se în turul II.

Aici. însă. Duțu a fost între
cut de sovieticul Samoșkin 
(5—4), apoi de polonezul Koszi- 
jewski (5—3), de portughezul 
Abreu (5—4) și «Je olandezul 
Koks (6—5). Duțu a înregistrat 
doar o victorie : la italianul 
Antonio Grande cu 5—4.

Tudor Petruș, care a comple
tat lotul de spadă, a de
butat cu succes acumulînd în 
primul tur 3 victorii: la

(Continuare în pag. a 4-o)
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Studentele timîșorence 
la prima înfrîngere in acest campionat!

Etapa a doua a returului cam
pionatelor naționale de hand
bal, divizia A. masculin și fe
minin s-a soldat în general cu 
rezultate scontate^ excepție fă- 
cînd înfrângerea Universității 
Timișoara din campionatul fe
minin. Iată pe scurt relatarea 
locurilor disputate.

DIVIZIA A, FEMININ

Politehnica Galați — Univer
sitatea Timișoara 8—7 (4—5). Ju
cătoarele de la Politehnica au 
realizat surpriza etapei șl, tot
odată, a acestui campionat, în- 
vingînd pe lidera clasamentu
lui,, care nu a cunoscut înfrîn
gerea pînă la această întîlnire. 
Partida s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic,- fiind presărată cu 
multe faze dinamice. Gălățen- 
ceie au meritat victoria, avînd 
ca principale realizatoare pe : 
Ruja (4) și Oțelea (2). De la ju
cătoarele oaspe, cele mai mul
te puncte le-au realizat Rigo 
(2) și Secheli - (2). A arbitrat 
bipie, -P. ..Tîrcu. (București). (T. 
SIRIO POL-coresp.). Rapid Bucu
rești — Mureșul Tgi, Mureș. 14—4 
(9—0). Bucureștencele și-au asi
gurat victoria în prima repriză 
cînd adversarele lor s-au ară
tat complet timorate. După 
pauză, mureșfencele s-au trezit 
la realitate; jucîrid de la egal 
la egal cu învingătoarele. Păcat 
că acest reviriment s-a produs 
abi,a în finalul partidei; cînd 
handicapul nu a mai putut fi 
redus. Au înscris Băicoianu (5), 
Cui ea (4), Topîrlan (3). Petrache 
și Oancea pentru Rapid și 
Baczo (2) și, Sebeni (21) — o tî- 
nără cu frumoase perspective 
— pentru Mureșul. A arbitrat 
bine Dieter Tatler (Brașov). 
Confecția București — Rulmen
tul Brașov 24—18 (10—6). Scor
de întîlnire masculină. Bucu- 
reștehcele au obținut victoria? 
tn special pe contraatacuri ini
țiate cu măiestrie de portarul 
Irina Naghi (căreia i-am fi a- 
cordat calificativul foarte bine, 
dacă îh final nu ar fi primit 
4—5 goluri perfect parabile, așa 
că. . .). Rulmentul Brașov a dat 
o ripostă dîrză, îndeosebi în 
repriza secundă, dar deficien
țele de apărare (și în special de 
așezare) au costat-o. Probabil că 
altul ar fi fost rezultatul, dacă 
această echipă avea și antrenor 
care să 6 conducă! Cele mâi multe 
puncte au fost înscrise de Ilie 
(11) și Nedelcu (5) pentru Con
fecția, respectiv Liess (6), Prun- 
daru și Oancea (3) pentru Rul

mentul. A arbitrat satisfăcător 
A. Gruianu (Ploiești). Univer
sitatea București — Progresul 
București 10—2 (1—2). Partidă
de uzură (primul gol în min. 11 
Universitatea București și ega- 
larea abia în min. 20). Condusa 
ta pauză, studentele s-au concen
trat mai mult în partea doua 
a meciului și folosind cu suc
ces contraatacurile au realizat 
victoria, dâr nu fără emoții. O 
mențiune pentru ambii portari : 
Velicu și Ciceu. Au în
scris Arghir (3), Furcoi (3), 
Sramko (2). Leonte și Dobîrcea- 
nu pentru studente, respectiv 
Oțelea și Vîrlan pentru Progre
sul. A arbitrat bineGh. Po
pescu (București). (Mariana 
BorZea — cofesp.). Liceul nr. 
4 Timișoara — Constructorul Ti
mișoara 9—7 (5—4). Tinerele
handbaliste, deși au mai sus
ținut un med oficial îh timpul 
săptămînii cu Universitatea, au 
dominat această partidă, creînd 
spectaculoase combinații la 
semicerc, care le-au dat posi
bilitatea să cucerească două 
puncte foarte necesare? ținînd 
6eama 'de poziția lor în clasa
ment. Principalele realizatoare : 
Metzenrath (4) pentru Liceul 
nr. 4 și’ Franz (2) pentru Cons
tructorul.

DIVIZIA A, MASCULIN

Universitatea Cluj — C.S.M. 
Reșița 29—18 (13—7). Confirmînd
forma bună din prima etapă a 
returului, studenții și-au depă
șit adversarii în special la ca
pitolul atac, realizînd un joc 
Spectaculos. Cele mai multe 
goluri au înscris Roth (7) pentru 
Universitatea și Schena (5) pen
tru C.S.M. Reșița. Corect arbi
trajul lui O. Schuster (Sibiu). 
(P. Radavni-coresp.). Dinamo 
Bacău — Dinamo Brașov 20—14 
(10—7). Joc confuz în care fa
zele de handbal curat s-au pu
tut număra pe degete. Si as
pectul disciplinar al celor două 
echipe a lăsat de dorit. Pa- 
raschiv (5) și Pap (5) pentru 
băcăuani și Bening (6) pentru 
Dinamo Brașov au fost autorii 
celor mai multe puncte. (Ilie 
lâncu-coresp.). Rafinăria Telea- 
jen — Dinamo București 14—21 
(6—9). Cu Costache H și Titus 
Moldovan în formă foarte bună 
Dinamo București a imprimat 
întâlnirii o notă ofensivă ofe
rind spectatorilor (și cu con
cursul gazdelor) un meci fru
mos șl disputat. Autorii celor 
mai multe goluri: Rotaru (6)
pentru Rafinăria Teleajen și 
Lieu (6),- Costache II (4) și 
Moldovan (4) pentru Dinamo 
București. (Șt. Ionescu-coresp.).

Textila Cisnădie — Universi
tatea Buc. 21—18 (11—9).

întâlnirea Steaua — Politeh
nica Timișoara a fost amînată.
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Una din frumoasele acțiuni inițiate de rugbyștii de la Dinamo, in care tenacele Zlătoianu 
a făcut șah-mat apărarea echipei Constructorul...

Foto: V. BAGE AC

Duminică, în cadrul „Cupei 
primăverii" la rugby, au fost 
programate meciurile din eta
pa a V-a, ultima din tur. 
Iată, pe scurt, relatările co
respondenților noștri.

• CONSTRUCTORUL — 
DINAMO 9—12 (6—6). Puțin 
a lipsit ca Dinamo să pără
sească învinsă terenul de că
tre o echipă care a luptat 
din răsputeri pentru obține
rea victoriei. Constructorul a 
condus cu 6—0, dar a fost 
egalată la pauză. La relua
re, dinamovlștii și-au reve
nit, însă finalul partidei a 
aparținut iarăși rugbyșților 
de la Constructorul. învinșii 
n-au avut finalitatea necesa-

In „Cupa primăverii44

O etapă a gazdelor 
căzută). A arbitrat bine FI. 
Tudorache.

D. DIACONESCU

ră. Realizatori î Boiangian, 
Popescu — lovituri de pe
deapsă și Jabin (drop) pen
tru Constructorul, Leonte 
(trei lovituri de pedeapsă) și 
Rășcăneseu (încercare) pen
tru Dihamo. A condus cu 
scăpări — care n-au influen
țat însă rezultatul — dr. G. 
Eftimescu.

D. DUMITRESCU
W POLITEHNICA IAȘI — 

FARUL CONSTANȚA 3—3 
(0—0). Gazdele au ratat vic
toria datorită lipsei de for
mă a lui Rosenberg, care a 
ratat două lovituri de pe
deapsă din poziții favorabile, 
precum și a greșelilor comi
se în grămezi de către Co- 
man. Au înscris ? Rujioiu, 
în minutul 58, pentru gazde 
(lovitură de pedeapsă) și 
Cristea, minutul 67, pentru 
oaspeți (lovitură de picior

I
I
I
I

• ȘTIINȚA PETROȘENI —
RULMENTUL BÎRLAD 9—3 I 
(3-—3), Joc deschis, cu faze | 
rapide și atractive,. în care 
linia de treisferturi a 1 sțu- I 
denților a dominat autoritar. | 
Cei ihai activi: Drâgpș, io
nescu și Pop de la Știința, I 
Florescu și Mihalașcu de la | 
Rulmentul, Au marcat s Dra- 
goș — o lovitură de pedeap- ■ 
să și o încercare și Iliescu g 
— încercare pentru învingă- " 
tori, respectiv Florescu — lo- ■ 
vitură de pedeapsă. A arbi- I 
trat bine D. Lemheanu. "

T. CORNEA |

• AGRONOMIA CLUJ— ,
UNIVERSITATEA TIMIȘOA- | 
RA 9—14 (6—9). I

ÎN DIVIZIA B
POLITEHNICA IAȘI Șl VAGONUL ARAD

CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

DINAMO
MASCULIN

POLITEHNICA IAȘI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 
52—51 (31—26). Joc confuz
cu multe greșeli. La slaba ca
litate a partidei au contri
buit și arbitrii bucureșteni 
M. Petrea și I. Șerbănescu, 
care s-au contrazis de multe 
ori, provocînd discuții, atît 
pe teren, cît și în tribună. 
Cei mai buni: Mihailiuc (16) 
și Vișoianu (13), respectiv, 
Vizi (14) și Ruhring (13). 
(I. LEIZEKIUC — coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
I.C.F. BUCUREȘTI 49—48 
(21—23). Partidă de slab ni
vel. tehnic. Sub orice critică 
arbitrajul prestat de M. Al- 
dea (Ploiești) și V. Chioreanu 
(Cluj). Condamnabilă Ieșirea 
nesportivă a jucătorului-an- 
trenor M. Nedef, care în fi
nalul meciului și-a lovit ad
versarul intenționat. (E. DU
MITRESCU — coresp.).
. UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA—CRISUL ORADEA 
77—60 (37—31). Partidă plă
cută în care oaspeții au re
zistat ritmului impus de gaz
de doar 10 minute. Bine con
duși de pe margine de antre
norul Fr. Printz, studenții 
au făcut un joc combinativ, 
eficace. Foarte bun arbitra
jul lui R. Spiru și M. Tănă- 
sescu (București). (P. ARCAN 
— coresp. principal).

POLITEHNICA GALAȚI — 
DINAMO BUCUREȘTI 
85—82 (42—40). Avînd în ve
dere valoarea de necontestat 
a dinamoviștilor, rezultatul 
apare, evident, ca o surpriză, 
în fața unei echipe dezlăn-

SI STEAUA5

țuite, oaspeții au fost nevoiți 
să încline steagul. Meciul a 
fost dramatic, cu faze elec
trizante, cu răsturnări de 
scor spectaculoase. Cei mai 
buni : Samson (23), Chivu- 
lescu (21), Baltag (18) de la 
gazde și Novac (26), Albu 
(17), Diaconescu (16) de la 
bucureșteni. Bun arbitrajul 
Iui C. Negulescu si V. Kadar. 
(T. SIRIOPOL și GH. ARSE- 
NE — corespondenți).

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — STEAUA 79—68 
(41.—37). Jucînd foarte bine, 
studenții au reușit să-i în
vingă pe campioni. Meciul 
a fost plăcut, cu multe faze 
frumoase, în care studenții aii 
avut meritul principal. Steaua 
ni s-a părut dezorientată, 
mai ales că omul nr. 1, No- 
sievici, nu a evoluat la va
loarea lui, fiind accidentat. 
Echipa antrenată de prof. 
V. Popescu a jucat foarte bi
ne și acum după ce Uni
versitatea Cluj și I.C.F. au 
pierdut jocurile, are toate 
șansele să se claseze pe locul 
trei în campionat. S-au re
marcat : Iekely (28), Dudescu 
(14), Purcăreanu (12), Popa 
(5), Haneș (9) de la învingă
tori. Cu multe greșeli arbitra
jul prestat de dr. D. ChiriăC 
și V. Stinghe.

ÎNVINSE!
FEMININ

UNIVERSITATEA CLUJ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
60—39 (33—18). Joc lipsit de 
spectaculozitate, de un nivel 
tehnic modest. Cu toate că 
au cîștigat, studentele au ra
tat exasperant de mult. Cele 
mai eficace ; Horvat (14), Ri- 
zescu (12), Păcuraru (10) de 
la gazde, respectiv Tita (13). 
Au condus bine Gh. Dutka și 
Gh. Masler.

