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• A TREIA INFRINGERE CONSECUTIVĂ A CRAIOVENILOR
Interesant acest anal de săp- 

tămînă.
STEAUA șl-a amintit că a 

cîștigat iiltinwl tiilu sub numele 
ide C.C.A., a jucat in stil C.C.A., 
Sa cîștigat cu un scor C.C.A., a 
acumulat — prin golaveraj — 
’trei puncte tatr-un meci și va 
închide, probabil astă-seară. ca
sele de bilete ale Piteștilor.

In sfîrșit, un derby autentic... 
ARGEȘUL a tras, se paie, 

doar focuri de reglaj. Vom ve
dea miercuri', dacă aparențele ne 
înșeală.

PETROLUL a devenit pe neaș
teptate un arbitru al clasamen
tului, fixînd ierarhii sus și jos. 
iCele șase puncte acumulate de 
Oamă pe „23 August" și po pla
iurile transilvane sînt o ple- 

' Uoarie pentru organizarea tacti
că a echipei. N-ar fi exclus ca 
soarta titlului să se joace Sn 
ultima etapa, la Ploiești, în due
lul „elvețian" Covaci—Oană.

DINAMO București adună 
jumete pentru 14 mai și-și rodea- 

r.Să echipa pentru Cupă. Parcă 
e. totuși, prea multă subtilitate 
In atacul dhaamowt. Pîrcălab 

excelent chiar după... ențor- 
f’eă. Un semnal de alarmă : Dinu 
«începe să fie gelos pe „strece- 
• *sul“ de public al lui Boc.

JIUL a pierdut într-o seară 
': tot ce a cîștigat ftitr-o prfmă- 
(. vară. Noroc că unii dintre su- 
■ tporterii „minerilor1! *u năimas 

Ia televizor.
FARTJI, poate invoca o bară- 

cheie, dar, îh fotbal, totul se 
compensează. Mai devreme sau 
mai tîrziu. Celebra, bară a Iul 
Kraus n-a așteptat decît șapte 

:■ zile.
. „U“ a scăpat de griji. Deci,

examenele pot să Înceapă.
DINAMO Bacău șl-a reparat 

metronomul idereglat la Arad, 
în vederea derbyului de miercuri 
al fostei categorii B. Ghinionul 
lui Bone...

U.T.A. continuă să-țl vindă 
scump uraeala de .pase. Știți 
de ce se bat arădenii cu atîta 
invocare pe terenuri sijțffitae ? 
Pentru că nu mizează pe avan
tajul terenului.

RAPID trăiește încă din amin
tirea „sfertului de oră* împo
triva liderului. E cam puțin...

„U“ Craiova soarbe capă după 
cupă. Dar, în locul vinului to
nic. găsește un rest ’ ' ' '
vînătă. Aproape că 
explicație...

PROGRESUL ar fi 
trimită o telegramă _ ____
mire lui Grozea. Dacă n-a fă
cut-o, înseamnă că a călcat un 

J protocol elementar.
STEAGUL ROȘU va trebui, 

oricum, să pună, po’mîine, asul. 
Bineînțeles, dacă-1 are...

A.S.A. TG. MUREȘ, cîndva 
lider, a trecut în revistă Întreg 
clasamentul. Slalom uriaș...

loan CHIRILA

ds piatră 
nu găsim 

trebuit să 
de mulțu-

P. S. Sîmbătă seara, pe Nep- 
stadion,- a fost programat un 
concert pentru vioară si două 
orchestre. Dar Albert n-a venit. 
Si au apărut, în prim plan, con- 
trabasii... c

COCKTEIL
Aseară, în saloanele hotelului 

Athenee Palace, dl. Rafael Solana, 
șeful de presă al Comisiei de or
ganizare a Jocurilor Olimpice din 
Mexic, a oferit un cockteîl în 
cinstea delegațiilor la cel de al 
32-lea Congres al A.I.P.S. și a zia
riștilor sportivi din România.

Au luat parte Ion Iliescu, minis
tru pentru problemele tineretului, 
Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor din România, Felix 
Xevitan, președintele A.I.P.S., Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., ion Balaș, vicepre
ședinte al C.O.R., ziariști sportivi.

Cockteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

GOL! Dumitrache a inserts pentru Dinamo București
Foto : D. Rădulescu

e nenumărate ori a fost remarcat' 
efortul pe care unii dintre sluji
torii sportului îi fac în scopul de 
a convinge marea masă a popu
lației ds faptul că sportul si eciu __a ...0^......

clusivitate, marea performanță, că cele 
două noțiuni — sport și educație fizică 
— nu-și găsesc expresia numai în uimi
toarele rezultate ale lolandei Balaș, că 
nu sînt egale numai cu ceea ce reali
zează azi în teren Constantin, Demian 
sau Gruia. Preocuparea acestor misio
nari ai sportului de a propaga 
miraculoase ale sportului și de
r.ari ai sportului de a propag 
miraculoase ale sportului și d( 
acestuia nenumărați prieteni 
drept, elogiată.

Și calculele estimative din ultimul 
timp anunță, îmbucurător, sporirea ver
tiginoasă a amatorilor de mișcare, a 
celor care au prins gustul și au simtit

efectele 
a-i crea 
este, pe

I

REZULTATE TEHNICE

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

CLASAMENTUL

1. Steaua 22 12 5 5 39—23 29
2. F. C. Argeș 22 12 3 7 33—18 27
3. Petrolul 22 12 1 9 25—20 25
4. Dinamo București 22 10 5 7 25—23 25
5 Jiul 22 10 3 9 31—30 23
6. Farul 22 9 4 9 32—25 22
7. „U" Cluj 22 9 4 9 26-30 22
8. Dinamo Bacău 22 11 0 11 27—33 22
9. U.T.A. 22 9 3 10 19—18 21

10. Rapid 22 8 5 9 25—28 21
11. „U" Craiova 22 9 1 12 25—28 19
12. Progresul 22 5 8 9 21—27 18
13. Steagul roșu 22 6 5 11 15—26 17
14. A.S.A. Tg. Mureș 22 5 7 10 21—35 17

ETAPA VIITOARE (8 MAI)

Dinamo Bacău — A5.A. Tg. Mureș
„U" Craiova — Farul
Rapid — Petrolul
F. C. Argeș — Steaua
U.T.A. — „U" Cluj
Progresul — Steagul roșu — se dispută 

joi, 9 mai
Jiul — Dinamo București — se dispută 

duminică 12 mai

POLITEHNICA BUCUREȘTI A CUCERIT TITLUL 
DE CAMPIOANĂ LA BASCHET FEMININ
...iar Rapid a cîștigat turneul final al diviziei A

Politehnica București, campioana țării Ia baschet feminin. Rindul de sus, 
de la stingă la dreapta : Margareta Pruncu, Gabriela Ciocan, Oltea chelaru, Ana 
Haralambie, antrenorul Grigore Costescu, Ecaterina Vogel, Cornelia Taflan, Sanda 
Dumitrescu ; rîndul de jos : Ursula Fierlinger, Ileana Ghiță, Doina Lupean, Anca 
Demetrescu, Elena Tlntorescu.

Divizia A la baschet fe
minin s-a încheiat ieri di
mineață, pe terenul Flo- 
reasca, unde s-au desfășurat 
meciurile ultimei etape a 
turneului final. Titlul de 
campioană a României a 
revenit echipei Politehnica 
București (antrenor Gri
gore Costescu) care a cu
cerit, astfel, pentru a treia 
oară consecutiv și a cincea 
oară alternativ primul loc 
în întrecerea celor mai bu
ne formații ale țării.

