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DINAMO BUCUREȘTI VINE „PUTERNIC" DIN URMĂ!...
Rezultate tehnice 

Clasamentul 
Etapa viitoare

REZULTATE TEHNICE
Steaua — Dinamo București 0—2 (0—1)
Progresul — Rapid 0—0
Steagul roșu — U.TA 0-0
„U" Cluj — Farul 2—»1 (1—0)
Petrolul — „U* Craiova 1—o (0—0
Jiul — A.S.Â. Tg. Mureș 2—1 (2—1
Dinamo Bacău — F. C Argeș 3-0 (0-0)

CLASAMENTUL

1. F. C. Argeș 20 11 3 6 32—17 25
2. Steaua 20 10 5 5 32—22 25
3. Dinamo București 20 9 5 6 23—21 23
4. Jiul 20 9 3 8 28—24 21
5. Petrolul 20 10 1 9 21—19 21
6. Farul 20 8 4 8 30—23 20
7. Rapid 20 8 4 8 24—25 20
8. „U" Cluj 20 8 4 8 23—27 20
9. Dinamo Bacău 20 10 0 10 25—31 20

10. U.T.A. 20 8 3 9 18—17 19
11. „U" Craiova 20 9 1 10 25—25 19
12. Progresul 20 4 8 8 18—24 16
13. A.S.A. Tg. Mureș 20 5 6 9 20—33 16
14. Steagul roșu 20 5 5 10 12—23 15

ETAPA VIITOARE
„U* Craiova.— Steaua 
U.T.A. — Dinamo București 
Jiul — ,U' Cluj
Progresul — Dinamo Bacflu 
Petrolul — Steagul roșu 
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
Farul — F. G' Argeș

Citiți în pag. a 3-a cronicile meciurilor de ieri

T angente...
â seară, după ultimul fluier al lui Bentu, 

uOL cineva spunea că titlul se va juca tn 
ultima etapă, la Cluj. M-am uitat pe pro
gram și mi-am dat seama că n-a fost o 
simplă butadă. In ultima etapă, la Cluj se 
joacă meciul Universitatea — Dinamo Bucu
rești.

Ploeșteanu a fost wn teribil țuter. Ha- 
țoti — mai puțin. Nu vreau să explic 

prin asta acel 0—0 de la Brașov, ci doar să 
atrag, tangențial, atenția asupra faptului că 
fotbalul nu se poate sustrage anumitor pro
bleme de conștiință.

L-am urmărit luai o dată, tn mod spe
cial, pas cu pas, pe Dumitraș, halful 

Rapidului. Și m-am întrebat: cum poți juca 
fotbal de' 20 de ani, dnd de-abia ai împli
nit 18 ?

~T~f eintrarea lui Dumitru Nicolae Intr-un 
/T joc cu Dinamo a fost, cred, o greșeală. 

Al doilea gol dinamovlst poartă sută la suta 
pecetea ezitării fundașului de a-l ataca — 
fie și regulamentar — pe Pircălab. Nu ați 
avut impresia ?

Oprea a înscris golurile victoriei clujene.
Adam continuă să fie golgeter cu 6 (!) 

goluri din acțiune in 20 de etape. Nu cumva 
e prea puțin 7

Fagonul a clștigat la Cugir. Mă întreb 
dacă iubitorii fotbalului din Arad sînt 

pregătiți pentru un cuplaj Vagonul — Rapid 
în deschidere și U.T.A. — Argeșul in vedetă. 
Se pare că Aradul contează pe un minimum 
de 2000 de turiști timișoreni, care continuă 
să contemple neputincioși ciudata rivalitate 
C.F.R. — „Poli".

Pircălab a fost ieri in mare formă. Cel 
mai solicitat jucător român pe anul 

1968 (campionat + cupă $ Brazilia integral) 
a avut ieri o deosebită prospețime fizică șt 
un registru tactic complet, care e, la urma 
urmei, și consecința unei prospețimi psihice. 
Ieri Pircălab a avut rolul lui Ball în echipa 
Angliei. Cine ar fi crezut că va izbuti să fie 
un perfect jolly-jocker. Bravo, Bazile !

loan CHIRILA

în pag. a 4-a:

Relatările trimișilor noștri speciali 
la campionatele europene 

de tenis de masă 
și la „Cupa Dunării" la haltere

Inepuizabil ?i 
tn această par
tidă, dinamo- 
vistul Dinu cîș- 
tigă duelul 
pentru balon, 
purtat cu Ne

grea

Ion Tiriac a cucerit 
două victorii la Palermo

COPIII AU RĂSPUNS PREZENT!
S-A REÎNNODAT TRADIȚIA 

MĂRILOR RIVALITĂȚI FOTBALISTICE ȘCOLĂREȘTI

Tenismanul Ion Țiriac a repurtat două 
remarcabile succese în turneul internațional 
de tenis de la Palermo: la simplu masculin 
și dublu mixt (împreună cu Gurlay — Aus
tralia).

Citiți în pag. a IV-a 
corespondența noastră 

din Palermo.

CE A FOST

Duel aerian la poarta oaspe
ților. Fază din meciul „L‘ 

București — „L“ Cluj 
Foto: T. ROIȘU

A fost o ti frumoasă. Ar fi 
putut fi sublimă. Colegul To
fan a pronosticat cu exacti
tatea meteorogului Topor stră
lucirea globului solar și at
mosfera dulce, înmiresmată 
de liliacul din curțile ve
cine.

Mii de școlari au inundat 
cu șuvoiul lor vadurile de pe 
Izvor, Puțul cu apă rece, 
Maior Ene. O revărsare pre
ferabilă celei de pe bulevar
dul cinematografelor. Dacă 
totuși tribunele stadionului 
nu s-au umplut, aceasta se da- 
torește desigur și discreției 
colegilor noștri din presă, că
rora criteriul de la Angou- 
leme li s-a părut mai impor 
tant decit o sărbătoare a șco- 
lărimii românești.

A fost intr-adevăr o sărbă
toare. Nu atît din pricina 
meciurilor de fotbal, cit a 
ambianței generale. Am vă
zut în tribune părinți care 
uitaseră cuplajul de după a- 
miază și am intîlnit pe Li- 
zeanu elevi care întrebau 
unde se află stadionul Repu
blicii. Pînă și Nelu Nunweil- 
ler mărturisea cu nostalgie 
că n-a mai călcat de peste un 
an pe iarba de aci.

A fost o sărbătoare la care 
unii își numărau anii, în 
timp ce alții nici n-au ajuns 
să socotească prea bine pri- 
măverile. Un fel de duel al 
anilor, în care emoția a fost 
de partea lui Mitran, emoție 
alungată cu tradiționalul său 
„țigna-l". Apoi, duelul gene
rațiilor: cu 20 de ani în urmă 
jucau unul împotriva celui-

lalt, juventistul Eugen Ior- 
dache și ceferistul clujean 
Ștefan Nagy; acum își con
duceau fiii de pe marginea 
terenului.

Dar nu fotbalul a fost im
portant, ci tot restul. Fan
fara de gîgilici și taraful pio
nieresc; tragerea frînghie'i, la 
care elevii se opinteau mai di
hai ca polițaii londonezi sau 
pompierii suedezi; splendida 
demonstrație ecvestră a maeș-

Victor BANCIULESCU

Ieri dimineață,
pe stadionul Republicii: 

BUCUREȘTI-CLUJ (școli 
generale) 5-0 (2-0) 

„L” BUCUREȘTI-,,L” CLUJ 
2-0 (1-0)
(Cronicile In pagina a ll-a)
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(Continuare în pag. a 2-a)

Cine este 
premiatul nostru?

Iată și „șarada" premiului special ofe
rit de ziarul „Sportul" : O FOTOGRAFIE, 
IN... FOTOGRAFIE ! Cine a fost ieri pre
zent în tribunele stadionului Republicii, 
cine se recunoaște în imagine, încercuit, 
CIȘTIGA PREMIUL 1 Notează, dragă/ 
prietene, adresa noastră: ziarul „SPORț 
TUL", str. Vasile Conta nr. 16, SectoJ 
rul 1, etaj IV — telefon: 12.42.28. Te 
așteptăm !
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pașaport 
olimpic!

S
îmbâtâ după amiază, pe sta
dionul Tineretului, în timp ce 
„Cupa Metalul" la atletism își 
aniversa o foarte respectabilă 
edifie, a XlX-a, LIA MANO
LIU onora evenimentul cu un 
rezultat care merită să fie subliniat.

IN PRIMUL RÎND, cifra în sine - 
53,54 m — se înscrie printre cele mai 
bune din lume la acest început de 
sezon competitional olimpic.

ÎN AL DOILEA RÎND (care, poate că 
ar fi trebuit să fie primul) autoarea 
performanței nu mai dădea speranțe 
iubitorilor de atletism că se va ridica 
din nou pe firmamentul probei în care 
a strălucit atîta vreme. Maestra eme
rită a sportului Lia Manoliu, reprezen
tanta generației romantice a atletis
mului românesc, lăsase impresia după 
Jocurile nipone că se pregătește de re
tragere. Se întrevedea aceasta din re- 
rezultatele ei, dar și din actul de naș
tere care atesta că la 25 aprilie 1968 
medaliata cu bronz de la Roma și To
kio va împlini 36 de ani !

Și dacă inginerul electrotehnic Lia 
Manoliu ar fi pus în raft discul de con
curs, nimeni nu ar fi putut să-i repro
șeze o dezertare. Pentru că această ad
mirabilă sportivă și-a făcut cu priso
sință datoria. Parcurgînd, chiar și în 
fugă, fișa prodigioasei sale cariere (a 
fost jucătoare de tenis de masă, a fă
cut parte din lotul național de baschet, 
a practicat voleiul) oricine își poate 
da seama că, timp de peste 20 de ani, 
Lia s-a aflat mereu în primul eșalon 
al celor care apărau cu succes faima 
sportivă a țării.

De 9 ori campioană națională la 
aruncarea discului, de 5 ori campioană 
balcanică, de 3 ori campioană inter
națională a României, nelipsită de la 
startul altor mari competiții (în cars a 
fost de nenumărate ori învingătoare), 
această fată blondă, timidă și modestă, 
împărțea cu luptătorul Dumitru Pîrvu- 
lescu un foarte original record româ
nesc, acela de a fi participat la toate 
cele patru Olimpiade din 1952 încoace.

Și iată că acum Lia Manoliu, stimu
lată de mari ambiții — care lipsesc 
din păcate multor sportivi tineri — vrea 
să rămînă singura deținătoare a inedi
tei performanțe despre care se vor
bește mai sus, anuntîndu-și ferm candi
datura pentru un nou pașaport olim
pic. Este un act care trădează nu nu
mai un curaj lucid dar și o imensă dra
goste față de sport, o seriozitate în 
pregătire rar întîlnită și o neostenită 
putere de muncă.

Cei care o cunosc pe Lia Manoliu 
sînt ferm convinși că încercarea ei va 
reuși I

Valeriu MIHAIL

Un
trial 
reușit

Ieri dimineață, pe terenul 
din „Parcul Copilului", 
maeștrii balonului oval sus
ceptibili de a îmbrăca tricoul 
tricolor pentru viitoarele con
fruntări internaționale au sus
ținut un tradițional test: Lo
tul reprezentativ — Selecțio
nata provinciei.

(In pagina a Il-a, cronica 
jocului).
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Fhud
in divizia A
la baschet
feminin

Cu jocurile desfășurate ieri, 
a luat sfîrșit returul diviziei 
A la baschet feminin, în urma 
căruia au fost desemnate cele 
patru participante la turneul 
final, precum și echipele caro 
vor retrograda.

I.a băieți, remarcăm capti
vantul spectacol creat de par- 
lida Rapid — Politehnica Ga
lați, din cursul căreia fotore
porterul nostru Aurel Neagu 
a reținut faza alăturată.

Citiți rezultatele și cronicile 
in pag. a Il-a.
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Voința Brașov, a patra calificată 
pentru turneul final la fete

Progresul București — Cri- 
șul Oradea 43—59 (13—26).
Surpriză în sala Progresul. 
Formația gazdă, deși pornea 
favorită, a fost nevoită să 
încline steagul în fața echi
pei orădene care a făcut un 
joc tactic foarte bun. Amenin
țate încă de spectrul retro
gradării, baschetbalistele de 
la Progresul s-au prezentat 
totuși foarte slab. (F. SI- 
MION, coresp.).

Universitatea Cluj — Mu
reșul Tg. Mureș 62—60 (30— 
25). După o partidă de nivel 
tehnic și spectacular medio
cru, gazdele s-au impus în 
final și au cîștigat pe merit. 
(M. RADU-coresp.).

Voința Brașov — I.C.F. 49—
42 ( 25—16). Meciul a fost e- 
chilibrat, dar, într-un final 
impetuos, brașovencelo s-au 
distanțat, au cucerit victoria 
și prin aceasta s-au calificat 
pentru turneul final. (C. DIA- 
CONESCU-coresp.).

Politehnica București — 
Constructorul București 85—
43 (45—29).

Rapid — Voința București 
85—50 (46—27).

MASCULIN
Rapid — Politehnica Galați 

81—80 (43—42). Ambele echi
pe au merite egale în reali
zarea frumosului spectacol. 
Fazele rapide, evoluția inte
resantă a scorului și finalul 
palpitant au captivat publicul. 
Victoria putea reveni orică
rei formații, dar pînă la ur
mă ea a fost cucerită de Ra
pid care a greșit mai puțin 
în final. Menționăm că în 
min. 38, Ia scorul de 76—75 
pentru Rapid, Baltag (Poli
tehnica) a ratat de sub coș, 
iar la cîteva secunde, coechi
pierul său, Chivulescu, l-a 
imitat, de la distanță. în ul
tima secundă. Moraru a avut 
de executat două aruncări li
bere, din care a înscris doar 
una.

Crișul Oradea — Politeh
nica București 61—50 (31—29). 
După o, partidă viu dispu
tată și beneficiind de apor
tul substanțial ăl arbitrilor G. 
Mahler (Satu Mare) și St. 
Grecu (Tg. Secuiesc), care au 
lăsat o impresie penibilă, o- 
rădenji au realizat victoria. 
(I. BOITOȘ-coreșp.).