VOINȚA BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 61—67 
(28—33). Meci disputat și 
plăcut, în care victoria a re
venit pe merit bucureștence- 
lor. Realizatoare principale: 
Simon (19), Sala (18) de la 
Voința, Chiraleu (14), Bițu 
(13) de la Rapicl. (P. DUMI
TRESCU — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 47—44 
(19—20). Ambele formații au 
luptat cu îndîrjire pentru 
victorie, deoarece situația în 
clasament o au foarte preca
ră. Succesul r^ăTizat de bucu- 
reștence le mai dă speranțe 
de rămînere în primă divizie 
a țării. Spiridon (ca Înîo!- 
deauna) (22) și Nedelcu (12), 
respectiv Balasz (15) și Csor- 
vassy (13) au fost mai bune.

O etapă 
interesantă

VITEZISTII> • S-AU ÎNTRECUT LA TR. SEVERIN

Rapid și Penicilina 
învingătoare în deplasare I

I.C.F., Mureșul și Alumina (masculin) au retrogradat in divizia B |

MEDICINA BUCUREȘTI — 
PENICILINA IAȘI (f, A) 0—3 
(7, 0, 5). Continuînd seria 
jocurilor bune, ieșencele au 
dispus comod de tînăra for
mație bucureșteană. Medici
na a ținut piept tirului dez
lănțuit de Căunei și Nan (bi
ne dirijate de Zabara și ser
vite de Chirițescu) doar o 
parte a primului set. în mai 
puțin de o oră ostilitățile au 
fost încheiate, cu toată stră
dania depusă de Pandrea și 
Ceamurian, care au muncit în 
zadar, deoarece forma slabă 
manifestată de Klein și Za- 
harescu a dereglat, totalmente 
mecanismul Medicinei. Nu de 
mult aceste talentate jucătoa
re ne ofereau prilejul de a 
consemna aportul meritoriu 
în multe partide susținute de 
echipa lor. Dar, se pare, lau
dele le-au făcut un deservi- 
ciu, ele crezînd că în umbra 
elogiilor trecute își pot per
mite relaxări în dauna echi
pei. Victoria Penicilinei este 
meritată, chiar si cu acest

zdrobitor rezultat, deoarece

Seria I
POIANA CIMPINA - ELEC

TRONICA OBOR 2-0 (0-0)

Echipa locală a făcut cel mai 
bun joc din actualul sezon. 
Forma bună a portarului Sabo 
(Electronica) a salvat pe bucu
reșteni de la o înfrîngere mai 
severă. In min. 60 Sabo s-a ac
cidentat și a fost schimbat. Go
lurile au fost marcate de Fâtu 
(min. 62) și Iordache (min. 85). 
Foarte bun arbitrajul lui M. 
Ispas — Mediaș. (C. Virjoghie. 
coresp.).

METROM BRAȘOV — CHIMIA 
SUCEAVA 1—1 (1—1)

Brașovenii au dominat copios, 
dar au greșit tactic. Rezultatul 
de egalitate îi nedreptățește 
pe metromiști, mai ales pentru 
făptui că egalareă s-a produs 
ca urmare a unei grave gre
șeli a portarului brașovean și 
a liniei de apărare. Au înscris: 
Selimesi (min. 20) pentru Me
tan, Borcău (min. 33) pentru 
Chimia. A condus bine C. Pe
trea — București. (C. Gruia, 
coresp. principal).

VICTORIA ROMAN - POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 0-1 

CO-1)

Joc de nivel tehnic mediocru, 
terminat cu victoria meritată a 
oaspeților. A înscris : Păiș (min. 
3). In min. 89 arbitrul S. Ni- 
colau — Constanța, care a con
dus slab, a anulat un gol vala
bil, marcat de același Păiș, pe 
motiv de ofsaid. (G. Groapă, 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - 
FLACĂRA MORENI 0—0

Speram să asistăm la un joc 
bun, viu disputat, deoarece âtît 
bucureșteni!, cît și jucătorii de 
la Flacăra sînt capabili să ofe
re publicului spectacole agrea
bile. Dar, de data această, 
cele două echipe s-au întrecut 
în greșeli tehnice și jucătorii 
au așteptat cu multă bucurie 
fluierul final. Totuși, au fost 
și cîteva flori rare : Albină 
(Flacăra) și Voinea (Metalul) 
care au încercat să facă cite 
ceva, dar riu au găsit înțelegere 
din partea colegilor lor. Medio

cru arbitrajul lui O. Calugfie- 
rovici — Brașov. (M. Pâpeseu
— coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ ■- 
C.F.R. PAȘCANI 2-1 (1-0).

Autorii golurilbr: Mbder
(min. 12), Zaharia (min. 83 din 
11 m), respectiv Marinescu 
(min. 68) din poziție de ofsaid 
nesemnalată de arbitrul de li
nie I. Angheliu (P. Neamț) care 
l-a înlocuit pe C. Caramittu 
(București). Arbitrul A. Pîrvu
— București a condus slab. 
(C. Nemțeanu, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA - PO
LITEHNICA IAȘI 0-0

Formația locală a dominat, 
însă nu a avut un jucător care 
să fructifice. In min. 16 jucă
torii Dașcu (Chimia) și Vornicu 
(Politehnica) au fost eliminați. 
Antrenorul I- Zaharia (Politeh
nica), nerespectînd locul indi
cat, a intrat pe teren și ă in
sultat pe arbitrul E. fiucșe — 
Sibiu, care a condus satisfăcă
tor. (D. Roșianu, coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
PORTUL CONSTANȚA 4—1 

(2—1).

Au înscris : Adam (min. 25), 
Stătescu (min. 28, 32), Cdjocafu 
(min. 84), respectiv Țănase 
(min. 44). A condus foarte bifte 
M. Niță — București. (T. feifib- 
pol și S. Constantihescu, co
resp.).

CLASAMENTUL

1. Politeh. lași 19 11 4 4 24—11 26
2. Electronica

Obor 19 8 6 5 33—25 22
3. ceahlăul 

Piatra N. 19 10 2 7 22—19 22
4. Metalul Buc. 19 8 5 6 18—15 21
5. Politeh. Gl. 19 8 5 6 30—23 21
6. C.F.R.

Pașcani 19 9 1 9 27—28 19
7. Fi. Moreni 19 8 3 8 21—23 19
8. Poiana Cp. 19 9 1 9 19—24 19
9. Metrom Bv. 19 7 4 8 21—in

10. Chimia sv. 19 7 4 8 18—21 18
11. Portul C-ța 19 8 2 9 21—28 18
12. Politeh. Buc. 19 5 6 8 21—19 16
13; Victoria 

Roman 19 6 2 11 16—24 14
14. Chim. Rm.V. 19 4 5 10 17—27 13

ETAPA VIITOARfe (21 âprili4): 
Politehnica Iași — Poiana Cîm- 
pina, Electronica Obor — Victoria 
Roman, chimia Suceavă — Fla
cără Moreni, Chimiă Itth. Vîlcea 
— Ceahlăul P. Neamț, Portul 
Constanța — Metrom Brașov, 
C.F.R. Pașcani — Politehnica Ga
lați, Metalul București — Politeh
nica Buc.

Centrul orașului Turnu Se
verin a cunoscut ieri o anima
ție deosebită. Specialiștii vite
zei pe circuit — 56 de motoci- 
cliști — și-au dat întîlnire aici 
pentru a disputa prima cursă a 
sezonului.

REZULTATE TEHNICE : cl. 
125 cmc: 1. AL, SCHULER

(Steaua), 2. M. Pop (Steaua), 3. 
T. Popa (Metalul); 175 cmc: 1. 
M. POP, 2. Al. Schuler, 3. T. 
Popa; 250 cmc: 1. GH. ION 
(Steaua), 2. Al. Ionescu Cristea 
(Steaua), 3. Șt. Iâncovici (Me
talul); 350 cmc : 1. GH. ION, 
2. FI. Ștefan (Locomotiva Plo
iești), 3. V. Szabo (Steaua); 
ataș: 1. M. DĂNESCU — AL. 
IONESCU CRISTEA (Steaua), 
2. Șt. Csorbăși — I. Csorbașl 
(I.R.A. Tg. Mureș), 3. Șt. Viuleț 
— Șt. Țiplica (Locomotiva Plo
iești).

GH. MANAFU 
coresp. principal

CAMPIONATUL BUCUREȘTEAN
AL MOTORETELOR „CARPAȚI"

Comisia municipală de mo- 
tociclism din București, în co
laborare cu Ministerul Comer
țului Interior, a organizat, du
minică, pe ruta București — 
Oltenița - București (126 km) 
etapa I a campionatului Mu
nicipiului București de regu
laritate și rezistență pe moto
rete tiCarpați“, contînd pentru 
campionatul național. La acest

concurs au luat startul 20 de 
concurenți.

REZULTATE TEHNICE : 1-4. 
A. Kvasniovschi, G. Negoescu, 
A. Negrotă, A. Rizesbu (toți cu 
0 puncte penalizare); 5. T. 
Horvath — 1 punct penalizare;
6. T. Iordănescu — 2 p pen.;
7. I. Corneanu — 5 p pen.; 8. 
E. Desideriu — 7 p pen.; 9. C. 
Pozzi — 15 p pen.

A doua etapă a diyiyiei A 
la polo, desfășurată ieri în 
trei orașe ale țării, a 'fost ' 
destul de interesantă; l'.-ă 
București, campionii țării au, 
avut destule emoții pînă a-și 
asigura victoria ; la Cluj stu
denții de la I.C.F. au realizat 
un nesperat succes, în vreme 
ce Voința a întrecut rutinata 
formație a Crișului, iar la Ti
mișoara, Industria lînii și Va
gonul Arad au ținut încor
dată atenția publicului prin 
evoluția punctelor înscrise.

Dar, iată rezultatele, înso
țite de succinte cronici :

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 6—4 
(0—1, 1—1, 3—1, 2—1). Joc 
strîns pînă în final, cînd di- 
namoviștii s-au impus prin 
atacuri mai clare, finalizate 
cu promptitudine. De mențio
nat că Rapid a fructificat 
toate cele patru lovituri de 
la 4 m, în vreme ce Dinamo 
a înscris doar două, tot din 
patru încercări. (A. ANDRO- 
NIC — coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — 
I.C.F. 2—3 (1—0, 0—1, 0—1, 
1—1). După un meci de slabă 
valoare tehnică, în care gaz
dele au înotat mai mult, dar 
oaspeții au frînat ritmul de 
joc. acționînd lent și prudent, 
victoria a revenit I.C.F.-ului. 
Au înscris : Daroczi și Spin- 
gold pentru învinși, respectiv 
Silha, Kroner și Alexandres- 
cu. A arbitrat bine A. Kiss 
(Tg. Mureș).

VOINȚA CLUJ — CRIȘUL 
ORADEA 8—5 (1—1, 3—1, 
,1—1, 3—2). A fost o întîlnire 
cu multe faze dinamice, în 
care ambele formații și-au 
axat acțiunile pe ofensivă. 
Clujenii au fost mai incisivi. 
Au înscris : Rusu 3, Fiîllbp 2, 
Nagy 2, Șzilagy pentru Voin
ța, respectiv Lengyel 2, 
Alexandrescu 2, Rujinschi. 
Corect arbitrajul lui S. Si
mon (Tg. Mureș). (N. TODO- 
RAN — coresp.).

INDUSTRIA LÎNII TIMI
ȘOARA — VAGONUL ARAD 
7—7 (1—2, 1—1, 1—3, 4—1). 
O partidă interesantă, datori
tă evoluției palpitante a sco
rului. Au înscris Bernstein 2, 
Cinteanu 2, Roth 2, Reiter 
pentru timișoreni, Hugel 5, 
Albert și Contoc pentru ară
deni. A condus bine arbitrul 
N. Nicolaescu (București). 
(ST. MARTON — coresp.).

a acționat ca o adevărată e- | 
chipă și revirimentul anunțat | 
pentru retur n-a fost o pro
misiune deșartă. Au arbitrat | 
bine, A. Dinicu și N. Matees- | 
cu. (I. D.).

C.S.M. SIBIU — RAPID 8 
(f,A) 6—3 (7, 13, 6). Sibience- I 
le au greșit mult în linia a 
doua permițînd feroviarelor I 
să puncteze decisiv prin I 
Baga, Szekely și Tudora bine 
servite de Rebac. A condus I 
slab St. Stănescu-Ploiești. I 
(Gh. Topîrceanu-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO- I 
VA — DRAPELUL ROȘU I 
SIBIU (f, A) 3—1 (—9, 15, 11, 
10). Fără să strălucească, gaz- I 
dele au obținut o victorie me- 1 
ritată, după un meci în care 
ambele echipe au arătat se- I 
rioase carențe de ordin teh- I 
nic și mai ales tactic. O men- 
țiune pentru Marinescu — I 
cea mai bună de pe teren. S 
(Șt. Gurgui-coresp. principal). -

FARUL CONSTANȚA — U- I 
NIVERSITATEA CLUJ (f, A) « 
3—0 (2, 6, 7)., O victorie u- 
șoară obținută în fața unei g 
formații care trăiește numai | 
prin puterea de luptă a Anei 
Mocanu. S-au evidențiat de g 
la Farul: Anghel și Fene- | 
chiu. Bun arbitrajul prestat 
de N. Gălășescu și M. Albuț g 
— București (L. Bruckner- | 
coreso.).