In meciul final, care nu 
mal prezenta importanță 
pentru locul I deoarece 
campioanele acumulaseră 
de cîteva etape punctele 
necesare, victoriei, Politeh
nica București și Rapid au 
oferit publicului o dispută 
de rară dîrzenle. Deși căl
dura sufocantă a influențat 
negativ potențialul fizic al

jucătoarelor (fapt evident 
mai ales în repriza secun
dă), baschetbalistele ambe
lor echipe au făcut risipă 
de energie. întrecerea a 
început în favoarea rapi- 
distelor care au depășit cu 
regularitate apărarea pre
sing a studentelor. Acestea, 
însă, au renunțat destul de 
repede la presing șl au a- 
plicat, ca și adversarele 
lor, apărarea în zonă. Lip
site de precizie în aruncă
rile de la semidistanță și 
distanță, jucătoarele de la 
Rapid nu au putut stră
punge apărarea adversă și, 
treptat, tabela de scot s-a 
modificat, arătînd. în mln. 
19 rezultatul de 34—25 pen
tru Politehnica. In repriza 
secundă, rapidistele s-au a- 
părat cu mal multă dîrze- 
nie și, deși au ratat foarte 
•nult (Bițu a „excelat"), au

reușit să echilibreze situa
ția. Cînd mai erau cîteva 
secunde de joc, la scorul 
de 54—53 pentru Politehni
ca, Jrina Vasilescu a în
scris una din cele două a- 
runcări libere, aducînd e- 
galarea. In prelungiri, bas
chetbalistele de la Ra
pid au greșit mai puțin 
și au cîștigat pe merit o 
partidă datorită căreia au 
cucerit locul I, neînvinse, 
în clasamentul special al 
turneului final. Scor : 64-r 
61 (27—34 ; 54—54).

In deschidere, Universita
tea Cluj a dispus, după o 
întrecere echilibrată, de 
Voința Brașov cu 44—40 
(17—17). Clasamentul divi
ziei A : 1. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI — campioană 
națională, 2. Rapid, 3. Uni
versitatea Cluj, 4. Voința 
Brașov, (d. st.).

cicliste de fond organi- 
în țara noastră in ulti- 

ani. Regretul că în frun- 
clasamentului individual

K MAREK 
Învingători 
9 Ultima etapă a

S-a încheiat — ieri, la Si
naia — cea de a IX-a (ediție 
a „Cursei munților", una din
tre cele mai frumoase între
ceri 
zate 
mii 
tea
nu se află un rutier român 
și că nici una dintre cele trei 
etape n-a fost cîștigată de 
gazde 'este atenuat de faptul 
că disputa s-a desfășurat la 
un nivel superior, înregistrîn- 
clu-se medii orare foarte 
bune pentru această perioadă
— 41 km în final. De-a lun
gul celor trei zile de concurs
— care au însumat 420 km 
de alergare pe șosele de 
munte — am asistat la faze 
palpitante, la acțiuni care au 
scos în evidență spiritul com
bativ al cicliștilor din cele 
5 țări participante.

Subliniind din nou 
lenta 
de 
namo 
sport, precum și inițiativa Co
mitetului Olimpic Român de 
a oferi o cupă de cruțai ce
lui mai bun rutier român (să 
fie acesta oare un gest care 
să ne indice că C.O.R. se in
teresează de soarta cicliștilor 
în anul Olimpiadei de la 
Ciudad de Mexico ?) vom in
sista din nou asupra strin
gentei necesități de a se or
ganiza în țara noastră 
mai multe curse cu 

-de caracter. 
, Competiția a fost 
Ha individual de 
cehoslovac Kindrica .
învingătorul este un alergător 
bun. Dar la fel d'i valoroși 
(poate chiar cu mai multe 
pretenții la primul loc, dacă 
ținem seamă de eforturile de
puse și de acțiunile inițiate) 
au fost și sovieticii Șepel și 
Zlotnikov, românii Emil Rusu, 
Vasile Tudor, Gabriel Moi
ceanu și Constantin Grigore, 
Drechsler (R.D.G.) ș.a. Cîș- 
tigînd prima etapă, Marek a 
avut forța să-și conserve „tri
coul galben" și șansa de a 
nu întîrzia, în ultima zi de con
curs decît 1:16 față de Șepel 
și Moiceanu. Altfel... Pe lechi- 
pe, dinamoviștii bucureșteni 
au repurtat un categorie suc
ces. Ei au condus da capo 
alia fine, victoria nefiindu-le

exee- 
organizare asigurată 

clubul sportiv Di- 
și A. S. Loto-Prono-

cît 
un astfel

cîștigaitâ 
rutierul 
Marek.

Șl DINAMO 3UCUREȘTI- 
ÎN „CURSA MUNȚILOR 

revenSt lui S. Șepel

//

Sprint final in ultima etapă. Trece primul linia de sosire S. 
Șepel, urmat de G.

periclitată nici un moment. 
Felicitîndu-i pentru locul I 
pe echipe le amintim că to- 
'tuși, într-o cursă ciclistă cla
samentul individual este cel 
care interesează în primul 
rînd.

Etapa a III-a, disputată du
minică. dimineață pe ruta Si
naia Brașov — Bran — 
Moeciul de jos — Rîșnov — 
Pîrîul rece — ” 
naia (144 km), 
fașurare Ia fel 
și precedenta.
Brașovului s-au desprins din 
grupul masiv alergătorii D. 
Giese. D. Ferfelea și N, Chi- 
ma. După 5—6 km au fost 
ajunși de un grup de 11 ci
cliști care — și ei — pără
siseră plutonul la trecerea 
prin Brașov. A. Lavrenko, Gh. 
Odrinschi, H. Stenzel, A. Su- 
ciu, I. Rădăcină. C. Ciocan, 
I. Mattner, V. Tudor, S. Șe- 
pel, I. Cosma II și T. Cean- 
liev continuă să ruleze cu fu
garii pentru a se distanța cît

Predeal — Si- . 
a avut o des- 
de animată ca

Pe străzile
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deliciile sportului, a celor care l-au în
țeles ca pe o necesitate vitală. (Refe
rirea nu privește numai generația 
fînâiâ, educată în spirit sportiv și care 
știe, oricum, să-și ofere cîteva minute 
de mișcare în aer liber, ci marea masă 
de saiariați, de toate vîrstele, obligați, 
prin natura profesiei, la opt ore” de 
„sedentarism" zilnic). Acest fenomen 
ridică însă o problemă deosebit de di
ficilă dar, în toate cazurile, de rezol
vat : aceea a posibilităților pe care le 
au amatorii de sport pentru practica
rea acestuia. Deci a bazelor sportive, 
a zonelor de agrement pentru public.

Prof univ. Victor Mercea, directorul 
Institutului de fizică atomică din Cluj, 
sesiza, într-o discuție privind raportai 
direct dintre sport și sănătate, un fapt 
care nu rămîne, însă, circumscris nu-,, 
mai la Cluj : „După un anvmit număr 
de ore de concentrare nervoasă și de 
ședere în birou, simți nevoia să te re
laxezi, să-ți refortifici organismul, să-i 
dai „clorofila" necesară. Dar, practic, 
posibilitățile lipsesc. Sălile de sport sînt 
permanent ocupate (antrenamentele pe 
discipline se succed, câteodată se și su
prapun), parcul sportiv ne este inacce
sibil, bazinul de înot, deși cu multe „fe
restre" în pronram, nu ne primește (nici 
măcar o dată pe săptâmînâ). Te rezumi 
la o plimbare, pe can o realizezi nu
mai cînd ai fericita ocazie să nu-ți în- 
tîlnești vreo cunoștință cts probleme de 
rezolvai."

