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AL 32 lca CONGRES AL A LP S
F. LEVITAN președintele A.I.P.S. a sosit ieri la București

Ieri a sosit în Capitală, ve
nind de Ia Paris, dl. FEEIX 
LEVITAN, președintele Aso
ciației Internaționale a Presei 
Sportive care va lua parte Ia 
lucrările celui de al 32-lea con
gres al A.I.P.S. La sosire dl. 
Felix Levitan a fost întîmpinat

de reprezentanți ai Uniunii Zia
riștilor din România și ai Aso
ciației Presei Sportive române.

Lucrările celui de al 32-lea
Congres al A.I.P.S. se vor des
fășura incepind de mîine 30 
aprilie, în Capitală, cu partici
parea reprezentanților Asocia-

fiilor naționale membre alo 
A.I.P.S. din 34 de țări de pe 
toate continentele.

Congresul va dezbate acti
vitatea pe care a desfășurat-o 
A.I.P.S. în ultimul an și va a-
lege noile organe de conduce
re ale acestui organism inter
național pentru următorii pa
tru ani. In cadrul congresului 
se vor discuta totodată proble
me privind participarea ziariș
tilor sportivi la cea de a XlX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice, care 
se vor desfășura la Ciudad de 
Mexico.

Asociația Presei Sportive de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor din 
România va fi reprezentată Ia 
acest congres de o delegație de 
cinci ziariști sportivi.

Ziariștii străini care partici
pă Ia lucrările congresului 
A.I.P.S. vor avea ocazia să ia 
cunoștință, in cursul șederii 
lor, de realizările mișcării noa
stre sportive și de activitatea 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. Ei vor 
vizita, de asemenea, o serie de 
obiective sportive, turistice, e- 
conomice și culturale.

Ia Cupa Europei Ia box

ROMÂNIA A ÎNVINS
ITALIA: 7-1

Tinerii pugiliști români au 
făcut un pas de... uriaș, spre 
calificarea în turneul final 
al Cupei Europei. Pentru 
prima oară în istoria boxu
lui nostru am obținut o vic
torie de asemenea proporții

REZULTATELE TEHNICE 
(Tn PARANTEZA SINT 
trecute VERDICTELE 
OFICIALILOR) : F. Grasso 
b.p. P. Iuga (decizie 3—0); 
p. Nedelcea b.p. B. Onori 
(3—0) ; P. Dobrescu b.p. O. 
Pesare (3—0) ; C. Cuțov 
b.p. A. Lai (3-0) ; Gh. Ene 
b.p. L. Plras (3—0) ; V. 
Zilberman b.ab. V. Val- 
secchi; A. Bentini b.p. 
Gh. Călin (2-D ; Al. Nas- 
tac b.p. E. Calabrini (2—1); 
W. Facchinetti b.p. V. Le- 
hăduș (3-0) ; I. Sănătescu 
b.p. V. Mastrantonio (3—0).

(7—3), în fața „squadrei az- 
zura“, victorie care, pe bună 
dreptate, ne îndreptățește să 
privim cu optimism „man
șa" a doua a întîlnirii, pro
gramată la 18 mai, la Boi- 
zano.

Cele cîteva mii de specta
tori, care timp de aproape 
trei ore au înfruntat căldu
ra unei dimineți de vară și 
nicidecum de primăvară, au 
avut- nu numiai satisfacția

Paul Dobrescu (stingă), dezlănțuit in meciul cu Pesare

victoriei, ci și plăcerea de 
a viziona în unele

Comentarii de
P. OCHIALBI și P.

(Continuare în pag.

partide
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Premiera de szicces
Snugovpe lacul

Reintîlnirea c-u flotila caia- 
ciștilor și canoiștilor a fost de-a 
dreptul impresionantă. Cind 
s-a dat primul start al sezo
nului și peste 70 de caiace au 
țișnit, zburind parcă pe apele 
Snagovului, putinii, foarte pu
ținii (de ce oare ?) spectatori 
își mărturiseau că, deși stat 
nelipsiti de multi ani de la în
trecerile de caiac-canoe, n-au 
mai văzut un spectacol sportiv 
de asemenea amploare. Recor
dul de participant! — acest 
prim succes al competiției do
tate cu Cupa Dinamo — a fost 
Întregit de frumusețea și spec
taculozitatea tuturor celor sase 
probe de fond din programul 
întrecerilor.

Este, desigur, aproape firesc 
ca la un veritabil „cros al per
formerilor" nu toti participan- 
ții să încheie proba așa cum 
și-au dorit-o. Poate și lipsa de 
experiență în situația unor

starturi atît de aglomerate, 
poate și dorința prea mare a 
unor caiaciști de a ocupa pri
mele locuri ale clasamentului 
au făcut ca de-a lungul celor 
zece kilometri să fie înregis
trate si cîteva scoateri de pe 
traseu, descalificări și abando
nuri.

în general, ia K 1 — 10 000 
m, ca și la celelalte probe, 
s-au impus specialiștii întrece
rilor de fond, dar — mai ales 
pe prima parte a curselor — 
vlteziștii au dat o replică vi
guroasă, dovedind 
stau bine la capitolul rezis
tență".

A. Vorobiov — fondist cu 
experiență — a terminat în
vingător în prima probă. Foar
te bune, de asemenea, cursele

astfel eă

Dan GARLE5TEANU

Ilie Năstase interceptează prompt la fileu o minge trimisă de Torben Ulrich 
Foto: AUREL NEAGU

Ottpă prima al, în Cupa Davis

AZI PARTIDA DE DUBLU

Atmosferă festivă în tribunele arhipli
ne de la Progresul, tulburată poate doar 
de anunțul, de ultim moment, al înlocui
rii tenismanului nr. 1 danez Jan Leschly 
(bolnav) cu jucătorul căzut la examenul 
de selecție, „vikingul" Torben Ulrich.

Au intrat pe teren, deci. în meciul 
inaugural, al doilea jucător al echipei 
noastre, Ilie Năstase, și adversarul său 
neașteptat, cu care avea să dea o luptă 
adesea mult mai strinsă de cit o arată 
scorul. Partida a debutat cu fiecare ju
cător dștlgînd la serviciu, iar scorul 
urcă la 4—4, fără a putea indica supe
rioritatea unuia dintre ei. Torben Ulrich 
a fost surprinzător de mobil, a venit des 
la fileu și nu a părut să-și piardă suflul 
pe parcursul schimburilor de mingi, 
uneori foarte rapide, cu toate că are 
aproape dublu anilor campionului nostru. 
In acest, moment. Ilie Năstase a păru1, 
foarte stăpîn pe joc. a forțat exact cind 
trebuia Si — profitind și de retururile 
greșite ale danezului — a intrat foarte 
relaxat (5—4) in al zecelea ghem, pe 
care Și-l adjudecă la 0! Diferit a evo
luat setul următor. Năstase a luat avans 
cu 3—0, dar apoi, prea sigur pe sine. Iasă 
pe adversar să-l egaleze și chiar să-l 
conducă (3—4), ca în continuare să asis
tăm din nou la lupta de uzură de la 
începutul partidei, decisă în finiș la li
mită de român: 6—4. în fine, setul a! 
treilea permite jucătorului nostru să se 
impună cu mai multă ușurință în fata 
unui Torben Ulrich care devenise din ce 
in ce mai marcat de efortul depus. De 
la 2—2, pîrtie liberă și Ilie Năstase se 
detașează, aducind prima victorie culo
rilor noastre. Scor final : ILIE NASTA
SE—TORBEN ULRICH 6—4. 6—4. 6—2.
Echipa română ia conducerea cu 1—0. 
Trecuse lh 25’ de la festivitatea de des
chidere a meciului.

O desfășurare sinuoasă a avut-o cea 
de-a doua partidă a acestei după-amieze 
de tenis. în fata fileului se aflau maes
trul emerit al sportului Ion Tiriac și al 
doilea reprezentant al familiei Ulrich, 
mezinul Jorgen. Ej parcă se vorbiseră

MICKODIAGKAMxA 
MECIURILOR

I. NASTASE — 
T. ULRICH

Puncte cîștigate din ser
viciu 4—0; Puncte pierdute 
din returul la serviciu 6— 
13 ; Stopuri reușite 8—3; 
Voleuri reușite 10—9 ; 
Duble greșeli la serviciu 
1—1 ; Puncte realizate din 
passing-uri 17—10.
I. ȚIRIAC —
J. ULRICH

Puncte cîștigate din ser
viciu 8—4 ; Puncte pier
dute din returul la ser
viciu 12—20: Stopuri reu
șite 5—7 ; Voleuri reușite 
12—7 :. Duble greșeli Ia 
serviciu 3—3 ; Puncte rea
lizate din passing-uri 14 
—11.

să. ofere publicului șarade greu de dez
legat. Mai intii un start in trombă al lui 
Tiriac, care părea că nu are adversar pe 
măsura lui în această partidă : 6—0. Insa, 
de la primele mingi ale setului d-oi, ne 
schimbăm părerea. Jorgen își ciștigă ser
viciul cu regularitate și nu mai lasă a- 
vantajul din mină, ba chiar la 3—2 
punctează contra serviciului lui Tiriac, 
distanțîndu-se in ciștigător. Ulrich a ju
cat frumos, a folosit din plin statura sa 
înaltă, venind des la atac si rezolvînd cu 
aplomb duelurile de voleuri. unde .— pe 
stingă, mai ales — s-a arătat foarte pe
riculos. Replica lui Tiriac din acest mo
ment al partidei, nu s-a situat la înăl
țimea valorii sale reale. El a fost con
dus și în setul trei, pînă la jumătatea

Radu VOIA
Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Steaua a reapărut pe firmnmentul 
diviziei A lu fotbal

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

ETAPA VIITOARE (5 mai)

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

1. Steaua 21 11 5 '5
2. F. C. Argeș 21 11 3 1
3. Jiul 21 10 3 »
4. Petrolul 21 11 1 9
5. Dinamo București 21 9 5 7
6. Farul 21 9 4 8
7. U. T. A. 21 9 3 9
8. Rapid 21 8 5 8
9. „U" Cluj 21 8 4 9

10. Dinamo Bacău 21 10 0 11
11. „U" Craiova 21 9 1 11
12. Progresul 21 5 8 8
13. A.5.A. Tg. Mureș 21 5 7 9
14. Steagul roșu 21 5 5 11

33—22
32—18
30— 24
24— 20
23—22
31— 23
19— 17
25— 26
23—29
25—33
25—26
20— 24
21— 34
13—26

27
25
23
23
23
22
21
21
20
20
19
18
17
15

CITIȚI CRONICILE
MECIURILOR DE IERI SECANTE

ÎN PAG. A 3-a
(Continuare in pag. a 2-a)

Start in cea mai populată cui să a competiției: K 1—10 000 m, cîștigată de A. Vorobiov

1. STEAUA, pentru a cîști 
ga, și-a întărit... apărareu 
Faimoasa dogmă „cea mai 
bună apărare este atacul" o 
primit o nouă lovitură. Mersi 
Jenei !...

2. ARGEȘUL a trăit in tur 
cu cele 7 puncte cîștigate afara 
și se stinge în retur cîștigind 
acasă. Explică-ne, Dobrîne !...

3. JIUL, scăpînd de „piatra 
din casă" (Martinovîci), ocupă 
locul 3 din frunte, cedindu-i 
Craiovei locul 4 din coadă. 
Unde se vede că „schimbul de 
locuri" nu e o idee tactică de
pășită.

4. PETROLUL a adunat 4 
puncte albe pentru următoare
le două etape negre. în orice 
caz e plăcut să constați că an
trenorii Covaci, Bălănescu, 
Oană și Marian părăsind 
hîrțoagele și ieșind la aer, 
ocupă 4 din primele 5 locuri.

5. DINAMO București a 
pierdut pentfu a ridica, în

loan CHIRILA
(Continuare în pag. a 3-a)

i A. I. P. S. I
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FELIX LEVITAN
Președintele Asociației Internaționale 

a Presei Sportive

I

I

C
ongresul Asociației Internatio
nale a Presei Sportive, care 
își va începe lucrările mîine, 
la București, va marca o dată 
în istoria acestui organism. 

Intr-adevăr, pentru prima 
oară, A.I.P.S., care își va sărbători In 
curînd cincizeci de ani de existentă, 
se pregătește să primească asociații 
din Africa (neagră), precum și aso
ciații din Orientul Mijlociu și din Ex
tremul Orient. Astfel, numărul orga
nizațiilor de ziariști de sport afiliate 
la mișcarea sa ajunge la 37.

Voi avea ocazia, în cadrul ceremo
niei de deschidere, de a sublinia ex
tinderea acestei internaționalizări a 
unei grupări unitare de presă, inter
naționalizare care este consecința re
gulilor impuse încă de la înființare de 
către creatorii ei — absenta oricărei 
discriminări rasiale, religioase sau po
litice, în spiritul confruntărilor sportive 
ale tineretului de pe toate continen
tele.

Aces; Congres este, de altfel, ca
pital, pentru că se situează între două 
manifestări olimpice — aceea de la 
Grenoble, care a trăit aplicarea strictă 
a tezelor A I.P.S., și cea de la Mexico, 
unde cele 37 de asociații naționale, 
cu 121)00 de ziariști reuniți sub em
blema A.I.P.S., și care vor delega la 
faja locului circa 900 dintre colegii 
!or (mai mult de 80 la sută 
porterii așteptați), speră să 
de aceleași facilități ca la

A.I.P.S., ale cărei lucrări
bili o dată mai mult aria preocupări
lor sale — dacă acest lucru mai este 
necesar — este bucuroasă de a fi 
fost invitată de către Asociația Presei 
Sportive din România să-și desfășoare 
lucrările la București. Ea o știe — va 
fi întîmpinatâ nu numai de căldura 
umană a membrilor conducerii și a 
ziariștilor români, dar, de asemenea, 
de a întregii populații, a cărei ospi
talitate e de tradiție milenară.

dintre re- 
se bucure 
Grenoble, 
vor sta-

ECHIPELE REPREZENTATIVE
DE FOTBAL - A Șl TINERET

PLEACĂ ASTĂZI
IN AUSTRIA Șl POLONIA
Azi părăsesc țara echipele de fotbal — A și 

de tineret — care urmează să susțină partide
le amicale cu Austria și, respectiv. Polonia 
(tineret).