REZULTATELE TURNEULUI g 
FINAL PENTRU LOCURILE g 
5—12 ÎN DIVIZIA A, MASCU- _ 
LIN : sîmbătă : Minerul B. Ma- j 
re-Alumina Oradea 3—0 (12, 13, I 
10) ; duminică : Viitorul Bacău- 
Tractorul Brașov 3—1 (7. —12, g 
4, 9), Celuloza Brăila-Petrolul I 
Ploiești 3—2 (11,.—14, —10, 11, 
15) ; Farul Constanța-I.C.F. | 
București 3—1 (—10, 8, 5, 10), I 
Minerul B. iMare-Alutmina Ora
dea 3—0 (5, 15, 11), CLASA- g 
MENT : 5. Viitorul Bacău, 6. I 
Tractorul Brașov, 7. Petrolul 
Ploiești, 8. Celuloza Brăila, 9. I 
Farul Constanța, 10. I.C.F., 11. C 
Minerul B. Mare, 12. Alumina _ 
Oradea. Ultimele trei clasate | 
(I.C.F., Minerul și Alumina) re- « 
trogradează în divizia B.

Seria a Il-a

PE ECRANE:

film distins cu :
— Marele Premiu — Berlin 1958
— Marele Premiu al Asociației Criticii Britanice 1958
— Marele Premiu — Mar del Plata 1059

Sper că începutul
Ieri, aflux de spectatori pe hi

podromul din Ploiești, deși fluc
tuațiile atmosferice din cursul 
săptămînii au determinat o bună 
reticență în rîndurile pasionaților 
din Capitală. Judecind după fap
tul că mulți spectatori veneau și 
înaintea ultimelor două curse, 
puteam trage concluzia că aceștia 
erau de proveniență locală. Plo- 
ieștehi get-beget !...

Desigur, faptul este îmbucură
tor. începe să pulseze o nouă via
ță în inima hipismului nostru.

Dar ziua de ieri a mai marcat 
și o serie de evenimente în viața 
hipodromului ploieștean cu care 
nu fusesem obișnuit. Mai întîi 
oamenii de la tablă și-au îndepli
nit foarte conștiincios datoria, a- 
nunțînd recordurile după fiecare 
cursă. Stația de amplificare a re
dat muzică atractivă, iar în uni- 

| tățile T.A.P.L.-Ploiești, barmanul 
i Brumaru Matei s-a comportat în 
; mare vervă și plin de bunăvoință. 
; Alergările au fost de o atracti- 

vitate deosebită și — culmea — 
i s-a renunțat la formula de o ori- 
: ginalitate dubioasă, ca toate 

cursele să fie, neapărat handica
puri. S-a alergat și-o grupă !

i Sub această avalanșă de con
statări îmbucurătoare, mărturia 
sesc sincer, că toate intențiile 
mele belicoase de a face o cro
nică „țare“, s-au dus dracului !... 
Se poate deci mai bine ! Și cum 
sînt un sentimental dih fire...

Constrîns de spațiu mă voi re
feri în cîteva cuvinte de latura 
tehnică a reuniunii. în premiul 

- de Aprilie — prima alergare mai

nu va decepționa! I

importantă a anului — Gh. Tă- 
nase a dobîndit o victorie de cert B 
spectacol cu Nehoiu II, fiindcă a | 
știut să speculeze toate detaliile i 
cursei. Cam rar i se-ntîmplă, dar 
acum i-a reușit de minune !

Mâi consemnez faptul că din | 
cele șapte curse ale zilei, cinci I 
cîștigători și-au corectat recordul 
carierei; O mențiune deosebită g 
pentru caii antrenați de Marcu | 
Traian și Vasile Gheorghe. Au I 
fost prezentați, în ansamblu, la 
un nivbl superior. ;

Iată cîștigătorii zilei de ieri : |
I. Glonț (T. Marcu), Val Vîrtej. i 

II. Eleșteu (I. Toderaș), Felix, ™ 
Fănișor.

III. Sonia (G. Grigore), Nerval. |
IV. Jalba (I. Gîrbea), Soia, Hîr-

top g
V. Nehoiu II (G. Tănase), Jă- g 

ratec. ®
VI. Hindus (Gh. Vasile), Sfada, a 

Ttadir.
VII. Artera (Al. Nacu), Aura. I

Niddy DUMITRESCU î

A.S. CUGIR — C.S.M. SI
BIU 1—0 (0—0)

Unicul gol a fost marcat 
de R. Lazăr (min. 47). A ar
bitrat foarte bine Ion Hrisafi 
— București. (M. Vîlceanu, 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MINERUL BAIA MARE 0—2 

(0—2)
Tinerii atacanți ai Mineru

lui au surprins apărarea gaz
delor și au cîștigat pe merit. 
Golurile au fost realizate de 
Pînzaru (min. 7) și de Moșoni 
(min. 10). E. Martin — Bucu
rești a condus bine. (Z. Rîș- 
noveanu, coresp.).

C.F.R. CLUJ — OLIMPIA 
ORADEA 2—0 (1—0)

Joc de bun nivel tehnic, în 
special în repriza secundă. 
Autorii golurilor s Mazurachis 
(min. 33) și Soos (min. 48 din 
11 m.). Corect arbitrajul lui 
N. Mihăilescu — București. 
(M. Victor, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — IN
DUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 

ZII 2—1 (0—0)
Oaspeții au dat o replică 

neașteptat de dîrză, pe a- 
locuri depășind pe orădeni în 
jocul de ansamblu. Localnicii 
au evoluat șters, înaintașii 
n-au putut trece de apăra
rea în linie a Industriei sîr- 
mei. Au înscris : N. Alexan
dru (min. 54 din 11 m), Dă- 
răban (min. 86), respectiv 
Chiorean (min. 78). în min. 
85 jucătorul Husar (Indus
tria sîrmei) a fost eliminat, 
după mai multe avertismente, 
pentru degajarea balonului 
în tribună. Arbitrul Gavrilă 
Pop — Brașov a avut o mi
siune dificilă, fiind nevoit să 
întrerupă meciul în mai mul
te rînduri din cauza jocului 
prea încins. (Ilie Ghișa, co
resp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — ME
TALUL HUNEDOARA 1—0 

(1-0)
Dornici să se reabiliteze în 

urma insucceselor din ulti
mul timp, feroviarii au luptat 
cu multă ardoare. Golul a 
fost înscris de Mițaru (min.

42), în urma unei pase din 
lovitura liberă executată de 
Speriosu. Slab arbitrajul lui 
S. Mîndreș — București. (I. 
Stan, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R.
I.R.T. ARAD 2—0 (1—0)
Au marcat: Kafka (rhin. 

31) și Copăceanu (min. 85). 
A condus bine A. Rădulescu 
— București. (I. Plăvițu, c<5- 
resp. principal).
VAGONUL ARAD — POLI
TEHNICA TIMISOARA 3—3 

(2—1)
Rezultatul este echitabil. în • 

prima repriză superioritatea 
a fost de partea gazdelor, iar 
dubă pauză, studenții ău avut 
măi mult inițiativă. Evoluția 
scorului a fost interesantă. Au 
deschis scorul timișorenii, 
prin Surdan (min. 10), au e- 
galat arădenii (Chivu, fnin. 
16) care au luat conducerea 
(Macavei, min. 23). în repri
za a doua, Politehnica resta
bilește egalitatea și ia con
ducerea prin Cotormani (ftiin. 
77) și Popanică (min. 87). în 
ultimul minut Dembrovschi 
a transformat un penalti, a- 
cordat la un henț comis de 
Rotaru. în final spiritele s-au 
aprins și din această cauză 
s-au produs 2 eliminări : Bo- 
roș și Surdan pentru lovire 
reciprocă. Arbitrul C. Ni- 
țescu — Sibiu, care a avut 
o sarcină grea, s-a achitat 
în bună măsură de eă. (G. 
Nicolăiță, Coresp.).

13. Olimpia
Oradea 19 7 2 10 19—30 16

14. Ind. sîrmei 19 5 5 9 21—26 15

CLASAMENTUL

1. Vag. Arad 19 11 5 3 30—17 27
2. Crișul 

Oradea 19 10 4 5 24—15 24
3. Min. B. M. 19 9 4 6 23—20 22
4. C.F.R. Tim. 19 8 5 6 26—16 21
5. Pol. Tim. 19 9 3 7 37—29 21
6. Gaz m. Med. 19 7 5 7 20—23 19
7. C.S.M. Reșița 19 7 4 8 20—20 18
8. A.S. Cugir 19 8 2 9 16—31 18
9. C.S.M. Sibiu 19 6 5 8 24—27 17

10. C.F.R. Cluj 19 7 2 16 32—30 16
11. C.F.R.I.R.T.

Arad 19 7 2 10 22—25 16
12. Met. Huned. 19 6 4 9 15—20 16

ETAPA VIITOARE (21 aprilie): 
Politehnica Timișoara — Crișul 
Oradea, A.S. Cugir — Vagonul 
Arad, Olimpia Oradea — C.S.M. 
Reșița, ind. sîrmei C. Turzii — 
Minerul Baia Mare, Metalul Hu
nedoara — Gaz metan Mediaș, 
C.F.R.I.R.T. Arad — C.F.R. Timi
șoara, C.S.M. Sibiu — C.F.R. Cluj.

ÎN DIVIZIA C
SERIA EST SERIA SUD

Ancora Galați — Petrolul MOiiiești

Metalul Rădăuți — Foresta Fălti
ceni 0—3

Glotia Bîrlad — Textila Buhuși 
2—0 (1—0)

Șoimii Btizău — Gloria C.F.R. Ga
lați 2—0 (2—0)

Unirea Focșani — S.U.T. Galați
4—2 (2—0)

Medicină iași Metalul Buzău
2—o (1—0)

oțelul Galați •— Minobrad V. Bor
nei 6—0 (3—0)

SERIA NORD
Soda Ocna Mureș — Faianța Si

ghișoara 1—6 (1—0)
Metalul Copsa Mică — Victoria 

Cărei 3—1 (1—0)
Metalul Aiud — Unirea Dej 1—0 

(0-0)
Steaua fOșie Saionta — Medicina 

Cluj 1—1 (0—0)
Chimica Tîrnăveni — Unio Satu 

Mare 2—0 (0—0)
Minerul Bihor — Medicina Tg. 

Mureș 0—1 (0—0)
Metalul Satu Mare — Minerul 

Baia Sprie 4—0 (2—0)

Electrica Constanța — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (1—0)

S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
0—0

Rapid Plopeni — Metalul Tîrgo- 
viște 3—1 (0—0)

I.M.U. Medgidia — Oltul Sf. 
Gheorghe 2—0 <0—0)

Rapid c.F. București — Stuful 
Tnlcea 2—0 (2—0)

Viitorul Fleni — T.U.G. București 
3—0 (1—0)

Progresul Brăila — Flacăra roșie 
București 1—0 (1—0)

SERIA VEST
Mureșul Deva — Minerul Lu- 

peni 0—3 (0—0)
C.F.R. Caransebeș — Chinila Fă

găraș 1—1 (0—0)
Progresul Corabia — Progresul 

Strehaia 5—1 (3—1)
Victoria Tg. jiu — Metalul Tr. 

Severin 0—0
A.S.A. Sibiu — Minerul Anina

2—1 (1—0)
Victoria Călan — Tractorul Bra

șov 1—1 (0—1)
Electroputere Craiova — U.M. Ti

mișoara 2—1 (1—0).



ECHIPA SĂPTĂMÎNII
MATACHE

1VANCESCU NUNWEILLER IV DINU GREAVU

PESCARU DUMITRU

RADU GROZEA DOBRIN RAKSI
.   I imn 'i iri1.W........M«mM»a^i..«W II     .1

Două minute 
de mare inspirație...

PITEȘTI, 14 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Stadionul
I Mai; timp frumos ; specta
tori: 14 000. Au înscris : Kraus 
(min. 53 și 55) și Dobrtn din
II m (min. 84).

F.C. ARGEȘ : Coman 8 (din 
min. 85 Stan) — Păciulete 8, 
Barbu 8, Ilie Stelian 7, Vul- 
peanu 6, Ioniță 7, Olteanu 8, 
Radu 8 (min. 76 Țurcan), 
Kraus 8, Bobrin 0, Jercan 7.

JIUL : Zamfir 6 (min. 62 
Căunel 7) — Tonca 7, Geor- 
gevici 6, Stocker 8, Mihai 6, 
Grizea 6 (min. ',0 Nădășan), 
Sandu 6, Peronescu 6, Libardl 
8, ionescu 7, Naidin 6.

A arbitrat Radu Buzdun — 
București

Partida de ,1a Pitești a avut 
două părți distincte ca desfă
șurare. îh .primele 50 de minu
te jocul a purtat amprenta unei 
incertitudini în ce privește re
zultatul final, formațiile nere- 
lieflnd una fată de cealaltă 
Vreo superioritate. Mai mult, 
am putea spune că în prima 
repriză am surprins nesiguran
ță ipitaștenilor în fazele de a- 
tac. oaspeții, la rîndul lor, ne- 
fiindu-le cu nimic inferiori. în 
această perioadă au ieșit mai 
mif1 în. evidentă jucătorii din 
liniile de apărare, care au ani
hilat complet atacurile. Ceea 
ce și explică scorul afLb din 
prima jumătate a partidei. Pe- 
troșenenii au terminat bute pri
ma repriză și păreau hotărlți 
să dea aceeași ripostă șl dună 
pauză. în timp oe argeșenii dă
deau oarecari semne de nervo
zitate. după ce crainicul radiou
lui a anunțat înscrierea primu
lui gol de către Steaua și... pre
luarea șefiei.