Situații similare se înregistrează 
mai toate județele țării.

Edilii < ' . , . ...... .
burilor, dau aviz favorabil celor __
multe proiecte, pe cel privind amena
jarea de baze sportive simple lăsîndu-l, 
de obicei, pe ultimul plan. „Nu este 
de primă importanță",, sau „Mai su- 

" portă amînare" — formule care fac din 
sportul pentru mase o cenușăreasă în 
ordinea preocupărilor față de educația 
socială

Tocmai de aceea, realizările sportive 
din Piatra Neamț merită toate 
aprecieri. Vrednici gospodari, 

pe malul

în

orașelor, prinși în vîrteiul tre- 
- mai

Moiceanu
Foto : Aurel Neagu

mult de pluton. La Cris- 
sparge Ceanliev și în 

rămîn 13 rutieri.

mai 
tian 
frunte
Joncțiunea cu plutonul care 
vine val-vîrtej se face la poa
lele Branului. La întoarce
rea spre Rîșnov o nouă ac
țiune : fug Șepel, Vanzlik și 
Bilo. înainte de a începe lun
gul urcuș al Pîrîului rece 
(aproximativ 10 km), Gabriel 
Moiceanu reușește — prin- 
tr-un extraordinar efort — 
să fugă din pluton și să se 
atașeze fugarilor. EI parcurge 
serpentinele istovitoare în 
ritmul lui Șepel și sus,. la 
punctul care marchează sprin
tul de câțărare, îl talonează. 
Coboară în tandem spre Pre
deal, depărtîndu-se vizibil de 
plutonul numeros (incomo
dat tocmai prin aceasta în 
viraje) și la Predeal avansul 
este de peste un minut. Efor
turile plutonului — în care

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

I

bunele 
localni- 
Bistriței 
locuito- 
un an

samblu sportiv de agrement cuprinzînd 
bazin de înot de dimensiuni olimpice, 
terenuri de handbal, volei, baschet, ur- 
mînd ca în primăvara aceasta să-l 
completeze cu un teren de fotbal și o 
sală de popice. Destinat marelui pu
blic pe tot timpul sezonului cald, acest 
complex de soare-apă-iarbă constituie, 
indiscutabil, un izvor de sănătate și 
bună dispoziție.

Realizarea urmează, la scară mare, 
linia bunelor tradiții existene în acea
stă parte a Moldovei. Pentru că tot 
Piatra Neamț este localitatea unde di
riguitorii sportului au reușit de circa 
15 ani să facă loc în săli și stadioane 
(și acestea la fel de solicitate ca în 
oricare alt oraș al țării), deocamdată o 
zi pe săptâmînâ, marelui public. Oa
meni de toate profesiile și de toate 
vîrstele își dau întîlnire cu sportul, în 
sala Școlii sportive din oraș, în fiecare 
vineri seara, antrenamentul lor fiind 
dirijat de profesori de specialitate.

Vara sau iarna, pietrâreniî au o casă 
a sănătății unde vin cu aceeași volup- 
late (dar cît de diferite le sînt satis
facțiile ulterioare) cu care semenii lor 
din alte orașe merg seara la un bor 
supraaglomerat sau într-o circiumă îm- 
bîcsitâ...

Și, dacă la Piatra Neamț, oraș 
proporții reduse (ca întindere) și cu un 
număr mic de locuitori s-au realizat 
cruri demne de toată lauda și stima, 
ce mai pot pretexta, oare, autoritățile 
de resort din marile centre ale țării ?

Oricum, în balanța realizărilor, ini
țiativa și spiritul gospodăresc au cîntă- 
rit totdeauna mai greu decît însăși 
„forța fondurilor".

cii și-au construit
(munca voluntară și optimismul 
rilor s-au situat pe primul plan) 
samblu sportiv de agrement cu

de

Nușa MUȘCELEANU

ROMANII M. ROȘCA, MAGDA BORCEA SI IUGOSLAVUL M. SIPEK
Învingători IN PRIMA ZI A TRIUNGHIULARULUI DE TIR

Ieri dimineață au început pe poli
gonul Tunari din Capitală două im
portante competiții de tir: „triun
ghiularul" dintre trăgătorii sovietici, 
iugoslavi și români (la tineret) și 
concursul republican dotat cu „Cupa 
Steaua". La ambele întreceri au figu
rat în program probele de pistol vi
teză (60 focuri), armă liberă calibru 
redus 60 f. culcat seniori și armă 
standard 60 f. culcat senioare. La 
„triunghiular" pe lista cîștigătorilor 
au fost trecute numele sportivilor M. 
Roșea (locul I Ia pistol viteză, cu 591 
p), Magda Borcea (prima clasată la 

armă standard 60 f. culcat fete, cu 
583 p), și a iugoslavului M. Sipek, 
(care a ocupat locul I la armă liberă 
60 f. culcat, cu rezultatul de 594 p.). 
Cel mai bun punctaj la această probă 
l-a obținut insă Marin Ferecatu, care 
cu 598 p. și-a surclasat adversarii în 
„Cupa Steaua".

CONCURSUL INTERNAȚIONAL — 
rezultate: pistol viteză (60 f. 25 m 
distanță): 1. M. Roșea (România) 591 
p (295+296), 2. D. Iuga (România) 
588 p, 3. I. Alehin (U.R.S.S.) 586 p, 
4. M. Kopeikin (U.R.S.S.) 582 p, 5. St. 
Popa (România) 581 p; armă liberă

calibru redus 60-focuri culcat seniori: 
1. M. Sipek (Iugoslavia) 594 p, 2. Br. 
Pavlovic (Iugoslavia) 593 p, 3. Al. Sa
venkov (U.R.S.S.) 590 p, 4. V. Peicev 
(U.R.S.S.) 590 p, 5. N. Gusev (U.R.S.S.) 
590 p, 6. St. Alerhand (România) 589 
p ; armă standard 60 f. culcat senioa
re : 1. Magda Borcea (România) 583 
p, 2. Veronica Stroe (România) 582 p, 
3. Margareta Enache (România) 580 
p, 4. Marina Vasiliu (România) 580 p, 
5. Melania Radu (România) 579 p. 
Sovieticele Valentina Antonova și Iri
na Mescereakova au obținut cite 575 
puncte.

„CUPA STEAUA" — pistol viteză : 
1. M. Roșea (Dinamo) 591 p, 2. D. 
Iuga (Dinamo) 588 p, 3. V. Atanasiu 
(Steaua) 587 p, 4. G. Maghiar (Dina
mo) 585 p, 5. N. Flamaropol (Olimpia)
582 p ; armă liberă 60 f. culcat: 1. 
M. Ferecatu (Dinamo) 598 p. 2. P. 
Șandor (Steaua) 591 p, 3. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 590 p, 4. Șt. Alerhand 
(C.S.M. Arad) 589 p, 5. N. Rotaru 
(Steaua) 588 p ; armă standard 60 f. 
culcat senioare : 1. Ana Goreti (Olim
pia) 585 p, 2. Magda Borcea (Dinamo)
583 p, 3. Veronica Stroe (Dinamo) 582 
p, 4. Iuliana Herlea (Metalul) 581 p,

5. Margareta Enache (Steaua) 580 p. 
La talere aruncate din șanț — după 
100 buc., în fruntea clasamentului se 
află Gh. Florescu (Steaua) cu 95 de 
talere lovite.

întrecerile continuă azi cu urmă
toarele probe : pistol precizie, armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri și 
talere aruncate din șanț 100 buc.