Iată formațiile probabile:

echipa a 5

Coman—Ivăncescu, Barbu, Hălmăgeanu, De- 
leanu, Grozea, Dinu, Dobrin, Pircălab (Sasu), 
Ion Ionescu, Kallo.

ECHIPA DE TINERET:

Gornea—Crețu, Boc, N. Ionescu, Păciulete, 
Dinouță, Dumitru. Radu, Oprișan (Șchiopul, 
Cuperman, Tătara II.

Bai, portarul mureșenilor, ieri unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, lată-l blocind 
balonul expediat de Dumitriu II Foto: T. ROIBU

VOLEIBALIȘTII DIN AMOVIȘTI S-AU CALIFICAT ÎN FINALA C.C.E.*

Aseară, la Varșovia, în sala 
„22 iulie", dinamoviștii bucu- 
reșteni au susținut returul în- 
tîlnirii din semifinala C C.E. 
cu Legia din localitate. După 
85 de minute de joc, sportivii 
români au obținut calificarea 
în finala competiției pe care 
o vor susține cu Spartac Brno.

Jocul s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, la scorul de 3—1 
(10, —10, 8, 4). în primul set 
Dinamo a condus cu 10—5, dar 
relaxîndu-se prea devreme, 
n-a rezistat presiunii polonezi
lor și a cedat cu 15—10. în 
,repriza" următoare jocul lu-

cid al românilor (au excelat 
Corbeanu, Schreiber și Tîrlici) 
le-a adus victoria în set, cârti' 
echivala cu calificarea. Ulti
mele două părți ale partidei 
au fost doar o formalitate.

Au arbitrat bine iugoslavii 
Raciei și Tomici.
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STEAUA DIN NOU ÎNVIN
GĂTOARE. ■— Și în cea de 
a doua partidă susținută 
împotriva echipei iugoslave 
Steaua roșie Belgrad, forma
ția bucureșteană Steaua a 
cîștigat cu 4—3 (1—1, 0—0, 
3—1, 0—1). Au marcat: Bla- 
jec, Băjenaru, Neacșu, Ță- 
ranu de la învingători și 
Pavlovici 3 de la învinși.

• In campionatul națio
nal : Progresul București — 
Ind. linii Timisoara 4—4 
(0—1. 2—0, 1—1, 1—2).

(10—1), Știința Lovrin—Timi
șul Lugoj 24—18 (14—7) ; fe
minin, seria I î I.C.F. Bucu
rești—Politehnica Iași 16—6 
(7—3), Spartac Constanța— 
Pedagogic Bacău 7—8 (2—5), 
Universitatea Iași — Șc. sp. 
Ploiești 4—17 (2—7) ; seria a 
Il-a: Constructorul B. Mare— 
Șc. sp. Petroșeni 12—13 (5— 
7), C.S.M. Sibiu—Științe eco
nomice 16—6 (8—2), Voința 
Sighișoara — Voința Odorhei 
11—11 (6—8), Universitatea
Craiova—Universitatea Cluj 
11—21 (3—10), Universitatea 
II București—Universitatea II 
Timișoara 7—22 (3—8).

REZULTATE«REZULTATE«REZULTATE |
Brașov — Metalul 13—15, 
Steaua — Steagul roșu 23—5. 
LIBERE. La Satu Mare (gr. I): 
Unio Satu Mare — C.S.M. 
Cluj 24—8, Mureșul Tg. Mu
reș — C.S.M. 15—17, Unio — 
Mureșul 17—7. La București 
(gr. a Il-a): Steaua — A.S.M.T. 
Lugoj 21,5—10,5, Rapid Bucu
rești — A.S.M.T. 16,5—15,5, 
Steaua — Rapid 23—9. La 
Brașov (gr. a III-a): A.S.A. 
Brașov — Steagul roșu Bra
șov 5—27, Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu 6—22, 
Dinămo — A.S.A. 24—8. La 
Galați (gr. a IV-â): C.S.M. 
Galați — Petrolul Ploiești 
22,5—9,5, Progresul Bucu
rești — Petrolul 20—12, C.S.M. 
— Progresul 15,5—16,5.

DINAMO B A C A U — 
STEAUA BUCUREȘTI 19—14 
(9—5)! Pentru prima oară în 
acest campionat, handbaliștii 
de la Steaua au părăsit tere
nul învinși 1 Dinamoviștii au 
dominat tot timpul partidei, 
obținînd o victorie pe deplin 
meritată. Portarul băcăuan, 
Negovan, a fost cel mai bun 
jucător de pe teren. Cele 
mai multe puncte au fost în
scrise de Papp (7) pentru Di
namo și Marinescu (4) pentru 
Steauă. (I. Iancu — coresp.).

Iată celelalte rezultate: 
Divizia A, masculin : Textila 
Cisnădie—C.S.M. Reșița 25—17 
(12—8), Universitatea Cluj— 
Dihamo Brașov 20—15 (12—7), 
Rafinăria Teleajen —Politeh
nica Timișoara 16—13 (8—7); 
feminin : Politehnica Galați— 
Constructorul Timișoara 6—11 
(§—4), Universitatea Timișoa
ra—Rulmentul Brașov 14—10 
(9—5), Liceul 4 Timișoara— 
Progresul București 10—9 
(6—3), Confecția București— 
Mureșul Tg. Mureș 11—6 
(5—2). Divizia B, masculin, 
seria I: Agronomia Iași— 
Politehnica Galați 18—21 (7— 
11), Politehnica București— 
A.S.A. Tg. Mureș 20—18 
(14—8), Politehnica Brașov— 
Voința București 13—21 (7— 
10), Tractorul Brașov—Rapid 
București 25—17 (14—7); Cau
ciucul—Pedagogic Bacău 15— 
19 (9—11) ; seria a Il-a : 
Știința Petroșeni — Gloria 
Arad 16—15 (8—6), Tehnome- 
tal Timișoara—Universitatea 
Craiova 9—8 (4—4), Medicina 
Tg. Mureș-r-Politehnica II 
Timișoara 21—12 (11—7). Me
talul Copșa Mică — Univer
sitatea Timișoara 22—14

IN DIVIZIA A (FEMININ): 
Rapid București — Drapelul 
roșu Sibiu 3—0 (5, 7. 2); 
C.P. București — Penicilina 
Iași 3—2 (6, —10, —11, 12, 
2); Universitatea Craiova — 
Dinamo București 0—3 (4, 6, 
9) ; C.S.M. Sibiu — Universi
tatea Cluj 3—1 (—9, 9, 8, 16); 
Farul Constanța — Medicina 
București 3—2 (4, —7. —13. 
5, 15).

RESTANTE ÎN DIVIZIA 
B, FEMININ: seria I : Lie. 
N. Bălcescu Cluj — Sănăta
tea Arad 1—3 (—10, 12, —0, 
—11) ; seria a H-a : Politeh
nica Brașov — Șc, sp. Con
stanța 0—3 (—9, —13, —2), 
Șc. sp. Constanța — Sănăta
tea Tîrgoviște 3—1 ; seria a 
IlI-a : Universitatea Iași — 
Ceahlăul P. Neamț 2—3 (—7. 
—9. 5. 4. —12).

REZULTATELE PRIMEI E- 
TAPE A CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL PE ECHIPE — 
DIVIZIA A — GRECO-RO- 
MANE. — La Marghita (grupa 
I): Metalul Marghita — E- 
lectroputere Craiova 15,5—16,5, 
C.F.R. Timișoara — Electro- 
putere 10,5—13,5, Metalul — 
C.F.R. 13—15. La Cluj (gr. 
a Il-a): A.S.A. Cluj — Rapid 
București 6—22, Rapid — 
A.S.M.T. Lugoj 18—10, A.S.A. 
— A.S.M.T. 5—15. La Bucu
rești (gr. a III-a): Progresul 
București — C.S.M. Galați 
13—19, Dinamo București — 
C.S.M. 24,5—7,5, Progresul —■ 
Dinamo 8—24 ; (gr. a IV-a): 
Steaua București — Metalul 
București 21—7, Steagul roșu

Premiera de succes

(Urmare din pag. 1)

realizate de A. Calenio — ex
celent tactician. condiție de 
bază pentru un conducător de 
echipaj — și Șt. Pocora, ace
lași sportiv plin de ambiție si 
dornic de afirmare. Dintre cei
lalți concurenti. o remarcă spe
cială pentru foarte tînărul Si- 
midcenco. o apariție plină de 
promisiuni, care se cer însă, 
confirmate.

Un „vitezist" a ciștigat pro
ba de fond la canoe ! Așa cum 
a evoluat simbătă, Serghci Co- 
valiov pare decis să-i convin
gă pe specialiști că declinul Iul 
din anul trecut a fost doar ce
va trecător. Bine ar fi... Pe 
locurile următoare : Butelchin, 
Igorov, Ionescu, Lipalit ș.a., 
nume binecunoscute.

Pe cit de spectaculoasă, pe 
atit de dramatică a fost între
cerea caiacistelor. Hilde Tăta
rii a condus autoritar întreaga 
probă și victoria ei nu a fost 
nici o clipă pusă sub semnul 
întrebării (mai ales că Viorica 
Dumitru a fost nevoită să a- 
bandoneze). Dar, cine va ocupa 
celelalte locuri fruntașe ? Cu 
citiva metri înainte de sosire, 
lucrurile păreau clarificate, dar 
Sanda Moreanu, clasată pe lo
cul II. nu observă baliza de 
la sosire și iese în afara pis
tei. fiind astfel descalificată, 
iar Elena Lipalit se răstoar
nă. O mențiune pentru tînăra 
P. Cernomoreț. în final ocu
panta focului II.

Juniorii (același record de 
participare) au furnizat între
ceri la fel de frumoase și chiar

ceva mai echilibrate decît cele 
ale seniorilor. Toți învingătorii 
au fost ..soliști" în pronosticu
rile specialiștilor. Dar. mai a- 
les la caiac, ei au cîștigat la 
mici diferențe de timp, care 
au arătat că există încă multi 
alti juniori de certă valoare. 
Ceea ce nu poate decît să 
ne bucure.

Rămîne ca evoluțiile lor vi
itoare. ca și cele ale seniorilor, 
să sporească impresiile plăcute 
de la acest prim concurs al se
zonului.

REZULTATE TEHNICE
SENIORI : K 1 — 10 090 m:

1. A. Vorbbiov (Dinamo) 48:20,6;
2. A. Calenic (Dinamo) 48:31,3;
3. St. Pocora (Steaua) 48:35,3 ;
4. C. Coșniță (Steaua) 49:01,9;
5. A. Conțolenco (Steaua)
49:02,0 ; 6. I. Simidcenco 
(Steaua) 49:17,0; CI — 10 000 
in : 1. S. Covaliov (Dinamo)
55:08,5 ; 2. A. Butelchin (Dina
mo) 55:52,0 ; 3. A. Igorov
(Steaua), 55:59,0; 4.A. M. Ionescu 
(Dinamo) 56:12.0 ; 5. I. Lipalit 
(Dinamo) 56:55,5 ; 6. Gh. Sido
rov (Dinamo) 57:11,0 ; SENI
OARE : K 1 — 6 000 ni : 1. H. 
Tătaru (Steaua) 37:49 ; 2. P. 
Cernomoreț (Steaua) 38:23 ; 3. 
D. Anghelescu (Steaua) 38:39;
4. V. Serghej (Steaua) 38:52 ;
5. N. Sefghei (Dinamo) 38:53 ;
6. G. Sipos (Dinamo) 39:09. JU
NIORI : K 1 — 6 000 m : 1. R. 
Rujau (Dinamo) 34:29 ; 2. V. 
Picioruș (Dinamo) 34:54 ; 3. Gh. 
Pantea (C.S.S.) 35:08; CI — 
6 000 m: 1. I. Pațaichin (Di
namo) 36:45 ; 2. D. Crăciun
(Dinamo) 38:46 ; 3. I. Zaharen- 
co (Dinamo) 38:55. JUNIOARE: 
K 1 — 3 000 m : 1. M. Lovin 
(Dinamo) 18:26 ; 2. T. Terente 
(Steaua) 18:36 ; 3. S. Comișan 
(Dinamo) 18:40.

CLASAMENTUL PE CLU
BURI : 1. DINAMO 173 p; 2. 
Steaua 85 ; 3. C.S.S. 16 ; 4. O- 
limpia 3.

— Viteza de regim : 40 km pe oro ; viteză maximă : 
55 km ps oră.

— consum benzină : 1,8 litri !a 100 km.
— costul transportului a două persoane (145 kg) pe o 

distantă de 10 km inclusiv uzura pieselor este de circa 
0,45 lei.

— preț : 4 190 lei.
— se vinde și cu plata în rate.

CUPA DINAMO. A parti
cipat un nufnăr mare de tră
gători din întreaga tară. (Tro
feul a revenit sportivilor clu
bului organizator, Dinămo 
București, care au dominat, 
in special, probele de pistol. 
Iată rezultatele ultimei zile i 
armă standard 3x20 focuri se
niori : 1. Șt. Caban (Dinamo) 
568 p, 2. T. COldea (Steaua) 
56'2 p. Pe echipe; 1. Steaua 
2335 p. Pistol calibru mare s
1. M. Roșea (Dinamo) 585 p,
2. D. Iuga (Dinamo) 580 p,
3. G. Maghiar (Din.) 580 p. Pe 
echipe; 1. Dinamo 2323 p. 
Armă sport 3x20 focuri juni
ori : 1. L. Minciunescu (Șc. 
sp. nr. 1.) 516 p. Pe echipe : 
Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești 1501 p. Junioare : 1. Ma
rina Vașiliu (Din.) 520 p. Pe 
echipe : Dinamo 1509 p. Clasa
ment general: 1. DINAMO 
39 p, 2. Steaua 71 p, 3. O- 
limpia 89 p.

ir
MECIUL INTERNAȚIONAL 

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
DOZSA BUDAPESTA, dispu
tat concomitent cu Cupa Di
namo, a fost cîștigat de tră
gătorii oaspeți cu scorul de 
12—10. Situația în ultimele 
două probe: armă standard 
3x20 f seniori : 1. Z. Săndor 
(Dozsa) 567 p, 2. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 560 p. Pe 
echipe : 1. Dozsa 2204 p. Pis
tol calibru mare: 1. L. Ke- 
lemen (D) 580 p, 2. M. Flama- 
ropol (Ol.) .579 p. Pe echipe : 
1. Olimpia 2292 p. (G. Paul- 
coresp.)