Pauza, însă, a produs un re
viriment neașteptat. Cu lift plus 
do vitalitate, jucătorii lui Bălă- 
nescu și Mladin. se pun pe pi
cioare (destul de tîrziu, dar mai 
bline decît niciodată) și încep , 
să-și domine adversarul. Do- 
brin și Olteanu dirijează între
gii! jdc. Radu devine mai activ 
decît în prima repriză, creează

TOT OBLEMENCO!
CRAIOVA 14 (prin telefon,- 

ie Ia trimisul nostru). Stadion 
Central ; timp frumos ; teren 
bun ; spectatori : 25 ooo. a 
marcat Oblemenco (min 64). 
Arbitrul Vasile Dumitrescu- 
București (ajutat la
tușă de D. Isăcescu șl Fran- 
ciec Coloși).

UNIVERSITATEA CRAIO-: 
VA : Plică 7 — Mihăilescu 7, 
Ivan 8, M. Marcel 5. Heliu
6, Strimbeanu 6. Marian Po
pescu 7. Martinovici 5, Nită
7, Oblemenco 8. Cîrclumăres- 
cu 5 (iftin. 56 Tacoi 6).

DINAMO BACĂU: Ghită 
8 — Kis 5, Nunweiller IV 9, 
Vfitafu 7. Maghiar 7, Dutan 
5. Comănescu 7, Gh. Ene 6, 
Dembrovschi 6, Daniel Ene 7, 
David (min. 68 Munteanu 5).

In pană de puncte — în acest 
retur al deziluziilor pentru ze
loșii suporteri olteni — băieții 
lui Cosmoc și Nuțescu au de
clanșat ofensiva la poarta lui 
Ghiță din primul minut. O 
ofensivă însă haotică, care per
mite apărătorilor băcăuani să 
respingă atacuri după atacuri. 
Vădit incomodat de marcajul 
efectuat de Văiafu, omul de gol 
ăl localnicilor, Oblemenco, se 
demarcă continuu, vine în în- 
timpinarec baloanelor, și cînd 
în sfirșit le primește, încearcă 
poarta de la distanță.

Minutele se scurg în nota de 
superioritate teritorială a gaz
delor, care continuă să mane
vreze inabil, orientind stereotip 
jocul pe partea dreaptă a tere
nului, spre „triunghiul" Strim
beanu — Martinovici — Niță. 
Schema rigidă convine de mi
nune fotbaliștilor băcăuani, 
bine organizați în situațiile de 
ăpdrăre : așa cum spuneam, Vă
tafii nu îl slăbește din ochi pe 
Oblemenco (ori de cîte ori 
acesta încearcă să se infiltreze 
în careul de 16 m), iar Comă
nescu, mijlocașul defensiv, îl 
ajută pe Lică Nunweiller să 
-„acopere" in spatele ultimei 
lihii. In aceste condiții, înain
tașii localnici pun preț tot pe 
șuturile din afara careului (Cîr- 
ciumărescu — min. 12 și 14, 
Niță — min. 15, Oblemenco — 
min. 27), ușor de sesizat și de 
reținut de către portarul Ghiță.

Încet, încet, oaspeții reușesc 
să echilibreze jocul. Ei se mul
țumesc doar să temporizeze la 
mijlocul terenului (pentru a 
tăia elanul gazdelor), zonă din 
care Duțan și Comănescu în
cearcă — prin pase lungi, în 
Spațiile libere — să-și pună în 
cursă vîrfurile de atac. Apăra
rea localnicilor se descurcă 
ușor în fața acestor manevre 
pentru că, pe de o parte, pa
sele mijlocașilor băcăuani sînt 

rezultate Tehnice

echipele de tineret

1. Farul

Steaua — U.T.A. 3—3 (0—1)
A.S.A. Tg. M. — Progresul

1—0 (0—01 
F C. Argeș — Jiul 0—0
,U" Cluj — Petrolul 1—1 (1—1) 

:,U“ Crăidvâ — Dinâlho Bacău 
( 3—1 (1—1)
Farul — Rapid 1—0 (1—01

CLASAMENTUL
5 4 0 1 7— 4 8

2. Rapid 7 4 0 3 13—13 8
3.A.S.A. Tg, M. 6 4 0 2 5— 6 8
4. Dinamo Bacău 6 3 12 15—10 7
5. F.C. Argeș 5 2 2 1 6— 2 6
6. U.T.A. 6 2 2 2 11— 8 6
7. Steaua 5 2 2 1 9— 7 6
8. Jiul 6 2 2 2 8— 8 6
9. Petrolul 6 2 2 2 5— 5 6

10. Progresul 6 14 1 2—2 6
11. Dinamo Buc. 5 2 12 11— 8 5
12. „U“ Craiova 7 2 1 4 7— 8 5
13. Steagul roșu 6 0 3 3 5—12 3
14. „U“ Cluj & 0 2 4 2—il3 2

panică în apărarea oaspeților, 
pune în pericol mai des poarta 
lui- Zamfir. Și iată că numai 
în două minute localnicii în
scriu două goluri. Putem ispune 
că acestea au fost momentele 
cele mai frumoase ale jocului, 
pentru că fazele au fost bine 
gîndite, rod al unei participări 
colective. La primul gol, mar
cat de Kraus în min. 53, atacul 
a fost pregătit de Dobrtn. de la 
mijlocul terenului (după oe a 
derutat apărarea Jiului, pu- 
nînd-o pe picior greșit). Dobrtn 
a pasat lui Radu, complet ne
marcat, care din marginea ca
reului a tras, iar în întîmpina- 
irea balonului a ieșit Kraus și 
a înscris nestingherit, sub pri
virile Iui Georgevici, Stocker și 
Zamfir. în min. 55, același 
Kraus finalizează o nouă ac
țiune inifiată de Dobrîn, pătrun
de în careu cu o vitalitate cum 
rar vedem la înaintașii noștri 
și șutează năpraznic, deși era 
tatonat de doi fundași âdVerSi- 
După aceste faze, jocul scade 
ca ritm ; piteștenii par mulțu
miți de rezultat, nu mai insistă 
și, firește, cei care domină o 
perioadă sînt jucătorii din Va
lea Jiului. Libardi (ieri a mun
cit enorm) se remarcă printr-un 
șut formidabil, dar care tot a- 
tît de formidabil a fost reținut 
de Coman. Alte cîteva atacuri 
ale lor sînt respinse de Barbu 
și Hie Stelian, în corner. Echi
pele intră, astfel, în ultimele 
10 minute de joc, cînd nu mai 
este aproape nimic de semna
lat. îh afara unei acțiuni de 
ofensivă a gazdelor, în min. 
84, cînd Krâus bine servit de 
Olteanu pătrunde spre poartă și 
în. momentul Cînd era pe punc
tul de a șuta, la aproximativ 
10 m a fost faultat de Mihai. 
Lovitura de Ia 11 m a fost im
pecabil transformată de Do- 
brin: 3—0. Cu acest rezultat 
se termină meciul, care, fără să 
se ridice la un nivel tehnic deo
sebit, a plăcut prin numărul de 
goluri marcate de localnici. 
Jiul, deși învinsă, a dat o ri
postă dîrză gazdelor.

Cristian MANTU

defectuoase, iar — pe de altă 
parte — cei din față nu reu
șesc să protejeze balonul.

Forcing-ul craiovean este re
luat abia spre sfîrșitul reprizei, 
dar Ghiță va respinge miracu
los în corner mingea expediată 
puternic de către Marian Po
pescu (min. 43).

Aproape 20 de minute după 
reluare, jocul are aceeași fizio
nomie. Cînd deodată (min. 64) 
cade și golul: M. Popescu îl 
servește pe Niță, acesta prelun
gește mingea în adîncime spre 
Oblemenco; masivul înaintaș 
craiovean cîștigă duelul cu Vă- 
tafu, venit în întîmpinarea

Pronosticul s-a adeverit!
CONSTANTA, 14 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru).
Stadion : 1 Mal ; specta

tori : circa 20 000 ; teren de
nivelat ; tlnrp răcoros ; arbi
tru : N. Cursaru (Ploiești) 

Au marcat : Io
nescu (min. 48. din 11 m) și 
Georgescu (min. 58, din 11 m).

FARUL : Stefăneseu 8 —
Georgescu 6. Antonescu 6, 
Mareș 6 Dumbravă 6, Mano- 
lache 7, Koszka 6, Săsu 7, 
lancu 8, Tufan 7, Kallo 6.

RAPID : Răducanu 0 — Ja- 
maischi 6, Motroc 8, Lunescu 
9, Greavu 8, Dinu 7, Dumi
tru 8, Pop 7. Dumitriu H 6, 
lohescu 7, Codreanu 7.

La Constanța, pronosticul 
din avancronica noastră de 
sîmbătă (X) era comentat ieri 
dimineață în chip diferit: 
constânțenii se temeau că vom 
avea dreptate, iar antrenorul 
Valentin Stănescu implora 
cerul să se adeverească. Și 
s-a adeverit. Iată o sinteză a 
cauzelor:

Așa cum am bănuit, pe 
malul mării a fost furtună. 
Dar lancu și colegii săi au 
stîrnit vijelii în careul rapi- 
dist numai în primele 25 de 
minute ale fiecărei reprize. 
Pe urmă s-au potolit, jocul 
s-a echilibrat și am asistat 
la... o furtună într-un pahar 
cu apă.

N-am avut norocul să ve
dem un Rapid cu mare vite
ză și un Far care să strălu
cească. Rapidul a mers acce
lerat, iar Farul a pîlpîit. In 
prima repriză, cînd s-a jucat 
fotbal curat, spectaculos, îh 
viteză și bine gîndit — de 
ambele părți — meritele au 
fost, în general, egale, dar 
nimeni nu a reușit să înscrie. 
Farul pentru că Răducanu,

A fost ceva ? Nimic! Cel puțin aceasta este părerea arbitrului Macovei, la fază în care Mețcas a fost trintit 
la pămint, în careu

PE MUCHIE DE CUTIT
$

Steaua — U.T.A. I—0 (1—0).
Stadionul Republicii timp 

frumos, teren de joo nu prea 
bun,- spectatori — circa 10 000.

A marcat! Wlnea, în min. 
25.

STEAUA t Haidu 8 — Sătmă- 
reanu 8, Jenei 7, Hălmăgea- 
nu 7, Rotaru 7 — Negrea 8, 
B. Popescu 7 — Sorin Avram 
7, Constantin 5, Soo 4 (din 
min. 65 : Tătaru 8), Voinea 6.

U.T.A. t Gornea 8 — Birău 7, 
Bacoș 6, Pojoni (din min. 15 : 
Domide 6). Czako 6 — Petes- 
cu 8, Lereter 9. Șchlopu 5, 
Metcas 8, Mot 6. Axente 7.

Arbitrajul : Adrian Macovei 
(la linie C. D-agu sl N. Mo- 
roianu) :

Victoria bucureștenilor, meri
tată prin prisma ocaziilor pe 
care aceștia le-au avut, a stat 

mingii, ți, de la aproximativ 
7—8 m, lateral, stingă, pompea
ză balonul cu sete în poarta 
părăsită de Ghiță. Stadionul 
este acum un vulcan in erup
ție. Pe teren, autorul golului 
este gratulat de coechipieri în 
manieră braziliană, în timp ce 
Ghiță, căzut în genunchi, este 
in stare să muște gazonul. Oas
peții încearcă o ripostă, ies maț 
mult la joc, dar înaintașii nu 
se găsesc între ei. Spre sfîrși- 
tul reprizei, craiovenii iau din 
nou conducerea ostilităților, dar 
nu reușesc să obțină decît două 
cornere (min. 78 și 79).

G. NICOLAESCU

Lupescu, Motroc și Greavu 
au jucat aproape fără greșea
lă ; Rapid, pentru că a găsit 
în Koszka un „libero" peste 
care nu s-a putut trece. E 
drept, lancu împinsese min
gea în plasă în min. 13, dar 
numai după ce Manolache 
faultase în săritură pe Rădu
canu. Deci... 0—0.

în repriza a doua — cînd 
jocul și-a pierdut din acura
teța — lupta îndîrjită pentru 
balon s-a încheiat, de fiecare 
parte, cu cîte un gol din 11 
m : rapidiștii prin Ionescu, 
după ce Ștefănescu îl apucase 
de picior pe Pop, trecut de 
apărătorii adverși, care se 
uitau la el crezînd (greșit !) 
că ar fi fost în ofsaid, con- 
stănțenii prin Georgescu, du
pă ce lovitura laterală trasă 
de Sasu, de la 16 m, se opri
se în brațele întinse ale lui 
Greavu. în aceste ultime 45 
de minute Koszka a părăsit 
postul de „libero" și a jucat 
(foarte slab !) ca mijlocaș.

Cei unsprezece rapidiști âu 

O fază din frumosul meci de tineret dintre echipele Steaua 
și U.T.A. Unul din golurile bucureștenilor.., ___

însă tot timpul sub semnul în
trebării, ea fiind chiar pe 
punctul de a... zbura în ulti
mul minut de joc, cînd Rotaru, 
încolțit de doi adversari, a tri
mis balonul într-una din barele 
porții apărate de Haidu!