T. R.

Marcel Roșea, clasat pe primul loc la proba de pistol viteză
Foto; N. Aurel

s
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Și totuși așteptările au fost împlinite!
CÎTEVA REZULTATE DE BUNĂ VALOARE ÎN ÎNTRECERILE DE LA BRASOV: LI A MANOL1U (54,80 M LA

DISC), VALERIA BUFANU (10,9 PE 80 MG), MARIANA GOtH (11,9 PE 100 M) ETC.

Pînă la urmă, recolta re
zultatelor de valoare Sn etapa 
Inaugurală a campionatului 
pe echipe a fost superioară

REZULTATELE ETAPEI I

București ț C.A.S. — 
Rapid 160—113; C.A.S. — 
Argeș 188—79 ; Rapid — 
Argeș 141—94.

Timișoara î Timiș — 
Steaua 86—179 ; Timiș — 
Cluj 95—160 ; Steaua — 
Cluj 156—120.

Brașov i Brașov — Me
talul 124—159 ; Brașov — 
Dinamo 109—185 ; Dina
mo — Metalul 164—130.

ETAPA URMĂTOARE
11—12 MAI

București: C.A.S. —
Steaua — Dinamo

Cluj: Cluj — Metalul — 
Rapid

Pitești: Argeș — Bra
șov — Timiș

celei pe care o lăsase să Si 
întrevadă ziua întîi a con
cursurilor din Capitală. 
Partea leului a revenit parti- 
cipanților la triunghiularul 
de la Brașov, care au obți
nut o serie de cifre specta
culoase ș'i pline de promi
siuni. Intre acestea, pe pri
mul loc se situează perfor
manța LIEI MANOLIU —

54,80 m la aruncarea discu
lui. Seria încercărilor sale 
(51,22 m, 52,14, 54,80 m, 54,00 
m, dep., 54,60 m) ca și cele 
cîteva aruncări de peste 55 m 
realizate la încălzire, ne arată 
că recordmana țării se află 
pe un drum bun, la capătul 
căruia se întrezărește Stadio
nul Olimpic din Ciudad de 
Mexico.

Alte rezultate remarcabile 
din concursul de la Brașov 
transmise de corespondentul 
nostru C. Gruia : 80 mg : Va
leria Bufanu 10,9 s ; 100 m : 
Mariana Goth 11,9 — record 
republican de junioare, Ru- 
xandra Marinescu 12,1, Olga 
Damian 12,2 ; 200 m : Goth 
24,7 ; suliță l Mihaela Peneș 
54,96, Ioana Stancu 51,40 : 
lungime i Elena Vintilă 6,04 
m ; 800 m i Cecilia Berna 
2 : 14,8. în întrecerile mascu
line cele mai bune cifre: 
200 m : B. Iliescu 21,8 ; 800 
m : Gh. Ungureanu 1 : 53,4 ; 
1500 m 1 O. Scheible 3 : 48,8, 
Z. Vamoș 3 150,1 ; 5000 m l 
A. Barabaș 14 î 27,8 ; 400 mg s 
I. Rățoi 53,1 ; 10 km marș : 
N. Maxim și V. Such 46 : 52,0; 
lungime : Ș. Ciochină 7,42 ; 
dist? i V. Sălăgean 51,46 ; pră
jină I D. Piștalu 4,70 ; ciocan: 
Gh. Costache 62,98, V. Ți- 
bulschi 61,22.

La Timișoara, după cum ne 
informează corespondentul 
Em, Grozescu, vîntul puter
nic a fost adversar redutabil 
pentru toți concurenții. Poate

LIA MANOLIU
Foto: V. Bageae

PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL FEMININ

Sîmbătă șl duminică, în 
campionatul diviziei A (femi
nin) s-a desfășurat ultima eta
pă, care avea să răspundă la 
două întrebări : 1. care echi
pă, Dinamo sau Rapid, va 
aborda turneul final pentru 
locurile 1—4 cu avansul de un 
punct ?; 2. care din „U“ va 
părăsi divizia A ? La prima a 
răspuns derbiul de sîmbătă 
dintre rapidiste și campioane : 
3—1 pentru Rapid. A doua a 
aflat rezolvarea în urma tes
tului de la Cluj, unde stu
dentele localnice s-au salvat, 
în dauna colegelor lor craio- 
vence. Dar să lăsăm să vor
bească cronicile...

C.F. București — Medicina 
3-2 (8,-13,-9,15,13). Ținînd
să facă o figură onorabilă în 
ultima lor evoluție în prima 
divizie a țării, jucătoarele de

vedit un adversar incomod. Au 
condus bine N. Ionescu și 
Gh. Ionescu (Buc).

Penicilina Iași — C.S.M. Si
biu 3—2 (-11,-13,4,9,3). Me
ciul a fost lipsit de miză, iar 
ieșencele au arătat dezinteres 
la început, permițînd oaspe- 
telor să cîștige primele două 
seturi. Revenirea din setul III 
a gazdelor s-a menținut pînă 
în final, aducîndu-le victoria. 
A arbitrat corect V. Voicu 
(Buc.).

I. LEIZERIUC — coresp.

Drapelul roșu Sibiu — Fa
rul 2-3 (—14, -15, 4,9, -14).
Greșind mai puțin în finalu- 
rile de set, oaspetele au ob
ținut o victorie meritată. Si- 
biencele s-au comportat slab 
în linia a II-a și la dublaj. 
Au condus satisfăcător V. 
Chioreanu (Cluj) și V. Săn- 
dulescu (Buc.).

GH. TOPIRCEANU -
coresp.

tocmai de aceea și rezultatele 
n-au fost decît parțial pe li
nia așteptărilor. Au fost, bine
înțeles, și excepții, dar și în 
aceste cazuri se poate aprecia 
că, în alte condiții meteorolo
gice, valoarea cifrelor ar fi 
fost mai mare. Este vorba 
de Vioaia Viscopoleanu — 
6,26 m la lungime, Iosif Na- 
ghi — 59,18 m la disc, Ion 
Căpraru — 8 :53,4 pe 3000 m 
obstacole etc.

Din foile de concurs au

mai fost desprinse și alte re
zultate interesante : 400 m 3
D. Grama 49,0, Em. Tobias 
49,1 ; 800 m : Purghel 1:53,6; 
triplu : C. Corbu 15,32 ; pră
jină : P. Astafei 4,50 ; suliță : 
W. Socol 69,36 ; femei : 200 m :
Ileana Silai 25,9; 400 m: 
Silai 56,3 ; 80 mg : Georgeta
Cirstea 11,7 ; înălțime : Du
mitra Radu 1,62 ; suliță : Se- 
rafina Moritz 45,06.

La București, în ziua a 
doua a întrecerilor, arbitrii

au notat doar cîteva perfor
manțe care rețin atenția : 
400 mg: V. Mihăiescu 53,0, 
I. Burcă 54,5, Gh. Monea 
54,9 ; lungime : M. Zaharia 
7,47 ; 5000 m : N. Siminoiu 
14 :48,8 ; femei: 800 m : Vio
rica Gabor 2 :12,5 ; înălțime : 
Virginia Bonei 1,70 m.