Constanța—Rapid București 
50—59 ’ (30—27), Politehnica 
Galați—Comerțul Tg. Mureș 
85—87 (36—46, 75—75)!!; Uni
versitatea Timisoara—I.C.F. 
60—71 (35—41) ; DIVIZIA B 
MASCULIN (etapa a XVII-a): 
St. roșu Brașov—Politehnica 
Brașov 56—58 (29—34), Știința 
Petroșeni—Medicina Timișoa
ra 72—67 (46—38), Universi
tatea Craiova—Constructorul 
Arad 69—66 (38—35), Medi
cina Tg. Mures—Pedagogic 
Oradea 58—49 (26—17), A.S.A. 
Bacău—Petrolul Ploiești 79— 
58 (43—24), Progresul Bucu
rești—I.C.F. II 63—86 (25—40), 
Voința București—Construcții 
București 65—68 (25—30),
ICHF—Academia militară 
79—62 (42—34), Universitatea 
București—Universitatea Iași 
69—70 (38—33); FEMININ
(etapa a XV-a) : A.S.A. Cluj— 
Universitatea Timișoara 74—53 
(29—26), Medicina Tg. Mu
reș;—Șc. sp. Brașov 49—43 
(14—19), Voința Tg. Mureș— 
Foresta Arad 60—32 (24—16), 
Șc. sp. Craiova—Politehnica 
Brașov 68—67 (24—33, 61—61), 
Spartac .Salonta—Medicina 
Cluj 75—44 (30—14), Șc. sp. 
nr. 1 București—Școlarul 
București 65—64 (36—33), O- 
limpia București—Universita
tea Iași 47—54 (32—29), Peda
gogic Bacău—Arhitectura
București 53—60 (34—25), Vi
itorul Dorohoi—Pedagogic
Constanța 105—51 (47—18).

cheiat campionatul municipiu- ■ 
Iui București de regularitate și I 
rezistentă pb motorete „Car- " 
pați“. O mențiune pentru cam- ■ 
pionul Adolf Kvasniovschi, | 
care a terminat competiția cu 
0 puncte penalizare. Rezultate a 
tehnice : 1. ADOLF KVASNI- I 
OVSCHI — Op penalizare, “ 
campion al municipiului Bucu- ■ 
vesti pe anul 1988, 2. T. Hor- | 
vath 1 p, 3. Gr. Negoescu 5 p. " 
Paralel cu campionatul s-a dis- ■ 
putat și „Cupa motoretelor I 
Carpați". Cîștigător GH. PEN- ■ 
CIU cu 0 p penalizare (locul I n 
la viteză pe circuit). AUREL | 
PĂPĂDIE — coresp.

REZULTATE ÎNREGIS
TRATE IERI ÎN CUPA 
PRIMĂVERII (seriile I și a 
Il-a din divizia A): Progre
sul—Grivița Roșie 6—45 
(3—19); Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara 9— 
11 (3—6).

ÎN DIVIZIA B:
© Politehnica lași — invinsă
© Vagonul Arad — învingătoare 

© Surpriză la Baia Mara!

CAMPIONATUL BUCUREȘ- 
TEAN AL MOTORETELOR 
„CARPAȚI" — O dată cu dis
putarea etapei a treia, pe sos. 
București — Oltenița — Chir- 
nogi (Giurgiu) — București 
(140 km) și circuitul de viteză 
(probă de departajare), s-a în

DIVIZIA A MASCULIN 
(etapa a XlX-a) : Politehnica 
București—Universitatea Cluj 
76—65 (39—26), Steaua—Crișul 
Oradea 88—62 (38—21), Farul

ffi PE UN TRASEU DE 280 KM, 
S-A DESFĂȘURAT DUMINICA, 
RALIUL TIMIȘOARA, organizat 
de filiala A.C.R. Cele 12 echi
paje care au luat startul au stră
bătut Itinerarul Timișoara — 
Șag — Voiteni — Reșița — Ca
ransebeș — Lugoj — Timișoara, 
disputîndu-și o probă de viteză 
în coastă pe 2,5 km in apropiere 
de Reșița și una de îndemînare 
în localitatea de plecare. La ca
pătul competiției, care a durat 
aproape 5 ore, pe primul Ioc in 
clasamentul general s-a situat 
echipajul Anton Avramescu — 
Constantin Hiotu din Timișoara, 
pe un Renault-16. Pe următoarele 
locuri s-au clasat echipajele timi
șorene Grigore Bereny — Ion 
Wilms (Fiat — 1 300) șl Mircea 
Secui — Constantin Dumitru 
(Fiat — 850).

I
I
I
I
I
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TOT ÎNĂLȚIMEA! !
înălțimea a deținut capul de 

afiș in concursul de primă
vară al cadeților atletismului. 

« In ziua a doua, „juniorul ma
re" Csaba Dozsa (pe care sin- 
tem tentați să-1 denumim „ma
rele junior"), parcă gelos pe 
laurii de simbătă ai Virginiei 
Bonei, a reușit un rezultat ex
celent : 2,06 m — care îl reco
mandă lotului olimpic.

în general, cu referire la 
concurs, se poate aprecia că 
juniorii I (cum figurează 
poate impropriu, în nomencla
tor) au confirmat, aflîndu-se 
de cele mai multe ori în zona 
recordurilor personale. Trebuie 
consemnat „eventul" de sprint 
al Marianei Goth, șl acela la 
garduri al arădanului Gheor- 
ghe Petronius. Talentata sări
toare în lungime Alina Popes
cu ni se pare capabilă, încă în 
acest sezon, de performanțe 
peste 6 metri. Oricum, talente 
există.

Reluînd o idee exprimată în 
cronica de ieri, subliniem din 
nou că acest prim test al ju
niorilor a confirmat Suspiciu
nile exprimate în privința 
„concursurilor-mamut". Recor
dul de participanți, foarte spec
taculos și poate tonic prin pre
zență masivă de tinerețe pe 
piste și în tribune, îndeamnă 
totuși — cînd faci o lectură a- 
tentă a tuturor rezultatelor — 
la dictonul biblic „mulți che
mați". In cazul în speță, au fost 
mai degrabă, „prea mulți veniți", 
fiindcă, așa cum spuneam, stan- 
dardurile prealabile urmau să 
opereze o primă și absolut ne
cesară selecție. Se pare, însă, 
că tentatia unei excursii la 
București a fost prea puterni
că, mai ales cînd călătoria se

făcea integral pe banii federa
ției. Numai așa se explică fap
tul că la suliță, de pildă, între 
primul și ultimul clasat a fost 
o diferență de peste 25 de me
tri, iar învingătorul la 3 000 m 
plat era pe punctul de a în
trece cu un tur plutonul coda
șilor.

Asupra acestor aspecte ca și 
asupra altora vom reveni.

Vaieriu CHiOSE

REZULTATE

JUNIORI MICI : 80 m — Va- 
sile Ujlaki (Șc. sp. Oradea) 9,2 
sec, 3 km marș — Gheorghe

Braț (Farul Constanța) 15:21.8 ; 
suliță — Ion Vasilescu (C.F.R. 
Timișoara) 54,02 m : lungime — 
Costel Ionescu (Dinamo Buc.) 
6,50 m, Radu Fătu (Șc. sp. 2 
Buc.) 6,36 m; ciocan — Dumi
tru Chifiriuc (Șc. sp. Oradea) 
55,86 m ; 110 mg — Dumitru
Scrab (C.S.O. Iași) 15,2 sec ; 
300 m — Vasile Majdic (Șc sp. 
Cluj) 36,2 sec.

JUNIOARE MICI : 80 m -
Viorica Recu (CI. sp. școlar 
Buc.) 10,3 sec ; 300 m — Viori
ca Recu 41,8 sec; lungime — 
Lucia Jinga (Șc. sp. Ploiești) 
5,21 m, Adriana Teodoru (CI. 
sp. școlar Buc.) 5,19 m, Viorica 
Achim (Șc. sp. Reșița) 5,14 m ; 
suliță — Stela Ciontu (Rapid 
Buc.) 41,30 m ; 80 mg — Marta 
Szatmari (Lie. 2 Tg. Mureș)

12,1 sec; 4 x 100 m — CI. Sp. g 
școlar Buc. 50,9 . sec.

JUNIORI MARI : prăjină - 
Sorin Marian (C.A.S. Buc.) 4,20 | 
m, Vasile Martin (Șc., sp. 2 1 
Buc.) 4,10 m ; 400 mg — Gh. 
Petronius (U. T. Arad) 56,5 I 
sec ; lungime — Marian Geor- ■ 
gescu (C.A.S. Buc.) 6,95 m : » 
10 km, marș — Constantin Stai- I 
cu (P.T.T. Buc.) 50:27,0 ; 800 m 1 
— Dumitru Tit (C.A.S. Buc.) a 
1:56,5, Gelu Barbu (Breaza) ’ 
1:56,9, Aurel Constantinescu B 
(Din. Buc.) 1:58.0, C. Petrișor I 
(Farul C-ța) 1:58,3, Gh. Bonchiș 
(St. r. Brașov) 1:59,0 ; ciocan — I 
Daniel Popescu (Constr. Buc.) | 
57,24 m, Ion Taru (Șc. sp. 2 
Buc.) 55;98 ; 200 m — C. Blaga | 
(Șc. sp. 1 Buc.) 22,6 sec, Adrian 
Ioani (Univ. Cluj) 22,6 sec ; | 
300 m — Ion Dima (Metalul • 
Buc.) 8:46,2, Herman Mateș (Șc. _ 
sp. Brașov) 8:48,8 ; suliță — I 
Csaba Szekely (Șc. sp. Cluj) ■ 
66,56 m ; 4x400 m — C.S.M. a 
Cluj 3:26,8 ; înălțime — Csaba I 
Dozsa (Lie. 2 Tg. Mureș) 2,06 m. *

JUNIOARE MARI : suliță — ■ 
Serafina Moritz (Lie. 4 Tim.) | 
43,34 m, Angela Zitbo (Lie. N. 
Bălcescu Cluj) 43,22 m ; Iun- 1 
gime — Alina Popescu (Steaua) I
5,73 m, Adrian Ciobotaru (Di- . 
namo) 5,56 m, Constantina Popa I 
(Dinamo) 5,55 m, Cornelia Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 5,54 m, I 
Edith Schall (C.A.S. Buc.) 5.53 ■ 
m ; 800 m — Mariana Filip fl
(Șc. sp. Roman) 2:15,1, Maria i 
Lincă (Metalul Buc.) 2:15,2, a
Ana Iacob (C.S.M. Cluj) 2:15,6 ; | 
200 m. — Mariana Goth (Meta
lul) 24,7 sec ; 80 mg — Elena 1 
Mirza (Șc. sp. 1 Buc.) 11,9.

SERIA I

FOLITEHN1CA BUCUREȘTI
— CHIMIA RM. VÎLCEA 4—2

(1-2)

Studenții au obținut caa de 
a treia victorie consecutivă. 
Prima repriză a purtat am
prenta unui perfect echilibru. 
După 2 minute de joc, Mșfi- 
ca îl lansează splendid în a- 
dîncime pe Păiș, care deschi
de scorul. In min. 26 Ohimiă 
egalează prin Gheorghe (cel 
mai bun de pe teren), care a 
șutat sec la „păianjen" de la 
25 m, Hiscriind cel mai spec
taculos gol al partidei. Apoi, 
Stafcu (min. 42) profită de o 
ezitare a apărării bucureștene 
și marchează cel- de al doilea 
gol al vîtcenilor. în repriza 
secundă, Politehnica ctomiriă 
teritorial, prin activitatea la
borioasă a mijlocașilor Ha- 
lagian și Sîrbu. în urma unei 
combinații de pase între Sîr- 
bu-Păiș-Ciornoavă, ultimul 
reia în plasă dintr-o „buca
tă", stabilind egalitatea pe 
tabela de marcaj. în continu
are, jocul este la discreția 
studenților care mai înscriu 
două goluri prin Sîrbu (min. 
79) și Halagian (min. 86). Ar
bitrul O. Turcitu — Galați a 
condus bine.

V. URZICEANU

POIANA CÎMPINA — CHI
MIA SUCEAVA 0—0

Gazdele au jucat foarte 
slab. A condus foarte bine G. 
Bîrsan — Galați. (E. Stroie, 
coresp.).

METROM BRAȘOV — VIC
TORIA ROMAN 3—1 (3—0)

Autorii godurilor: Ferenț 
(min. 26), Sima (min. 34), Se- 
iimesi (min. 40 din 11 m), 
respectiv Nestorovici (min. 
48). în min. 40 jucătorul Ar- 
năut (Victoria) a fost elimi
nat pentru proteste și injurii 
aduse arbitrului. A arbitrat 
slab R. Buzdun — București, 
neatent la semnalizările tu- 
șierilor. (I. Hîrșu, coresp.).

SERIA

C.S.M. REȘIȚA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4—1 (2—1)

Autorii golurilor: Șchiopu 
(min. 6), Copăceanu (min. 36), 
Staudt (min. 37, autogol), Pă- 
trașcu (min. 75), respectiv 
Dumbreanu (min. 30). Foarte 
bun arbitrajul lui C. Pop — 
Hunedoara. (I. Plăvițu, co
resp. principal).