Această egalare ar fi dat 
„poantă" meciului de ieri, ori
cum interesant după pauză, 
dar rezultatul n-ar fi fost echi
tabil, Steaua mareînd, în an
samblu, o evidentă superiori
tate în organizarea jocului, în 
crearea unor situații favorabile. 
Foarte activă în primele 20 de 
minute ale reprizei a II-a, 
U.T.A. n-a avut însă suficientă 
claritate în atac, repetînd lâ 
infinit Centrări la măre înălți
me, fără sorți de succes în 
lupta dintre piticii arădenilor 
și uriașii apărării bucureștene, 
în frunte cu Haidu (1,80 m). Și 
ce muncă neobosită, de susți
nere a atacului, au dus în â- 
cest meci Petescu și mai ales 
veșnic tînărul Lereter !

Steaua a avut un debut fur
tunos, cu două goluri care au 
plutit în aer în primele minute 
de joc, dar Constantin, din po
ziție decisivă, a luftat, iar după 
aceea Voinea a ratat, trăgind 
alături. U.T.A. pare speriată 
cîtva timp de asaltul Stelei, 
dar își revine apoi, realizînd 
prin Mețcas și o reușită acțiune 
de atac, oprită printr-un fault 
în careu. Arbitrul SE FACE 
însă că nu Vede nimic, ca și 
cum nu s-ar fi aflat pe teren, 
ci undeva departe. Urmează o 
perioadă de dominare a Stelei, 
ușurată și de faptul că Pojoni, 
introdus in joc nerestabilit, pă
răsește terenul, dînd astfel pes- 

luptat toți, deopotrivă, pînă 
la epuizare.

Constânțenii au căzut fizic 
în ultimele 10 minute, cînd, 
de obicei, se obișnuiește ca 
gazdele să forțeze victoria.

în afara transformării pe- 
năltiurilor, nici una dintre e- 
chipe nu a reușit să concreti
zeze măcar ocazia cea mai 
mare : min. 44 — pentru Ra
pid, cînd mingea trimisă în 
stil brazilian de Dumitriu a 
poposit întîi pe colțul barelor 
și, apoi, a ieșit afară din te
ren ; min. 92 (arbitrul a ă- 
preciat că rapidiștii au simu
lat niște faulturi Ia 1—0 și a 
prelungit jocul 4 minute) — 
pentru Farul, cînd Tufan, a- 
flat în 6 m, a împins balo
nul... peste bară/

înaintașii susceptibili pen
tru selecționare — emoționați 
de prezența în tribună a an
trenorului Angelo Niculescu 
— au dorit cu tot dinadinsul 
să marcheze ei și s-au pripit...

Gh. MITROI 

te cap întreg „pianul de bătaie" 
al U.T.A.-ei. Și, în minutul 25, 
Voinea se infiltrează în careu, 
profită de intervenția defec
tuoasă a lui Bacoș (Gornea a 
ieșit și el neinspirat) și înscrie, 
în ultimele minute de joc, re
plică mai bună a oaspeților, 
Mețcas avînd chiar ocazia de 
a egala, dacă ar mai fi înaintat 
doi-trei metri. El a tras, însă, 
din marginea careului și șutul 
său a fost oprit de Haidu.

După pauză, ritmul și valoa
rea jocului cresc. Sătmăreânu 
vine îh eîteva rînduri, eu â- 
plomb. în atac, punîndu-și 
coechipierii in situații promiță
toare. La o astfel de acțiune, 
în min. 58, Voinea, în poziție 
de ofsaid nesemnalizată, are 
cea mai mare ocazie a meciu
lui, dar trimite balonul mult 
peste poartă. Urmează o lungă 
perioadă de dominare a arăde
nilor și un minut (62) ce pare 
că nu se mai termină : în fața

NORI NEGRI
PE STADIONUL
DIN CLUJ

CLUJ, 14 (prin telefon).
Stadionul. orășenesc, 18 000 
spectatori, timp perfect pen
tru joc. A arbitrat . Alirel 
Bentu ■«k'»r-drTk”A'> au înscris: 
Lică (min. 4), respectiv Mol
doveanul (min. 29) și Grozeâ 
(min. 74).

UNIVÎIRSITATEA : Moldo
van 7 — Anca 6, Pexa 6, Cos
im 6. Cretu 7, Angelescu 6, 
Oprea 5, Lică 7, Crișan 5 (min. 
53 Mustețea 3), Adam 5, Co- 
îran 6.

PETROLUL : M. Ionescu 8 
— Alfexiu 7, N. Ionescu 7, 
Pal 6, Mooănu 6. Dincută 7, 
luhasz 7, obrisan 7 (min. 68 
Badea), Dridea 7. Grozea 8, 
Moldoveanul 7 (min. 68 Opri- 
san,).

Studenții au început jocul în 
trombă, în stil de mare echipă. 
O adevărată furtună de pri
măvară. în min. 2, Adam, pă
truns în careu, ratează 0 mare 
ocazie, reluînd pe lîngă bară.

Peste două tninute, „furtuna" 
se intensifică și Lică — la ca
pătul unei faze pornite de la 
Costin și trecută pe la Ange
lescu — „trăznește" un șut 
magistral, înscriind sus în col
țul drept al porții, Ionescu 
neschițînd nici un gest. Furtuna 
la fel de puternică a aplauze
lor din tribune nu contenește. 
O nouă „rafală" în min. 7, cînd 
bomba lui Oprea (lovitură libe
ră de la 30 m) îl face k.o. pe 
IOnescu, dar intervine salva
toare bara transversală. Și cu 
asta, furtuna s-a... liniștit pen
tru tot restul primei reprize.

Ploieștenii profită și preiau 
comanda ostilităților. Deasupra 
careului clujean se instalează 
nori amenințători și Dridea 
este pe punctul de a egala în 
miri. 11, dar voleul său — după 
o pasă perfectă de la Dincuță 
— trece milimetric pe lîngă 
bară. Ușurare în tribune, dar 
tăcerea instalată apoi prevestea 
ceea ce avea să se întîmple în 
min. 29, cînd, în plin atac clu
jean, Lică greșește o pasă, Tu- 
hasz interceptează, deschide în 
adîncime pe Moldoveanu — ta
tonat de Anca — și ploieșteanul 
cîștigă, înscriind printr-un șut 
sec din careu.

Urmează „repliCa* studenți
lor, dar Anca (min. 30) ratează 
colosal de la numai 2 m, iar 
Oprea il imită în min. 44, ridi- 
cînd de la 5 m o «luminare3 
cît toate zilele.

După pauză, clujenii se insta
lează cu autoritate în perime
trul ploieștenilor. Anca încearcă 

porții bucureștene se produce 
o învălmășeală de nedescris, 
apărători și înaintași luptînd 
lă disperare pentru un balon 
cate se plimba buimăcit de la 
unii la alții.

încet, încet, intrarea în linia 
de atac a Stelei a lui Tătaru 
II se face simțită (de ce nu este 
pus Soo ca rezervă a lui Tă
taru, inversare reclamată de 
jocurile de pînă acum ?) și gaz
dele își recapătă periculozita
tea în acțiunile ofensive. Cu 10 
minute înainte de final, Gor
nea este silit să blocheze la 
picioarele lui Sorin Avram, a 
cărui poziție de ofsaid fusese, 
de asemenea, trecută cu vede
rea. Ultimele schimburi de 
mingi s-âii desfășurat însă în 
avantajul oaspeților, eî fiind, 
cum am arătat la începutul a- 
cestOr rînduri, la un pas de 
egalare.

Jack BERARIU

vigilența lui M. Ionescu (min. 
53) printr-un șut de la 25 de 
m, dar mingea iese milimetric 
pe lîngă bară după ce trecuse 
pe sub portarul oaspeților. Pes
te două minute, este rîndul lui 
Moldoveanu să-1 încerce pe 
portarul clujean printr-un șut 
de la distanță respins în cor
ner : din nou tribunele frea
mătă în min. 65, cînd șutul- 
bombă tras de Crețu de la 30 
m îl face — pentru a doua 
oară — k.o. pe Ionescu, inter
venind însă, din nou salvatoa
re. bara transversală.

în jocul ploieștenilor se face 
simțit din ce în ce mai bine 
calmul. Ei speculează fiecare 
posibilitate și în min. 74, cînd 
Pexa se oprise crezînd că arbi
trul va fluiera ofsaid, Grozea 
interceptează, pătrunde nestin
gherit în careu, îl scoate pe 
Moldovan din poartă și înscrie.

Deznodămîntul e clar: toate 
strădaniile clujenilor se izbesc 
de apărarea ermetică a ploieș
tenilor, peste care nu se poate 
trece.

Semnificative sînt trei scurte 
declarații :

Ilie Oănă: „Am venit lâ 
Cluj să cîștigăm și am cîști- 
gat".

Cernăianu, antrenor secund: 
„Noi am mizat pe oboseala clu
jenilor, după programul încăr
cat pe care l-au avut în ulti
mele două săptămîni și ne-am 
pregătit ca atare".

C. Teașcă : „Lipsa luî Neșu 
a fost mai mult decît vizibilă. 
Linia noastră de mijloc — ca și 
inexistentă. La 1—0 „elevii" 
mei âu crezut că au meciul în 
mină. Greșelile se plătesc".

V. MOREA, coresp. principal

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA

CU 13 REZULTATE EXACTE, 
DIN PROGRAMUL CON

CURSULUI PRONOSPORT Nr.
15 din 14 APRILIE 1968 :

1. Farul — Rapid X
2. „U“ Cluj - Petrolul 2
3. A.S.A. Tg. M. — Progresul X
4. F.C. Argeș — Jiul 1

„Remiză
infernală"
la Tg. Mureș

TG. MURES. 14 <ț>rin telefon? 
de la trimisul nostru).

Teren bun? timp frumos» 
spectatori : 7 000.

A.S.A. TG. MUREȘ : Bal 7 
— Tîmpănaru 4, Balas 5; Sîrbu 
5, Chiru 7* Dumitriu III 6? 
Cziko 5 (min 70 Dodii 5),- Dun
gii 6, Pavlovicl 8? Mureșah 7j 
Raksi 8.

progresul : Matache 9 — 
V. Popescu 5 (min. 35 Matei 
8) Măndoiu 7? Peteanu 8, Ad. 
Constantinescu 7, Neacșu 7; 
Georgescu 6, Oaidă 8? Șoâft- 
gher 6, Mateianu «? Tară- 
lungă 7.

A arbitrat Petre Badea 
(Brașov) ajutat de Ov.
Turcitu si T. Leca.

Două teoretice candidate lâ 
baraj au aruncat ieri în luptă 
totul. Fotbalul pe care îl cu
nosc și „antifotbalul" (în va
riate expresii) pe care îl stă- 
pînesc foarte bine. Jucînd 80 
de minute pentru „punctul 
cel de toate zilele", bucu- 
reșteniî au temporizat, uneori 
ostentativ, pasînd mingea 
fără nici o jenă tribunelor...

Gazdele, în schimb, care 
voiau cu orice preț să dobîn- 
dească întreaga miză a jocu
lui, au contat prea mult pe 
intimidarea adversarilor, că
rora le-au aplicat un trata
ment de o duritate excesivă. 
Confirmînd că linia Tîmpă- 
naru-Balaș-Sîrbu-Chiru a ju
cat „ca la seceriș", nu for
țăm nici o metaforă, ci nu
mim o stare de fapt absolut 
TIPTCA 90 de minute. Bla
jinul arbitru brașovean Ba
dea a fluierat ca o... locomo
tivă. Dar, din păcate, numai 
atît. Nici „campionul" durită
ților. Tîmpănaru, nici Sîrbu 
(care Ia un fault asupra liiî 
Mateianu l-a descălțat real
mente pe bucureștean, i-a 
luat apoi gheata și i-a arun
cat-o cu mîna), nici ceilalți 
nu au fost poftiți acolo unde 
le era locul : pe tușă.

în asemenea condiții, am 
asistat la primatul LUPTEI 
fizice asupra fotbalului, care 
a apărut în joc doar timid, 
temător. în secvențe efemere 
si foarte puține la număr. 
Pavlovici. Raksi, Mnreșân și, 
din cînd în cînd, Dumitriu 
TU — la mureșeni. Matei, 
Oaidă și Țarălungă — la 
bucureșteni, au încercat să 
scoată fotbalul la suprafață 
într-un joc în care rugbyul, 
boxul și cath-ul au fost mai 
bine ilustrate. Pentru că rîndu- 
rile de față sînt, totuși, rezer
vate unei cronici de fotbal, 
vom aminti puținele momen
te în care s-a practicat acest 
joc : min. 26 — un șut-bom- 
bă al lui Mureșan șterge bara 
transversală ; min. 38 — 
Pavlovici reia spectaculos cu 
capul sub bară și Matache 
scoate senzațional în corner ; 
min. 49 — Matei, lansat în 
cursă, șutează de la 16 metri 
în bara de fier, în exteriorul 
porții ; min. 50 — Mureșan 
reia de la 8 metri fulgeră
tor pe lîngă bară ; min. 53 — 
Pavlovici șutează din interio
rul careului, Matache respin
ge și mingea se plimbă în 
fața a trei fotbaliști de la 
Tg. Mureș; min. 68 — uf) 
șut-bombă al lui Dumitriu III 
de Ia 30 metri și Matache 
reține cu greutate ; min. 83 — 
Oaidă, lansat pe contraatac, 
aruncă mingea peste Bai, 
ieșit în întîmpinare, golul este 
ca și făcut, dar mingea lo
vește bara laterală. Uriașă 
ocazie de gol.