Universitatea Cluj — Uni
versitatea Timișoara 68—58 
(35—23). Clujenii au obținut 
un succes clar într-o partidă 
în care au condus permanent. 
(M. RADU-coresp.).

ETAPA LA POLO
DINAMO BUCUREȘTI — 

I.C.F. 8—5 (3—0, 2—2, 1—2,
2—1). STEAUA — CRIȘUL. O- 
RADEA 7—3 (2—0, 2-r-0, 3—1, 
0—2), RAPID — POLITEHNI
CA CLUJ 6—3 (2—0, 2—2,
0—1, 2—0). IND. LÎNEI TIMI
SOARA — VOINȚA CLUJ 
5—8 (1—2, 0—2, 2—2, 2—2) ; 
VAGONUL ARAD — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 4—2 
(2—0, 0—1, 2—1, 0—0).

i.Kil
Pozează pentru dumneavoastră, 
Cupei pusă in joc ieri

reînnoit tradiția marilor rivalități fotbalistice școlărești

reprezentativa școlilor generale din București, cîștigătoarea 
Foto’: R. TEODOR

MERITATE VICTORII BIMESTENE
BUCUREȘTI — CLUJ 

(școli generale) 5-—0 (2——0)

C. Mitran, 
acest meci

Cînd arbitrul 
care și-a luat cu 
adio de la publicul spectator, 
a fluierat începutul partidei, 
nimeni nu bănuia că vom a- 
sista la o partidă atît 
de frumoasă, cu goluri 
multe, care să mulțumeas
că:. gălăgioasa galerie bucureș- 
teană. Prima repriză a fost 
mai echilibrată, cu joc mai 
mult de centru, fiind nevoie 
ie.autogolul lui Cîmpeanu, pen
tru ea gazdele sâ preia con
ducerea și de golul lui Batăcliu, 
pentru ca toată lumea să în
țeleagă că învingătorul a fost 
desemnat. După pauză, asis
tăm la faze de mare specta
col, create în primul rînd de 
„cadeții" lui Ozon, care mai 
înscriu 3 goluri, unul mai fru
mos ca celălalt, prin Năstase, 
Batacliu și Trandafilos.

BUCUREȘTI: Gabriel — Do- 
brău, Boiț, Marin, Drăgulici, 
Țepeluș, Cristache, Deacu, Ba- 
taeliu, Năstase, Trandafilos. 
Au mai jucat: Ciupibu, Milita- 
ru și Costea.

CLUJ: Almaș — Păuna, Co
jocarii, Mironiue, Cîmpeanu, 
Jucan, Fumea, Matei, Marcu,

I.G.F. — Politehnica lași 
68—60 (39—23). Icefiștii au 
început întrecerea cu multă 
ambiție, reușind să acumule
ze pînă la pauză un avans 
substanțial. în repriza se
cundă, însă, ieșenii au înscris 
coș după coș, fiind la un pas 
de a egala, dar în final bu- 
cureștenii au avut un plus 
de organizare, datorită căruia 
au învins. (C. PUFU-coresp.).

Comerțul Tg. Mureș — 
Steaua 73—77 (48—44).

Dinamo București — Farul 
Constanța 64—33 (34—18).

CLASAMENTUL FINAL
Aii DIV.

1. Politehnica

2. Rapid
3. Univ. Cluj
4. Voința Bv.
5. Constr. buc.
6. I.C.F.
7 Cr. Oradea
8. Progr. Buc.
9. Mureșul Tg.

10. Voința Buc.

A LA FETE
București

18 18 0 1236-816 36
18 14 4 1101-882 32
18 10 8 938-934 28
18 8 10 853-876 26
18 8 10 813-914 26
18 8 10 889-931 26
18 8 10 880-980 26

18 6 12 829-917 24 
Mureș
18 5 13 881-1025 23
18 5 13 860-1005 23

Politehnica București, Ra
pid, Universitatea Cluj și Vo
ința Brașov s-au calificat 
pentru turneul final (3—5 
mai, la București), iar Mure
șul Tg. Mureș și Voința 
București au retrogradat în 
divizia B.

★
Rezultate din divizia B : 

masculin seria I : Unio Satu 
Mare — Pedagogic Oradea
54— 48 (29—28), Constructorul 
Arad — Medicina Tg. Mureș
55— 61 (21—24), Politehnica
Brașov — Știința Petroșeni 
77—48 (34—14), Politehnica 
Cluj — St. r. Brașov 77—63 
(37—27); seria a Il-a : Petro
lul Ploiești — I.C.H.F. Bucu. 
rești 78—75 (38—39), I.C.F. 
II — Construcții București 
59—73 (32—37), Academia mi
litară — Voința București 
61—81 (27—35), Progresul
București — Universitatea 
București 68—74 (27—26); fe
minin seria I: A.S.A. Cluj — 
Sc. sp. Craiova 59—57 (26— 
23), Politehnica Brașov — 
Voința Tg. Mureș 59—67 
(29—36), Șc. sp. Brașov — 
Spartac Salonta 41—57 (18— 
15), Foresta Arad — Medici
na Tg. Mureș 39—30 (15—13), 
Universitatea Timișoara — 
Medicina Cluj 60—23 (30—16); 
seria a II-a : Școlarul Bucu
rești — Viitorul Dorohoi 54— 
47 (28—24), Pedagogic Con
stanța — Pedagogic Bacău 
54—70 (19—33).

VABIAIIUNI PE ACEEAȘI TEMĂ!...

E dificil de apreciat dacă a- 
sistentei de pe hipodromul din 
Ploiești i s-a oferit ieri specta
colul satisfăcător, deoarece vi
tregia condițiilor în care se des
fășoară actualmente cursele noas
tre de trap se sintetizează prin- 
tr-un bilanț simplu, dar foarte 
sumbru. Din totalul de 166 de 
exemplare aflate în antrenament. 
95 de cursieri reprezintă genera
ția cailor de 2 ani. al cărei de
but urmează să se producă în- 
cepînd cu data de 5 mai. Cu un 
mult prea modest volum de 71 
de cai. însumînd generațiile mai 
vîrstnice. alcătuirea unui pro
gram — cu iz de permanentizare 
si pretenții de atracliozitate — 
reprezintă nu numai o treabă 
dificilă, dar absolut ingrată. Frec
venta obligatorie a lotului dis
ponibil. cu toată majorarea par

Coca, Mureșan. Au mai jucat i 
Varro, .Man și Petran.

„L" BUCUREȘTI — „L" CLUJ
2—0 (1—0)

de go- 
26) ea 
plăcut, 
poartă.

Meciul vedetă, deși așteptat 
cu legitim interes, n-a mai 
avut darul să entuziasmeze a- 
sistența, A fost nevoie 
Iul Iui Petreanu (min. 
jocul să devină mai 
cu mai multe faze de 
Din păcate, la golul amintit, 
Iordache, căpitanul „galbeni
lor" a plecat dintr-o flagrantă 
poziție de ofsaid, a șutat tn 
bară și de aici balonul a ri
coșat la Petreanu, care a în
scris. în repriza secundă, pre
siunea bucureștenilor crește 
și în minutul 58 ea se con
cretizează pe tabela de mar
caj: Iordache țîșnește prompt, 
Lengyel ezită și atacantul 
bucureștean trimite ușor pe 
lingă el, în poartă: 2—0.

Finalul aparține oaspeților, 
dar atacul lor este lipsit de 
eficacitate și partida, de ni
vel tehnic mediocru, ia sfîr- 
șit eu 2—0. M. CRUȚESCU, și 
el la ultimul meci oficial, a 
arbitrat echipele:

„L“ BUCUREȘTI: Dragnea 
(Niculeșcu) — S. Mocanu, Ma-

Terenul din Parcul Copilu
lui s-a dovedit, din nou, ieri, 
o gazdă bună pentru între
cerile cu balonul oval. Cele 
două formații care au sus
ținut meciul-vedetă, Lotul na
țional și Selecționata pro
vinciei, le-au oferit specta
torilor un joc plăcut, dispu
tat într-un ritm alert (cu 
precădere în partea a doua), 
apărîndu-și șansele și punîn- 
du-și în valoare cunoștințele 
în mod foarte onorabil.

Desigur, în primul rînd ce
va despre desfășurarea con
fruntării. Scorul final reflec
tă just superioritatea Lotului: 
21—12 (16—3). El reflectă în
să, totodată, și felul în care 
s-a delimitat în timp iniția
tiva, superioritatea chiar : în 
prima jumătate a meciului și 
în final s-au dovedit mai 
buni „naționalii", în a doua 
„provincialii". în raport cu 
perioada în care ne aflăm, 
mai ales ținînd cont de inter
valul de cinci săptămîni care

Rezultate 
din divizia A
MASCULIN : Steaua — Bucu

rești — Textila Cisnădie 29—18 
(18—10): Politehnica Timișoara —• 
Dinamo Bacău 17—12 (10—3): Di
namo Brașov — Rafinăria Tele- 
aien 17—16 (11—13); Dinamo Bucu
rești — r’niversitatea Cluj 18—17 
(9—10); C.S.M. Reșița — Univer
sitatea București 15—24 (9—7); 
FEMININ : Rapid București — 
Politehnica Galați 23—8 (10—4): 
Mureșul Tg. Mures — Universi
tatea București 8—9 (6—5): Pro
gresul București — Confecția 
București 9—15 (2—9): Rulmen
tul Brașov — Liceul nr. 4 Timi
șoara 13—9 (5—4); Constructorul
Timisoara — Universitatea Timi
șoara 5—7 (3—4).

cursului. înseamnă în fond, ceea 
ce în limbai muzical se scrie sub 
titlul ..variatiuni pe aceeași temă“ 
Si dacă cei ce alcătuiesc progra
mul reuniunilor de trap nu pot 
să cîștige un loc pe platforma 
satisfacției, merită si trebuie — 
din pură obiectivitate — să aibă 
în rubrica noastră înțelegerea 
necesară

Cum însă reuniunea de ieri 
comportă și cîteva considerațiuni 
tehnice, dar prin introspecție, 
îmi dau seama că atrag privirile 
furioase ale secretarului de re
dacție pentru lungimea cronicii, 
urmează să revin.

Rezultatele tehnice sînt urmă
toarele :

I Fetru (Olteanu I.). Nepal

Hindus

n Arena
Fănișor

(Toderas I.). Hedi.

itt 
teu

Orbita (Simion N.). Heleș-

IV
Soia

Vama (Bănică I.). Salina,

V 
cân

Bucur (Vasile Gh.). Mestea-

VI Orga (Pască Predeal,

VII Nun Ida (Popescu G.), Car
tuș.

Niddy DUMITRESCU 

tei, Condurache, D. Mocanu, 
Popescu, Ionescu (Badea), Ră- 
dulescu, Iordache, Belea 
jor), Petreanu.

„L“ CLUJ: Lengyel — 
math (Bogdan), Gavrilă, 
ciu, Karancsi, I. Pop, M. Mun- 
teanu, Kallo, Nagy (L. Pop), 
Vișan, I. Munteanu.

(Bu-

Har-
El.

Ov. IOANIȚOÂIA

(Urmare din pag. 1)

trilor dresajului; cursele de 
semifond în care un campion 
balcanic este învins, iar nea 
Dinu Cristea face mai multe 
ture decît concurența; o cursă 
ciclistă nu prea pasionantă; 
voltele uluitoare ale gimnaș- 
tilor princhindei, în timp ce 
un profesor minat de fervoare 
încerca să ne convingă că 
notele școlare ale micilor 
acrohați sînt între 9.90 și 10. 
Toate acestea, inclusiv stângă
ciile și spiritul dezvoltat al 
improvizației, au constituit 
sărbătoarea de ieri. 

ne mai desparte de prima 
confruntare interțări, evoluția 
rugbyștilor susceptibili să ne 
reprezinte poate fi apreciată 
drept corespunzătoare. Nu 
este mai puțin adevărat că, 
deși remediabile, unele caren
țe constituie o realitate că
reia trebuie să i se facă loc 
în preocupările antrenorilor 
(vom reveni, cu alt prilej, a- 
supra acestui capitol). Selec
ționata provinciei ne-a oferit, 
în schimb, o surpriză plăcută, 
jucînd o foarte mare parte 
din timp de la egal la egal 
cu Lotul și creînd faze de 
mare spectacol. în plus, apli
carea încă din acest meci a 
noilor reguli elaborate de In
ternational Board a arătat 
(referirea e valabilă pentru 
ambele formații) că sămînța 
rugbyului „deschis" a găsit Ia 
noi un pămînt roditor.

Cele 33 de puncte ale par
tidei au fost înscrise de Iri- 
mescu (2 transformări, o lo
vitură de pedeapsă și un 
drop-goal), Dragomir (o încer
care), Veluda (o încercare), 
Rfișcanu (o încercare) și Dur- 
bac (o transformare) pentru 
Lotul Național, respectiv Sa- 
bău (3 lovituri de pedeapsă) 
și Zamfirescu (o încercare) 
pentru Selecționata Provin
ciei.

G. RUSSU-Ș1RIANU

Dinamo și Rapid continuă 
cursa de urmărire

în primul meci al cuplaju
lui desfășurat ieri, în sala 
Dinamo, Rapid a dispus de 
Universitatea Craiova cu 
3—0 (7, 4, 1). Studentele au 
opus o oarecare rezistență 
doar în prima jumătate a se
tului I și la începutul celui 
secund, în rest inițiativa fiind 
în permanență de partea fe
roviarelor, care au acționat 
în voie, surclasîndu-și adver
sarele.

Remarcăm, pentru jocul lor 
bun, pe Szekeli, Chezan și 
Rebac (Rapid), Burlacu și 
Dobîrtă (Universitatea). Au 
arbitrat bine N. Mateescu 
și R. Drăghici.