VAGONUL ARAD — OLIM
PIA ORADEA 1—0 (0—0)

Deși Vagonul a dominat, 
majoritatea timpului, atacuri
le sale au fost lipsite de efica
citate. Grăitor în acest sens 
este faptul că unicul gol a 
fost marcat în propria poartă 
de Kosegy (min. 79). A con
dus Z. Chifor — Brașov. (G. 
Niculăiță, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
C.F.R.I.R.T. ARAD 0—1 (0—1)

Unicul gol a fost înscris de 
Beșcucă, în min. 2. După trei 
minute, Cotormani (Politehni
ca) a ratat un penalti. A ar
bitrat foarte bine E. Bucșe
— Sibiu. (I. Stan, coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI — A.S. 
CUGIR 0—0

Joc de factură tehnică scă
zută. Localnicii s-au întrecut 
în ratări, iar oaspeții s-au a- 
părat supranumeric. A con
dus foarte bine C. Nițescu — 
Sibiu. (L. Donciu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
C.S.M. SIBIU 0—2 (0—0)

Joc viu disputat, în care 
gazdele au dominat mai mult, 
dar steril. Oaspeții au jucat 
cu multă ambiție și voință. 
Golurile au fost înscrise de

C.F.R. PAȘCANI — META
LUL BUCUREȘTI 0—0

Feroviarii au dominat co
pios, dar au ratat multe oca
zii, în special pria Baicu și 
Marinescu. Competent și au
toritar arbitrajul Iul T. Leca
— Brăila. (C» Enea, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ1 ■— 
PORTUL CONSTANȚA 1—• 

(1—0)

Unicul goi a țost realizai 
de Pătrașcu (min. 42X A ar
bitrat foarte bine G. Litnona
— București. (C. Nemțeanu, 
coresp.).

FLACĂRA MORENI — E- 
LECTRONICA OBOR 4—2 

(2-1)

Au marcat t Drăgan (min. 
3, 49), Dănilă (min. 41, 85), 
respectiv, Doferescu (min. 42) 
și Ion Ștefan (min. 7*3 din 
11 m). Bun arbitrajul lui Z. 
Lupu — Focșani. (G. Ilinea, 
odresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 

(0—0)

Golurile au fost înscrise de 
Stătescu (min. 49 și 53 din 
11 m). A condus foarte bine 
N. Mihăilescu — București. 
(S. Cojistantinescu, coresp. 
principal).

CLASAMENTUL
1. Polit^h. îâși 21 12 4 5 28—14 23
2. Electr. Obor 21 9 6 6 37—30 24
3. Ceahlăul

P. Neamț 21 11 2 8 23-20 24
4. Politeh. GJ. 21 9 5 7 38-25 23
5. Metalul Buc. ?1 8 6 7 19—17 22
6. C.F.R.

Pașcani 21 10 2 9 29-29 22
7. FI. Moreni 21 9 4 8 25—25 22
8. Politeh. Buc. 21 7 6 8 27—22 20
9. Metrom Bv. 21 8 4 9 24—24 20

10. Chimia Sv. 21 7 6 8 18—21 20
11. Portul C-ța 21 9 2 10 28—29 20
12. Poiana

Cîmpina 21 9 2 10 20—28 20
13. Chimia

Rm. Vîlcea 21 5 5 11 20—31 15
14. Vict. Roman 21 6 2 13 18—29 14

ETAPA VIITOARE (5 MAI): 
Chimia Suceava — C.F.R. Pașcani, 
Politehnica Iași —- Politehnica 
Buc., Flacăra Moreni — Ceahlăul 
P. Neamț, Electronica Obor — 
Portul Constanța, Victoria Ro
man — Politehnica Galați, Chimia 
Rm. Vîlcea — Poiana Cîmpina, 
Metalul București — Metrom Bra
șov.

A ll-A

Vuici (min. 72) și de Schwartz 
(min. 83). A arbitrat foarte 
bine V. Meszaros — Cluj. 
(T. Tohătan, coresp. princi
pal).

CRIȘUL ORADEA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0)

Jucătorii de la Crișul au 
avut în permanență inițiati
va, însă linia lor de înaintare 
a ratat exasperant de multe 
ocazii. în acest sens este edi
ficator raportul de cornere : 
17—3 în favoarea orădenilor. 
Unicul gol a fost realizat de 
Kun II, în min. 84. A con
dus foarte bine V. Topan — 
Cluj. (I. Ghișa, coresp. prin
cipal).

C.F.R. CLUJ — METALUL 
HUNEDOARA 1—0 (0—0)

Clujenii au dominat de la 
un capăt la celălalt al parti
dei. A înscris : Mazurachis 
(min. 60). (V. Constantin, co
resp).

CLASAMENTUL

1. Vag. Arad 21 13 5 3 32-17 31
2. Crișul Oradea 21 11 5 5 28-18 27
3. Polit. Tim. 21 9 4 8 40-33 22
4. Min. B. M. 21 9 4 8 23-23 22
5. C.F.R. Tim. 21 8 5 8 26-21 21
6. C.S.M. Sibiu 21 8 5 8 27-27 21
7. C.F.R.

I.R.T. Arad 21 9 2 10 27-25 20
8. C.S.M. Reșița 21 8 4 9 24-22 20
9. Gaz metan 

Mediaș 21 7 5 9 21-29 19
10. A.S. Cugir 21 8 3 10 16-32 19
11. C.F.R. Cluj 21 8 2 11 33-31 18
12. Metalul 

Hunedoara 21 7 4 10 17-21 18
13. Ind. sîrmei 21 6 6 9 22-26 18
14. Olimpia

Oradea 21 8 2 11 20-31 18

ETAPA VIITOARE (5 mai) : 
Gaz metan Mediaș — Ind. sîrmei 
C. Turzih C.F.R. Cluj — C.F.R. 
I.R.T. Arad, Olimpia Oradea — 
A. S. Cugir, Vagonul Arad — Mi
nerul Baia Mare, C.F.R. Timișoa
ra — C.S.M. Reșița, C.S.M. Sibiu 
— Crișul Oradea, Metalul Hune
doara — Politehnica Timișoara.

IM DIVIZIA C
SERIA VEST

BANALUL A PREDOMINAT
Premiul Hipodromului re

publican de stat — primul 
premiu clasic, din cele cinci 
ale stagiunii — a fost pus 
în situația de a nu-și onora 
cartea de vizită. In plină e- 
fervescență florală, conduce
rea hipodromului a găsit „cos
tisitoare" încadrarea Iui în- 
tr-o ambianță festivă, iar fo
rul tutelar. recte direcția 
zootehnică din Consiliul su
perior al Agriculturii, a a- 
preciat probabil inoportună 
atribuirea unui „deranj du
minical" pentru reprezentan
ții săi, la o solemnitate eti
chetată inutilă... In atari con
diții, clasicul premiu a în
groșat rîndurile alergărilor 
oarecare. Spectatorii, însă, 
și-au depășit pasiunea și ca 
atare asistența a fost de pu

țin inferioară celui de la 
un Derby !.

Din punct de vedere teh
nic, cursa principală a fost 
de o certă paloare spectacu
lară, iar victoria a revenit 
lui Izvin, unul dintre princi
palii candidați ai Derbyului. 
Trapul lui, însă, nu poate fi 
socotit „ortodox", în ciuda 
faptului că și-a corectat se
rios recordul carierei.

Din ansamblul performan
țelor subliniem noua victorie 
a lui Eleșteu (a treia din 
cinci ieșiri publice), a lui 
Glonț și a lui Haneș, pre
zentat în bănuitor ascendent 
de formă.

Pe hipodrom, pasiunea me
seriei este o valență obliga
torie. De aceea, este de sub
liniat faptul că, deși în cri-

I

ză de material adecvat, sta- I 
ția de amplificare a găsit, | 
totuși, prin tov. Spiridon, re
surse să prezinte un pro- I 
gram foarte bun.

REZULTATE TEHNICE : 1. . 
Glonț (T. Marcu), Cartuș; 2. I 
Eleșteu (C. Ichim), Hedi, Fe- ° 
tril ; 3. Haricleea (F. Fașcă), ■ 
Soia ; 4. Rampa (D. Stan), | 
Predeal, Sola ; 5. Haneș (M. ’ 
Ștefănescu), Corbii ; 6. Izvin ■ 
(I. Niculae), Platon, Cadir ; g 
7. Făgaș (M. Ștefănescu), Or- " 
bita. a

Niddy DUMITRESCU 1

Gloria C.F.R. Galați —

SERIA EST

Unirea Focșani 2—0 (I—0)
Petrolul Moinești —
Otelul Galati 0—0
S U.T. Galați —
Șoimii Buzău 1—0 (1—0)
Minobrad V. Dornei. —

SERIA SUD

Medicina Iași 1—0 (1—0)
Metalul Buzău —
Ancora Galați 2—0 (1—0)
Textila Buhuși —
Metalul Rădăuți 3—0
Foresta Fălticeni —
Gloria Bîrlad 6—2 (3—1)

Tractorul Brașov—Progre
sul Strehaia 4—0 (3—0)

Mureșul Deva—U. M. Ti
mișoara 3—0 (1—0)

Progresul Corabia—Minerul 
Lupeni 3—0 (0—0)

Victoria Călan—Chimia Fă
găraș 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin—Mi
nerul Anina 1—0 (1—0)

C.F.R. Caransebeș—Victoria 
Tg. Jiu 2—0 (1—0)'

Electroputere Craiova — 
A.S.A. Sibiu 2—0 (1—0).

SERIA NORD

Progresul Brăila—Viitorul
Fieni 4—0 (3—0)

Ș.N. Oltenița—Metalul Tîr
goviște 1—0 (1—0)
■ Stuful Tulcea—Flacăra ro
șie București 1—0 (1-4))

Electrica Constanța — Oltul
Sf. Gheorghe 3—3 (1—1)

T.U.G. București — I.M.U.-
Medgidia 1—1 (0—1)

Chimia Tr. Măgurele—Ra
pid Plopeni 2—1 (1—1)

Dunărea Giurgiu — Rapid 
C. F. București 1—0 (0—0).

Minerul Baia Sprie — 
Medicina Tg. Mures

3—1 (1—0) 
Metalul Satu Mare — 
Minerul Bihor 0_ 0
Metalul Copșa Mică — 
Medicina Cluj 1—1 (1—0) 
Steaua roșie Salonta —
Unio Satu Mare 0—0
Unirea Dej — Faianța
Sighișoara 2—0 (1—0)
Victoria Cărei — Soda
Ocna Mureș 3—2 (2 1)
Chimica Tîrnăveni —
Metalul Aiud 4—0 (1—0)
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STEAUA A REAPĂRUT 
PE FIRMAMENTUL DIVIZIEI A

CÎND ARBITRII NU VOR! ECHIPA SĂPTĂMÎNII
Un meci care la început 

s-ă anunțat anost ă căpătat, 
cu fiecare minut ce se 
scurgea, amprenta linei dis
pute neobișnuit de pasionan
te, ținînd încordată atenția 
publicului. Meritul principal 
l-au avut jucătorii din — 
Mureș ; ei nu s-au lăsat 
un moment intimidați 
bucureșteni ; dimpotrivă, 
acționat cu dezinvoltură, 
nîndu-și adversarii în multe 
situații critice.

Cea mai critică a fost a- 
ceea din min. 31, cînd Mu- 
reșan, profitînd de o neîn
țelegere dintre Motroc și Ră
ducanu, le-a „suflat" acestora 
balonul introducîndu-1 în 
poartă. Și pînă la înscrierea 
golului cei ce s-au remarcat 
printr-un fotbal aerisit, cu 
multe schimbări de baloane 
pe mijlocul terenului și de 
direcție a jocului au fost 
tot oaspeții, care au și ratat 
prin Lucaci, Raksi și Mu- 
reșan trei mari ocazii. Mai 
mult, trebuie amintit că în 
min. 43 Răducanu a blocat

Rapid — A.S.A. Tg. Mureș
1—1 (O—i)

Tg. 
nici 

de 
au 

pu-

Stadion Republicii, timp 
frumos, spectatori, aproxima
tiv 15 ooo.

Au marcat : Mureșan — min. 
31. I. lonescu (din 11 metri) — 
min. 80. A arbitrat : luliu
Boroș (Timișoara) •fc-fc, ajutat

(este un fel a spune) de S. Bl- 
rfiescu și A. Ene.

RAPID : Răducanu 7 — Ște
fan 6, Motroc 8, Lupeseu 6. 
Greavu 6, Dinu (din min. 25 
Pop 5), Dumitru 8, Năstureseu 
5, Dumltriu II 6, I. lonescu 6, 
Codreanu 5.