0 reuniune 
interesantă

Sînt reuniuni în care considera
țiile tehnice trebuie să primeze. 
Ieri reuniunea a impus o aseme
nea ținută. Desigur că clou-vJ zilei 
l-a constituit debutul cailor de 2 
ani. în cele două alergări a exis
tat un paralelism : și la iepe, si 
la armăsari, din cei 15 partanțl 
care au concurat, 4 s-au detașat : 
e vorba de Păunită, Viespea, Ta
laz și Jiu, care s-au arătat bine 
pregătite și cu un anumit grad de 
precocitate care au impresionat. 
Văzîndu-se dezarmați la acest ca
pitol. restul n-au mai insistat. Din 
punct de vedere tehnic, subliniem 
faptul că- toți cîștigătorii zilei 
și-au ameliorat recordul carierei 
și că formațiile lui Szabo șl Oană 
au repurtat cite două victorii. O 
performanță nu lipsită de interes 
a marcat Orga., în premiul Bacău, 
care anticipează o comportare in
teresantă in vederea Benb.yuiiuiL 
în progres, Orbita a obținut o 
nouă victorie, Bănișor §i-.a .găsit 
o cursă meritată, iar formația lui 
Avram Gherasim s-a ales cu mari 
dureri .de cap, pentru că din 43 
de alergări nu a putut încă să gă
sească măcar o singură victorie ! 
Cîteodată meseria de antrenor de 
cai de curse se manifestă cu toată 
ingratitudinea!... Cîștigătorii zi
lei sînt următorii : I. Păunița (T. 
Szabo), Viespea ; II. Sonia (S. O- 
nache), Ocarina (Vulpași-n) ; III. 
Făgaș (Vasile Gh.), Felix, Cartuș; 
IV. Talaz (C. Ichim), Jiu ; V. Or
bita (N. Simion). Predeal, Haba
nera ; VI, Orga ’ (F. Pașcă), Var- 
dar ; VII. Fănișor (Vasile Gh.), 
Corbu, Jăratec ; VIII. Idila (S. Mi- 
hăilescu), Iarba.

Niddy DUMITRESCU

GOLURI MULTE IN ETAPA A V-a A RETURULUI

DIVIZIA A, MASCULIN

| In DIVIZIA B:
® Politehnica lași—învinsă acasă!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vagonul Arad —continuă seria succeselor

SERIA I
METALUL BUCUREȘTI - 

METROM BRAȘOV 5-1 
£2—1)

condus bine I. Rus 
Mureș, (p. v.).

a fostVictoria Metalului 
facilitată de comportarea sub 
orice critică a brașovenilor. 
Seria golurilor a fost deschi
să de Pantelimon (min. 15), 
care a înscris cu capul la o 
ieșire inoportună a portarului 
Papuc II. în min. 32 același 
Pantelimon majorează sco
rul : 2—0. în min. 44 Ferencz 
(Metrom) reduce din handicap, 
printr-un șut de la 3(1 de me
tri. Repriza secundă este ca
racterizată prin superioritatea 
netă a Metalului. în min. 62 
fundașul Dinu (Metrom) în
scrie în proprie poartă. Ener
vat, probabil, de acest auto
gol, în minutul următor îl 
faultează grosolan pe Decu și 
este eliminat de pe teren. 
Cel de-al 4-lea gol al partidei 
este realizat de impetuosul 
Pantelimon, cel mai bun de 
pe teren (min. 78),

A
Tg.
CHIMIA SUCEAVA — C.F.R. 

PAȘCANI 5—0 (4-0)
Au marcat : Teodosiu (min. 
și 12), Danileț (min. 34 șig

35) și Borcău (min. 69). Foarte 
bun arbitrajul lui D. Isăcescu— 
București. (R. Munteanu, co
resp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA - 
POIANA CIMPINA 1-8 

(1-0)
Unicul gol a fost realizat d« 

Mihăilescu (min. 16), care a 
transformat un penalti. Com
petent și autoritar arbitrajul 
lui M. Bică — București. (D. 
Roșîanu, coresp.).

FLACĂRA MORENI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—3 

(2-1)
Drăgan (min.Au înscris:

29), Iofciulescu (min. 44), Dă- 
nilă (min. 49), respectiv Pă- 
trașcu (min. 41) și Zaharia 
(min. 86). A condus cu

Covaci (C.P.B.) străpunge blocajul Medicinei, alcătuit din Klein 
și Zaharescu

la Medicina au dat o replică 
hotărîtă adversarelor și nu a 
lipsit mult ca rezultatul final 
să le fie favorabil. După ce 
au pierdut la... potou primul 
set, medicinistele și-au adju
decat pe următoarele două. 
Apoi au condus, în setul ce 
părea să le aducă victoria, cu 
4—1, 9—3 și 10—4, dar jocul 
crispat din final, precum și 
revenirea poligrafelor au fă
cut ca ele să părăsească, to
tuși, terenul învinse. Satisfă
cător arbitrajul cuplului M. 
Tabacu — M. Nicolau.

Universitatea Cluj — Uni
versitatea Craiova 3—1 (8,
—12,8,5). Clujencele au cîști- 
gat datorită forței atacului, in 
care au excelat Mocanu și 
Porumb. „U“ Craiova s-a do-

CLASAMENT

1. Rapid Buc. 18 17 1 53: 8 35
2. Dinamo Buc. 18 16 2 51:10 34
3. Penicilina Iași 18 14 4 44:21 32
4- C.S.M. Sibiu 18 10 8 39:35 28
5. Farul C-ța 18 9 9 36:39 27
6. C.P. București 18 9 9 33:38 27
7. Univ. Cluj 18 5 13 25:43 23
8. Univ. Craiova 18 4 14 16:47 22
9. Medicina Buc. 18 3 15 20:46 21

10. Dran. r. Sibiu 18 3 15 18:48 21
Primele 4 formații participă la

turneul final de la Constanța, iar
ultimele 3 retrogradează.

ECHIPA DE VOLEI (F)
I. C. F.-BUDAPESTA

IN TURNEU IN TARA NOASTRĂ
Echipa feminină de volei I.C.F. 

Budapesta își începe astăzi tur
neul în țara noastră, întîlnlnd, la 
Sibiu, formația locală Drapelul 
roșu.

STEAUA. — RAFINARIA 
TELEAJEN 24~15 (8—6).
După un început slab (erau 
conduși cu 5—1) steliștii pun 
treptat stăpînire pe joc și in 
finalul partidei își concreti
zează superioritatea. Handba- 
Iiștii de la Teleajen au avut 
numai cîteva sclipiri în pri
ma repriză insuficiente însă 
pentru a face față adversa
rilor pe întreaga durată a 
partidei. întîlnsrea nu s-a ri
dicat în general la un nivel 
tehnic superior. Cele mai 
multe goluri au înscris Gruia 
(7) pentru Steaua și Hovîr- 
neanu, Laub și Iconaru (5) 
pentru Rafinăria Teleajen.

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. REȘIȚA 34—14(19—6). 
Partida a fost la discreția 
dinamoviștilor care au în
scris multe goluri unui ad
versar slab pregătit. Datori
tă disproporției de valoare 
dintre cele două echipe jocul 
a satisfăcut numai în parte. 
Autorii celor mai multe punc
te ale învingătorilor : Licu
(7) , Badea și Costache (6). 
(Gh. Rangu).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
11—17 (4—8). Joc spectacu
los, cu multe goluri realizate 
din acțiuni frumoase, victo
ria bucureștenilor fiind rea
lizată îndeosebi prin contra
atacuri, care au surprins apă
rarea dinamovistă. Chicidt
(8) pentru Universitatea și 
Bening (4) pentru Dinamo 
Brașov au fost autorii celor 
mai multe puncte. (C. Gruia, 
coresp. principal). Alte rezul
tate : Politehnica Timișoara 
— Universitatea Cluj 18—15 
(12—7) ; Textila Cisnădie — 
Dinamo Bacău 14—16 (6—8).