DINAMO — C.S.M. SIBIU 
3—0 (5, 5, 8). Ceva mai ani
mat decît primul, meciul ve
detă a fost la discreția cam
pioanelor. Pornind foarte vi
guros din start, dinamovist.e- 
le au cîștigat repede primul 
set. în partea a doua sibien- 
cele își revin, iau conducerea 
cu 3—0, dar nu o pot men
ține. Ele sînt ajunse și între
cute prin 5 puncte consecu
tive, după care sibiencele mai 
reușesc doar două puncte față 
de cele 10 ale dinamovistelor. 
în setul 3, lupta s-a întețit 
și pînă la 8—8 ambele echi
pe au condus pe rînd, dar 
numai la un punct diferență. 
După această ultimă egali
tate Dinamo s-a desprins ho- 
tărît și a cîștigat. Menționăm 
faptul că antrenorul Gh. 
Constantinescu a „rulat" 10 
jucătoare în acest meci, care 
a constituit pentru dinamo- 
viste o utilă și eficace parti
dă de antrenament înaintea

• Cele mai mari emoții 
le-a avut ieri, conducăto
rul fanfarei pionierilor. De 
ce ? întreaga mini-fanfară 
urmărea... cu un ochi no
tele, iar cu celălalt specta
culoasele întreceri de pe 
stadion.
• „L“ București înscrie 

primul gol. „Ofsaid"! re
clamă oaspeții. Se nasc 
controverse. întreprinzător 
cum sînt, organizez imediat 
un sondaj printre micii 
suporteri. Iată rezultatul 
anchetei: A FOST OFSAID 
(122 spectatori) N-A FOST 
OFSAID (236 suporteri) A 
FOST ȘI N-A FOST OF
SAID (Mihăiță, puștiul 
unui cunoscut observator 
federal...).

• Selecționata școlilor
generale din București, 
înainte de meci: echipa
ment GALBEN-APRINS, 
fețe... GALBEN-DESCHIS! 
Antrenorul Titus Ozon : 
„Curaj, copii!“ Aceeași 
paloare. „Dacă pierdem, nu 
e nimic". Culoarea persis
tă. „CINE NU RÎDE A- 
CUM, PE LOC, NU-L BAG 
ÎN ECHIPA!" Schimb de 
euloare, schimb de fanioa
ne și.......galbenii" cîștigă
cu 5—0 !
• Constantin, căpitanul 

echipei Steaua se pregă
tește să dea lovitura de

A FOST
Și apoi a mai fost formida

bila galerie cocoțată la tri
buna I care a pus vtrf Eve- 
restului de înaintare, exer 
sindu-și vocile de soprană 
timp de aproape 4 ore neîn
cetat și întrecînd fără îndo
ială vacarmul din turneul 
pascal de la Viena. Și-au mai 
fost desigur cupele, diplome
le, premiile, cărțile și mira
culoasele ghete Adidas. Și-a 
mai fost firește fotbalul, in 
care poetul Dan Deșliu și-a 
pus prea multe speranțe. 
Avantajați de prezența pe te
ren, antrenorii Ola și Traian 
Ionescu s-au mulțumit să dea

NOTĂ
Sîmbătă seara, tn timpul 

meciului de box dintre echi
pele Dinamo București și Ci. 
vita Nova (Italia), antreno
rul federal TRAIAN OGRIN
JANU a avut o manifestare 
huliganică față de reprezen
tantul ziarului nostru, dele
gat să scrie cronica meciului.

Iată ce s-a întîmplat. Crai
nicul reuniunii anunțase ho- 
tărîrea arbitrilor in partida 
dintre Mihai Dumitrescu și 
Vladimir Riga. Decizia con
semna victoria, MERITATA a 
pugilistului italian. La masa 
presei, unde luase loc intr-un 
mod cu totul inexplicabil și 
Tr. Ogrinjanu, se discuta. Toți 
cei aflați acolo au apreciat 
ca JUSTA decizia, cu excep
ția antrenorului federal. Cro
nicarul de box al ziarului și-a 
exprimat și el adeziunea față 
de verdictul Juriului. La care, 
antrenorul federal a început 
să-1 insulte grosolan pe redac
torul nostru, ba, mai mult 
chiar, și-a îngăduit să-l lo
vească. Aceasta, în văzul în
tregului public prezent în sala 
Dinamo, care a dezaprobat 
ieșirea iresponsabilă a lui Tr. 
Ogrinjanu.

Atitudinea antrenorului fe
deral, care înțelege să folo
sească pumnii drept argumen
te, este scandaloasă și incali
ficabilă. Ne întrebăm dacă un 
asemenea om, cu o asemenea 
concepție, cu asemenea apu
cături, merită să primească în 
continuare girul pentru func
ția de antrenor federal?

De bună seamă, biroul Fe
derației române de box va 
lua măsurile care se impun !

returului semifinalei din 
„C.C.E." pe care-1 vor sus
ține la 25 aprilie. S-au evi
dențiat Bogdan, Șorban, Ivă- 
nescu și Ștefănescu (Dinamo), 
Rodica și Cristina Popa 
(C.S.M. Sibiu). Au arbitrat 
corect D. Vasile și M. Nico- 
lau. (I. D.).

PENICILINA IAȘI — FA
RUL CONSTANȚA 3—1 (14, 
13, —12, 9). După scor s-ar 
părea că a fost un meci foar
te disputat. în realitate Pe
nicilina a jucat slab, cu mul
te greșeli, nesatisfăcînd aș
teptările publicului. Au arbi
trat bine I. Niculeșcu și St. 
Stănescu. (I. DIAC — co
resp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
C. P. BUCUREȘTI 3—1 (2, 
—8, 3, 13). Victorie meritată 
a studentelor, care au jucat 
foarte bine mai ales în setul 
I și III. C. Pitaru (Sibiu) și 
V. Sakacs (B. Mare) au ar
bitrat bine. (M. RADU — 
coresp.).

DRAPELUL ROȘU SIBIU 
— MEDICINA BUCUREȘTI 
3—1 (10, —9, 3, 13). Gazdele 
au excelat în atac și avînd și 
un dublaj bun și-au asigurat 
victoria.

Bun arbitrajul: Gr. Borghi- 
da (Timișoara) si N. Minoiu 
(Brașov). (I. BOȚOCAN — 
coresp.).

I
I

I
începere în meciul „L“ 
București — „L“ Cluj. își 
potrivește cu atenție balo
nul — un pas, doi — min
gea se rostogolește însă, 
o poate lovi și cu piciorul 
stîng, dar trage cu drep
tul.

— De ce ? întreb.
— Cu... dreptul, ca în

trecerea să fie de bun au
gur !

• „LUPTA, LUPTA, 
BUCUREȘTI !“ scandează 
continuu galeria.

— Tu de ce nu încura
jezi echipa gazdă ? întreb 
un puști de lîngă mine.

— Sînt cu tata, șoptește 
el.

Apoi, clipind șiret din 
ochi: „HAI, PETROLUL !“...

• După meci, în mij
locul elevilor clujeni:

— Duminică, vă revan
șați ?

— Mai încape îndoială ?
— La ce scor ?
— Nu e vorba de scor, 

d de frumoasa primire ce 
ni s-a făcut!

• Festivitate de premie
re: cupe, felicitări, foto
grafii în grup...

Start! încotro ? în tri
bune, spre a prinde și 
PREMIUL SPECIAL oferit 
de ziarul „SPORTUL"!...

I
I

V. TOFAN

i
din cap. 5—0 este diferența 
dintre ghetele cu erampoane 
și pantofii de tenis.

In sfirșit, a fost o lecție re
ciprocă. Noi, cei maturi, am 
reinvățat versul horațian! 
„Eheu! fugaces labuntur anni* 
și totuși ne-am descrețit frun
țile. Cei mai mici au învățat 
și ei cite ceva de la noi; de 
pildă: „Huo, arbitru!", tăvă
leala pe jos la faulturi simu
late, „Ați mîncat bătaaaie!" 
și altele. Dar la sărbători nu 
se cade să vorbești de rău.

A fost o zi frumoasă. Ar fi I 
putut fi sublimă... •

I 
I
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DIVIZIA B: Statu quo 
în fruntea celor două

I

I
I
I
I

clasamente
Seria I

ELECTRONICA OBOR —
VICTORIA ROMAN 2—1 

(1-D
Bucureștenil au cîștigat 

mai ușor decît arată scorul, 
în primele minute oaspeții 
au avut inițiativa și au ob
ținut cîteva cornere. Apoi, 
jocul s-a echilibrat. în min. 
26 Tifirel (Victoria) a fost 
faultat în careu și Panciu a 
ratat penaltiul. După cinci 
minute. I. Constantin (Elec
tronica) este „cosit" și lovitu
ra de pedeapsă a fost trans
formată de I. Ștefan. Nu au 
trecut decît două minute 
și egalitatea de pe tabela 
de marcaj se restabileș
te. Crețu (Victoria) a pro
fitat de o neînțelegere a fun
dașilor bucureșteni și a mar
cat. După pauză, oaspeții au 
căzut fizic. Jucătorii de la 
Electronica au avut inițiativa, 
au dominat. însă au ratat 
multe ocazii prin I. Constan
tin, I. Ștefan și Ciuleanu. Cel 
de al doilea gol al Electroni
cei a fost realizat de Do- 
brescu, în min. 50. A condus 
foarte bine P. Badea — Bra
șov. (p.v.).
PORTUL CONSTANȚA — 

METROM BRAȘOV 2—0
(1-0)

Constănțenii au jucat 80 de 
minute în 10 jucători, deoa
rece Hulea a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. 
Golurile au fost realizate de 
Caraman (min. 5) și de Tă- 
nase (min. 89). Foarte bun 
arbitrajul lui I. Dancu — 
București. (C. Popa, coresp. 
principal).
POLITEHNICA IAȘI — PO
IANA CtMPINA 4—1 (2—0)

Autorii golurilor Gavrilă 
(min. 8), Leahu (min. 18), De- 
leanu (min. 84, 55), respectiv 
Popescu (min. 60). A condus 
bine V. Liga — Galați. (D. 
Diaconescu, coresp. principal)
C.F.R. PAȘCANI — POLI

TEHNICA GALAȚI 2—1 
(1-D

Au mat cat: Contardo (min 
45, 65), respectiv Adam (min. 
8). Bun arbitrajul lui Ion Hri- 
safi — București. (C. Enea, 
coresp.).
CHIMIA RM. VÎLCEA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—0 

(0—0)
A înscris : Stănescu (min. 

64). A condus bine R. Buzdun
— București. (D. Roșianu. 
coresp.).
METALUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

1—2 (1—1)
Meciul s-a disputat sîmbătă 

după-amiază. Studenții au 
luptat cu multă ambiție, au 
demonstrat o bună orientare 
tactică și s-au apărat cu 
mult calm. Scorul a fost des
chis de Metalul, prin Voinea 
(min. 30). Egalarea s-a pro
dus în min. 41, cînd Marica 
a șutat puternic de la 35 m, 
surprinzîndu-1 pe portarul Ni- 
culescu (Metalul). La reluare, 
după trei minute, Halagian 
a înscris golul victoriei Poli
tehnicei, fructificînd o pasă 
a lui Marica, la o lovitură li
beră indirectă. în finalul par
tidei, jucătorii de la Metalul 
au avut cîteva ocazii de a 
egala, însă baloanele expe
diate de Voinea (min. 70), 
Pantelimon (min. 75), Iancu 
(min. 82) și Georgescu (mm. 
83) au fost respinse in ex
tremis de Ojoc, portarul Po
litehnicei. Arbitrul Gh. Po- 
povici — București a condus 
foarte bine.

V. URZICEANU

CHIMIA SUCEAVA — FLA- 
CARA MORENI 0—0

Joc de nivel tehnic medio
cru. Oaspeții s-au apărat cu 
dîrzenie. A arbitrat Ion Radu
— Bîrlad. (R. Munteanu, co
resp.).

CLASAMENTUL

I
I
I

1 Politeh. iași 29 12 4 4 28—12 28
2. Electr. Obor 20 9 6 5 35—26 24
3. Ceahl. P.N. 20 10 2 8 22—20 22
4. Pol. Galați 20 8 5 7 31—25 21
5. Metalul Buc. 20 8 5 7 19—17 21
6. C.F.R. Paș. 20 10 1 9 29—29 21
7. FI. Moreni 20 8 4 8 21—23 20
8. Portul C-fci 20 9 2 9 23—28 20
9. Chimia S-va 20 7 5 8 18—21 19

î ÎN DIVIZIA C
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

SERIA EST

Metalul Rădăuți — Șoimii 
Buzău 0—3

Metalul Buzău — Gloria Bîr
lad 2—2 (1—2)

Minobrad Vatra Dornei —
Foresta Fălticeni 1—1 (0—0)

Ancora Galați — S.U.T. Ga
lați 5—1 (1—0)

Textila Buhuși — Petrolul 
Moinești 3—3 (1—2)

Oțelul Galați — Gloria 
C.F.R. Galați 1—0 (1—0)

Unirea Focșani — Medicina 
Iași 0—3 (0—1).

SERIA SUD

Oltul Sf. Gheorghe — Du
nărea Giurgiu 1—0 (0—0)

Rapid C.F. București —
T.U.G. București 2—0 (0—0)

T.M.U. Medgidia — Electrica 
Constanța 2—0 (1—0).

Flacăra roșie București — 
Viitorul Fieni 3—0 (2—0).

Chimia Tr. Măgurele — S.N.
Oltenița 1—2 (0—0)

Metalul Tîrgoviște — Pro
gresul Brăila 2—1 (1—1)

Rapid Plopeni — Stuful
Tulcea 1—0 (1—0).

Nr. 161 (5595)

10. Poiana C.
11. Pollteh. Buc.
12. Metrom Br.
13. Chimia R. V.
14. Victoria R.

20 9 1 10 20—28 19
20 6 6 8 23—20 18
20 7 4 9 21—23 18
20 5 5 10 18—27 15
20 6 2 12 17—26 U

ETAPA VIITOARE (28 a- 
prilie): Ceahlăul P. Neamț — 
Portul Constanța, Poiana Cîm- 
pina — Chimia Suceava, Po
litehnica Galați — Politehnica 
Iași, C.F.R. Pașcani — Meta
lul București, Politehnica Buc. 
— Chimia Rm. Vîlcea, Me
trom Brașov — Victoria Ro
man, Flacăra Moreni — Elec
tronica Obor.