A.S.A. TG. MUREȘ : Bai 8 
— șieâm 7, Toth 8, Sîrbu 7, 
chiru 8, Dodu 7, Siko 7, Lucaci 
8, Mureșan 9. Ciutac 7, Raksi 9.

balonul la picioarele lui Ciu- 
tac, rezolvînd o situație de
zastruoasă în propriul careu 
și salvîndu-și echipa de un 
nou gol, răscumpărîndu-și în- 
tr-un fel greșeala comisă în 
min. 31. Despre jocul giuleș- 
tenilor aproape că nu putem 
spune nimic. în prima re
priză ei au jucat de o așa 
manieră încît aveai impresia 
că Valentin Stănescu și-a în
cropit echipa abia de' cîteva 
zile ! Cu excepția lui Motroc 
și Dumitru (care a început 
să dea unele semne de obo
seală), ceilalți rapidiști s-au 
întrecut în greșeli. lonescu

și Dumitriu II, slab susți
nuți de coechipierii de la 
mijlocul terenului, s-au zbă
tut zadarnic în fața porții 
l„i Bai (excelent), n-au 

„zidul" 
Toth, Sîrbu și

CRAIOVENII ȘI-AU DEZAMĂGIT
DIN NOU SUPORTERII

lui 
putut să străpungă 
format din 
Chiru,

în partea a doua a me
ciului giuleștenii au presat 
extraordinar, dar nu și-au 
creat nici o fază clară' sau 
o poziție favorabilă care să 
le dea speranța unei egalări 
onorabile. Deși, dominați, 
fotbaliștii din Tg. Mureș au 
avut și în aceste momente 
două ocazii rare de a majora 
scorul, prin tînărul 
(o extremă cu reale 
viteză, dribling fin 
în minutele 49 și 77. 
sură ce ne apropiam 
șitul partidei, jocul 
de o rară intensitate. Echipa 
lui Tiberiu Bone trăgea cu 
dinții de joc (îh limitele spor
tivității, bineînțeles), condu-

Lucaci 
calități, 
și șut), 
Pe mă- 
de sfîr- 
devenea

cea cu 1—0 și spera să 
acasă cu două puncte, 
cu zece minute înainte de 
sfirșit, s-a produs o fază deo
sebit de confuză în careul 
formației din Tg. Mureș : Du
mitru cade și arbitrul (parcă 
atît a așteptat) acordă 11 m, 
atrăgîndu-și protestele jucăto
rilor din Tg. Mureș. Trans
formă I. lonescu și rezultatul 
devine egal. După egalare, 
s-au produs două faulturi în 
careul oaspeților care ar fi 
meritat, într-adevăr, dictarea 
unei asemenea pedepse în 
favoarea bucureștenilor, dar 
arbitrul n-a mai acordat ni
mic. O situație. asemănătoare 
s-a mai petrecut în careul 
bucureștenilor în min. 85, 
cînd Lucaci a fost „cosit", 
dar arbitrul de centru și cel 
de margine n-au văzut ni
mic ! Hotărîseră, cumva, ei 
ca această întîlnire să se 
termine la egalitate? Dacă re
gulamentul ar fi fost aplicat 
cu strictețe (îndeosebi în ul
timele 15 minute), scorul a- 
cestui meci ar fi fost cu to
tul altul. Ce poți face însă 
dacă arbitrii nu vor... Și, ce 
păcat, căci spre deosebire de 
alte jocuri din ultima peri
oadă, meciul Rapid—A.S.A. 
Tg. Mureș, disputat ieri: țxi 
stadionul Republicii, n-a fost 
chiar atît de rău.

plece 
Dar,

5

N. lonescuTalpai
Manolache

COMAN
D. Nicolae ftofurtf

Dumitru

Sasu Tuf an Lerefer Raksi

„U“ CRAIOVA — 
STEAUA 0—1 (0—1)
CRAIOVA, 28 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sta
dion Central, timp frumos, te
ren bun, spectatori : aproxi
mativ 28 000. A marcat Voinea 
(min. 41). Arbitrul Zaharia 
Drăghici (Constanța) ☆☆îNr 
ajutat la tușe de Traian Cru- 
ceanu și I. Oprică (Arad).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Pilcă 8 — Mihăilescu 7, Mincă 
7 Deselnicu 5 (min. 46 Ivan), 
Deliu 6, Marian Popescu 4, 
Ivan 7 (min. 46 Ștrîmbeanu 5), 
Martinovici 6, Sfîrlogea 4, O- 
blemenco 5, Niță 5.

STEAUA : Haidu 10 — Săt- 
măreanu 8, Hălmăgeanu 7, 
Dumitru Nicolae 9. Rotaru 8, 
Jenei 7, Negrea 7, Sorin A- 
vrăm 8, Voinea 9, Dumitru Po
pescu 7, Tătaru II 6.

a mai pierdut două 
teren propriu. Acest 
de important pentru 

formații a început 
promițător. Preocu- 

joc.

Dezamăgire la Craiova. Echi
pa locală 
puncte pe 
meci atît 
cele două 
destul de
păți numai și numai de 
cei 22 de fotbaliști au oferit 
în primele 45 de minute 
spectacol destul de curat, 
faze dinamice la poartă, 
cea mai mare parte a primei 
reprize superioritatea a fost de 
partea craiovetiilor, care s-au 
aflat minute în șir în apropie
rea careului lui Haidu. înain
tașii Universității s-au lovit însă 
de o apărare sigură, care a 
trecut cu succes peste multe 
momente critice, iar Haidu a 
avut citeva intervenții salva
toare. Și, totuși, S'firlogea 
(min. 8 și 21) și Martinovici 
(min. 33) au tras pe lingă poar
tă din poziții excelente (de ia 
circa 8 m).

La șutul lui 
bitrul acordase 
I-a anulat; în 
menco șutează 
15 m. dar Haidu reține, 
totuși. Steaua, prl 
purtate de Voinea și Sorin A- 
vram. a fost -de cîteva ori pe 
punctul de a înscrie. Dar ar
bitrul favorizează pe gazde și 
refuză oaspeților un 11 metri 
în min. 25, cînd Sorin Avram 
este trintit în careu de către

un
cu
în

Martinovici. ar
gol I Pe urmă 
min. 37. Oble- 
nuternic de la 

Ș> 
contraatacuri

SECANTE
(Urmare din pag. 1) 

mod indirect, cursul valorii lui 
Pîrcălab.
Se nan e vero...

6. FARUL repetă de vreo 
lună vechea romanță popu
lară „Bătrînețe, haine grele". 
Dar Litoralul cere alte rit
muri...

7. U.T.A. a obținut. în sfîr- 
șit, un rezultat 
„Coco", începi 
haz...

8. RAPID. E 
cînd Dumitru continuă 
cel mai bun din „11“. 
un „Snagov“, Dane !...

9. -„U“ e cu tinerețea. Deci, 
s-o mai iertăm o dată...

10. DINAMO Bacău 
impresia că regretă victoria 
de la Arad, care i-a modificat 
stereotipele. Ce facem ?

11. „V" Craiova continuă să 
alimenteze ideea că poate juca 
doar pe vechiul teren, al cărui 
relief îl cunoaște în exclusivi
tate. Și e păcat... Dar oltenii 
sînt și ingrați cu un simpatic 
confrate, care îi și „văzuse" 
campioni.

12. PROGRESUL. Iată o e- 
chipă care lucrează- cu o ri
guroasă planificare. Pînă acum 
a avut un singur accident: 
golul din plonjon al lui Du- 
mitrache.

13. A.S.A. Tg. Mureș. Deci, 
știți să jucati fotbal. în ciuda 
zvonurilor. Vă rog să-mi expli
cat! atunci cum ați luat 
litri d» la U T.A. ?

14. STEAGUL ROȘU, 
taculoasa campanie de 
p-rare din primăvara trecută 
nu se mai repetă. Apropo : 
„Ce mai face meșterul Silviu 
Ploi oștean u ?“

P.S. Cred că l-ați văzut pe 
7-okl la televizor. Anul trecut, 
în toamnă, a pierdut cu Irlan
da. la Praga. Misterele fotba
lului...

normal. Drapa 
să nu mai ai

greu să cîștigi 
să fie 
Dă-mi

lasă

4 go-

Spec-
recu-

C.

Desalniou (bucuireșterainul 
s-e singur spre poartă).

Repriza a fost, de 
punctată de alte cîteva 
eronate ale Iui Z. Drăghici. în 
mim. 5, Tătara, aflat în ofsaid, 
înscrie; arbitrul acordă golul, 
pe care apoi îl anulează. Re
fuză încă două lovituri de la 
11 m (Ivan este faultat 
în min. 36 și Rotaru 
40).

în min. 41 Steaua 
Voinea driblează scurt 
13 m șutează jos, în colt, sur- 
prinzîndu-1 pe Pilcă. neatent.

Repriza secundă. Localnicii 
au dominat mult, dar au ac
ționat lent în atac șl n-au pu
tut trece de apărarea Stelei, 
în schimb, bucureștenilor le-a 
funcționat perfect contraatacul 
Si au avut cinci mari ocazii de 
gol. în comparație cu una 
(Ștrîmbeanu) a gazdelor. Dai 
Voinea. Sorin Avram. Tătaru 
și D. Popescu., singuri în ca
reu cu portarul, au ratat.

Dacă scorul ar fi fost 6—2 
pentru Steaua — în evidentă 
revenire de formă — n-ar f' 
mirat pe nimeni. A fost o dife
rență evidentă de concepție de 
ioc. de organizare. Echipa lui 
Cosmoc este intr-o totală criză 
de formă. Pe bună dreptate, 
publicul și-a manifestat nemul
țumirea. Nu că a pierdut, ci 
pentru că în repriza secundă a 
jucat la un nivel submediocru.

Cristian MANTU

Scorul de 0—0 a menținut 
timp de 49 de minute tensiu
nea în teren și în tribune. O 
tensiune care face și ea far
mecul fotbalului. Teama de 
primul gol este în primul 
rînd o teamă psihologică, care 
încearcă atît pe jucători, cît 
și pe spectatori. Apoi. în 
campionatul nostru, ascen
dentul primului gol este de 
atîtea ori decisiv în stabilirea 
rezultatului final. încît, de 
multe ori, ai sentimentul că 
echipele noastre încep jocul 
avînd ca primă idee REPRI
MIREA GOLULUI și apoi pe 
aceea de a MARCA GOL.

în mîn. 49,' la Ploiești, pri
mul gol a căzut „invers". Au 
marcat oaspeții. Lovitură li
beră laterală bătută de Rusu 
— șut Gyorfi — M. lonescu 
scapă mingea — țîșnește Ar-

PETROLUL—STEAGUL 
ROȘU 3—1 (0—0) 

PLOIEȘTI, 28 (priii telefon, 
de lă trimisul nostru). Stadion 
Petrolul, timp frumos, teren 
bun, 12 000 de spectatori. Au 
marcat : Ardeleanu (min. 49) 
pentru Steagul roșu. Mocanu 
(min. 49), Badea (min. 57) șl 
Moldoveanu (min. 67) pentru 
Petrolul.

PETROLUL : M. Tonescu 7 
— Alexiu 7, N. lonescu 9, Pal
7, Mocanu 8, DînCută 5, juhas
8, Oprișan 5 (min. 48 — Badea 
6), Drideă 7 Grozea 7, Moldo
veanu 6.

STEAGUL ROȘU : Papuc 4 
(min. 70 Adamache) — Ivăn- 
ceseu 8, Jenei 7, Rusu 7, Pes- 
caru 6 (min. 30 Gane 6), Alecu 
6, Gyorfi 5, Ardeleanu 7. F16- 
rescu 7. Cadar 6, Ciutac 6.

A arbitrat ~. - .
★★★★> ajutat 
și I. Hrisati, toți 
rești.

I. D r ă g b ici 
de E. Martin 

i din Bucu-

0—1. Tribu-
Doar 40 de

și... gol :
amuțit.
însă. Pentru că Mo-

altfel. 
decizii

în careu 
în min.

îmsicrie : 
și de la

Constantin ALEXE

deleanu 
nele au 
secunde 
canu, urcat în atac, șutează 
fulgerător, de la 20 m, la 
vinclu : 1—1. Explozie de
bucurie în tribune. După ce 
copiii de la tabela de marcaj 
schimbă în același timp sco
rul de la 0—0 la 1—1. jocul

meciul Rapid—

la 
In 
de 
de

Costea (Rapid tineret) respinge spectaculos un atac oaspeților. Fază
A.S.A. Tg. Mureș (3—1) între echipele de tineret

Foto : R. Teodor

La cea mai înaltă tensiune
Farul — F.C. Argeș

1—0 (1—0)
CONSTANTA, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „1 Mai“ timp frumos, 
teren bun, spectatori : circa 
20 000. Arbitrul Vasile Dumi
trescu (București) ■&★★★ A 
marcat Sasu în min. 2.

FARUL : Ștefănescu 4 
Pleșa 6, Tîlvescu 8, Marfiș 
Dumbravă 6, Manolache 9, An
tonescu 8, Koszka .6, Sasu 9. 
Tufan 10, Kallo 5 (clin min. 
72 Ologu).

F. C ARGEȘ : Coman 10 — 
Ionițâ 6, Barbu 8, Ilie Stelian 
7, Vulpeanu 6, Prepurgel 6, 
Olteanu 7, Radu 8, Kraus 6. 
Dobrin 6, Jercan 6,

7,

Fericit început de partidă 
pentru Farul. Tufan trece în 
dribling pe lingă trei adver
sari, prelungește sprintul pînă 
aproape de linia de fund, de 
unde trimite — clasic — îna
poi, la Sasu. înscrierea golu
lui rămîne o simplă formalita
te : 1—0 pentru Farul după 
numai două minute de joc.

Curios, urmează o perioadă 
de acalmie ; oaspeții sînt încă 
groggy de pe urma acestui 
„upercut" neașteptat, iar Fa
rul pare mulțumit cu golul 
obținut atît-de repede.

Constănțenii sînt. totuși, cei 
care vor da apoi viață meciu
lui, datorită în special atacu
rilor rapide și spectaculoase 
inițiate de Sasu și Tufan. foar
te activ} și inspirați în acest 
meci. în cîteva rînduri, poarta 
lui Coman este supusă unui 
adevărat bombardament; si
tuațiile cele mai periculoase 
sînt cele din min. 39 cînd Sasu 
și Manolache trag necruțător 
unul după altul, dar portarul 
argeșean apără miraculos de 
fiecare dată. El avusese o in
tervenție excepțională și la un

de An-șut tras mai înainte 
tonescu. la rădăcina barei.

F.C. Argeș nu se „vede", și 
aceasta în primul rînd din 
cauză că Dobrin nu poate 
scăpa de umbra lui Antones
cu. atacul oaspeților fiind ast
fel lipsit de dispecerul ei obiș
nuit. Totuși, argeșenii ajung 
într-o situație favorabilă în 
min. 35, dar Kraus, care trecu
se de apărarea constănțeană. 
este oprit nejustificat de către 
arbitru pe motivul că ar fi 
preluat mingea după o 
„talpă".