DIVIZIA A, FEMININ

PROGRESUL — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 12—15 
(5-7). Deși avea ca parteneră 
pe lidera clasamentului, Pro
gresul mai spera în,... avanta
jul terenului, încercînd ast
fel o ultimă tentativă de ie
șire din „zona neagră“. Cu 
o apărare penetrabilă și un 
atac dezorientat (plus două 
ratări de la 7 metri) și avînd 
în „U“ Timișoara o parte

neră net superioară. Progre
sul n-a putut înregistra de
cît... o nouă înfrîngere. RA
PID BUCUREȘTI — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 9—8 
(6—6). O partidă în care nici 
o clipă n-am întrevăzut o în
vingătoare atît pentru mo
tivul că punctele s-au succe
dat, metronomic, la cele 
două porți — nici o clipă di
ferența fiind mai mare de un 
punct — cît și pentru faptul 
că, jucînd confuz, greșind în 
apărare și risipind, nejustifi
cat, atacuri, nici una dintre 
echipe nu lăsa certitudinea 
victoriei. Au marcat : Băico- 
ianu (5), Hedeșiu, Cula (2) 
pentru Rapid respectiv Papa, 
Dincă (2), Dumitrescu, Ior
dan, Ilie, Nedeicu (1). (N. Mș.). 
POLITEHNICA GALAȚI — 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 3—18 (3—11). Jucînd 
din nou foarte slab, gazdele 
au permis studentelor din 
București să înregistreze o 
victorie categorică. Principa
lele realizatoare ale oaspete- 
lor : Furcoi (6), Arghir (4). 
(State Constantinescu, co
resp.). Alte rezultate : MU
REȘUL TG. MURES — LI
CEUL NR. 4 TIMISOARA 
5—5 (1—4) ; RULMENTUL
BRASOV — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 11—10 
(6—7).

Rezultate înregistrate în di
vizia secundă : masculin, se
ria I : Agronomia Iași — 
Tractorul Brașov 25—20 
(12—13) ; Rapid București — 
Politehnica Brașov / 15—15 
(6—8) ; Voința București — 
Politehnica București 23—11 
(10—4) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Cauciucul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 11—8 (4—4). Seria 
a II-a: Știința Petroșeni — 
Metalul Copșa Mică 15—14 
(6—9) ; Universitatea Timi
șoara — Medicina Tg. Mureș 
3 7—17 (9—6); Politehnica II 
Timișoara — Tehnometal Ti
mișoara 14—10 (6—4) ; Uni
versitatea Craiova — Știința 
Lovrîn 26—18 (11—10) ; Ti
mișul Lugoj — Gloria Arad 
21—20 (11—9). Feminin, se
ria I : I.C.F. — Textila Bu- 
huși 11—6 (5—2) ; Șc. sp. nr. 2 
București — Sc. sp. Buzău 
8—11 (3—3) ; Politehnica
București — Universitatea 
lași 11—10 (6—7); Șc. sp. 
Ploiești — Spartac Constan
ța 2—5 (1—3). Seria a II-a : 
Universitatea II Timișoara -— 
Universitatea Craiova 16—8 
(7—3) ; Universitatea Cluj — 
Voința Sighișoara 19—13 
(7—7) ; Voința Od.orhei — 
C.S.M. Sibiu 11—7 (6—4) ;
Științe economice — Șc. sp. 
Petroșeni 9—7 (4—2).

Cristian (Steaua) și-a creat culoar In apărarea echipei Rafinăria 
și va înscrie un nou gol

Foto: G. Amuza

Steaua învinsă ia Cluj de Universitatea!

Ieri. în etapa a XX-a a di
viziei A la baschet masculin, 
s-a înregistrat un singur rezul
tat surpriză : Steaua a fost în
vinsă la Cluj de Universitatea. 
De fapt, comportarea stoarsă 
a campionilor din ultima vre
me. ca si ascendența de formă 
a studenților clujeni lăsau să 
șe întrevadă insuccesul Stelei, 
în divizia B, formațiile mascu
line și-au încheiat întrecerea. 
Politehnica Brașov (din seria I) 
și I.C.H.F. (din seria a II-a) 
au promovat în prima divizie 
a tării.

Iată. însă, rezultatele, înso
țite de succinte cronici.

DIVIZIA A

Universitatea Cluj — Steaua 
67—63 (40—34). Clujenii au ju
cat mai bine, au acționat mai 
organizat și au avut In Ruh-

ring un excelent creator și rea
lizator. Universitatea a condus 
permanent cu 8—10 puncte. 
Oaspeții au reușit să se apro
pie în final la trei puncte (min. 
39 scor 63—60). dar... atît. Suc
cesul gazdelor se datorează în 
deosebi preciziei în aruncările 
de îa semidistantă. Sub panou, 
insă, bucureșienii au fost mai 
rapizi. Cei mai buni ; Ruhring, 
Demian. Vizi de la Universita
tea. Nosievici. Barau și Savu 
de la Steaua. Corect arbitrajul 
prestat de Gh. Dutka (Oradea) 
și M. Aldea (Ploiești). (P. RAD- 
VANI-eoresp.).

Rapid — Politehnica Iași 
88—59 (44—26). Partida s-a des
fășurat în nota de dominare a 
rapidiștilor. care s-au impus 
categoric in fata studenților 
ieșeni. Aceștia au făcut tot po
sibilul pentru a limita diferen
ța de scor, dar tehnica gazde
lor și-a spus cuvîntul. Au în
scris Predulea 22. Popovid 16, 
Stănescu 14. Tursugian 14, Ivan

10. Popescu 8, C?ell 4 pentru 
Rapid. Voroneanu 18, Scripcaru 
17, Vișioianu 8, Moisescu 8, 
Mihăiliuc 6. Covaci 2 pentru 
Politehnica. Au arbitrat A. 
Berger și E. Zeteș, ambii din 
București. (A. PĂPĂDIE-cores- 
pondent).

Politehnica Galați — Farul 
Constanța 70—62 (39—29). Un
meci foarte echilibrat, dar de 
slab nivel tehnic. Cei mai 
buni : Moraru, Chivulescu de 
la Politehnica. Popovid și Cîn- 
dea de la Farul. Au arbitrat. 
P. Spi.ru (București) și N. An
dreev (Galați). (T. SIRIOPOL- 
coresp.).

Dinamo București — Univer
sitatea Timișoara 117—73 (55— 
42). Fruntașii clasamentului au 
realizat scorul campionatului, 
într-un meci în care timișore
nii au fost o umbră a ceea ce 
au reprezentat odată în basche
tul românesc. Au înscris : Albu 
16. Cernea 16, Novac 21, Dia- 
conescu 11, Viciu 22. Giurgiu

4. Visner 13, Andreescu 14 pen
tru Dinamo, Ionescu 23, Pușca- 
șu 4, Czmor 10, Ivanici 5, Spă- 
taru 4, Caloș 8, Chirluță 10, 
Erdely 4. Bolcu 2, Lenart 1. 
Murărescu 2 pentru Universi
tatea. Au arbitrat I. Nicuiescu 
și P. Marin, ambii din Bucu
rești.

Comerțul Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea 81—61 (37—22). 
Practicând un j.oc bun, rapid, 
cu acțiuni spectaculoase și a- 
vînd în Țedula un excelent 
realizator, mureșenii au reali
zat o frumoasă victorie. Cei 
mai buni : Țedula, Soos. Miha- 
lydeak de la Comerțul, Doi han, 
Benrze și Hupoiu de la Crișul. 
Au arbitrat Gh. Din-escu șl M. 
Tănăsescu. ambii din București. 
(I. PĂUȘ -coresp. principal).