SERIA A II-a
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 3—3 

(1-1)
Studenții au dominat teri

torial, însă au acționat fără 
claritate. Calitatea jocului a 
lăsat de dorit din cauza ne
număratelor neregularități și 
durități. Arbitrul N. Mogoroa- 
șe a fost... simplu spectator 
la aceste manifestări. în min. 
73, jucătorii de la Crișul au 
bruscat pe arbitru deoarece 
a acordat penalti, în urma 
unui henț în careu. Golurile 
au fost marcate de Popovici 
(min. 31, autogol), Regep (min. 
63), Cotormani (min. 74 din 
11 m) pentru Politehnica, 
Kun II (min. 1 și 61), Petro- 
vici (min. 55, autogol) pen
tru Crișul. Arbitrul N. Mogo- 
roașe — Craiova a fost com
plet depășit de joc. (P. Arcan, 
coresp. principal).
C.F.R. I.R.T. ARAD — C.F.R. 

TIMIȘOARA 4—0 (2—0)
Autorii golurilor: Czako I 

(min. 7, 28, 53) și Radu (min. 
65). Satisfăcător arbitrajul lui 
A. Ene — Craiova. (Ș. Iacob, 
coresp. principal).
C.S.M. SIBIU — C.F.R. CLUJ 

1—0 (1—0)
Unicul gol a fost înscris de 

Laufceag (min. 44). A arbi- 
trat bine N. Barna — Tîrnă- 
veni. (I. Ionescu, coresp. 
principal).
OLIMPIA ORADEA — C.S.M. 

REȘIȚA 1—0 (0—0)
Joc echilibrat pînă în min. 

63. în acest minut, la execu
tarea unui corner, jucătorul 
Medveș (Olimpia) a fost faul
tat de Pîrvu și arbitrul G. 
Farcaș (Satu Mare) a acor
dat 11 m. în continuare au 
urmat o serie de incidente 
despre care vom reveni în 
ziarul nostru de mîine. După 
potolirea spiritelor, Sacaci a 
transformat penaltiul și ast
fel Olimpia a cîștigat jocul. 
(I. Ghișa, coresp. principal).
INDUSTRIA SIRMEI — MI
NERUL BAIA MARE 1—0 

(1—0)
Autorul golului : Miko (min. 

1). A condus foarte bine M. 
Vasiliu — Ploiești. (P. Tonea, 
coresp.).
A.S. CUGIR — VAGONUL 

ARAD 0—1 (0—0)
Echipa locală a dominat 

majoritatea timpului, însă 
Vagonul s-a apărat organizat. 
A marcat: Macavei (min. 70). 
în min. 74, jucătorul Neamțu 
(A.S. Cugir) a ratat un pe
nalti. Bun, arbitrajul lui I. 
Rus — Tg. Mureș. (M. Vîl- 
ceanu, coresp.).
METALUL HUNEDOARA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 

(0—0)
Golurile au fost înscrise de 

Humelnicu (min. 53 și 85). A 
arbitrat I. Oprita — Arad. 
|V. Albu, coresp. principal).

CLASAMENTUL
1. Vag. Arad 20 12 5 3 31-17 29
2. Cr. Oradea 20 10 5 5 27-18 25
3. Polit. Tim. 20 9 4 7 40-32 22
4. Minerul B.M. 20 9 4 7 23-21 22
5. C.F.R Tim. 20 8 5 7 26-20 21
6. C.S.M. Silii 20 7 5 8 25-27 19
7. Gaz metar w 20 7 5 8 20 25 19
8. C.F.R. I.R.T. Arad

20 8 2 10 26-25 18
9. C.S.M. Reșița 20 7 4 9 20-21 18

10. Metalul Hun. 20 7 4 9 17-20 18
11. Olimp. Or. 20 '8 2 10 20 30 18
12. A.S. Cug*r 20 8 2 10 16-32 18
13. Ind. sîrmei 20 6 5 9 22-26 17
14. C.F.R. Cluj 20 7 2 11 32-31 16

ETAPA VIITOARE (28 a- 
prilie) : C.F.R. Cluj — Meta
lul Hunedoara. Minerul Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu, Crișul 
Oradea — C.F.R. Timișoara, 
Politehnica Timișoara — 
C.F.R. I.R.T. Arad, ind. sîrmei 
C. Turzii — A. S. Cugir, 
C.S.M. Reșița — Gaz metan 
Mediaș, Vagonul Arad — O- 
limpia Oradea.

SERIA NORD

Unio Satu Mare — Victoria 
Cărei 1—2 (1—1)

Medicina Tg. Mureș — Soda 
Ocna Mureș 1—2 (0—1)

Faianța Sighișoara — Chimi
ca Tîrnăveni 3—1 (2—0).

Metalul Aiud — Metalul
Copșa Mică 2—1 (1—0).

Minerul Bihor — Minerul 
Baia Sprie 4—0 (3—0).

Medicina Cluj -— Metalul
Satu Mare 3—0 (1—0)

Unirea Dej — Steaua roșie 
Salonta 2—0 (0—0)

SERIA VEST

U.M. Timișoara — Metalul 
Tr. Severin 1—1 (0—0)

Tractorul Brașov — C.F.R.
Caransebeș 2—1 (0—0)

Chimia Făgăraș — Mureșul
Deva 1—0 (0—0)

Victoria Tg. Jiul — Electro- 
putere Craiova 0—0

Progresul Strehaia — A.S.A. 
Sibiu 3—1 (3—0)

Minerul Lupeni — Victoria 
Călan 4—2 (2—1)

Minerul Anina — Progresul
Corabia 5—1 (3—1).
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TURUL DE FORȚA CONTINUA! I KISS NUNWEILLER IV DINU MOCANU
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I DUȚAN STOENESCU I
Deși s,distanțarea" față de 

adversar s-a petrecut după pau
ză, superioritatea dinamoviști- 
lor s-a manifestat în meciul de 
Ieri mult mai devreme; cu o 
oarecare aproximație, cam după 
vreo 15 minute de joc, când 
ejprimele replici" ni i-a arătat 
pe băieții lui Bazii Marian mult 
mai siguri în ceea ce intențio
nau să facă. S-a potrivit ca în. 
această perioadă să cadă și 
golul lui Naghi (min. 14, la ca
pătul unei combinații la oare 
mai participaseră Dinu și Gher
gheli) — în total acord cu fe
lul în care se scurgea jocul — 
pentru ca dinamoviștii să prin
dă și mai mult aripi, zburdind, 
literalmente în spațiul de joc 
spre această cea de a opta vic
torie consecutivă dacă socotim 
®i cele două succese obținute 
în cupă.

Dar înainte de risipa de ener
gie a fost neta superioritate la 
capitolul ORGANIZAREA JO
CULUI. Foarte bine grupați la 
mijlocul terenului, dinam ov* știi 
au st&ptnit această importantă 
zotnă prin Gherghefli și Stoenes- 
cu. cărora li s-au adăugat, prin 
continuu rulaj,. Dinu. Haidu 
(foarte des) și Varga. în față, 
un carusel neîntrerupt al virtu
ților Pîrcălab și Naghl — spri
jinite în permanență de oameni 
din liniile dinapoi — a derutat 
la maximum apărarea adversă, 
care a folosit o zonă destul de 
aproximativă. Ușor de străpuns, 
chiar și prin culoarul dintre 
Dumitru Nicolae și Hălmăgeanu 
care nu au anticipat s,un-doi!l- 
urile dintre Varga și Naghi 
(min. 16, 24 și, ,25) șl din care 
cauză au fost nevoiți să recurgă 
la intervenții de ultim moment.

Fragili în sistemul defensiv, 
steliștii n-au reușit mare lucru 
nici în situațiile de atac. Tă- 
taru II (care a încercat fără 
succes să joace rolul lui Con
stantin) și Soo au fost bine pă
ziți de Stoenescu și Dinu și 
când, rareori, au reușit Bă se 
infiltreze în careul de 16 m s-au 
trezit deposedați de balon de 
către „libero"-ul Boc. O sin
gură combinație în această re
priză a reușit să facă șah-mat 
apărarea dinamovfctă. dar Sorin 
Avram (bine servit tn adâncime 
de Tătaru II) a fost deposedat 
în careu de Stefan, (min. 26) 
prin mijloace neregulamentare. 
A fost un 11 metri dar, după 
părerea noastră dar arbitrul 
Aurel Bentu a fast de altă pă
rere. Un simplu foc de paie 
aprins de ateii sti. Întrucât pînă 
la repriză doar Voinea va reuși 
^performanta" să nimerească, 
din apropiere, cadrul părții lui 
Datau.

COTA JIULUI
JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ 

2-1 (2—1)

PETROȘENI, 21 (prin tele
fon).

Stadionul Jiul : foarte bun 
pentru joc. Timp : excelent. 
Spectatori : 5 000.

Au marcat : Naidin mtn. 16, 
Siko 31 șl Libardi min. 44. 
Arbitru: C. BSrbulescu
★★★★★ ajutat de A. PIrvu 
și A. Martin.

flUL : Zamfir 5 — Talpai 8, 
Georgevicl 6, Stocker 5, Mihai
7, O. Popescu 6, Sandu 5, Pe- 
ronescu 8, ionescu 7 (din min. 
66 Achim) Libardi 7, Naidin 7,

A.S.A.: Bai 7 — Șleam 7, Ba
laș 6, Sîrbu 6, Chiru 5, Dodu
8, Ciutak 7, Lucacl 8, Mureșan 
6, (min. 62 Canlaro), Siko 7, 
Raksi 6.

Duipă un început destul de 
lent atît pe teren cît și în tri
bune jocul devine din ce în 
ce mai vioi. înaintașii ambe
lor echipe încearcă poarta 
din orice poziție. Inițiativa o 
au de la început gazdele dar 
și oaspeții contraatacă destul 
de periculos. La un fault co
mis de. Sîrbu asupra lui Tal
pai acesta execută lovitura 
liberă de la circa 20 m. Lo
vitură trasă cu boltă peste 
apărarea adversă ajunge la 
Naidin bine plasat care cu 
capul îi schimbă direcția în 
plasă. în continuare se sem
nalează numeroase faulturi în 
special din partea oaspeților, 
sancționate cu promptitudine

OFTEAZA
Totul pleda astăzi în fa

voarea unui spectacol fotba
listic bun I Atmosfera plăcută 
creată de timpul splendid, ex
cepțional pentru fotbal, anti
cipa realizarea unui spectacol 
frumos. în bună măsură a- 
ceasta s-a realizat. Am asistat 
în cele două reprize la o se
rie de acțiuni realizate de ju
cătorii ambelor echipe, însă 
fără mult așteptatul... gol, mai 
ales din partea gazdelor ai 
căror susținători așteptau cu 
sufletul la gură să vadă min
gea rostogolindu-se în plasă.

Brașovenii au mizat mult 
pe această partidă, de al cărui 
rezultat depindea soarta ba
rajului. De la începutul jocu
lui s-a văzut că ei sînt hotă- 
rîți să obțină un rezultat fa
vorabil care să-i ajute la ie
șirea din impas, cel puțin 
pentru moment. Gazdele au 
atacat insistent poarta Iui 
Gornea, nereușind. însă — 
în ciuda dominării insistente 
— să străpungă apărarea be
tonată a arădenilor. Nu este 
de neglijat faptul că în ma
rea majoritate a cazurilor 
duelul atac brașovean — apă
rare arădeană, s-a soldat în 
favoarea celor din urmă, da
torită unei inexplicabile lipse 
de intuiție a stegarilor, care

STEAUA — DINAMO 0—2 (0—1)
Au marc-at : Naghi (min. 14) și Pîrcălab (min. 55).
Arbitrul Aurel Bentu ițiririr ajutat la tușă de Slmlon MIndreș 

șl Dumitru Isăcescu — toți din București.
DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 9 — Popa 8, Boc 6, Dinu 9, Ștefan 

7, Ghergheli 8, Stoenescu 8, Pîrcălab 9, Varga 7 (min. 57 Sălceanu 
7), Naghi 8, Haidu 8.

STEAUA : Haidu o — Sătmăreanu 7, Dumitru Nicolae 6, Hălmă- 
geanu o, Rotaru 5, Dumitru Popescu 7, Negrea 6, Sorin Avram 6, 
Tătaru n 0, Soo 5 (min. 67 Manea. 5), Voinea 5.

După reluare, antrenorii Co
vaci si Ordsle au redat echipei... 
extremele: au renunțat la 
ideea cu Voinea —” aripă falsă, 
trecindu-1 pe Gigl Tătaru pe 
locul ocupat cândva de fratele 
Bău. Timp de aproape 10 minu
te. Steaua s-a desfășurat mai 
lairg. atacul s-a exprimat mai 
coerent. însă finalizarea (So
rin Avram — min. 51) a lăsat 
de dorit. Șl o asemenea acțiune 
ofensivă a Stelei, cu superiori
tate numerică (min. 53) a pur
tat în germene un... oontraatac 
dlnamovist: de la Ghergheli min
gea a trecut pe la Naghl eare 
l-a lansat prin deviere pe Pâr
călab ; in deosebită vervă de 
joc (de astă dată până la sfîr- 
Situl partidei),, aripa echipei 
noastre reprezentative a pătruns

8

în 
55 ! 
dar

în

irezistibil în careu șl, in mo
mentul în care portarul Haidu 
i-a ieșit la „închiderea unghiu
lui", a trimis pe lîngă el 
poarta goală : 2—0 în mm.