Repriza a doua marchează o 
creștere 
sionantă 
turi. Tot 
are mai

calitativă și este pa
ca un film de aven- 
Farul este echipa care 
mult inițiativa, mai

nics între min. 55—75, dar 
contraatacurile fotbaliștilor de 
la F.C. Argeș sînt deosebit de 
periculoase. Oaspeții sînt aju
tați și de stângăciile tânărului 
portar Ștefănescu, sursă per
manentă de emoții pentru 
partenerii și pentru suporterii 
Farului în acest meci. Con
stănțenii au. în mai multe rîn
duri. posibilitatea de a mări 
scorul, 
nimic să 
Koszka 
„bomba"
82. Figurant pe teren în prima 
repriză, Dobrin reușește în 
partea a doua a partidei să 
se... dezlipească de Antonescu 
și, deci, să acționeze pe spații 
mai largi, ceea ce aduce o dez.

dar Coman nu lasă 
treacă : nici șutul lui. 
din min. 47, nici 
lui Tufan din min.

voltare a jocului întregii echi
pe. Și -iată, acel minut 63. cînd 
am putut constata că. pe lingă 
cele 7 minuni ale lumii din 
antichitate, a apărut și una în 
epoca noastră. Ștefănescu nu 
reține balonul. KraUs ajunge 
in vosesia lui. la 2 m de noar- 
tă în care nu mai era nimeni 
și. în loc să lase ca mingea să 
intre singură în poartă, trage 
în bară 1 O ratare cum nu se 
mai poat.e vedea într-o întrea
gă viață de cronicar sportiv.

Ambele echipe au jucat cu 
ardoare, oferindu-ne un meci 
de un rar dinamism. Obținută 
cu emoție, victoria Farului 
este, însă, pe deplin meritată.

Jack BERARIU

Joc frumos, victorie
Nimic nu poate fi mai ilus

trativ în ceea ce privește fru
musețea acestui joc și juste
țea scorului față de raportul 
de forțe de pe teren decît ges
tul final al antrenorului clu
jean C. Teașcă. După ce tot 
meciul s-a agitat, încercînd să 
corecteze vocal gafele (destul 
de multe !) ale tinerilor săi 
jucători, în final el n-a ezitat 
să felicite și să îmbrățișeze 
atît pe Ștefan Coidum, cit și 
pe fotbaliștii din Valea Jiu
lui. Ce a.m mai putea adăuga 
în plus ? Această recunoaștere 
spontană a superiorității ad
versarului ne scutește de alte 
explicații, dar nu ne împiedi
că să rezumăm, totuși, ce a 
fost esențial în cele 90 de mi
nute.

Partida a debutat cu șarjele 
repetate ale gazdelor, care au

Jiul Petroșeni — 
Universitatea Cluj 

2—0 (1—0)
PETROȘENI. 28 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sta
dion Jiul, bun. Timp frumos. 
Spectatori : 5 000. Au înscris : 
lonescu (min. 12), Libardi 
(min. 59). Arbitrul Andrei Ra
dulescu ajutat la
tușe de Gh. Popovici și D. 
Isăcescu, toți din București.

JIUL : Zamfir 8 — Talpai 9, 
Georgevici 7, Stocker 8, Mihai 
7, Octavian Popescu 8, Sandu 
7, Peronescu 8, Libardi 8, Io- 
nescu 7 (min. 61 Achim 6), 
Naidin 7.

UNIVERSITATEA 
Moldovan 8 — Crețu 
8, Anca 6, Cîmpeanu 
5 <min. 58 Florian 6), 
Lică 6, Angeleseu 5, 
Coman 8.

CLUJ :
7, Pexa
6, Oprea
Neșu 6,

Adam 7,

meritata

PENTBU ECHIPELE DE TINERET 
F. B. F.

REZULTATELE
Farul—F.C. Argeș 
Jiul—„U“ Cluj 
,.U“Craiova-Steaua 
Rapid-A.S.A 
Petrolul-St. roșu 
U.T.A.-Din. Buc.

CUPA
TEHNICE
2—1
2—1
3—3
3—1
1—0
0—2

M.

CLASAMENTUL
1. Farul 7 6 0 1 11— 6 12

2. Rapid
3. Dinamo Bacău
4. Steaua
5. Jiul
6. Petrolul
7. A.S.A. Tg.
8. Progresul
9. Dinămo Buc.

10. ,.U“ Craiova
11. U.T.A.
12. F. C. Argeș
13. Steagul roșu
14. „U” Cluj

6
4
3
3
3
4
2

2
2

3
3
1
2
2
3
2
3
4
4

19—12
16—11
11—10
7— 6
7—10
4— 4 

14—12 
11—12 
13—13

8

0
1
3
3
3
1
4
1
3
2

7 2 2 3 7-
8 1 3 4 8—15
8 0 2 6 4—17

împins treptat echipa clujeană 
într-o zonă foarte periculoasă, 
aceea din apropierea porții ei. 
Jocul nu s-a aglomerat totuși 
prea mult deoarece universi
tarii, îndemnați mereu de pe 
margine, au știut să se descur
ce și să rezolve cu succes cea 
mai mare parte a situațiilor 
critice pentru tînăru! portar 
Moldovan. Ceea ce a ușurat, 
însă, mult sarcina jucătorilor 
din Petroșeni a fost faptul că 
linia mediană a Universității 
(Angeleseu, Neșu, Oprea) nu 
a „legat" de ioc jocul, astfel 
că rezolvările 
aveau o durată prea lunga . 
Jiul revenea, insistînd în atac. 
Rarele mingi care ajungeau la 
Adam îl găseau pe acesta izo-

apărării nu

lat între impetuoșii apărători 
ai gazdelor care, siguri în in
tervenții, erau greu de depă
șit. Asa că în primele 20 de 
minute Jiul a fost permanent 
în atac, concretizîndu-și su
perioritatea printr-un gol în
scris de lonescu.

Forța de joc a fotbaliștilor 
din Petroșeni, care, după in
tensitatea atacurilor de lă în
ceput. părea inepuizabilă, s-a 
stins repede, Scăpați din a- 
ceastă încleștare, oaspeții și-au 
învins repede timiditatea și, 
în finalul reprizei, Adam, Co
man. Lică au început să apară 
tot mai des în zona porții lui 
Zamfir, primul ratînd o ocazie 
rarisimă (min. 28),

în repriza secundă, o scurtă 
perioadă de timp am avut im
presia că dorința clujenilor 
de a scăpa din zona retrogra
dării era mai puternică decît 
speranța ocupării locului 3, 
care î-a însuflețit în primele 
20 de minute pe mineri. Minu
te întregi studenții au domi
nat mijlocul terenului, solici- 
tîndu-i intens pe Stocker, 
Georgevici și Talpai. Pentru 
gazde, Ia orizont apăruse no
rul golului egalizator, dar a 
intervenit una din gafele clu
jenilor. despre . care vorbeam 
mai înainte. Un schimb de 
pase cu capiii între Peronescu 
si Libardi. în careul mic. la 
care Anca. Pexa și Crețu au 
rămas .. spectatori, i-a facilitat 
lui Libardi sarcina de a arun
ca balonul peste Moldovan în 
plasă

Călin ANTONESCU

ia lin ăl dbilea start. Plbieș- 
țeniî, deconectați, atacă în 
7—8 oameni și iau progresiv 
și autoritar conducerba jocu
lui. Brașovenii acusă dublul 
șoc psihologic din fnin. 49 și 
pierd tningi și terfen. în mîn. 
57, Dridea pătrunde decisiv, 
pasează ideal la Badea, care 
împinge, de la 2—3 ni, min
gea îh gol: '2—1. Petrolul 
este echipă virtual cîștîgătoa- 
re. Brașovenii par resemnați, 
în min. 67, Moldoveanu reia 
cu capul o excelentă cehntrare 
a lui Alexiu și jocul e ca și 
terminat: 3—1. Pînă în min. 
90, mai nbtăm două trăsături 
generale ale acestei partide : 
SPORTIVITAÎfiA (încălcată 
doar de cîteva Ori dă Pal si 
Alecu) și CURSIVITATEA 
acțiunilor, țesute eu destulă 
acuratețe, creînd un spectacol 
plăcut la vedere.

Cu acest meci. Petrolul îșî 
vede recompensată rhunea de 
cristalizare desfășurată vizibil 
în ultima perioadă, sărind pi 
locul 4 în clasament.

M. POP

STOP LA ARAD
Ne spunea mai demult Po

joni. excelentul fundaș central 
al formației texliliste. referin- 
du-se la predilecția echipei sale 
pentru partidele disputate în 
deplasare: „Jucăm mai bine 
afară din cauza... echipelor ad
verse ! Acestea, ăvoluînd 
domiciliu, se aruncă în atac, 
felul acesta, linia noastră 
înaintare, care Simte nevoia
spațiu Ca să se desfășoare, are 
unde combina, are mai mult 
spațiu. In fata unei apărări a- 
glomerate nu știe să acționeze".

Ne-a amintit această remarcă 
întreg meciul disputat astăzi la 
Arad. Dinamo, dornică să trea
că și peste al „nouălea văl“. a 
închis toate supapele de sigu
ranță, ăglomerind atît de mult 
propriul careu incit, la un mo
ment dat, cei peste 14 000 spec
tatori exasperaseră : toate șu
turile atacanților textiliști se 
loveau, la propriu și la figurat, 
de apărătorii dinamoviști. E 
inutil să notăm toate aceste 
.șuturi. Ar lua prea mult spa
țiu. Marcajul strict practicat dc 
dinamoviști i-a deranjat vădit 
pe arădani care, de altfel, nu 
au putut marca golul victoriei 
decit în 
apărare, 
tură de 
Șchiopu,
spectaculos mingea, 
vește cu tocul și o pasează ex
celent. ip careu, lui Pojoni. A- 
cesta o prelungește lui Petescu,

U.T.A.—DINAMO BUCU
REȘTI 1—0 (0—0)

ARAD, 23 (priti telefon). Sta
dion U.T.A., teren bun, timp 
noros. Spectatori : u 036. A 
marcat Petescu (min. 66). Ar
bitru : Sever Mureșan (Turda) 

bine hjutat 
tuse de brașovenii O. 
gherovici și Gh. Pop.

U.T.A. î Gornea 7 
8, Baeoș 8, Pojoni 8, 
7, Petescu 8, MhțcaS 8, 
pu 7, Moț *, Lereter S, 
te 8.

DINAMO BUC. : DatCU 8 — 
Popa 7 Boc e. Dinu S. Ștefan 
7, Gherghell 6 fditi mirt. 43 
Nunwetljer VI S), săleeanu 7, 
Stoeneseu 7. Lucescu 6, Nsghy 
6, Haidu 6.

la
Calu*
feirău 
Czako 
șchio-
Âxen-

> . *■ v/, MctlW-CtțlLI . I,
Lueescu S, Naghy

urma unei greșeli de 
In min. 60. Ia o lovi- 
colț. executată de

Boc vrea să preia 
dar o Io

ăl cărui Șut 
plasă : 1—0.

Pentru ca 
să fie Completă, să ffiâi adaus 
cîteva situații cate se puteau 
concretiza. Cea mai mare a fost 
îh min. 56. cînd Ghritea a tri
mis mingea in bara propriei 
porți. de unde a revenit în te
ren și Lucescu â trimis-o cu 
capul în afară. In min. 28. Moț 
șutează excepțional de puter
nic, fningea mergeă direct in 
gol, dar în ultima clipă Boc «e 
interpune în calea ei. Th sfirșit. 
în mîn. 87. Haidu se află in 
poziție hună, dar mtngea ii pă
călește și pe el și pe Gornea 
și iese in aut. Și astfel, 
de-al 40-lea meci 
namo s-a încheiat cu victoria 
echipei locale.

T. ALEXANDRU

trimite mingea in

oglinda meciului

cel
U.T.A. — Di-

La Cluj, elevii și-au împărțit victoriile
CLUJ—BUCUREȘTI 

(ȘCOLI GENERALE) 
2—0 (2—0)

CLUJ, 28 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). — „Des
chiderea" de pe Stadionul 
Central din localitate a îneîn- 
tat asistența, atît prin cali
tatea jocului, cît și prin... re
zultatul final. Meciul a fost 
frumos, cu faze spectaculoase 
și execuții tehnice foarte reu
șite. Au cîștigat clujenii cu 
un atac mai insistent, în spe
cial în prima repriză. Cele 
două goluri ale partidei au 
fost marcate de Coca (min. 6) 
și Farcaș (min. 25). S-au re
marcat : Goga, Cojocaru și 
Reveș (de la învingători), res
pectiv Țepeluș Și Năstase.

„L“ CLUJ —„L“ BUCUREȘTI
0—1 (0—1)

După frumoasa partidă a 
„școlarilor". „L"-urile (cu a- 
ceeași componență că la 
București) ifo-aii oferit un 
meci dur, confuz, dc miză, 
cu intrări tari, care au dus 
Ia accidentarea lui Stăncilâ. 
Cît despre rezultatul final, 
acesta demonstrează că fot
balul se joacă pe goluri. Clu
jenii au dominat copios ma
rea majoritate a partidei, iar 
bucureștenii, apărîndu-se or
ganizat și contraatacînd peri
culos, s-au întors acasă «u 
victoria. Golul a fost înscris 
in min. 30 de îordache, după 
ce 5 minute mai devreme por- 
tarul bucureștean Dragnea a- 
părase un penalti acordat gra
tuit de arbitru.

Ov. IOANIȚOAIA

ROMANIA-DANEMARCA 2-0
(Urmare din pag. 1)

sa, ca — în sfirșit — să se re
găsească. forțînd în fini?, pen
tru a-și adjudeca un al doilea 
set. După pauză, din nou luptă 
foarte strînsă. cu tot „breăkul" 
lui Tiriac din start, care l-a a-

Presa daneză de astăzi ti
trează reportajele trimișilor 
speciali Ia București : ..E nevoie 
de minuni pentru a răsturna 
rezultatul 1“ (Henning Hauth în 
„BERLINCSKE TIDENDE") și 
„Fără peria Leschly. danezii 
au fost simili-scftitei" (Svertd 
Nielsen in „EKSTRABLADET ‘).

dus la 3—1. Se părea că re
prezentantul nostru a găsit 
antidotul loviturilor puteinice 
și razante ale danezului. dar 
iată din nou restabilit erflili- 
brul la 4—4 (chiar 4—5), ca ime
diat sj asistăm la o suită de 
ghe^pv^i cîștigate numai contra

serviciului J Se intră în pre
lungiri, tabela urcă la 8—7 gi 
aici — în sfirșit — Ion Tiriao 
reușește să intre în normal, 
cîști.gîndu-gi serviciul, partida 
șl un al doilea punct nrețios 
pentru echipa noastră. Scot ui ; 
ION TIRIAC—JORGEN UL
RICH 6—0. 2—6, 6—4. â—7. La 
capătul primei zile de joc, e- 
<shipa României ia avans, ou 
2—0, iii fața Danemarcei.