DIVIZIA 3

MASCULIN: seria I : Unio 
Satu Mare — Medicina Tg. 
Mureș 68—47 (28—24). Pedago
gic Oradea — Universitatea

Craiova 55—62 (31—35), Medi
cina Timișoara — St. roșu Bra
șov 69—64 (31—36). Politehnica 
Brașov — Politehnica Cluj 
69—65 (33—20) ; seria a H-a : 
I.C.F. II — Voința București 
58—65 (22—33). ■ Construcții
București — I.C.H.F. .61—63 
(36—26). Academia militară — 
A.S.A. Bacău 60—70 (30—24), 
Petrolul Ploiești — Universita
tea București 61—71 (29—21). 
Universitatea Iași — Progresul 
București 86—88 (25—37, 76—76); 
FEMININ seria I : Universita
tea Timișoara — Spartac Sa- 
lonta 55—53 (34—15), Medicina 
Cluj — Medicina Tg. Mureș 
39—42 (21—11), Șc. sp. Brașov
— Voința Tg. Mureș 50—52 
(17—21), Politehnica Brașov — 
A.S.A. Cluj 60—67 (22—20) ; se
ria a II-a.: Școlarul București
— Olimpia București 42—33 
(13—13). Universitatea Bucu
rești — Pedagogic Bacău 57—56 
(32—24), Arhitectura București
— Viitorul Dorohol 41—42
(18—21).

I

din meciul Metalul
Buc,

Foto : V. Onesa

aerian in fața porții brașovene. Fază 
Metrom
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cretizat o centrare-șut a lui 
Decu. Ultimul gol aparține 
lui Voinea (min. 85). A arbi
trat foarte bine O. Comșa 
(Craiova).

VASILE URZICEANU 
coresp.

ELECTRONICA OBOR - 
PORTUL CONSTANȚA 1—1 

41—1)
Joc frumos, la reușita că

ruia au contribuit ambele 
echipe. Ocaziile de a marca 
au abundat după pauză, cînd 
atît înaintașii bucureșteni, cit 
și cei constănțeni, au renun
țat la conducerea exagerată a 
balonului. In prima repriză 
s-a făcut risipă de energie, 
însă apărătorii ambelor echi
pe au rezolvat cu promptitu
dine acțiunile ofensive. De 
altfel, ambele goluri ale a- 
cestui joc au fost realizate din 
faze fixe. Scorul l-au deschis 
constănțenii, în min. 14 : 
Moroianu a reulat în plasă, 
de la 12 m, balonul trimis 
de Tănase, la executarea unei 
lovituri de la 20 m. Egalarea 
s-a produs in min. 28, cînd 
Ciuleanu a executat impeca
bil o lovitură liberă. In repri
za a doua, bucureștenii au 
avut inițiativa, însă I. Con
stantin, Dobrescu, I. Ștefan 
și Ciuleanu au șutat imprecis, 
în finalul meciului, jucătorii 
de la Portul au construit cî
teva acțiuni periculoase, însă 
Caraman (min. 78) și apoi 
Moroianu (min. 87) au ratat.

SERIA

pari V. Hărădâu — Brăila. 
(R. Săvidescu, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

0-2 (0—0)
Gazdele s-au comportat 

slab, avînd o linie de înain
tare improvizată (cu Deleanu 
și Vornieu). Au marcat: 
Ștanciu (min. 54) și Păiș (min. 
73). A arbitrat inegal P. Ba
dea — Brașov. (D. Diacones- 
cu, coresp. principal).

VICTORIA ROMAN - 
POLITEHNICA GALAȚI 

9-0
Joc de slab aivel tehnic. 

Arbitrul A. Munich — Bucu
rești, care a condus satisfăcă
tor, nu a acordat un penalti, 
în min. 34, cînd jucătorul 
Crețu (Victoria) a fost faultat 
în careu. (G. Groapă, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Politeh. Iași 22 12 4 6 28—16 28
2. Electr. Obor 22 9 7 6 38—31 25
3. Pol Galați 22 9 6 7 33—25 24
4. Metalul Buc. 22 9 6 7 24—18 24
5. Ceah. P. N. 22 11 2 9 25—23 24
6. Flacăra M. 22 10 4 8 28—2,7 24
7. Pol. Buc. 22 8 6 8 29—22 22
8. Chimia Sv. 22 8 6 8 23—21 22
9. C.F.R. Pașc. 22 16 2 10 29—34 22

10. Portul C-ța 22 9 3 10 24—30 •1
11. Metrom Bv. 22 8 4 10 25-2’5 20
12 Poiana C. 22 9 2 11 20—29 20
13. Chimia R. V. 22 6 5 11 21—31 H
14. Viol. Roman 22 6 3 13 18-29 15

ETAPA ynTOARE (Î2 niai) : 
Metrom Brașov — Chimia Rni, 
Vîlcea, Metalul București — Chi
mia Suceava, Portul Constanța — 
Politehnica Iași, Victoria Roman 
— C.F.R, Pașcani, Poiana Cîmm- 
na — Ceahlăul P Neamț, Po'iteh- 
nica Buc. — Electronica Ohor, 
Politehnica Galați — Flacăra Mo- 
reni;

A ll-a
VAGONUL ARAD - 

MINERUL BAIA MARE 
5-0 (3-6)

Jucătorii de la Vagonul 
continuă seria succeselor. Ei 
au cîștigăt, fără dificultate, 
la un scor categoric. In prima 
repriză jocul a fost mai fru
mos. După pauză, spectaculo
zitatea a seăzut datorită fap
tului câ gazdele au slăbit rit
mul. în această parte a me
ciului, băimărenii au echilibrat 
jocul în cimp, însă atacul lor 
a fost lipsit de vigoare. Golu
rile au fost marcate de Stă- 
noaie (min. 5), Chivu (min. 18 
și 78), Dvorjac (min. 26) și 
Mihai (min. 83). A arbitrat 
bine V. Pădureanu — Bucu
rești. (Șt. lacob, coresp. prin-

GAZ METAN MEDIAȘ - 
INDUSTRIA SIRMEI 1—2 

(0-1)
Golurile au fost realizate 

de Mico (min. 34 șl 87) pen
tru Industria sîrmei, și de 
Gartner (min. 82) pentru Gaz 
metan. A arbitrat autoritar 
Marin Marcel — București. 
(Z. Rîșnoveanu, coresp.).
METALUL HUNEDOARA - 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3-0 (0—0)

Autorii golurilor : Steiner
(min. 50) și Hristos (min. 69 
și 82). In min. 23 jucătorul 
Secheli (Metalul) a ratat un 
penalti. A condus foarte 
bine V. Topan — Cluj. (A. 
Voicu, coresp. principal), 
cipal).

C.S.M. SIBIU - CRIȘUL 
ORADEA 0—1 (0-1)

După golul înscris de To- 
meș (min. 4), la o lovitură 
liberă indirectă din careul 
gazdelor, jucătorii de la 
C.S.M. au dominat în perma
nență, însă steril. în min. 54

jucătorul Dărăbșn (Crișul) a 
fost eliminat pentru lovirea 
adversarului. Arbitrajul lui S. 
Mureșan — Turda : satisfăcă
tor in prima repriză, foarte 
slab în eea de-a doua. (I. lo- 
neseu, coresp. principal).