în concluzie, un meci care, 
sîntem siguri, a nemulțumit 
publicul din Tg. Mureș, uh 
meci în care fotbalul a rămâs 
repetent.

Marius POPESCU

5. „U“ Craiova — Din. Bacău 1
6. Steaua — U.T. Arad 1
7. Chimia Rm. V.—Polit. Iași X
8. Vagonul — Polit. Tim. X
9. Sampdoria — Inter X

10. Milan — Torino 1
11. Napoli — Varese 1
12. Atalanta — Fiorentina 2
13. Lanerossi — Cagliari ț

Fond de premii 588.823 lei;
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BALCANIADA DE TIR
Românii au cîștigat proba de arma

Pe str. Cimpinei, plutonul rulează în cea de-a 4-a etapă a „Gupei F.R.C." — ediția a Xl-a — 
disputată ieri în Capitală $ Foto: A. NEAGU

Z. HANUSIK (POLONIA) - 
Învingă tor !n „cupa f. r. c. "

© W. Ziegler a încheiat cursa pe locul III

Disputat sîmbătă și dumi
nică după-amiază, meciul in
ternațional de șah dintre 
echipele de tineret ale Ro
mâniei și Austriei a dat loc 
unei lupte mult mai echili
brate decît era de așteptat. 
Primul tur s-a încheiat la 
egalitate: 3—3 (au cîștigat 
Ungureanu și Ghizdavu pen
tru echipa noastră, Buchacek 
și Weissbacher pentru Aus
tria, iar două partide s-au în
cheiat remiză).

în turul al doilea, echipa 
României a jucat mai bine și 
deși înaintea disputării parti
delor întrerupte, care au loc 
astăzi dimineață, scorul este 
încă egal (5—5), este posibil 
ca victoria să fie obținută de 
echipa noastră la unul sau 
chiar două puncte diferență, 
deoarece A. Buză are o figură 
în plus în partida cu Seuss, 
iar Ghindă are avantaj pozi
țional la Weissbacher. (S. SM.)

liberă 60 £. culcat

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA MONTE CARLO, 
marele maestru danez Bent Lar
sen continuă seria victoriilor și 
se detașează în clasament. înain
tea ultimelor trei runde, el tota
lizează 8 puncte, fiind urmat de 
Botvinnik cu 6'72 (1) P> Hort și 
Smîslov cu cîte 6l/i p. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 6, cu 5 
puncte și o partidă întreruptă (in 
poziție complicată), la Botvinnik. 
Rezultate din runda a 10-a; Lar
sen — Letzelter 1—0; Portisch — 
Byrne 1—0; Benko — Uhlmann 
remiză; Smîslov — Pîdevskl 1—0; 
Hort — Zinser 1—0.

SKOPLJE, 14 (prin telefon). 
Azi a Început în localitate Bal
caniada de tir la care participă 
echipe (de seniori, senioare și 
juniori) din România, Bulgaria 
și Iugoslavia. Prima probă a 
fost cea de 60 focuri culcat la 
armă liberă calibru redus (se
niori) și armă standard (seni
oare și juniori). La ;,liberă" 
trăgătorii noștri au avut o com
portare remarcabilă, cîștigînd 
primele trei locuri cu rezultate 
foarte bune. în schimb, la fete 
și juniori rezultatele obținute 
de reprezentanții noștri au fost 
sub posibilități.

REZULTATE TEHNICE: se
niori — 1. Șt. Caban 593 p, 2.

P. Șandor 592 p, 3. I. Olărescu 
590 p, 4—5. Koen (Bulgaria) 590 
p, B. Loncar (Iugoslavia) 590, 
p, 6. G. Vasilescu 589 p. 
Pe echipe: 1. România 2360 p, 
2. Bulgaria 2346 p. Senioare:
1. Dusa Perovic (Iugoslavia) 
589 p; 2. Anca Lanceva (Bul
garia) 584 p... 6. Mariana An
tonescu 579 p, 7. Aurelia Bițică 
579 p... 9. Georgeta Șerban 575 
p, 10. Margareta Enache 575.
Pe echipe: 1. Iugoslavia 1755 p,
2. Bulgaria 1738 p, 3. România 
1721 p. Juniori: 1. V. Pelcev 
(Iugoslavia) 588 p. ...5. M. 
Vasiliu 584 p, 6. Gh. Vlădan 
584 p, 7. M. Marin 584 p. Pe e- 
chipe: 1. Iugoslavia 1760 p, 2. 
România 1752 p.

REZULTATE DIN CONCURSUL 
ATLETIC de la Westminster (Ca
lifornia): suliță — Frank Covelll 
80,98 m; înălțime — Carruthers 
2,18 m; greutate — Maggard 19,71 
m; 440 yarzl garduri — Whitney 
50,9.

CICLISTUL ITALIAN MARINO 
BASSO a cîștigat marele premiu 
Mirandola, acoperind 182 km în 
4h 25:00. Pe locurile următoare 
s-au clasat Gualazzinl, Grass! și 
elvețianul Rolf Maurer.

ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE t 
SIMPLU, din cadrul turneului de 
tenis de la Monte Carlo, Italianul 
Nlcola Pietrangell l-a eliminat 
cu 6—3, 6—2 pe Tomas Lejus 
(U.R.S.S.), Iar A. Metrevell 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6—4, 3—6, 
6—0 pe cehoslovacul Milan Ho- 
lecek.

„Cupa F.R.C." s-a încheiat 
ieri dimineață eu etapa pe 
circuit și la terminarea ei 
se cuvine, înainte de toate, 
subliniată evoluția rutierilor 
polonezi! Sînt excelent pre
gătiți, au vaste cunoștințe în 
ceea ce privește tehnica și 
tactica întrecerilor de fond 
și o experiență care le dă 
posibilitatea să rezolve cu 
dezinvoltură orice fel de pro
bleme. ZYGMUND HANUSIK 
— învingătorul competiției — 
a zburdat ieri pur și simplu, 
a acumulat cel mai mare nu
măr de puncte la sprinturi 
(26, față de 13 cît a totalizat 
al doilea clasat la punctaj !), 
a participat la evadarea de
cisivă și la sprintul final s-a 
impus categoric. Și ceilalți 
colegi ai săi au fost la înăl
țimea renumelui pe care ci
clismul polonez îl are în are
na internațională a amatoris
mului. Poate este prematur, 
dar le acordăm — totuși — 
prima șansă și în cea de a 
XXI-a ediție a cursei Berlin- 
Praga-Varșovia.

Reprezentanții României au 
fost ceva mai îndrăzneți în

acest ultim act al întrecerii 
organizată de federația de 
specialitate. Ei au inițiat „ac
țiunea zilei" (trio-ul Ziegler 
Grigore-Tudor este cel care 
merită felicitările) și au ur
cat — datorită evadării care 
s-a soldat cu un avans de 
35 de secunde față de pluton 
(la ea au participat și Hanu- 
sik, Kegel și Traikov) — de 
la locurile 6, 7, 8 la 3, 4, 5 
în clasamentul general, prin- 
zînd in extremis o treaptă a 
podiumului de onoare. Este, 
oricum, mai bine decît sîm
bătă, dar mai puțin bine de
cît am fi vrut-o. Cicliștii bul
gari s-au străduit să fie la 
înălț.mea protagoniștilor și 
dacă n-au reușit întotdeauna 
acest lucru, cauza o consti
tuie lipsa de curaj. Ivan Bo- 
bekov rămîne însă pentru noi 
un ciclist de valoare.

Rezultate tehnice :
Juniori, etapa a Ht-a, 22 km : 

1. FL. NEGOESCU (STEAUA) 
34:41; 2. I. Selejan (C.S.M. Cluj); 
3. St. Leibner (C.P.B.); 4. St. Ene 
(T. M. Brăila); 5. FI. Porcăruș 
(Steaua); 6. A. Țlcleanu (Olimpia) 
— același timp; clasament general: 
1. FL. NEGOESCU (STEAUA)

PARTICIPANT» LA TURNEUL FINAL DE BOX 
jSîmbătă seara, în patru 

orașe s-a disputat gala fina
lă a etapei de zonă a cam
pionatului republican de box 
pentru stabilirea pugiliștilor 
ce vor boxa în turneul final 
de la București. Iată rezul
tatele în ordinea categoriilor 5 
PLOIEȘTI. Lazăr Mihai (Bu
zău). D. Davidescu (București), 
C. Dumitrașcu (Craiova), C. 
Crudti (București), C. Rotaru 
(Pldieșți), M. Săvescu (Ga
lați), I. Hodoșan (București), 
I. Maniu (București), V. Te- 
cuceanu (București). V. Tran
dafir (București), 1. Anghel 
(Cîmpuliing Muscel). (GH. 
APOSTOLESCU — coresp.). 
CRAIOVA. P. Ganea (Bucu
rești), Fr. Molnar (Brașov), 
Gh. Pușcaș (Reșița), Gh. Dru
gă (Brașov), I. Costin (Timi
șoara), V. Manea (Craiova), 
N. Streșină (Brașov), Al. Ma

tius (București), I. Petrea 
(Brașov), S. Șchiopu (Craio
va), Gh. Biotu (Craiova). 
(V. POPOVICI — coresp.). 
IAȘI. I. Mihăileseu (Bucu
rești), C. Pop (Timișoara), 
St.' Ispas (București), A. Ilies
cu (Constanța), P. Păcuraru 
(Galați), V. Prodan (Bucu
rești), D. Roman (Brăila), V. 
Badea (București), T. Ivan 
(București), Gh. Preda (Con
stanța), A. Cambur (Brăila), 
(D. DIACONESCU — coresp. 
principal). TG. MUREȘ. S. 
Lazăr (Cluj), A. Cojan (Bucu
rești), V. Ivanovîci (Bacău), 
L. Gorea (Reghin), Gh. Roșea 
(Cîmpia Turzii), Ai. Șerban 
(Cîmpia Turzii), Al. Popa 
(București), D. Găinaru (Tg. 
Mureș), Al. Tarpai (Cluj), T. 
Buracla (Cîmpia Turzii), I. 
Dineu (Tg. Mureș). (C. ALBU 
— coresp.).

N. SIMINOIU A CÎȘTIGAT

2h 47:33; 2. Stefan Ene (T.M. Brăi
la) 2h 47:48'; 3. I. Selejan (C.S.M. 
Cluj) 2h 48:03; 4. Șt. Leibner
(C.P.B.); 5. FI. Porcăruș (Steaua); 
6. A. Țicleanu (Olimpia) — ace
lași timp.

Seniori, etapa a IV-a, 55 km : 
1. ZYGMUND HANUSIK (POLO
NIA) lh 23:22 (m.o. 40,7 km); 2. 
Walter Ziegler (România); 3. Con
stantin Grigore (România-tineret);
4. Vasile Tudor (România-tineret);
5. Marian Kegel (Polonia); 6. Ivan 
Traikov (Bulgaria) — același timp; 
1. Marian Forma (Polonia) lh 23:57;
8. Zenon Czechowski (Polonia); 9. 
Aii Huseinov (Bulgaria); 10. Czes
law Polewiak (Polonia) — același 
timp.

Clasament general al „Cupei 
F.R.C." : 1. ZYGMUND HANUSIK 
(POLONIA) 9h 11:29; 2. Marian
Kegel (Polonia) 9h 11:44; 3. Walter 
Ziegler (România) 9h 11:59; 4.
Constantin Grigore (România-ti
neret); 5. Vasile Tudor (România- 
tineret); 6. Ivan Traikov (Bulga
ria); 7. Andrzey Blawdzin (Polo
nia) ; 8. Marian Formțț (Polonia);
9. Zenon Czechowski (Polonia);10. 
Aii Huseinov (Bulgaria) — același 
timp.

ÎN JURUL
AZI, ÎN FINALA TURNEU
LUI U.E.F.A.: CEHOSLOVA

CIA — FRANȚA

în semifinalele turneului 
U.E.F.A. pentru juniori care 
se desfășoară în Franța, e- 
chipele. de juniori ale Ceho
slovaciei și Franței au cîști
gat cu același scor: 3—1.
Cehoslovacia a eliminat Por
tugalia, la Cannes, iar Fran- . 
ța, pe Bulgaria, la Nisa. Fi
nala are log azi.

Hickersberger (F.C. Aus
tria) înscrie golul victorios 
in meciul F.C. Austria — 
Borussia Dortmund (2—1), 
desfășurat sîmbătă la Viena.

BALONULUI ROTUND

H
UN TURNEU PREOLIMPIC DE 
BOX se desfășoară la Budapesta 
cu participarea unor sportivi din

CAMPIONATE, 
CAMPIONATE...