Steaua a ripostat imediat, 
Voinea a complicat o fază,
Ioc să-i trimită lui Sorin Avram 
complet demascat în fața por
ții lui Datau. în schimb, ac
țiunea dinamovistă, din min. 
62, a fost cît pe-aci să se în
cheie cu un nou gol: Naghi a 
schimbat derutant cu Pircălab, 
pe aripa stingă, dar mingea tri
misă de înaintașul dlnamovist 
a fost scoasă de pe linia por
ții. Trei minute mai tîrziu, Săt
măreanu a luat o acțiune pe 
cont propriu, a făcut slalom 
printre Dinu, Boc și Ștefan, dar 
Datau i-a închis bine unghiul

și a deviat. în corner, balonul 
expediat de la numai 3 m. Un 
timp, steliștii au menținut ofen
siva. dar cu mijloace confuze. 
Apoi Dinamo a temporizat cu 
pricepere la mijlocul terenului 
și cînd a simtit că partida se 
apropie de sfîrșit a trecut din 
nou la atac. în min. 76, 83 șl 85 
Pârcălab reușește faze de toată 
frumusețea, însă insuficient 
speculate de coechipieri.

La porta cealaltă, Datcu a 
„tremurat o singură dată", la 
șutul puternic expediat ca din 
pușcă de Negrea (min. 82), care 
a trimis mingea foarte aproape 
de buturi. Sătmăreanu, funda
șul ofensiv al Stelei, va niai 
încerca și el, în min. 86 și 87, 
vigilența lui Datau, dar fără 
efect.

Meciul se încheie cu victoria 
pe deplin meritată și clară a 
dinamovjiștilor bucureșteni, care, 
datorită formidabilului tur de 
forță — 12 puncte din 6 par
tide ! — au reușit să se apro
pie la numai 2 p. de F. C. Ar
geș și Steaua. Și astfel, campio
natul a fost relansat...

G. NICOLAESCU

I
I

PÎRCĂLAB PERONESCU NAGHI NIȚĂ I 
I

MUNCA LUI SISIF N-A FOST
(TOTUȘI)

După patru înfrîngeri și un 
egal (în bilanț am inclus și 
cele două meciuri de „Cupă" 
cu Progresul), victoria a surîș, 
în sfîrșit, studenților clujeni. 
Ea a fost realizată la capătul 
unei partide în care alb-negrii 
au muncit enorm, au dominat 
cu autoritate, obținînd — în 
final — o satisfacție pe deplin 
meritată. Dar, îndoiala și-a 
fluturat la un moment dat 
aripa deasupra stadionului, 
producînd derută în echipă, 
și stîmind fiori în tribunele 
golașe, deși afară era... cani
culă. în minutul 49 lancu a 
scăpat singur spre poartă și a 
înscris, egalînd scorul (studen
ții marcaseră în min. 36 prin 
Oprea care, din careu a ex-- 
pediat un șut-vole necruțător

ZADARNICĂ I
după o aruncare de la tușă 
executată de Cîmpeanu). Spec
tatorii au oftat a necaz și li
niștea s-a așternut în tribune. 
Cu toții se gîndeau Ia dezno
dământul dureros din meciul 
cu Petrolul.

Cinci minute după golul lui 
lancu, Tufan —- plecat din- 
tr-o flagrantă poziție de of
said, semnalată de arbitrul de 
margine C. Popa și sancționa
tă de N. Mihăileseu — a în
scris. Din nou o clipă de ghea
ță în tribune (pînă cînd spec
tatorii s-au dumirit că golul 
oonstănțenilor a fost anulat) 
și din nou a început munca 
de Sisif a recruților lui Titi 
Teașcă. Universitatea s-a in
stalat cu autoritate în terenul 
oonstănțean. Dar „digul" din 
fața porții lui Ștefănescu re
zista. Pînă în min. 77 cînd 
s-a produs o breșă: centrarea 
lui Crețu, intercalat în atac, a 
fost reluată magistral de 
Oprea, cu capul, în gol: 2—1. 
Golul victoriei! Atacurile stu
denților au continuat cu a- 
ceeași frecvență (pregătirea fi
zică a clujenilor este un ca
pitol forte la ora actuală), sco
rul era cît pe aci să fie majo
rat, dar centrarea lui Barbu, 
reluată de Adam cu capul spre 
poartă a fost deviată, în ulti
ma fracțiune de secundă 
Ștefănescu, în corner.

Se cuvine a sublinia că în 
decursul partidei studenții au

„U” CLUJ — FARUL 2—1 (1—0)
CLUJ, 21 (prin telefon). Sta

dionul orășenesc, 10 000 specta
tori, timp frumos.

Arbitrul Nlcolae Mihăileseu 
(București) ★★★★★ bine 
ajutat la tușă de Cornel Popa 
șl Mircea Sadoveanu. Au în
scris : Oprea (min. 36 șl 77), 
respectiv lancu (min. 49).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 7 — Crețu 8, Pexa 7, 
Anca 8, Cîmpeanu 8, Angeles- 

' cu 7, Oprea 7, Lică 7, Muste- 
țea 7, Adam 7, Coman 7 (din 
min. 75 Barbu).

FARUL : Ștefănescu 8 — An
tonescu 8, TÎIvescu 7, Mareș 
6, Dumbravă 6, Manolache 7, 
Koszka 4, sasu 4, Tufan 8, 
lancu 4, Kallo 4 (din min. 46 
Ologu 7).

LA BACĂU,

de

SPECTACOL NOI, FOTBAL NUL, ffiZULTAT NUL

DINAMO BACAU — F. C.
ARGEȘ 3—0 (0—0)

BACAU 21 (prin telefon). 
Stadion : „23 August", timp : 
frumos, peste 8 000 de specta
tori. au marcat : Ene II (min. 
51 — din penalti), Dembrovschi 
(min. 68) și Ene Daniel (min. 
88).

DINAMO BACAU : Ghlță 
(fără notă) — Kiss 8, Nunweil- 
ler IV 10, Vătafu 8, Maghiar 8, 
Duțan o, comănescu 8, Ene 
Daniel 8, Dembrovschi 7, Ru
giubei 7, Ene II 7.

F. C. ARGEȘ : Coman 8 — 
Păciuîete 6, Barbu 8, IHe Ste- 
lian 7. Vulpeanu 6, loniță 6, 
Olteanu 6, r»idu 7, Kraus 6 
(Țurcan), Dobrin 6, Jercan 6.

A arbitrat Al. Toth ★★★> 
ajutat de S. Batkos și Z. Szl» 
laghi (toți din Oradea).

Matache reține cu sigu
ranță o minge spre care 
privesc alți patru jucă
tori de la Progresul: 
Ad. Constantinescu, Pe- 
teanu, Neacșu și Măn- 

doiu
Foto: V. BAGEAO

ÎN CREȘTERE
de conducătorul jocului. în 
min. 31 la un contraatac al 
mureșenilor, Dodu scapă sin
gur pe partea dreaptă, cen
trează pe jos din apropierea 
colțului terenului dînd posi
bilitate lui Siko să-și creeze 
un culoar liber prin apărarea 
gazdelor, (răgind plasat la 
colțul sting și 1—1. Gazdele 
preiau conducerea în min. 44 
oînd Nai din a tras la poartă. 
Bai a boxat mingea în picio
rul lui Libardi care a înscris 
nestingherit în colțul de jos 
al porții. Cu aceasta a luat 
sfîrșit prima repriză. în par
tea a doua a jocului deși pu
blicul spera într-un joc de 
calitate, au fost nevoiți să se 
mulțumească pînă la sfîrșit 
doar cu cîteva sclipiri de fot
bal. Acestea s-au petrecut în 
mân. 65 cînd Raksi, scăpat 
singur numai cu Zamfir în 
față, a tras d.in apropiere pe 
lîngă bară și în min. 80, cînd 
Peronescu a făcut o cursă 
spectaculoasă, a centrat în 
careul mic lui O. Popescu, 
aflat liber și în poziție idea
lă, dar mingea expediată 
capul lovește bara.

Am mai putea scoate 
lief o ocazie bună de 
scrie a lui Mureșan II 
șut puternic expediat pe 
de Talpai reținut cu dificul
tate de Bai (mân. 67).
S. BALOI, coresp. principal

cu

în 
a 
Și

re- 
în- 
un 
jos

Istoria, banala istorie a 
„uverturii" cuplajului inter- 
bucureștean de ieri, o vom re
lua din min. 90. De la fluierul 
final al arbitrului Petrea, Un 
fluierat scurt, care a avut un 
ECOU puternic, spontan, în 
tribune. Au fluierat spectato
rii. Nu ne-am mirat. Dimpo
trivă...

Oamenii au venit să vadă 
un joc între două echipe care, 
acum câțiva ani, (pe vremea 
lui Ozon, Macri, Georgescu, 
Banciu, Știrbei etc.) îți în- 
oleșta inima, un joc întot
deauna „deschis", în care ceia 
două protagoniste se.autodepă- 
șeau pentru a face fotbal, pen- 
tru a face spectacol, pentru a 
obține (oare ce poate fi mai 
firesc?) victoria... între cli
șeele amintirilor și ceea ce am 
văzut ieri pe stadionul „23 
August" la joicul Progresul — 
Rapid este distanța dintre 
AUTENTIC ȘI IMITAȚIE (sau 
fals), DINTRE ADEVAR ST 
PARODIE...

Parodie. Termenul nu este 
de loc exagerat. N-am remar
cat pe stadion nici un specta
tor legat la ochi. Toți au pri
vit, Și au văzut autul lui Grea
vu, din min. 53, aruncat tot în 
aut... Este o culme: să arunci 
CU MÎINILE din afara tere
nului tot în afara lui... Au fost 
și PASE de la Matache la 
Răducanu și reciproc (min. 85) 
N-am numărat de cîte ori 
bătut Matache ceea ce 
rugby se cheamă „tușă lun
gă", amintindu-ne măiestria 
unui Penciu sau a unui Van- 
nier... Și au mai fost destule. 
Suite de pase la adversar, 53

î“
PROGRESUL — RAPID 0—0
Stadion „23 August", timp 

frumos, spectatori : aproxima
tiv 35 000.

PROGRESUL : Matache 8 — 
Neacșu 5, Măndolu 6, Peteanu
6, Ad. Constantinescu 5, Șoan- 
gher 5, Grama 6, Oaidă 5, Ma
teianu 7, Georgescu 6, Matei 7.

RAPID : Răducanu (fără no
tă) — Costea 5, Motroc 7, Lu- 
pescu 7, Greavu 6, Dinu 5, Du
mitru 8, Năsturescu 6 (min. 76 
Neagu), Dumitriu II 7, Ionescu
7, Codreanu 6.

A arbitrat Constantin 
(București) 
de N. Petriceanu șt C. 
saride.

Petrea 
ajutat 

Mânu-

de lovituri libere 
arbitrul Petrea a 
cu excepția unui 
min. 10, la o „șecerare" clasi
că a lui Ionescu „la 8—9 metri 
de Matache), au fost și șutu
rile la poartă cu direcția... 
Nord—Nord Est ale lui Neac- 
șu, au fost șl ming.j aruncate 
dezinvolt în tribune...

Au mai fost, să fim drepți, 
și cîteva MIȘCĂRI, poate 
șase, șapte, care ne-au amin
tit că, nu de mult, aceleași 
echipe, aceiași jucători, au fost 
în stare să facă partide entu- 
ziasman.te, de pildă cu Steaua 
(Rapid în campionat, Progre
sul în Cupă), arătîndu-ne ade-

(pentru că 
fluierat tot, 
penalti, în

TABELA DE MARCAJ
STEAGUL ROȘU — U.T.A. 0—0 

21 (prin telefon).
Tineretuuli, 6 000 ' 
Timp frumos. Ar- .

Brașov,
Stadionul 
spectatori. _ 
bitru Nicolae Rainea — Bîrlad :
★★★★

STEAGUL ROȘU:
— Ivăncescu 4, Jenei
5, Rusu 6, Pescarii 6, 
Niculae 6, Necula 5, 
Sellmesi 4, (Gyorfl
— 5).

U.T.A. : Gornea 9 — 
Bacos 7, Lereter 8, Csako 7, 
Petescu 8, Mețcas 7, șchiopu
6, Moț 7, Axente 8, Dumitres
cu 6.

Papuc 9 
5, Alecu 
Kadar 6,
Gane 5. 
min. 46

Birău 7,

au utilizat baloane înalte res
pinse cu destulă ușurință de 
masiva apărare oaspe. Dar 
nu numai atît. De nenumărate 
ori prin respingerea acestor 
atacuri brașovene au fost ini
țiate contraatacuri ale texti- 
îiștilor, care au pus în mare 
încurcătură apărarea localni
cilor* și în mare pericol poar
ta lui Papuc. Intervențiile o- 
oortune ale acestuia au făcut 
ca scorul să rămînă alb pînă 
la urmă. Este drept că re
zultatul de egalitate nedrep
tățește echipa brașoveană care 
a muncit enorm pentru cele 
două puncte. Ei au avut oca-

zii ,,i 
o bară 
ultimul 
flat pe 
capul, 
gata făcut. Greșelile 
însă, și de care numai ei sin
guri se fac vinovați, au atîr- 
nat în balanță astfel îneît 
pînă la urmă, brașovenii au 
fost obligați să se mulțumeas
că cu un meci egal.

Cît privește formația tex' 
tilistă aceasta a acumulat un 
punct prețios. Contraatacu-. 
rile periculoase ca și cele 
8—10 minute de derută crea
tă în apărarea brașoveană 
spre sfîrșitul reprizei secun
de au arătat că formația din 
Arad dispune de jucători va
loroși. Ne gîndim la Șchiopu 
și Dumitrescu, la Moț și la 
Axente — ca să nu vorbim 
de impetuosul Petescu, infil
trat mereu în linia de atac. 
Rezultatul jocului ar fi putut 
să fie favorabil arădenilor da
că ei ar fi fructificat măcar 
una din ocazii, dintre care cea 
mai mare a fost aceea a lui 
Moț, în min. 39, cînd — sin
gur cu Papuc — a tras în 
portar.

,cu carul", printre care 
în min. 67 și una în 
minut cînd Csako, a- 
linia porții, a scos cu 
prin plonjon, un gol 

comise

C. GRUIA coiesp prine'ipal

Petrolul a confirmat astăzi 
buna sa comportare și rezul
tatele favorabile înregistrate 
în ultimele meciuri de cam
pionat obținînd o nouă victo
rie asupra unui adversar (U- 
niversitatea Craiova) care, în 
pofida așteptărilor publicului 
local, s-a dovedit a fi destul 
de incomod.