★
Azi, pe terenul centrai de la 

Progresul (de la ora 15,36), vom 
asista la partida do dublu. E- 
chipele nu sin* cunoscute încă, 
ele urmind să fie anunțaV; tn 
cursul dimineții, așâ curb per
mite regulamentul ..Cupei Da
vis". După toate probabilitățile», 
românii aliniază cuplul ctasic 
Țiriac-Năstase, iar la danezi 
prezența la antrenament — a- 
seară — a tui Jan t.eschly ne 
face să credem că el Vâ fi fo
losit. alături de unul din fra
ții Ulrich. în acest al doilea 
test al întilnirii.



Corespondentă specială din Viena

Ultimele vești din tabăra austriecilor
• MULTE INDISPONIBILITĂȚI IN LOT © MARE INTERES LA LINZ © ORA DE 

ÎNCEPERE A MECIULUI: 17,30 (ORA ROMÂNIEI)
Duminică seara, cei 16 ju

cători ai lotului austriac s-au 
îndreptat spre Linz, frumosul 
oraș de pe malurile Dunării, 
unde se va desfășura miercuri 
meciul dintre primele repre
zentative ale României șl Aus
triei. Intilnirea de la Linz este 
așteptată cu mult interes de 
localnici. Se scontează pe o 
„casă plină", adică pe circa 
30 000 de spectatori.

Reprezentativa Austriei sus
ține cu acest prilej primul 
meci internațional al anului. 
Pentru selecționerul Erwin Alge 
cit și pentru antrenorul Stasny, 
recent numit in acest post în 
urma retragerii lui Pesser, în- 
tîlnirea de miercuri de la Linz 
constituie un important exa
men în vederea startului pe 
care-l vor lua austriecii în pre
liminariile campionatului mon
dial. In noua competiție mon
dială, Austria are 
deosebit de dificilă, 
seama de valoarea 
a adversarilor: R.
maniei și Scoția. Din păcate, 
testul de la Linz nu poate fi 
suficient de edificator, deoarece 
mai mulți jucători sînt acci
dentați. Este vorba de Kolez- 
nik și Stamm, iar de cîteva 
zile, alți doi jucători s-au în
scris pe lista indisponibililor: 
Fuchsbilder și portarul Harrei
ther. Problema portarului va fi 
greu de rezolvat, pentru că

Pichler (Rapid) sau la ale 
Szanwald (Austria). Acesta 
urmă este veteranul lotu- 
avînd nu mai puțin de 38

Harreither este al doilea por
tar din lot care devine indis
ponibil în ultimele săptămîni. 
Astfel, selecționerul Alge va 
trebui să recurgă la serviciile 
lui 
lui 
din 
lui,
de ani!

Cu mare interes sînt aștep
tate debuturile lui Starek și 
Hickersberger. Starek a jucat 
pină nu de mult la F. C. Aus
tria, dar clubul vienez i-a acor
dat dezlegarea pentru echipa 
F. C. Nurnberg, lider autori
tar in campionatul R.F.G. Clu
bul vest-german a fost de acord 
ca Starek să evolueze miercuri 
la Linz in selecționata Aus
triei. Astfel, Starek care a ju-

cat sîmbătă in campionatul 
R.F.G. a plecat imediat după 
meciul susținut la Aachen spre 
Linz, unde se află de duminică.

Duminică nu a fost etapă de 
campionat în Austria. A avut 
loc doar un meci din semifi
nalele Cupei Austriei: Rapid 
a învins pe Wacker cu 3—0 și 
va susține finala la 23 mai, cu 
Grazer A. K. Golurile rapi- 
diștilor au fost marcate de 
Seitl, Kaltenbrunner (din 11 
m) și Grausamm. In meci ami
cal, Wiener Sportklub a dispus 
cu 3—1 de Slovan Bratislava. 
Și acum, urmează meciul de 
miercuri. El va începe la ora 
16.30 (ora României, 17,30) și va 
fi condus de o brigadă de ar
bitri cehoslovaci.
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SUCCES NET AL TINERILOR
GIMNAȘTI

SOFIA 28 (prin telefon). — 
Dubla întîlnire de gimnastică 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Bulga
riei, desfășurată duminică di
mineața la Sofia, a dat posi
bilitate tinerilor gimnaști ro
mâni să-și înscrie în palma
res un remarcabil succes. In
tr-adevăr, reprezentanții Ro
mâniei au obținut victorii pe 
toată linia, cîștigînd atît pe

TENISMANII SUD-AFRICANI
SE PREGĂTESC 

PENTRU CUPA DAVIS
BRUXELLES. In meciul de 

antrenament pentru Cupa Da
vis dintre echipele de tenis 
ale Republicii Sud-Africane și 
Belgiei, după ziua a doua, 
conduc oaspeții cu 2—1. In 
partida de dublu, cuplul bel
gian Drossart—de Gronckel a 
învins cu 6—2, 12—10, 4—6, 
6—4 perechea Moore — Maud.

o misiune 
dacă ținem 

deosebită 
F. a Ger

Karl POINTNER

■
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llllll
■II

j

echipe cît și Ia individual 
compus. Cu mult interes a 
fost urmărită cea mai tinără 
gimnastă din concurs, Anca 
Grigoraș, care a fost una din 
cele mai bune componente ale 
echipei române. Evoluția ei la 
bîrnă a stîrnit ropote de a- 
piauze, iar locul doi la indi
vidual compus ocupat de ea 
răsplătește o comportare ge
nerală foarte bună. De remar
cat că Ia individual compus 
5 gimnaste românce se află 
situate pe primele 6 locuri. 
La băieți foarte bine a concu
rat Aurel Bunescu, învingător 
la 4 aparate și la individual 
compus. Rezultate tehnice: 
pe echipe : masculin Româ
nia—Bulgaria 276,40 — 274,00 
p ; feminin România—Bulga
ria 182,45—179,90 p ; indivi
dual compus: masculin A. 
Bunescu 56,70 p, G. Ivanov 
55,70 p.,
D. Grecu 55,25 p ;
Ofelia Alexa 36,85 p, Anca 
Grigoraș 36,70 p, I. Velikova 
36,50 . p, 
36,30 p.

masculin
G.

I. Dunev 55,60 p, 
feminin :

Rodica Secoșan

Toma HRISTOV

U.R.S.S.—ROMANIA

Viciu (Dinamo București) îl va depăși pe Sideațkin și va marca 
■încă două puncte

Foto : V. Bageac

DINAMOVIȘÎII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
ASUPRA BASCHETBALIȘTILEJR

Baschetbaliștii de la Dina
mo București au obținut du
minică dimineață, în sala 
Floreasca, un frumos succes

10-9 LA POLO

Un document fotografic in care apar doi probabili adversari ai fotbaliștilor noștri in meciul de 
la Linz: portarul tiodschat (G.A.K.) apărind o lovitură de la 11 m executată de Fiala 

(Austria Viena)

NAPOLI 28 (prin telefon). 
Cea mai spectaculoasă parti
dă a turneului internațional 
de polo, care se desfășoară în 
localitate, a fost cea dintre 
formațiile U.R.S.S. și Româ
niei. Au învins sportivii so
vietici cu scorul de 10—9 
(2—3, 2—1, 4—3, 2—2), dar 
succesul putea fi tot atît de 
bine și de partea jucătorilor 
români. Aceștia au condus cu 
3—1, 4—3, 5—4 și 6—5, dar 

mai multe ori portarul

Ciszer 1 (care nu 
în acest turneu !) 
luri parâbffe. în ____ ...
tuățiile de 6—7 și 8—9, Szabo 
și Novac au ratat cite un „4 
met ri‘‘. ' ■

W. Ulrich (R.D.G.) a con
dus bine următoarele forma-

Bovin (Mitia-
4
2

are rezervă 
a primit go- 
plus. la si-

ITALIA: Campionatul de fotbal
sub semnul evitării retrogradării

Diminuat pină 
interesul pentru 
fruntea clasamentului campio
natului italian de fotbal (lupta 
se mai dă numai pentru locul 
secund), întreaga atenție s-a 
concentrat asupra meciurilor în 
care sînt angrenate candidatele 
la retrogradare. Etapa de astăzi 
a văzut o prețioasă victorie a 
echipei din Ferrara, Spăl, asu
pra Atalantei (gol realizat de 
Bertuccioli), Brescia a învins 
Roma cu 1—0, prin golul înscris 
de Schuetz, din lovitură de la 
11 m, iar Sampdoria a terminat

la dispariție 
situata in

victorioasă, de asemenea, pe. te
ren propriu, partida cu Lane- 
rossi Vicenza, la același scor 
(autorul golului — 11 m : Frus- 
talupi). Așa că, cu două etape 
înainte de terminarea campio
natului, Spăl, Atalanta și La- 
nerossi au acumulat cite 22 de 
puncte, iar Brescia 20, în timp 
ce Mantova (16 p) este deja 
condamnată la retrogradare. 
Lupta pentru răminerea în pri
ma divizie se va da, 
cele patru 
mai sus. De 
tidi Spăl - 
tortei a fost
rător cu 2 minute... după înche
ierea timpului regulamentar. 
Sampdoria își datorează victo
ria unui
ori! De asemenea, Brescia n-a 
putut să 
a „pedepsei capitale", efectuată

formații 
remarcat 
Atalanta
realizat de un apă. •

deci, între 
amintite 

că în par- 
golul vic-

cu siguranță de Schuetz. Arbi
trii au avut un rol important 
in această etapă.

Iată celelalte rezultate: Bo
logna — Milan 1—1 (Guarneri, 
pentru gazde; Sormani, pentru 
Milan); Cagliari — Varese 2—1 
(Nene — 2, respectiv Burlan- 
ăo); Mantova — Fiorentina 
1—2 (Tomeazzt, respectiv Ma- 
raschi și Bertini); Inter 
ventus 0—0 ; Torino — 
1—2 (au înscris : Poletti 
Torino, Altafini și Cane 
Napoli).

Cesare TRENTINI

— ju-
Napoli 
pentru 
pentru

Foto: SUNDHOFER-Viena

ții: U.R.S.S. 
nin) — Baranov 5.. (4 din 
metri), Dolgușin 2, Scioc 
(din 4 m), Smucki 1 (din 4 
m), Akimov, Dreval, Barka
lov, Oselidze ; ROMANIA : 
Ciszer — Zahan 5 (3 din 4 
m), Szabo 4 (din 4 m), Grin- 
țescu, Kroner, Mărculescu, 
Novac, Culineac, Zamfirescu, 
Firoiu.

Echipele Italiei și Ungariei 
au terminat la egalitate : 
3—3 (1—0, 1—1, 0—1, 1—1). 
Gazdele au condus cu 2—0, 
dar în ultimul „sfert" jucăto
rii unguri erau în avantaj 
(3—2), Lavoratori a egalat cu 
8 secunde înainte de sfîrșit. 
De notat că echipa Ungariei 
a jucat în ultimele două re
prize cu un jucător mai pu
țin (Sarosi a fost eliminat de
finitiv).

La închiderea ediției: Un
garia — România 6—4.

în fața echipei sovietice Di* 
namo Volgograd : 83—74 (50—* 
38). Evoluția scorului a al
ternat în favoarea ambelor 
echipe pină în min. 12, după 
care bucureștenii s-au impus 
prin intercepții, contraatacuri, 
aruncări de la distanță și se- 
midistanță, conducted în per
manență. Meciul a fost spec
taculos, dar presărat cu duri
tăți din partea oaspeților, că
rora gazdele le-au răspuns 
prin ieșiri nevricoase. De alt
fel, Dragomirescu și Sideațkin 
ău fost eliminați pentru lovire 
reciprocă. Au înscris : ALBU 
20, VICIU 27, DIACONESCU 
18, Novac 8, Cernea 8, Cîm- 
peanu 2 pentru învingători, 
respectiv Pestrikov 6, Reka
10, Alatorțev 2, Sideațkin 19. 
Iliasov 12, NIKITIN 20, BLIK 5.

Tot ieri dimineață, Selecțio
nata divizionară feminină a 
susținut o nouă partidă dc 
verificare, în compania cam
pioanei Bulgariei, Lokomotiv 
Sofia. Antrenorii S. Ferencz 
și Gr. Costescu au folosit pri
lejul pentru a încerca diferite 
formule de formații și diver
se forme de atac și de apăra
re. Intr-un final interesant, 
tabela de marcaj a înregis- 
trat scorul de 55—54 (36—24) 
pentru oaspete. Au înscris: 
Spiridon 3, PRUNCU 6, Cio
can 3, Ghiță 1, DIACONESCU 
17, VOGEL 18, Taflan 2, Su- 
liman 4 pentru Selecționată, 
respectiv Kirova 2, ANTO
NOVA 8, ILOVA 9, Koleva
11, Neiceva 8, Danceva 2, DI- 
NEVA 15. (d. st.)

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AJ.B.A. 11 m executat de două

La 26 mai va începe la Te
heran ședința comitetului exe
cutiv al A.I.B.A. Cu acest pri
lej, se va desemna orașul care 
va găzdui C.E. din 1969.

înscrie decît ca urmare

I

iavolei susținute 
prima garnitură a 

au constituit o plăcută 
datorită demonstrației 

fizice excepționale, teh-

de

CURSE CICLISTE

Arbitrii care vor oficia

Secretariatul A.I.B.A., prin 
dl. Harry Banks (Anglia), ne-a 
informat că la cel de al doilea 
meci de box dintre echipele de 
tineret ale României și Italiei, 
programat la Bolzano, vor o- 
ficia i Gondrd — Franța (jude
cător) și Jovanovic! — Iugo
slavia (director în ring). Me
ciul va avea loc la 18 mai.