ITALIA (etapa a 27-a) i 
Sampdoria — Internazionale 
2—2, Milan — Torino 2—1, 
Napoli — Varese 5—0! (se 
vede lipsa lui Picchi), Ata- 
lanta — Fiorentina 0—3 ! Ju
ventus — Brescia 2—1, La- 
nerossi — Cagliari 3—1, Bo
logna — Roma 1—0, Manto- 
va — Spal 0—1.

Videoton — Ferencvaros 0—1. 
Clasament i 
ved 12 p, 
Ferencvaros

Vasas 14 p, Ilon- 
Ujpesti Dozsa și 
cîte 10 p.
(etapa a 37-a

UNGARIA (etapa a 8-a): 
Ujpesti Dozsa — Honyed 2—1, 
Vasas — Egyetertes 4—2, 
Salgotar jan — M.T.K. 0—0, 
Tatabanya — Csepel 0—0, 
Szeged — Diosgybr 3—3, 
Szombathely — Fees 2—2, 
Gyor — Dunaujvaros 3—1,Telefoto: UPI — Agerpres

Hristache NAUM

î

S-au încheiat naționalele de lupte libere

Doar doi campioni și-au

ANGLIA
disputată sîmbătă): Arsenal 
— Leicester 2—1, Leeds — 
Coventry 1—0, Chelsea — 
Tottenham 2—0, Everton — 
Sheffield United 1—0, Sout
hampton — Manchester Uni
ted 2—2, Wolverhampton — 
Stoke City 2—0, Manchester 
City — West Ham United 
3—0, Newcastle — Burnely 
1—0. Clasament s Manchester 
United 50 p, Leeds și Man
chester City (ambele cu un 
joc mai puțin) 49 p, Liver
pool 47 p etc.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DB LA VIENA

în turneul internațional de 
la Viena, Rapid a fost învin
să cu 4—1 de Werder Bre
men, iar F.C. Austria a dis
pus cu 2—1 de Borussia Dort
mund. învingătoarele se în
trec azi pentru locul 1, 
învinsele pentru locul 3.

U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, Polo
nia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Ungaria. Iată cîteva rezultate în
registrate în semifinale: ' *■ 
muscă : Badari (Ungaria) 
Cybinskl (R.D. Germană); 
ghaus (Ungaria) b.p. Kim 
Son (R.P.D. Coreeană); cat. 
coș: Kim Song Li (R.P.D. Co
reeană) b.p. Papp (Ungaria); cat. 
pană: .
Kovacs (Ungaria); cat. ușoară: 
Kajdl (Ungaria) b.p. Dzong Gi 
Chol (R.P.D. ~ —

a
DUPĂ TREI 
Internațional .... _
berg (Bavaria) conduce campionul 
mondial Tigran Petrosian cu 
2V, puncte, urmat de Boboțov. 
Ivkov și Donner cu cîte 2 p. In 
runda a 3-a, Petrosian l-a Învins 
pe Dtickstein.

Q 
JEAN CLAUDE 
campion olimpic 
să-și pună foarte 
care planurile de a începe acti
vitatea de automobilist. El a a- 
nunțat că va lua startul în cla
sica întrecere automobilistă „Miile 
Mlglla" de la Monza (Italia), la 
volanul unei mașini Porsche.

cat.
b.p. 

Jun- 
Ung 
co-

Kalmîkov (U.R.S.S.) 
cat.

b.p. Dzong 
Coreeană).

b.p.

KUNDE, în turneul 
de șah de la Bam-

KILLY, triplul 
de schi, pare 
curînd în apli-

iar

SPASSKI
SE DISTANȚEAZĂ

SUHUMI, 14. — Boris Spas
ski a cîștigat în 32 de mutări 
a 6-a partidă a meciului pe 
care-i susține cu Efim Gheller, 
pentru sferturile de finală ale 
campionatului mondial de șah. 
Scorul este de 4,5—1,5 puncte 
în favoarea Iui Spasski.

CU O SURPRIZA s-a încheiat fi
nala probei de simplu a turneului 
de tenis de la Johannesburg. Ju- 
cătoarea sud-africană 
Van Zyl a dispus de 
Wade (Anglia), în trei 
6—3, 2—6, 7—5.

B
ANGLIA, TARA CARE A LAN
SAT IDEEA TURNEELOR 
„OPEN”, începe să resimtă criza 
de jucători amatori. După Roger 
Taylor, trecut la profesionism, 
echipa de tenis a Angliei riscă să 
piardă și pe jucătorul nr. 2, Mike 
Sangster, acum în preajma me
ciului pentru „Cupa Davis" cu 
selecționata Franței. Sangster a 
hotărît să se retragă din sport. 
Președintele comisiei de selecție, 
Hawkinson, speră totuși să-l facă 
să-și schimbe părerea. In 
contrar, Anglia va putea 
doar pe ' * 
Cox.

Annette
Virginia 

seturi:

caz 
conta 

Bobby Wifson și Mark

executivă a Gomi- 
internațional olim- 

la

V. Costa,în serie: 2:32,5 la200 m bras

MARATONUL REDUS
HUNEDOARA. în organizarea 

(foarte bună) clubului sportiv Me
talul. duminică a avut loc o cursă 
de maraton redus pe distanța de 
25 km, la care au participat 17 
concurenți. Pe primul loc s-a cla
sat Nicolae Siminoiu (Rapid Buc.), 
care a acoperit cel 25 km al 
cursei în lh 24:52,0. După el au 
sosit : 2. Al. Arnăutu (Met.
Huned.). 3. P. Lazăr (Farul Con
stanța), 4. I. Reinholtz (U.T.A.), 
5. P. Korfisi (Met. Huned.). 6. N. 
Ceapă (Farul Constanța). (S. 
ALBU coresp.).

CLUJ. Concurs pe stadionul 
Babeș. Rezultate bune, în ciuda 
pistei cu aparență de arătură. Cel 
mai in formă concurent — Curt 
Socol. Campionul șl recordmanul 
republican al decatlonului a de
butat în actualul sezon cu un 
foarte bun record personal la 
disc : 49.54 m. Alte rezultate :
109 m : D. Grama 10,9, V. Teudean 
11,0; 200 m: Grama 22,4, Teudean 
22,5: 110 mg: Șt. Satmarl 15,6; 
înălțime : A. Șepci 1,95, D. Da
mian 1.91; suliță : C. Cula
200 m fete : M. Meșter 27,3; 80 mg 
fete : I. Crlșan 12,2: 400 m
A. Jakab 61,1. (A. PALADE-URSU 
coresp.).

TG. MUREȘ. Junioara mică 
Marta Szatmarl a alergat 100 m 
în 12,7 șl 80 mg în 11,8. S-au mai 
remarcat : Fr. Szabo — 3,98 m la 
prăjină, L. Torok — 15,7 la 110 mg, 
A Kurunczl — 11,2 la 100 m, A. 
Koos — 23.0 la 200 m. (C. ALBU- 
coresp.).

BUCUREȘTI. Pe stadionul Tine
retului, faza pe municipiu a 
campionatului republican școlar. 
Cîteva rezultate :
100
200
N-
FI.

DE LA HUNEDOARA
M. Pantor (Llc. 36) 6,80; prăjină : 
Gh. Trandafir (Lie. 32) 3,70; greu
tate : VI. Hodoș (Lie. 7) 13,82;
disc : Vl. Hodoș 53,30; ciocan: I. 
Iaru (Llc. 19) 54,46; JUNIOARE I 
— 100 m: E. Mîrza (Lie. 30) 12,8; 
200 m : CI. Duda (Lie. 1) 26,1 ;
80 mg: D. Radu (Llc. 17) 12,1;
înălțime ■ D. Radu 1,54; lungime : 
C. Popescu (Lie. 35) 5,42; JU
NIORI II — 89 m: C. lonescu 
(Llc. 11) 9,4; 1 000 m: T. Mihala- 
che (Lie. 26) 2:47.4; greutate : p. 
Glăveanu (Llc. 13) 13,23; ciocan :

66,20;

fete :

juniori l — 
m : Mt. Stoenescu (Lie. 7) 11,1; 
m: M Stoenescu 23,1; 110 mg: 
Marinescu (Lie. 4) 15,4; 3000 m: 
Vana (Lie. 3R> 9:14,2; lungime:

Nicolae Siminoin (dreapta) 
și Alexandru Arnăutu, primii 
doi clasați in maratonul redus 

de la Hunedoara

G. Călin (Llc. 19) 48,24; JUNI
OARE H — 60 mg: Ad. Munteanu 
(Lie. 26) 9.8; lungime : Fl. Boca 
(Llc. 17) 4,96. (A. PAPADIE-CO- 
resp.).

In cocheta sală a clubului Pro
gresul din Capitală, 160 de luptă
tori din aproape toate județele 
țării s-au întrecut vineri, sîrrî- 
bătă și duminică în finalele na
ționalelor la „libere" (seniori). La 
această a XV-a ediție au fost pre
zenți și toți campionii de anul 
trecut. Dintre ei însă doar doi au 
reușit să reediteze performanța : 
Fr Boia și șt. Stîngu. In rest... 
Dar, să ne oprim, pe scurt, la fie
care categorie.

Aproape nimeni dintre specia
liștii care au urmărit finalele nu 
vedeau în G. Nicola (Steaua) fa
voritul categoriei .52 kg,.....Nici,
chiar antrenorii lui, V. Popovici 
și Gh. Șuteu. Cu toate acestea, el, 
a trecut cu abilitate uimitoare 
prin tururile de triere pînS’Wfi-'1 
nală. In ultimul meci se înțîlnea 
cu campionul de anul trecut și 
pretendentul autorizat la» un nou: 
titlu, P. Cernău (C.F.R. Timi
șoara). Un rezultat de egalitate ar 
fi barat drumul lui Nicola spre 
prima treaptă a podiumului. Lup
tătorul militar a reușit să cîștlge 
la puncte și, totodată, să furni
zeze cea mai mare surpriză a fi
nalelor din acest an. Ieri dimi
neață, din cei 25 de concurent! 
de la cat. 57 kg. rămăseseră în 
turul final doi sportivi de la 
Steaua și unul de la Tîrgoviște. 
Cristea (Steaua), a reușit să-l în
vingă pe T. Pătrașcu (Tîrgoviște) 
prin tuș, în timp ce Tăpălagă 
(Steaua) a cîștigat .la puncte. 
Tricoul a fost astfel îmbrăcat de 
N. Cristea. (Campionul de anul 
trecut fusese eliminat pe „tra
seu”). Același epilog la cat. 63 kg: 
Al. Geantă șl P. Coman (Steaua) 
s-au departajat în funcție de re
zultatele meciurilor cu C. Nelcu 
(Oțelul Galați) după ce toți trei au 
„scăpat" în rinală dintr-un pluton 
de 25 de pretendenți. Al. Geantă 
a ieșit victorios deposedîndu-1 " 
Coman de tricou.

întrecerile de la cat. 70 kg 
fost dominate de gălățeanul 
Poalelungi care șl-a întrecut 
rînd, clar și detașat, toți adver
sarii.

La cat. 78 kg, V. Iorga (Progre
sul Brăila) șl I. Popescu (Steaua) 
au făcut eforturi demne de toată

lauda dar... titlul a revenit Iul St. 
Tampa (Steagul roșu Brașov).

Cu sobrietatea și buna pregătire 
cunoscute Fr. Boia (Mureșul Tg. 
Mureș) șl-a păstrat tricoul la cat. 
87 kg. Tînărul I. Marton (C.S.M. 
Cluj) â evoluat bine, reușind să-l 
deposedeze de titlu la cat. 
kg pe A. Malndt (Steagul 
Brașov), șt. Stîngu (Steaua), fără 
să strălucească, și îndeosebi fără 
să albă adversari redutabili și-a 
păstrat titlul la: cat + 97 kg.

Iată primii clasați : cat. 52 kg : 
I. G. NICOLA (Steaua), 2. P. Cer
nău (C.F.R. Timișoara), 3. Șt. Va- 
rodi (Unlo Satu Mare); cat. 57 kg: 
1. N. CRISTEA (Steaua), 2. Gh. 
Tăpălagă (Steaua), 3. T. Pătrașcu 
(Metalul Tîrgoviște); cat. 63 kg : 
1. AL. GEANTA (Steaua), 2. P. 
eoman (Steaua), 3. C. Neicu (Oțe
lul Galați); cat. 70 kg : 1. p. 
POALELUNGI (Oțelul Galați), 2. 
V. Boltaș (Steagul roșu Brașov), 
3. Fi. Gyarmati (Mureșul Tg. Mu
reș); cat. 78 kg: 1. șt. tampa 
(Steagul roșu Brașov), 2. V. Iorga 
(Progresul Brăila), 3. I. Popescu 
(Steaua) ; cat. 87 kg : 1. FR. BOLA 
(Mureșul Tg. Mureș), 2. Gh. 
Urelan (Steaua), 3. N. Burgaza 
(Oțelul Galați); cat. 97 kg: 1. I. 
MARTON (C.S.M. Cluj), 2. A. Ba- 
log (Unlo Sătu Mare), 3. A. Malndt 
(Steagul roșu Brașov); cat. +97 
kg : 1. ȘT. STÎNGU (Steaua), 2. T. 
Dop (Steagul roșu Brașov), 3. M. 
Scîntele (Progresul București). Pe 
Județe : 1. Municipiul București 
38 p. 2. Județul Brașov 23 p, 3. 
Județul Galați 14 p.