După cum s-a văzut din joc 
craiovenii n-au venit la Plo
iești în postura de victime si
gure și, cu toate că n-au ono
rat ofensiva, s-au apărat, în 
schimb, cu o mare îndîrjire 
pentru a menține un scor alb 
și a adăuga, astfel, un punct 
prețios zestrei sale din clasa
ment.

Accentul pus de oaspeți pe 
apărare a permis petroliștilor 
să domine insistent în cea mai 
mare parte a timpului de joc. 
îndeosebi în primele 45 mi
nute, cînd ploieștenii au bene
ficiat și de ajutorul, tontului, 
s-a jucat aproape într-un sin
gur sens : spre poarta exce
lent apărată de Pilcă. Dacă, 
totuși, în această perioadă Pe
trolul nu a înscris, explicația 
constă în faptul că înaintașii 
săi n-au știut să se descurce 
în fața unei apărări aglomera
te, în care Mincă, Marin Mar
cel, Deselnicu și ceilalți au 
luptat cu înverșunare formînd 
un zid greu de trecut. Iar în 
situațiile cînd nici acesta n-a 
mai rezistat, intervențiile sa
lutare ale lui Pilea și chiar 
barele porții apărată de el 
i-au salvat pe oaspeți. Astfel, 
încă în min. 5 s-ar fi putut

■ > , «1 ii 2 w?

vârâtele potente (flagrant ne
folosite) ale celor două pro
tagoniste. Am văzut, în min 
14, o pătrundere excelentă a 
luj Mateianu, terminată cu un 
șut peste... Am admirat (min. 
30) o cursă a lui Dumitriu în 
care patru adversari au fost 
„semănați" pe loc, dar rapi- 
distul a alunecat Ia o schim
bare de direcție; am văzut in
filtrarea lui Năsturescu (min 
55) terminată cu un șut în . 
spatele porții; am admirat 
blocajul lui Matache (m.in. 80) 
la picioarele lui Neagu; am 
apreciat excelenta pasă a lui 
Ionescu adresată în min. 86 
lui Dumitriu și l-am văzut pe 
Niki așteptând (ce-o fi aștep
tat oare?) 
eficace.

Au fost 
„de , ochii 
n-a, fost păcălită. Și la sfîrși
tul jocului și-a vărsat nădu
ful. Iar cele două echipe 
mai pierdut cîteva mii 
adepți...

în încheierea acestor 
duri, consemnăm 
stanța atenuantă" a Progresu
lui: a jucat 7 meciuri în ulti
mele 20 de zile. Rapidul însă 
n-are nici o scuză Are nu
mai... explicații.

cu două săptămîni în ur- 
tribunele stadionului n-au 
fost pline. Păcat ! Specta- 
absenti azi de pe stadion

și apoi

deci și 
lumii".

șutind in-

cîteva faze 
Dar lumea

au 
de

rîn-
„circum-

Marius POPESCU

După înfrângerea suferită 
de dinamoviști pe teren pro
priu 
mă. 
mai 
tarii
au avut ce regreta. Pentru că 
cei prezenți au asistat la o în- 
tilnire pasionantă, cu multe faze 
de gol. din care localnicii au 
fructificat numai trei. Din pri
mele 45 de minute ale intîlnirii, 
35 au aparținut dinamoviștilor. 
în această perioadă toate due
lurile dintre Dobrin și Duțan 
au fost cîștigate de băcăuan, 
viu aplaudat de cei peste 8 000 
de spectatori.

Și în partea a doua a întilni- 
rii cei care au inițiativa sînt 
gazdele. Ele leagă jocul destul 
de bine, își creează faze de gol, 
dar înaintașii ratează pueril, 
..campionii" în materie fiind 
Rugiubei și Dembrovschi

Pînă la înscrierea primului 
gol. liderii campionatului r.-au 
întreprins acțiuni periculoase, 
lăsîn.d impresia evidentă că ar 
bmecuvînta un rezultat de ega-

TRECE PRIN ZID
PETROLUL — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 1—0 (0—0)

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadionul Petrolul, specta
tori : 11 000. Timp frumos, dar 
cu vînt puternic în prima re
priză. Starea terenului : foar
te bună. A marcat Dridea, în 
min. 56. Arbitrul : C. Niculescu 
(București) ajutat
la tușă de Mircea Bică și Du
mitru Ghețu, ambii din Bucu
rești.

PETROLUL : M. Ionescu 8 — 
Alexiu 6, N. Ionescu 7, Pal 7, 
Mocanu 8, Dincuță 6, Iuhasz 6, 
Badea 6, Dridea 7, Grozea 8, 
Oprișan 6.

UNIVERSITATEA CRAIO- 
VA : — Pilcă 9 — Mihăileseu 
6, Mincă 8, Marin Marcel 6, 
Deliu 6, Deselnicu 7, Ivan 6, 
Martinovici 5. Marian Popescu 
5, (din min. 68 Strîmbeanu 6), 
Oblemenco 6, Niță 7.

produce deschiderea scorului, 
dar la un șut al lui Dincuță 
mingea s-a lovit de bară; ace
lași Dincuță a trimis din nou 
balonul în bară (de astă dată 
cu capul) la o lovitură liberă 
executată de către Grozea în 
min. 30. Cu numai un minut 
înainte, Grozea scăpase com
plet liber în careul craioveni- 
lor, dar Pilcă s-a aruncat cu
rajos la picioarele lui, si plasa 
a rămas nemișcată... în sfîrșit, 
în min. 36, o „bombă" a lui 
Grozea, de la aproximativ 25 
de metri, a fost scoasă mira 
culos în corner de aceiași Pil
că. în această repriză craio- 
venii au acționat foarte timid 
în atac, nepunînd în pericol 
buturile gazdelor.

■sa

După pauză, jocul devine 
ceva mai echilibrat. Ploieș
tenii insistă mai puțin dînd 
posibilitate oaspeților să iasă 
la atac, dar acțiunile lor ofen
sive rămîn fără rezultat, de
oarece Oblemenco încearcă 
rezolvări de unul singur, prin 
șuturi de la distanță, ee-i 
drept puternice, dar impreci
se. Ploieștenii revin după vreo 
10 minute la jocul lor ofensiv 
din prima repriză și reușesc 
să înscrie unicul gol al parti
dei. în min. 56 Badea dă o 
pasă spre Dridea, Marin Mar
cel luftează și înaintașul pe
trolist împinge mingea în gol. 
de la cîțiva metri, făcînd inu
til saltul portarului craiovean. 
în continuare, petroliștii au 
noi ocazii de a marca pe care 
le ratează. Astfel, în min. 67 
Oprișan a centrat spre careul 
mic și Dridea venit din urmă, 
ca un bolid, a reluat peste 
poartă de la numai cîțiva me
tri. în minutele 84 și 86 Marin 
Marcel și Mincă reușesc să 
lămurească două situații criti
ce pentru echipa lor.

După fizionomia jocului vic
toria Petrolului este absolut 
meritată, deși ea a fost obți
nută la numai un punct dife
rență. Jocul, fără să fi fost de 
cea mai bună calitate, a plă
cut celor prezenți pentru în
verșunarea cu care Petrolul a 
luptat ca să învingă, pentru 
dîrzenia cu care Universitatea 
Craiova a căutat să smulgă 
egalitatea.

C. FIRANESCU

mai avut alte mari ocazii] 
Lică în min. 2, 6 și 11; Ange- 
lescu în min. 33; Adam în 
min. 39 și 69 și Oprea în min. 
69, cînd a șutat în bara ex
terioară.

Constănțenii au deziluzionat. 
„Internaționalii11 lancu, Kosz
ka, Kallo și Sasu, — forța de 
șoc a echipei — au fost de ne
recunoscut. Pe bună dreptate 
era supărat pe cei patru, după 
meci, antrenorul Vintilă Măr- 
dărescu, a cărei declarație su
gestivă la adresa lor, sună 
astfel: „Au fugit de joc. Golul 
lui lancu a fost doar o întîm- 
plare norocoasă".

V. MOREA-coresp. principal

LA BACĂU...
litațe. Dar,, la 0—1 șj, mai ales 
dună primirea celui de al doilea 
gol, argeșenii ies Ia atac — „no
blețea obligă" — dar nu pot 
străpunge apărarea băcăuană, 
în care Lică Nunweiller nu 
lasă să treacă nimic.

Victoria dinamoviștilor este 
pe deplin meritată. Ej au prac
ticat un joc alert, cu pase în 
adîncime. punând de multe ori 
in pericol poarta lui Coman. și . 
s-au reabilitat (oarecum) în 
fața spectatorilor băcăuani care, 
la sfîrșitul partidei, au aprins 
torte și i-au aplaudat îndelung 
pe învingători.

Cîteva faze importante : nu 
trec decât două minute și Ru- 
giubei. pătruns in careu, luf- 
tează de la 10 metri. Peste 4 
minute. Ene Daniel trage peste 
poarta goală de la cîțiva metri, 
în min. 11. Dembrovschi expe
diază un șut pe poartă. Coman 
nu reține și Ene Daniel, de Ia 
numai 2 metri, trage peste 
bară. Cea mai mare ocazie se 
ratează în minutul 36. cînd Ru- 
giubei. ajuns în careu, cade 
singur.

în min. 51, Kiss se avîntă pe 
extremă ca un adevărat înain
taș, și din marginea careului, tri
mite în fața porții. Ilie Stellan 
face henț. jocul continuă și Ene 
II trimite în plasă. Arbitrul nu 
acordă gol și dictează penalti. 
transformat tot de Ene II. In 
min. 68. Rugiubei trimite o 
minge impecabilă lui Dembrov- 
schî care pătrunde in careu și 
înscrie, pe sub Coman. Cel 
de-al treilea gol este marcat de 
Ene Daniel cu concursul lui Ru
giubei și Duțan. Acesta din ur
mă. după ce l-a driblat șl pe 
Coman. i-a nasat-o lui Ene Da
niel care a introdu?-o in plasă.

II.IE IANCU — coresp. prine.• ■ . '2 Mp.

Cupa F.R.F. 
pentru echipele 

de tineret
REZULTATE TEHNICE

Progresul — Rapid 0—2 
Steaua — Dinamo Buc. 4—1 
Steagul roșu — U.T.A. 3—2 
Din. Bacău — F. C. Argeș

4—0 
„U« Cluj — Farul 1—2
Petrolul — ,.U“ Craiova 1—1 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 (1—0)

CLASAMENTUL

1. Farul
2. Rapid
3. Dinamo Bacău
4. A.S.A. Tg. M.
5. Steaua
6. Jiul

7. Petrolul
8. U.T.A.
9. F. C. Argeș 

*“ „U” Craiova
11. Progresul
12. Dlnamo Buc.

13. Steagul roșu 
14. „U“ Cluj

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

(4—0) 
(1-2) 
(1-1)

10.

o 
o
1 
î
2
3
3
2
2
2
4
1
3
2

1
3
2
2
1
2
2
3
2
4
2
3
3
5

9— 5
15—13 
19—10
6— 7

13— 8
9— 9
6— 6 

13—11
6— 6
8—* 9
2— 4 

12—12
8—14
3— 15

10 
io
9
9
8
1
7
6
0
6
«
5
5
2

PRONOSPORT
(Etapa din 21 aprilie

1. Steaua — Din. Buc.
2. Progresul — Rapid 
“ „U“ Cluj — Farul

Din. Bacău — F.C. Argeș 
Jiul — A.S.A. Tg. M.
Steagul r. — U.T.A. 
Petrolul — „U“ Craiova
C ” " .-X h T-,
Chimia R.V. — Ceahlăul 1 

2
X

C.F.R. Tim. 1

1968)

2 X
X 1 
1 X 
1 X 
1 X

X 1
1 1

C.F.R. Pașcftni — Pol. GI. 1 X
....... ....................... 1

1
2
2

1 X

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. A S. Cugir — Vagonul

11. Pollt. Tim. — Crișul
12. C.F.R. Arad 7.". ’
13. Met. Huned. •— Gaz m. ___

Coloana a Ii-a : pentru premiile 
suplimentarea



DE EA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
C, COMARNISCHI transmite din Lyon: ION OCHSENFELD transmite

a

Echipa masculină a Suediei 
din non campioană europeană 
la tenis de masă

din Donaueschingen:

Echipa Ungariei pe locul I

in „Cupa Dunării" la haltere

[FOTBAL PE GLOB

Astăzi încep probele individuale

Poate că în campionatele in
ternaționale din ultimii 10 ani 
nu s-au înregistrat încă sur
prize de proporțiile celor 
consemnate sîmbătă noapte 
la „Palais des Sports". Cele 
mai autorizate pretendente la 
titlurile continentale, echipele 
care întruneau sufragiile a- 
proape 
tativele 
rit 
șecuri
R.F. a Germaniei și 3—5 cu 
Suedia). Dacă la băieți se în
trezăreau unele posibilități și 
trio-ului suedez Johansson, 
Alser, Persson, la fete, în 
schimb, toate- pronosticurile se 
îndreptau spre Zoia Rudnova 
și Svetlana Grinberg. For
mația R.F. a Germaniei era 
considerată doar ca o meritu
oasă finalistă. Nimic mai mult. 
Totuși, calculele hîrtiei au 
fost - -răsturnate. în primul 
..... . a acționat
crispat, greșind minge după 
minge. Parcă paralizată, pri
ma jucătoare sovietică, apre
ciată ca una dintre cele mai 
puternice din Europa, a acțio
nat uniform, numai cu atacuri 
în forță, dintr-o bucată, și n-a 
reușit nimic. De partea cealal
tă, Edith Bucholz, calmă, per
fect lucidă și inspirată, a diri
jat bine mingile în apărare și 
a atacat cu multă îndrăzneală. 
Rudnova, marea favorită, fiind 
învinsă, echipa sovietică a 
suferit, pur și simplu, un șoc, 
ceea ce a dus la timorarea 
Svetlanei Grinberg, intrată în 
concurs ca și sufocată de emo
ție și dezorientată în partida 
cu Agnes Simon. Aceasta din 
urmă a condus de la cap la 
cap," nelăsînd nici o speranță 
adversarei. Ea s-a impus prin 
lovituri ofensive, bine țintite. 
Partida de dublu s-a disputat 
sub impresia celor petrecute 
la „simpluri" și, ca atare, ju
cătoarele sovietice nu au pu
tut reface handicapul psiholo
gic. Aceasta este de fapt, în 
cîteva cuvinte, istoria finalei 
feminine la echipe, jucată în 
cea de a Vl-a ediție a „euro
penelor" de tenis de masă.