9 Cursa ciclistă Liege—Bas- 
togne—Liege (268 km) a fost 
cîștigată de belgianul Vaiere 
van Seelt. El a străbătut dis
tanța în 7 h 22 : 0. în același 
timp cu învingătorul au sosit 
Godefroot (Belgia), Poulidor, 
Anquetil (ambii Franța).

® Etapa a IV-a din Turul 
Spaniei desfășurată pe dis
tanța Barcelona — Salou (108 
km) a revenit englezului 
Michael Wright cu timpul de 
2 h 31:47. Totodată el a trecut 
în fruntea clasamentului gene
ral, urmat Ia 14 secunde de 
Rudi Altig și la 15 sec. de 
olandezul Janssen.

UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA-MEXICO 

0-3 (9,2,7)
Partidele de

Timișoara 
Mexicului 
surpriză, 
calităților
nicii individuale ireproșabile, mo
bilității în teren, dublajului și 
unei deosebite eficacități în jo
cul la fileu. Proaspăta promovată 
în divizia A, intimidată de faima 
olimpică a adversarelor, a reușit 
doar pe alocuri să opună o oare
care rezistență. S-au evidențiat: 
Magdalena Guadalupe, Isabel No
gueira și Gloria Insua (Mexic), 
Doina Puican, Ioana Popescu și 
Maria Dobrogeanu (Universitatea).

In deschidere : Șc. sp. Timi
șoara — Mexico II 0—3 (4, 6, 5).

P. ARCAN, coresp. principal
★

Azi, de la ora 18, în sala Pro
gresul, reprezentativa Mexicului 
se întîlnește cu Penicilina Iași, 
iar mîine, tot de la ora 18, în 
sala Giulești, cu Rapid București.

Jimmy Ellis fștînga) trimite o stingă puternică in figura lui 
Jerry Quarry, în prima repriză a meciului disputat noaptea 

trecută pe arena Coliseum din Oakland (S.U.A.)
Telefoto : UPI-Agerpres

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— La Oakland (California), 
boxerii americani Jimmy Ellis 
și Jerry Quarry și-au dispu
tat, în fața a 14 000 de spec
tatori, finala turneului orga
nizat de W.B.A. (World Boxing 
Association) pentru desemna
rea succesorului lui Cassius 
Clay la centura de campion 
mondial al categoriei grea. 
După 15 reprize de box me
diocru, cum apreciază comen
tatorul agenției France Pre- 
sse, victoria a revenit la punc
te lui Ellis, un pugilist de cu
loare, în vîrstă de 28 de ani, 
de profesie zidar. Ellis, care a 
fost „sparring partenerul" lui 
Cassius Clay, devine astfel 
campion al lumii „versiunea 
W.B.A." După cum se știe, o 
altă organizație americană,

N.B.A. l-a declarat campion 
al lumii pe Joe Frazier, în 
timp ce Consiliul Mondial al 
Boxului (cu sediul la Ciudad 
de Mexico) continuă să-l re
cunoască deținător al titlului 
suprem în boxul profesionist 
pe Cassius Clay.

PE PISTELE DE ATLETISM
Cijova (U.R.S.S.) 18,67 m la greutate - nou record 

mondial feminin ; Ryun 3:42,8 pe 1 500 m
ATLETA SOVIETICA Na- 

dejda Cijova a stabilit ieri, 
la Soci, un nou record mon
dial la aruncarea greutății, 
cu performanța de 18,67 m. 
Vechiul record, deținut de 
Tamara Press, era de 18,59 m 
și fusese stabilit în anul 
1965, la Kessel (R.F.G.).

CU PRILEJUL unui con
curs de atletism desfășurat 
la Lawrence (S.U.A.), cunos
cutul semifondist american 
Jim Ryun a cîștigat proba 
de 1500 m cu timpul de 
3:42,8. Proba de săritură cu 
prăjina a revenit lui Rogers, 
care a trecut peste ștacheta 
înălțată Ia 5,19 m.

CONCURSUL ATLETIC 
desfășurat Ia Walnut (Califor
nia) s-a soldat cu cîteva per
formanțe de valoare mon
dială : greutate : Matson 21,30 
in; 440 yarzi garduri: Whit- 
ney 50,1 sec. ; lungime : Bea
mon 8,33 m (cu vînt favora
bil) ; 220
Smith 20,5 
vester 62,08 
Pender 10,3
stacole : Young 8:40,0.

yarzi : Tommie
sec.; disc : Sil
in ; 100 m plat: 
sec ; 3 000 m ob-

EOMĂNIA A ÎNVINS LA BOX

(Urmare din pag. 1)

de bună calitate. 
Cuțov, Nedelcea. Zilber- 
ne-au reamintit că tot

box 
Ene, 
man 
pe acest ring, cu ani în ur
mă, i-am văzut pe Negrea, 
Dobrescu, Puiu, Mihalic și 
pe alți corifei ai pugilatului 
nostru măsurîndu-și forțele 
tot eu 
Rea și Poggi. Mulți 
tinerii de astăzi s-au 
dit cadre de nădejde,

reprezentanții lui 
dintre 
dove- 

care

ITALIA: 7-3
exclamația : „Extraordinar! 
Extraordinar!" Adversarul său 
A. hai, un băiat energic și 
rezistent, și-a schimbat rolul 
de... sac de antrenament doar 
în ultimele două minute ale 
partidei, cînd Cuțov, aidoma 
unui maratonist Ia km 40, a 
început să respire greu.

De data aceasta, V. Zil- 
berman și-a lăsat teama în 
cabine (ne-a rugat să nu scri
em frica), a urcat în ring 
decis să ne demonstreze că

dacă vor persevera în pre
gătire, vor egala sau poate 
chiar vor întrece performan
țele predecesorilor lor.

C. Cuțov s-a „bătut" chiar 
de la primul gong cu un zel 
deosebit, arunefad în luptă 
toate armele de care dispu- 

un „recital" de 
pe care, în pa- 
spus, nu le prea 
ringurile noastre, 

continuat ofensiva, 
celor din

tie. După 
upercuturi, 
ranteză fie 
vedem pe 
Cuțov a 
smulgîind tribune

ÎN CABINS, DUPĂ ULTIMA 
LOVITURĂ DE GONG!
atîta zarvă în tunelul 

dimineață.
Niciodată n-am Tntîlnit-------— _

stadionului din Dealul Spirii, ca ieri ----------
Parcă învinsesem echipa de fotbal a Angliei. Sute 
de suporteri ai boxului au ținut să-i felicite pe 
„cei 10", care ne-au adus acest frumos succes inter
național. Am scos carnetul de însemnări și am în
ceput să consemnăm primele declarații. Iată-le :

NATALE REA, antrenorul echipei oaspete : „Ro
mânii sînt foarte puternici Cred că se vor califica 
pentru turneul final. M-a Impresionat Zilberman. 
Dacă Ene nu ținea atît de mult, îl treceam pe el 
pe primul loc al evidențiațîlor. Nu cred că vom 
face schimbări în echipă pentru revanșă. Nu ml-a 
plăcut directorul de ring Wolf. A arbitrat sub 
orice critică".

CONSTANTIN DUMITRESCU, antrenorul echipei 
noastre „Ne vom califica. Am mare încredere în 

ÎNedelcea, Cuțov, Dobrescu și Ene”.
MIRCEA DOBRESCU, maestru emerit al sportu

lui : „Nepotul meu Paul Dobrescu mi-a adus o 
mare satisfacție, boxînd excelent, sa mai zică ci- 
,eva că familia Dobrescu nu continuă să-și aducă 
■ontribuțla la dezvoltarea sportului cu mănuși !"

VASILE MARIUTAN fost campion al greilor :

„Lehăduș trebuie lăsat să crească. Nu trebuia uti
lizat la semigrea, cred că era mai bun Cojocaru. 
Sper că băieții nu vor rata calificarea".

CALISTRAT CUTOV : „Este adevărat că m-am 
repezit la „bătaie" in prima repriză. Dacă îmi 
dozam mai bine efortul puteam termina mai 
proaspăt".

GH. GURIEV, președintele F.R. Box : „Mi-a plă
cut ardoarea cu care au luptat băieții noștri. Ii 
felicit și le urez succes la Bolzano".

N. LINCA, maestru emerit al sportului : „Cuțov 
și Ene m-au impresionat. Năstac n-a cîștigat !”

GH. NEGREA, fost campion european : „Antre
norii Rea șl Poggi reprezentau garanția unei echipe 
solide. Și așa a fost. Băieții noștri, în frunte cu 
Ene și Cuțov, au luptat cu o voință exemplară, 
dominîndu-șl adversarii. Nu ml-a plăcut Călin. 
Cred că ne putem califica".

D. CIOBOTARU, multiplu campion național : 
„Cuțov a fost excelent. Trebuie să fie mai economi
cos în efort. Nu cred că Lehăduș trebuie folosit la 
categoria semigrea".

M. RADOSAVJEV1CI (Iugoslavia), arbitru: „Boxe
rii români au șanse mari de calificare".

este, intr-adevăr, boxer. El 
și-a pus imediat în valoare 
directele sale și două... ex
plozii în maxilarul adversa
rului l-au silit pe directorul 
de ring Wolf să-l trimită la 
„domiciliu" provizoriu pe 
Valsecchi. După o repriză în 
care și-a studiat excelent 
adversarul, Paul Dobrescu l-a 
supus pe italianul Pesare 
unuj tir necruțător, excelînd 
îndeosebi prin seriile la plex. 
Elevul lui Rea n-a găsit altă 
scăpare decît prin „îmbrăți
șări" prelungite, datorită că
rora a și primit două aver
tismente. O adevărată reve
lație a constituit-o maniera e- 
legantă cu care a atacat tî- 
nărul Gh. Ene, vrînd parcă 
să ne demonstreze că în box 
totul este să lovești și să nu 
primești. In .fata remarcabi
lului său „joc de picioare", 
italianul Piras n-a găsit an
tidot și, după ce în repriza 
a doua un croșeu de stingă 
l-a expediat direct în brațele 
arbitrului Wolf, care nu a 
întîrziat să-1 numere, el a 
cedat resemnat la puncte. 
Gh Călin a pierdut pe drept 
în fața lui Bentini, iar Al. 
Năstac a obținut o victorie 
care, mai degrabă, putea fi 
atribuită italianului Calca- 
brini. in ziarul de mîine vom 
aborda și alte probleme ale 
acestei întîlniri.

arul: 1. P. „Informația-, str. Bie/oianu 23—25.

ÎNTREVEDERE BRUNDAGE 
JEAN DE BEAUMONT

PARIS, i'reșeimte’c ' Ci
tețului internățidn dl olimpic, 
Avery Brundage, și contele

Polonezul Doda
a cîștigat turneul

de la Bognor Regis
Th. Ghițescu a terminat 

pe locul II
LONDRA. — Turneul internațio

nal de șah de la Bognor Regls 
(desfășurat după sistemul elve
țian) s-a încheiat cu victoria po
lonezului Zbigniew Doda, care a 
totalizat 6*/s puncte. La o jumă
tate de punct în urma lui s-au 
clasat românul Theodor Ghițescu 
iugoslavul Kurajica și suedezul 
Akvist. Cite 5'/> puncte au acumu
lat Karaklajlci (Iugoslavia), Brown 
(S.U.A.), Phillips (Anglia), Fran
klin (Anglia).

MUNCHEN. — Cu o rundă îna
inte de terminarea turneului in
ternațional de șah de la Bam
berg (R.F.G.), în clasament con
duce marele maestru sovietic 
Paul Keres cu 11 puncte, urmat 
de campionul mondial Tigran Pe
trosian — 9*/s puncte. In runda 
a 14-a, Keres l-a învins pe spa
niolul Toran.

Jean de Beaumont, președinte 
ăl Comitetului olimpic francez, 
au avut la Paris o întrevedere 
în cursul căreia ău fost trecute 
în revista probleme importan
te ale - mișcării olimpice. Cu 
acest- prilej; Jean de Beau
mont s-a declarat de acord cu 
hotărîrea luată la Lausanne 
privincT excluderea Republicii 
Sud-Africane de la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de 
Mexico.

PRIMUL TURNEU „OPEN" - 
CÎȘTIGAT DE ROSEWALL
LONDRA. Proba de simplu 

bărbați din cadrul turneului 
de tenis de la Bournemouth 
(primul turneu „open" din is
toria sportului alb) a fost cîș- 
tigată de australianul Ken 
Rosewall, care l-a învins în 
finală cu 3—6, 6—2, 6—0. 6—3 
pe compatriotul său Rod La
ver.

Proba de simplu femei a re
venit jucătoarei Virginia Wade 
(Anglia), învingătoare cu 6—4. 
6—1 în finala cu Winnie Shaw 
(Scoția).

La 2 mai pe pista de la Fuji se va disputa Marele premiu 
al Japoniei la automobilism. Cu acest prilej, va debuta în 
competiții ultima creație a uzinelor japoneze Nissan. Este 
vorba de mașina de curse „R 381", caracterizată de o linie 
joasă și aerodinamică. Ea este prevăzută cu un stabilizator re» 
glabll, sub formă de aripă, amplasat în partea posterioară a 
mașinii.

^Motorul are o capacitate de 450 cai putere, perniițind 
mașinii să atingă viteza de 320 km/oră. Caroseria este din 
plastic, consolidat cu tuburi metalice și panel tip fagure Cele 
patru frîne cu disc au un dispozitiv special de răcire. Dimen
siunile mașinii: 4,411 m lungime; 1,790 m lățime; 1,005 m 
înălțime fără stabilizator; 1,265 m înălțime cu stabilizator. 
Greutate : 855 kg. Capacitate 5500 cmc. Schimbător de viteză 
eu 5 viteze înainte.

Mașina de curse Nissan