Costin CHIRIAC

97 
roșu

CLUJ, 14 (prin telefon). Cursa 
brasiștilor (200 m) a constituit 
și în ziua a doua a „interna
ționalelor" de înot un mare 
punct de atracție, prin prezenta 
la start a lui Costa (excelent 
tn proba de 100 m) șl a lui W. 
Donners, finalist la ultimele euro
pene. Deși a rămas în „bloc", ti
mișoreanul și-a a.luns repede din 
urn?5 adversarii, întorclnd după 
două lungimi în 1:12 5 (!). Pe a 
doua parte a cursei, vest-germa- 
nul Donners a făcut mari efor
turi pentru a reveni, pe primul 
plan. Costa s-a dovedit imbatabil, 
și in aplauzele publicului și-a 
dublat succesul din ziua ante
rioară, cu un timp de valoare 
europeană : 2:32,5 (cu 1,8 sec. 
mal bun decît vechiul record al 
tării).

Printre performerii. ultimei zile 
s-a aflat și bucureșteanul A. 
Covaci, cîștigător la 100 m delfin, 
intr un timp record (61,5) în fața 
unor adversari . creditat! cu per
formante superioare.

REZULTATE TEHNICE : 109 m 
liber (f) : 1. E. Schuller (R) 66,8, 
2 G. Gonos (R) 68,3 ; 200 m liber 
(m) : 1; B. Clekovic (Iugoslavia)

2:95,9, 2. J. Branlc (Cehoslovacia) 
2:08,5, 3. M. Slavic (R) 2:08,6 ;
299 m spate (f) : 1. A. Andrei 
(R) 2:35.6 (rec. junioare), 2. Y.
Hafner (Austria) 2:37,3, 3. C. Ba- 
laban (R) 2:41,4 : 100 m spate (m) :
1. D. Vrhovsek (Iugoslavia) 63.0,
2. Z. Giurasa (R) 64.4 (rec. ega
lat), 3. T. Șerban (R) 65.6 ; 100 m 
bras (f, : 1. D. Bjedov (Iugosla
via) 1:20,o. 2. C Fillpovlts (Aus
tria) 1:20,8, 3. G. Manafu (R)
1:23.6. 4. E. Sili'-nu (R) 1:23.6 :
200 m bras (m) : 1. V. Costa (R) 
2:32 5 (record), ‘ ~
(R.F.G.) 2:34,9.
(Austria). P.
2:39.7 ; 200 m . .
Sterner (R) 2:41,8, 2. I. Tabakowa 
(Bulgaria) 2:52.7 ; 100 m delfin
(m) : 1. A Covad (R) 61,5, 2.
G. Seldler (Austria) 62.5. 3. J.
Nalezni (Cehoslovada) 64,0.. . 5. 
I. Mlolăuș (R) 65.0 (rec. juniori); 
400 m liber (f) : 1. A. Boroș (R) 
5:23,5 2. D Coroiu (R) 5:24.1 ;
400 m mixt (m) : 1. I. Rusev 
(Bulgaria) 5:05,0, 2. V. Jarusek 
(Cehoslovacia) 5:05,0, 3. N. Teat 
(R) 5:11,4 ; 200 m mixt (f) : 1. B. 
Lochter (R.F.G.) 2:418. 2. N Ște>- 
fănescu (R) 2:49,7

Comisia 
tetului 
pic, care se va întruni 
Lausanne în zilele de 20—21 
aprilie, va studia o moțiune 
prezentată de generalul Jose 
Clark Flores, vicepreședinte 
și membru mexican al C.I.O., 
moțiune ce tinde la o recon
siderare a problemei readmi- 
terii Republicii Sud-Africane 
la Jocurile Olimpice de vară 
de la Ciudad de Mexico.

(ftelefbti

pe
au 
P. 
pe

GIMNASTELE NOASTRE
AU LUAT UN START BUN

(Urmare din pag. 1)

2. W. Donners 
3—4. R. Wissiak 
Teodorescu (R) 
delfin (f) • 1. A.

T. S. K. Â, Moscova

Dinamo București 3-0

Ieri, Ia Moscova, voleibalis
tele de la Dinamo București 
au susținut primul meci din 
semifinala C.C.E., în compania 
echipei campioane a U.R S.S., 
de care a fost întrecută cu 
severul scor de 3—0 (10, 6, 12). 
Returul va avea loc la 25 
aprilie, în sala Dinamo din 
București.

ROMÂNIA A ClȘTIGAT „MARELE PREMIU AL ITALIEI" LA LUPTE
FAENZA, 14 (prin telefon). — După două zile de întreceri s-au încheiat în orașul Faenza 

întrecerile celei de-a doua ediții a competiției internaționale „Marele premiu al Italiei" la lupte 
greco-romane — tineret, la care au participat formații din România, Belgia și italia (cu doua 
echipe). Tinerii luptători români au avut o comportare remarcabilă, clasîndu-se pe primul 
loc. Ei au învins Italia B cu 14—2, Belgia cu 14—2 și Italia A cu 9—7. Celelalte rezultate : 
Italia A — Belgia 14—2, Italia B — Belgia 14—2. Clasamentul pe țări : 1. România, 2. 
Italia A, 3. Italia B, 4. Belgia.

„Opiul" românesc a avut următoarea componență : Gh. Berceanu, D. Marin I, M. Baciu, 
Gh. Gheorghe, D. Marin II, M. Vlad, Al. Brînzaru și C. Penciu. lată cîteva rezultate : Berceanu 
b. tuș Van Gerk (Belgia), Vlad egal cu Delutti (Italia), D. Marin I p.p. Sguardi (Italia), Al.

~ ‘ ' Printre cei care n-au pierdut nici un meci se numără Berceanu,
b. tuș Van Gerk (Belgia), Vlad 
Brînzaru p.p. Cabalini (Ifalia). 
Baciu, Gheorghe și Penciu.

Ml/LL/GAN $/-A LUAT REVANȘA!

Duminică sumbră pentru sportivii noștri•••

(Urmare din pag. 1)

la 
la 
în

Armen (Luxemb.) cu 5—4, 
van Krogh (Norv.) cu 5—2 și 
Pyale Tan (Turcia) cu 
turul următor, victoria 
tors cu totul privirea 
Petruș. fiind învins în

La sabie, sportivii noștri au 
avut cu toții o comportare sub 
valoarea lor obișnuită. Han Iri- 
miciuc. pur și simplu de nere
cunoscut. a părăsit competiția 
încă din primul tur în care nu 
a reușit să cîștîge decît un a- 
salt. cu 5—2 la olandezul 
Wolibuis. Destul de greu s-a 
calificat Dan Popescu, în turul 
II. El a reușit să smulgă o vic
torie la Renski (U.R.S.S.) cu 
5—4 și o alta la Fishcr (Anglia) 
cu 5—2. în turul următor. Po
pescu a cîștigat la Lettspeich 
(Austria) cu 5—3. dar a suferit 
3 înfrîngeri. Cel de-al treilea

5—3.
și-a în
de la 
serie.

concurent la sabie. Burlea, a 
trecut în turul II printr-o vic
torie la Salamanovitz (Belgia), 
cu 5—3. Mai departe, însă Bur
lea a suferit numai înfrîngeri.

Și după-amiaza acestei du
minici a fost sumbră pentru 
noi, deși soarele a strălucit 
mai mult 
dincolo de 
de cristal, 
l-a învins 
Abreu cu 
s-a oprit la un pas de cali
ficarea în turneul final. E 
adevărat că el a întîlnit un 
adversar foarte dificil, pe 
austriacul Mu'Iler, care îl în
vinsese în prealabil pe fran
cezul Variile, unul dintre 
pretendenții la titlu. Pongraț 
a pierdut cu 2—1 (5—2, 3—5, 
4—5) și va trebui să-și apere 
șansele în recalificările de 
luni dimineață.

ca în alte zile 
pereții Palatului 

Pongraț, după ce 
pe portughezul 

2—0 (5—4. 6—5)

in turneul final la floretă 
fete, reprezentanta noastră, 
Adriana Moroșan, a scăpat 
orice șansă de a încheia com
petiția pe primele locuri, de
oarece a pierdut în serie: 
1—4 cu Pulch, 2—4 cu 
regy, 3—4 cu Konurkina. 
cu Antropova. Nici în 
mul asalt, cu Kozlenko, 
reșan n-a putut să-și apro
pie victoria.

Titlul de campioană mon
dială a probei a revenit so
vieticei Kozlenko, care a rea
lizat un număr de 5 victorii, 
în continuare, clasamentul 
turneului final se prezintă 
astfel! 2. Seregy (Ungaria) 
3 v. — 12 t.p.; 3. Pulch 

v. — 14 t.p.; 4. 
(U.R.S.S.) 2 v. — 

5. Konurkina 
2 v. — 15 t.p.;

Luciei Chiriță șl Alinei Goreac, 
care s-au străduit să concureze 

posibilitățile lor maxime (și 
reușit aceasta), iar debutan- 
Claudia Pandelescu a făcut 
ea o figură onorabilă. In

CATANIA, 14 (prin telefon). 
- Jucătorii români au fost în
vinși în finalele probelor 
simplu ale turneului 
țional de tenis de Ia 
(Italia). Australianul 
Mulligan a reușit să-și 
vanșă parțială pentru 
sele sale 
riolll" - 
la cu Țiriac : 8—6, 6—4, 6—3. 
Mulligan va fi absent însă în

de 
interna- 
Catania 
Martin 

ia o re- 
insucce- 

de la turneul „Pa- 
Roma, cîștigînd fina-

finala de dublu masculin, de 
luni (n.r. azi), în care se întîl- 
nesc Tiriac, Năstase (România) 
— Pinto Bravo, Cornejo (Chile). 
La simplu feminin, a învins 
australianca Helen Gourlay, 
dispunind în finală cu 6—3, 6—3 
de tînăra jucătoare româncă 
Iudit Dibar.

Trei reprezentanți ai Româ
niei sînt prezenți în finala pro
bei de dublu mixt. Ilie Năsta-

se și Iudit Dibar au dispus de 
perechea sud-americană Cor- 
neja (Chile) — Petersen (Bra
zilia) cu 7—5, 7-5; iar Ion Ti
riac și australianca Helen 
lay au eliminat pe soții 
gheropoulos (Grecia) cu 
6-2.

Următorul turneu Ia 
participă tenismanii români 
cel de la Palermo.

Gour- 
Kalo-

6-4,

care 
este

Se- 
3—4 
ulti- 
Mo-

(R.F.G.) 3 
Antropova 
14 t.p.;
(U R S S )
6. Moroșan (ROMANIA).

individual com-
Voronîna 75,75, Petrik 

Karasiova 74,80, Astahova
Apăteanu 74,00, Duplea- 

73,80, Filipescu 73,55, Chi

la 
au 
ta 
Șî
general, meciul a fost pentru 
ambele echipe un bun prilej 
de verificare a stadiului actual 
de pregătire. Rezultate tehnice: 
ECHIPE : U.R.S.S. 375,35 p; Ro
mânia 370,30;
pus : 
74,90, 
74,10, 
kova
riță 73,50, Ceampelea 73,45, Go
reac 73,40; PE APARATE: să
rituri : Petrik 19,10, Ceampelea 
Și Voronina 18,85; paralele: 
Ceampelea și Voronina 19, De
mianenko 18,95; bîrnă: Petrik 
19,05, Voronina 18,75, Filipescu 
18,70; sol: Ceampelea și Petrik 
19,20, Voronina 19,15.

Echipa României locul I in „Turul Marocului"?
GABRIEL MOICEANU

— S-a 
ciclistă 
Maro- 
etapă, 

de 215

CASABLANCA, 14. 
încheiat competiția 
internațională „Turul 
cului“. în ultima 
alergată pe distanța
km, între Rabat și Casablan
ca, victoria a revenit la sprint 
suedezului Ripfel, care a aco
perit distanța în 5 h 14:14. 
în urma sa, au fost clasați 
cu același timp 14 cicliști, 
printre care românii Gabriel 
Moiceanu, Gheorghe Moldo- 
veanu și Ion Ardeleanu. Al 
16-lea sosit, Ia 3:30 de cîști-

LOCUL SECUND ÎN CLASAMENTUL INDIVIDUAL

gătorul etapei, românul N. 
Ciumeti, iar al 17-lea este 
clasat polonezul Pavlovskî, 
la 5:30.

La capătul celor 2 440 km 
parcurși, primul loc în cla
samentul general individual 
rămîne în posesia ciclistului 
suedez Kurt Soederlund, cu 
timpul total de 52 h 39:25. 
Pe locul doi termină repre
zentantul României, Gabriel 
Moiceanu, unul din principa
lii animatori ai cursei. Moi
ceanu este cronometrat la

2:01 de lider. Pe locul trei 
— El Gourch (Maroc) la 2:24, 
pe locul patru — Rudi Va- 
lencici (Iugoslavia) la 3:40, 
pe locul 5 Ion Ardeleanu 
Ia 7:01 și Ripfel (Suedia) la 
9:22.

Cîștigînd ultima etapă, în 
care avansul față de cicliștii 
polonezi este decisiv, echipa 
României pare a se fi clasat 
pe primul loc. Pînă la închi
derea ediției nu ne au par
venit însă rezultatele oficiale.