La băieți, eroul întâlnirii de
cisive pentru titlul de campi
oană a continentului nostru 
(terminată după miezul nopții) 
a fost Hans Alser, autor a 3 
victorii, completate cu 2 ale 
lui Kjell Johansson. Alser a 
impresionat prin inteligența 
cu care a jucat, iar colegul 
său Johansson — cu care de
ține titlul mondial la dublu — 
prin regularitate și forța lovi
turilor. Suedia ciștigă astfel 
pentru a 3-a oară consecutiv 
titlul de campioană a Europei, 
iar formațiile sovietice (fete și 
băieți) au reeditat situația de 
acum doi ani, de la Londra i

unanime, reprezen-
U.R.S.S., au sufe- 

în finalele pe echipe e- 
nescontate (0—3 cu

meci, Rudnova

prezente în ambele finale, ele 
n-au cîștigat nici una.

Dintre celelalte participante, 
de mare viitor se anunță tâ
năra și redutabila formație fe
minină a Cehoslovaciei — Lu- 
zova, Vostova, Karlikova. Ar 
mai fi de menționat ascensiu
nea echipei masculine a Un
gariei, ca și „căderea" în cla
sament a Cehoslovaciei și 
R.F.G., tot la băieți. Desigur, 
nici comportarea sportivilor 
noștri n-a satisfăcut, maniera 
lor de joc — mai ales a lui 
Giurgiucă — lăsînd de dorit. 
Păcat, și pentru el și pentru 
echipă. în ceea ce privește fe
tele, situația o considerăm și 
mai clară. Este de-a dreptul 
imposibil ca într-o competiție 
unde formula de disputare 
permite folosirea chiar și a 
4 jucătoare să poți face față 
doar cu una singură 1 Subli
niez — jucătoare, nu persoa
nă fizică. Cu toate străduin
țele ei, Maria Alexandru nu 
a putut juca și pentru cele
lalte, adică Eleonora Mihalca 
și Viorica Ivan (ultima, ce-i 
drept, prezentând circumstan
țele lipsei de experiență). Să 
sperăm că ziua de pauză de 
duminică a folosit într-o oare
care măsură jucătorilor ro
mâni, care ar putea să abor
deze cu șanse mai bune pro
bele individuale, care încep 
luni, deși vor avea de susți
nut și aici meciuri dificile.

Revenind la finala echipelor 
masculine să notăm rezulta
tele înregistrate în partida 
SUEDIA — U.R.S.S. 5—3: 
Persson — Amelin 1—2 (—19, 
19, —18), Johansson — Sarko- 
jan 2—0 (14, 10), Alser — Go- 
moskov 2—0 (15, 11), Johansson
— Amelin 0—2 (—17, —16),
Persson — Gomoskov 0—2 
(—16, —17), Alser — Sarkojan 
2—1 (—15, 15, 17), Johansson
— Gomoskov 2—0 (13, 17), Al
ser — Amelin 2—0 (11, 14).

★
Sîmbătă a avut loc, la Lyon, 

o nouă ședință a Comitetului 
Uniunii europene de tenis de 
masă. Cu acest prilej au fost 
hotărîte datele etapelor de dis
putare ale „Ligii europene", 
competiție aflată la a Il-a e- 
diție. Vor participa U.R.S.S. 
(cîștigătoarea primei ediții), 
Cehoslovacia, Anglia, Ungaria, 
R.F.G. și — pentru prima 
oară — România și Suedia. 
Sînt probabile participările O- 
landei și Austriei. Prima etapă
— la 29 sept., a.c., ultima — la 
16 aprilie 1969. De asemenea, 
a fost stabilit calendarul fede
rațiilor de specialitate, care 
vor organiza C.E. în următorii 
10 ani : 1970 — Moscova, 1972
— Olanda, 1974 — Iugoslavia, 
1976 — R.D.G. și 1978 — Un
garia.

• Două noi recorduri ale României (autori M. Cristea și Gh. Mincu) 
© In Clasamentul ge echipe, România pe locul VI!
• In 1969 „Cupa Dunării" la I

După succesul repurtat de 
Fiți Balaș la categoria ușoa
ră, în cursul zilei de sîmbătă 
au urmat dispute dîrze la ca
tegoriile semimijlocie, mijlo
cie și semigrea. Din păcate, 
sportivii noștri nu s-au numă
rat printre cei care au luptat 
pentru primele locuri. Tînărul 
Ion Schmidt a ocupat doar lo
cul șase la cat. semimijlocie, 
iar S. Herghelegiu s-a clasat 
al cincilea la „semigrea". M. 
Cristea a evoluat destul de 
bine la cat. mijlocie (cu rezul
tatul de 417,5 kg la cele trei 
stiluri el a stabilit un nou re
cord republican) și cu puțin 
noroc ar fi putut urca pe po
dium, dar a fost ceva mai 
greu decît concurentul bulgar 
cu care a fost la egalitate. 
-Dintre ceilalți participant, 
menționăm victoriile clare rea
lizate de campionul olimpic 
Zdrazila, de campionul mon
dial Geza Toth precum și de 
cunoscutul halterofil maghiar 
Karoly Bakos. Iată de altfel 
rezultatele tehnice înregistra
te sîmbătă : cat. semimijlocie: 
K. Bakos (Ungaria) 432,5 kg. 
M. Kolarik (Cehoslovacia) 
417,5 kg, A. Huser (R.F.G.) 400 
kg... I. Schmidt (România) 355 
kg; cat. mijlocie: H. Zdrazila 
(Cehoslovacia) 440 kg, R. As- 
chenbrenner (Austria) 430 kg, 
M. Valeev (Bulgaria) 417,5 kg, 
M. Cristea (România) 417,5 kg; 
cat. semigrea : Geza Toth (Un
garia) 462,5 kg, S. Pencev (Bul
garia) 457 kg, W. Muller 
(R.F.G.) 452,5 kg... F. Herghe
legiu (România) 420 kg.

Duminică, în fața unei asis
tențe record, venită mai ales 
să-l vadă la lucru pe tînărul 
de 17 ani R. Mang, marea spe
ranță a sportului halterelor 
din R.F. a Germaniei, s-au 
desfășurat întrecerile din ca
drul ultimei categorii, cea a 
„greilor". La cîntar, cel mai 
„solid" a fost reprezentantul 
nostru, Gh. Mincu (131 kg), 
urmat de bulgarul Atanasov 
(121 kg) și Mang (112 kg). La 
stilul împins, cel mai bun re
zultat l-a obținut bulgarul A-

București
tanasov (175 kg), iar pe locul 
doi — halterofilul român (170 
kg). Mang și cehoslovacul Lexa 
au obținut amîndoi 165 kg. 
Tînărul halterofil vest-german 
și-a dezvăluit adevăratele sale 
calități, la „smuls", ridicînd 
145 kg și trecînd astfel pe pri
mul loc în clasament (să a- 
mintim că în afară de con
curs, din a patra încercare, 
Mang a obținut la acest proce
deu 150,5 kg — nou record 
mondial de juniori). O luptă 
cu adevărat dramatică s-a des
fășurat la ultimul procedeu, 
„aruncat". Bulgarul Atanasov 
a fost la un pas de a ieși din 
concurs, reușind să ridice bara 
de 180 kg abia din ultima în
cercare. Realizînd aceeași per
formanță, Mang s-a clasat pe 
primul loc. Cehoslovacul Lexa 
obține un rezultat de 172,5 kg. 
Pentru a-1 fi depășit pe aces
ta, reprezentantul nostru ar fi 
trebuit să obțină la ultimul 
procedeu 180 kg. încercările 
lui Mincu la 170 și 175 kg au 
fost reușite, dar la 180 kg el 
a ratat toate cele trei încercări, 
situîndu-se pe locul IV la a- 
ceastă categorie. Iată clasa
mentul final: R. Mang (R.F.G.) 
490 kg, T. Atanasov (Bulgaria) 
480 kg, O. Lexa (Cehoslovacia) 
472,5 kg, Gh. Mincu (Româ
nia) 470 kg (170, 125, 175).

Astfel, prima manșă a celei 
de a doua ediții a „Cupei Du
nării" la haltere s-a încheiat 
cu următorul clasament pe e- 
chipe : 1. Ungaria 38 p, 2. Ce
hoslovacia 34 p, 3. R.F. a Ger
maniei 32 p, 4. Bulgaria 29 p, 
5. Austria 25 p, 6. România 
24 p. 7. Iugoslavia 14 p.

La festivitatea de închidere 
desfășurată duminică la prînz 
în sala care a găzduit con
cursul, președintele Federației 
de atletică grea din R.F. a 
Germaniei, domnul Walter 
Lippold, a spus între altele: 
„Mulțumim gazdelor de la Do
naueschingen și sperăm sa ne 
vedem din nou cu toții anul 
viitor, la București, la a doua 
manșă a acestei tradiționale 
întreceri de haltere".

I
 Manchester United a învins 
cu 1—0 pe Sheffield United, 
în etapa de sîmbătă a campio-

I
I
I
I
I
I 
I

natului de fotbal al Angliei. 
Burnley a întreout cu 4—0 pe 
Stoke City. Alte rezultate mai 
importante: Everton — Chel
sea 2—1; Sunderland — Ar
senal 2—0; West Ham United 
— Liverpool 1—0; Wolver
hampton — Manchester City 
0—0.

Manchester United totali
zează acum 54 de puncte, fi
ind urmată în clasament de 
Leeds cu 53 puncte (un joc 
mai puțin) și Manchester City 
50 puncte.

I
I
I
I

După 21 de etape în cam
pionatul de fotbal al Austriei 
conduce echipa Rapid Viena 
cu 35 de puncte, urmată de 
Austria Viena — 32 puncte, 
Wacker Innsbruck 30 puncte, 
Sport Club 25 puncte, AK 
Graz 22 puncte etc. Rezultate 
din etapa a 21-a: Vienna — 
Austria Viena 3—1; Rapid 
Viena — AK Graz 3—1; Wa
cker — ASK Linz 1—1; Aus
tria Klagenfurt — Admira E- 
nergia 3—1.

A continuat campionatul de 
fotbal al R.F. a Germaniei. 
Iată cîteva din principalele 
rezultate înregistrate: F.C. 
Koln — Eintracht Frankfurt 
5—1; 1860 Miinchen — Karls
ruhe 3—0; Stuttgart VFB — 

I Bayern Miinchen 3—0; Schal- 
I ke 04 — Borussia Dortmund 
I 1—0; F.C. Numberg — MSV 
I Duisburg 4—1,

în clasament conduce F.C.
. ur- 

■ mată de Borussia Moenchen-

I
I
I
I
I Nurnberg cu 41 puncte,

• @

Popicarii români învingători
$

și la Miinchen
Duminică Ia Miinchen a 

avut loc întîlnirea interna
țională de popice dintre se

Turneul preolimpic

lecționatele București și Ba- 
variei. Atît la băieți, cît și 
la fete, sportivii români au 
ieșit învingători : 5 303 p.d. — 
5 Î87 (B) și 2 533 p.d. — 2 318 
p.d. (F.).

de lupte din Bulgaria 9i

Cursa ciclistâ
FLECHE VALONNE**

Fază din meciul Rapid — G.A.K., programat sîmbătă în cam
pionatul de fotbal austriac

gladbach cu 37 puncte și Wer- 
den Bremen cu 36 puncte.

într-un meci restanță din 
campionatul unional de fotbal, 
Torpedo Moscova a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) pe Nef- 
tianik Baku.

în clasament, după patru 
etape, pe primul loc se află 
formația Torpedo Moscova cu 
6 puncte, urmată de Neftianik 
Baku și Dinamo Kiev cu cîte 
5 puncte.

I---------------------
i ION ȚIRIAC 
IDOUĂ VICTORII 
I
I
I

într-un meci de fotbal con
tând pentru eliminatoriile tur
neului olimpic de fotbal la 
Lagos, Nigeria a învins cu 
scorul de 3—1 echipa Etiopiei.

A CUCERIT
LA PALERMO

în meciul de tenis România —
U.R.S.S. (tineret)

Victorie la băieți
cu 3-2

I
i

PALERMO, 21 (prin tele
fon). Duminică la prînz s-au 
încheiat aici întrecerile de 
tenis la care au participat 
renumiți jucători din Austra
lia, America de Nord și Eu
ropa. Specialiștii care au ur
mărit dîrzele dispute ale ju
cătorilor au fost unanimi în 
aprecierea că performanța 
cea mai remarcabilă a fost 
realizată de românul Ion Ți-

Nou record european de natație

Cursa clclistă „Fleche Valonne", 
disputată ieri pe ruta Llăge — 
Charleroi (222 km), a rost clștlga- 
tă la sprint de rutierul belgian 
Kik Van Looy, care a sosit cu 
un avans de 250 m în fața pluto
nului, împreună cu francezul 
Samyn.

Un alt record european a 
fost corectat în cadrul compe
tiției internaționale de natație 
pentru trofeul celor 6 națiuni, 
care se dispută la Stockholm, 
tn proba de ștafetă 4x100 m 
mixt, echipa feminină a Olan-

dei (în foto) a fost cronometra
tă în 4:35,5. Echipa a avut în 
componență pe Kok, Butter, 
Eiemolt și Bos. De remarcat 
că Ada Kok a parcurs in a- 
ceastă ștafetă distanță de 100

m fluture in 1:04,7. (Sursa mas
culină de 100 m liber a reve
nit lui Mc Gregor (Anglia) în 
53,7. Bob Schoutsen (Olanda) 
a cîștigat proba de 200 m spa
te în 2:12,0.

O frumoasa victorie a floretiștilor noștri

România a Germaniei 9-7
Ei au avut 

serie de 
clasați pe 
europene

locul II la C.M. din

locurile ocupate de ro- 
Gh. Berceanu (52 kg) 
Alionescu (57 kg) II,

SEVLIEVO, 21 (prin tele
fon). Timp de trei zile aproa
pe 200 de luptători, din 14 
țări; și-au disputat întâietatea 
în cadrul „Memorialului Ko
tov și Petrov“ ce s-a desfă
șurat în localitate. Luptătorii 
români care au participat la 
întrecerile de greco-romane au 
ayut o comportare mai bună 
decît colegii lor de la li- 
Bere, patru dintre ei reușind 
să se claseze printre primii 
cinci pe categorii, 
de înfruntat o 
luptători valoroși, 
primele locuri la
și mondiale , ca de exemplu, 
I. Alionescu, care a făcut 
■meci egal cu Varga (Ungaria) 
-șL.Gh. Berceanu, care l-a în- 
vins la puncte pe Alker (Un
garia), 
1967.

Iată 
mâni: 
IV, I.
I. Gabor (70 kg) V, N. Neguț 
(87 kg) III. Cîștigătorii cate
goriilor : Kirov (Bulgaria), 
Varga (Ungaria), Gheorghiev 
(U.R.S.S.), Pohl (R.D.G), Za- 
rev (Bulgaria), Krumov (Bul
garia), Orlovs ki (Polonia), Do- 
nev (Bulgaria). Dintre spor
tivii români care s-au între
cut la libere doar doi s-au 
clasat pe locuri fruntașe: P. 
Poalelungi (locul IV la categ. 
70 kg) și Șt. Stîngu (locul IV 
la cat. grea). Cîștigătorii (în 
ordinea categoriilor) : Kauri 
(Iran), Batrikov (Bulgaria), 
Todorov (Bulgaria), Sereter 
(R. P. Mongolă), Iakupi (Iran), 
Kartev (Bulgaria), Mustafov 
(Bulgaria) și Guraliev (Bul
garia).

LUDWIGSHAFFEN, 21 (prin 
telefon). în localitate a avut 
loc un meci amical de floretă 
bărbați între reprezentativele 
României și Republicii Fede
rale a Germaniei. O sală arhi
plină a ținut să asiste la a- 
ceastă întîlnire și să aplaude, 
în final, o frumoasă și meri
tată victorie a floretiștilor 
noștri, oare au prezentat 
„4“-ul de la Montreal, cîștigă- 
tor al titlului de campioană 
mondială.

Inițial, victoria se părea că 
va surâde scrimerilor 
gazdă, care au condus 
3—1, 5—3, și 7—5. Abia 
manșa a 4-a, trăgătorii 
mâni au forțat victoria

țării 
cu 
în 

ro
pe

Georges Maudult
din nou învingător

Pe pîrtiile din apropierea 
vîrfuiui Mosses se desfășoară 
un concurs internațional de 
schi. Proba de slalom uriaș a 
revenit francezului Georges 
Mauduit cu timpul de 1:54,78/ 
100. (Pîrtia a măsurat 1 800 m, 
400 m diferență de nivel, 55 
porți). La feminin, pe un tra
seu în lungime de 1 400 m — 
350 — 43 porți, victoria a fost 
repurtată de Femande Bocho- 
tay (Elveția) în 1:37,12.

la un
de concludent:

care au și realizat-o 
scor destul 
9—7.

Cei mai activi floretiști din 
echipa României au fost 
Drîmbă și Tiu, care au obți
nut cîte 3 victorii. Falb, în- 
tr-o puternică revenire de for
mă, a realizat două victorii iar 
Mureșanu una. Din echipa 
R.F.G. s-a impus Welhmann, 
cu 3 victorii. Ceilalți trăgă
tori ai echipei au fost Teuer- 
kaupf (2), Brecht (1) și Wes
sel (i).

Turneul individual de la 
Bad Dilrkheim (150 de concu- 
renți) a fost cîștigat de Teuer- 
kaupf. Drîmbă a ocupat locul 
3, iar Falb locul 6.

„Cupa Martini"
Ia scrimă

La New York a început tra
diționala competiției interna- 
nală de scrimă pentru „Cupa 
Martini". Proba de floretă a 
revenit polon _zul ui Adam Li- 
chewski, care în finală l-a 
învins cu 5—0 și 5—1 pe a- 
mericanui Jeffrey Checkes. în 
semifinale, Lichewski îl elimi
nase cu 5—3, 4—5, 5—2 pe 
francezul Noel.

HEIDENHEIM, 21 (prin te
lefon). Peste 300 de scnmeri 
au luat startul în concursul 
internațional de spadă care a 
urmat întrecerilor pentru 
„Cupa campionilor europeni", 
în rîndul acestora s-au aflat 
și patru spadasini români, 
Ștefan Moldanschi, Iosif Se- 
peșiu și frații Alexandru si 
Nicolae Istrate.

Cel mai bine dintre ei s-a 
comportat Moldanschi. După 
ce a trecut, neînvins, de asal
turile din turul I din serii, 
apoi de cele din turul II, tră
gătorul român a intrat în eli
minări directe. în primul tur 
el l-a întîlnit pe cunoscutul 
spadasin din R.F.G., Gneier, 
de care a dispus cu 10—9. 
Apoi, în turul al doilea din 
eliminările directe, Moldan
schi a tras cu italianul Alba- 
nessi, pe care l-a întrecut cu 
10—6. în ultimul asalt din 
eliminări, concurentul nostru 
l-a avut adversar pe suedezul 
Larsson. După o luptă epui
zantă, desfășurată pînă la li
mita timpului regulamentat, 
Larsson a reuști să cîștige cr> 
10—9.

Sepeșiu a trecut de turul I 
din serii, iar în turul al II-lea 
a realizat, printre altele, o fru
moasă victorie la ungurul 
Kulcsar. El nu s-a putut, în-

să, califica avînd o situație 
slabă la tușe.

N. Istrate, cu o singură 
victorie în turul II din serii, 
avea să fie eliminat. La fel 
și Al. Istrate, care, după o 
comportare bună în turul I, 
n-a mai reuști să se... repete 
în continuare.

în finala probei s-au califi
cat spadasinii sovietici Kas- 
solko și Smoliakov, austria
cul Losert și elvețianul Strik- 
ker.

riac, prezent tn trei finale, 
din care a cîștigat două! Vic
toria la simplu masculin este 
comentată pe larg, Țiriac 
dispunind in patru seturi de 
unul din cei mal buni tenis- 
mani americani la această 
oră, Riessen. Să amintim că 
în semifinale jucătorul român 
îl întrecuse pe australianul 
Crealy (6—3, 6—4), iar Riessen 
pe Pietrangeli (6—2, 6—3). Fi
nala a oferit un joc deosebit 
de spectaculos, în care superio
ritatea lui Țiriac a fost evi
dentă. în setul al doilea ame
ricanul nu a putut face pur și 
simplu nimic, fiind nevoit să 
cedeze „la zero". Iată, de altfel, 
evoluția scorului în finala do 
simplu masculin: Țiriac — 
Riessen 8—6, 6—0, 1—6, 6—4. 
Cea de a doua victorie a tenis- 
manului român a fost realiza
tă la dublu mixt. Cuplul Țiriac 
— Gurlay a cîștigat finala de 
dublu mixt, întrecînd cu 8—6, 
6—4 perechea Cornejo — Ca
ceres. După cum se știe, Ți
riac și Năstase s-au calificat 
în finala de dublu masculin. 
După o luptă dramatică, pre
lungită de-a lungul a cinci se
turi, tenismanii români au fost 
nevoiți să cedeze ta fața ad
versarilor lor, Pietrangeli și 
Mulligan: 6—3, 3—6, 6—3, 3—6. 
1—6.

In cursul dimineții de marți, 
Țiriac și Năstase se îndreaptă 
cu avionul spre București, 
unde îi așteaptă la finele săp- 
tămînii un dificil meci oficial, 
confruntarea cu echipa Dane
marcei din cadrul „Cupei 
Davis".

PE SCURT
CV PRILEJUL unui concur» 

d« natație desfășurat într-un 
bazin acoperit din Moscova (25 
m), au fost înregistrate două 
performanțe valoroase. Astfel, 
Ilicev a parcurs 100 m liber în 
52,4, iar Belitz-Geiman a fost 
cronometrat pe 400 m liber în 
4:07,1.

ÎN APROPIERE de localita
tea Adenau s-a disputat com
petiția internațională de moto- 
ciclism pentru premiul „Nuer
burgring". Alergătorul englez 
Phil Read a cîștigat detașat 
trofeul pus în joc El a pilotat 
o motocicletă „Yamaha", des
fășurând o viteză de 136,400 
km la oră.

ÎN ZIUA A PATRA a tur
neului internațional de volei 
masculin de la Augsburg, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate: Italia — Turcia 3—1
(10—15, 15—6, 15—11, 15—12); 
Belgia — Finlanda 3—2 (15—9, 
9—15, 20—18, 9—15, 15—12);
Olanda—R.F. a Germaniei 3—0 
(15—10, 15—11, 15—8).

GALATI, 21 (prin tele
fon). Duminică, cea de a 
doua zi și ultima a în
tâlnirii de tenis dintre re
prezentativele 
ale României 
fost deschisă 
demonstrativ 
dău (R) și 
(U.R.S.S.) Deși a cîștigat 
primul set cu 6—3, jucă
torul nostru nu a reușit 
să se impună și în urmă 
toarele, pe care le-a pier
dut cu 3—6, 2—6.

După cum se știe în 
meciul masculin, care a 
constituit și o „repetiție" 
în vederea „Cupei Galea", 
România, ©onducea eu 
2—0 în fața reprezentati
vei U.R.S.S. In continuare, 
spectatorii aflați pe mo
derna bază de tenis din 
parcul orașului au putut 
aplauda o a trei victorie 
românească, cea a Lui Ion 
Sântei la Vladimir Korot
kov:, 6—2, 0—6, 9—7. Sân
tei a dat dovadă de multă 
mobilitate, a avut o viteză 
superioară în acțiuni, de- 
pășindu-și adversarul și 
sub aspect tactic (mai cu 
seamă în final). în schimb, 
Viorel Marcu nu a putut 
să-1 întreacă pe Anatoli 
Volkov, la care a pierdut 
cu 6—2, 3—6, 3—6. învin
gătorul și-a surprins ad
versarul la fileu și a fost 
mult mai energic în ac
țiuni. în sfîrșit, la capă
tul unui meci foarte spec
taculos, perechea Korot
kov, Volkov s-a impus cu 
6—4, 11—9, 6—4 (datorită 
omogenității) în fața cu
plului Sântei, Marcu. Ast
fel, echipa României în
vinge pe cea a U.R.S.S. cu 
scorul de 3—2.

Partida dintre repre
zentativele feminine s-a 
încheiat cu succesul cate
goric al formației sovie
tice, deși pe parcursul în
trecerilor româncele au ju
cat deseori de la egal la 
egal cu adversarele lor . 
U.R.S.S. — România 5—0: 
Rezultatele de duminică. 
E. Izopaitis — A. Cîrnaru 
1—6, 6—3, 8—6; O. Moro
zova —- A. Kun 7—5, 6—3; 
Morozova, Izopaitis—Kun, 
Cîrnaru 6—4, 7—5. De 
luni încep întrecerile din 
cadrul unui turneu indi
vidual

de tineret 
și U.R.S.S. a 
de un meci 
între Hărâ-

Kazakevici

t

S. CONSTANTINESCU 
coresp. principal

Th. Ghițescu a luat un start
hun la Bognor Regis

La Bognor Regis a început 
tradiționalul turneu internațio
nal masculin de șah. În prima 
rundă, reprezentantul Româ
niei, Th. Ghițescu, a cîștigat 
în fața lui Boyd. Alte rezul
tate mai importante: Karakla- 
jici (Iugoslavia) — Collier (An. 
glia) 1—0; Doda (Polonia) — 
Burton (Anglia) 1—0; Cock 
(Anglia) a întrerupt cu Kurica 
(Iugoslavia); Veauce (Anglia) 
— Brown (S.U.A.) 1—0.

UN ALT ATLET A ALERGAT 100 m IN 10 SECUNDE!
Charlie Greene, al 8-lea corecordman mondial

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— Sprinterul negru Charlie 
Greene (S.U.A.) a egalat re
cordul mondial în proba de 
100 m plat în cadrul concursu
lui atletic disputat în aer li
ber la Lawrence (Kansas). El 
a parcurs distanța în 10 sec. 
Greene este al optulea atlet 
din lume care reușește să 
parcurgă — oficial — această 
distanță în 10 sec. După cursă, 
el a declarat că nu a forțat în 
prima parte a probei. „Dacă 
forțam, a continuat el, poate 
corectam recordul mondial. 
Intenționez să evoluez la ade-

vărata mea valoare la J.O., 
unde sper să cîștig două me
dalii de aur".

în cadrul aceluiași concurs, 
Ralph Boston a obținut ia 
„lungime" 8,15 m iar Randy 
Matson a aruncat greutatea la 
20,70 m. Jim Ryun a cîștigat 
proba de 1 500 m plat în 3:44,8.

★
Două performanțe valoroa

se au fost înregistrate în 
concursul internațional ' femi
nin de atletism desfășurat la 
Ciudad de Mexico. Atleta 
Leisel Westerman (R.F.G.) a 
aruncat discul la 57,69 m, iar

sprintera americană Wyoma 
Tyus a fost cronometrată pe. 
100 m plat cu timpul de 11,4 
(Ea este corecordmană a lumii 
cu rezultatul de 11,1).

★
Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Darms
tadt, Hanno Struse a stabilit 
un nou record al R.F. a Ger
maniei la aruncarea suliței cu 
o performanța de 83,49 m. Ve
chiul record era de 82,48 m 
și aparținea lui Rolf Herings. 
Pe locul doi s-a clasat Harry 
Abraham cu 80,19 m.