C.F.R. CLUJ' — C.F.R.
I.RT. ARAD 2—0 (1-0)

Cu toate că nu s-a jucat 
dur. mai multi jucători s-au 
accidentat : Brelan, Soos și
Nagel de la clujeni, Vlad de 
la arădani. Golurile au fost 
marcate de Soos (min. 11) și 
de Petrescu (min. 89). A con
dus bine I. Rențea — Bala 
Mare. (V. Constanîin, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA -
C.S.M. REȘIȚA 3—1 (2-1)
Au înscris : Mițaru (min. 16 

din 11 m, min. 63) și Secelea- 
nu (min. 37), respectiv Copă- 
eeanu (min. 29). A arbitrat V. 
Grigorescu — Craiova. (I. 
Stan, coresp.).

OLIMPIA ORADEA - 
A.S. CUGIR 2-0 (2—0)

Autorii golurilor : Cojocaru 
(min. 32)' și David (min. 35). 
Bun arbitrajul lui O. Anderco.- 
Satu Mare. (V. Sere, coresp.).

ETAPA VIITOARE (12 mai) : 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Ti
mișoara, Politehnica Timișoara — 
Gaz metan Mediaș, Crișul Oradea
— Vagonul Arad, C.F.R.I.R.T. 
Arad — C.S.M. Sibiu, A. S. Cugir
— C.F.R. Cluj, Metaiui Hunedoara
— C.S.M. Reșița, Ind. sîrmei — 
Olimpia Oradea.

CLASAMENTUL
1. Vag. Arad 22 14 5 3 37—17 33
2. Crișul Or. 22 12 5 5 29—18
3. C.F.R. Tim. 22 9 5 8 29^-22 23
4. Pol. Tim. 22 9 4 9 46^-36 22
5. Min. B. Mare 22 9 4 9 23—28 22
6. C.S.M. Sibiu 22 8 5 9 27—28 21
7. C.F.R. Cluj 22 9 2 11 35—31 20
8. C.F.R.I.R.T. 22 9 2 11 27—27 20
9. C.S.M. Reșița 22 8 4 10 25—25 20

10 Met. Huned. 22 8 4 10 20—21 20
11. Indus, sîrmei 22 7 6 9 24—27 20
12. Olimpia Or. 22 9 2 11 22—31 20
13. Gaz metan 22 7 5 l;0 22—31 19
14. A.S. Cugir 22 -8 3 11 16—34 19
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ECHIPA SĂPTĂMÎNII
M. IONESCU

A FOST BN MECI FRUMOS!
I

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL 2—1 U—1)

Stadion : Dlnamo ; timp : 
frumos, (cam cald, însă) ; te
ren : foarte bun ; spectatori : 
aproximativ 7000 ; au marcat i 
Dumltrache (min. 15), Mare? 
(mln. 22 din 11 m) și Pîrcălab 
(min. 52).

DINAMO s Datcu 8 — Popa 1, 
Boc 7, Dinu 7, Ștefan 7, Gher- 
ghell 6, Stoenescu 8, Pîrcălab 
9, Varga « (din mln. 82 Sălcea- 
nu), Dumltrache 8, Haldu 8.

FARUL : Uțu 8 — Pleșa 5, 
THvescu 7, Mare? 7, Dumbravă 
7. Manolache 7 (din mln. 70 
Ungurolti 5), Koszka 8, Sasu 6, 
Antonescu 7, Tufan 8, Kallo 5.

A arbitrat : N. Hainea (Blr- 
lad) ajutat la tușa
de I. Radu (Bîrlad) șl V. Bul- 
mlstruc (Iași).

Da, a fost un meci frumos, 
chiar dacă spre final se ac
ționa ca în vacanță, adică 
lejer, fără a se forța puțin 
nota. A fost un meci frumos 
pentru că s-a jucat fără nervi, 
fără fețe crispate și fără 
duritățile care au influențat 
în rău multe partide. Aglo
merările pe spații neduse au 
fost mai puține. Ambele 
echipe, deși au folosit în fa
zele de apărare „il libero', au 
jucat totuși deschis. Balonul 
a fost purtat mai tot timpul 
de la o poartă la alta, atacu
rile s-au desfășurat și pe ex
treme și pe cenitru, schimbă
rile de ritm și direcție s-au 
realizat de multe ori cu dibă
cie și eficiență. Din trei goluri, 
două au fost rezultatul unor 
acțiuni bine conceput® și bine 
finalizate. Da trei ori barele 
s-au împotrivit ca mingea să 
poposească din nou în pla
sele porților lui Uțu și Datcu. 
Pe anumite perioade s-a ju
cat cam lent, și aceasta ar fi 
principala carență a meciului. 
Dar a fost și o căldură ne
așteptată, care ne moleșise și 
pe noi cei din tribune. Și 
atunci de ce să-4 certăm pe 
jucători pentru acest minus ? 
Mai degrabă, pentru urmă
toarele jocuri, să aprindem 
reflectoarele.

Meciul a debutat cu atacuri 
dinamoviste stopate de Uțu 
cu cîteva blocaje la picioa
rele lui Dumitrache și Pîrcă- 
lab (de trei sau patru ori în 
10 minute). Apoi Farul a ieșit 
la joc, remarcîndu-se Tuf an. 
Dar o centrare a lui Sasu 
(min. 13) a rămas nefructifi
cată. în min. 15 același Tufan 
pierde ușor & minge la cen
tru. Pîrcălab preia balonul, 
sprintează și pasează „prin
tre" lui Dumitrache, care 
reia sigur jos la colț. N-a

fost ofsaid, cum au reclamat 
unii spectatori. Avînd o linie 
de mijlocași în zi bună și o 
apărare destul de sigură (mai 
puțin Pleșa), constănțenil 
s-au arătat deciși să scoată 
un rezultat bun, în mln. 18, 
de la 3 m, Tufan a avut oca
zia să egaîjze, dar a reluat 
peste poartă. Totuși Farul a 
egalat. în min. 22 Popa I-a 
faultai!! pe Kallo la marginea 
careului de 16 m, lateral. 
Kallo a trimis în careu, Dinu 
a vrut să reia cu capul, dar 
a greșit și mingea i-a căzut 
pe mînă, oprîndu-se lîngă el i 
11 m. Lovitura a fost trans
formată precis de Miareș. Me
ciul parcă e mai frumos. în 
min. 36 asistăm la cîteva 
faze excelente. înltr-un sin
gur minut Antonescu a șutat 
în bară, Koszka a reluat ful
gerător, dar Datcu a boxat, 
Manolache a șutait și el, și 
în sfîrșit, Datcu a reținut. 
Apoi a fost rîndul lui Dumi
trache să se remarce (min. 43 
șut excelent cu capul pe 
lingă bară) iar după pauză 
al lui Pîrcălab, care a făcut 
cîteva curse de toată frumu
sețea. Golul victoriei e ur
marea unei combinații reu
șite : Hai du —, centrare, fentă 
Dumitrache — a sărit peste 
minge — oprire Pîrcălab, 
dribling scurt și șut din col
țul carelui de 6 m pe lîngă 
Uțu Ieșit din poartă. în min. 
58 și 82 Dumitrache și res
pectiv Dinu au trimis mingea 
în bara verticală. A fost pe
rioada de 30 de minute cînd 
Dinamo a stăpînit jocul. La 
oaspeți, doi oameni de bază 
(Kallo și Sasu) dispar din joc 
și ea urmare atacul lor, doar

Partida dintre echipele de tineret Dinamo București și Farul 
(2—i) a oferit publicului un spectacol agreabil, cu faze palpitante, 

ea aceea din imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru

prin Tufan (Antonescu a ju
cat retras) nu poate trăi.

Scorul strîns se datorează 
jocului bun al mijlocașilor 
și apărătorilor de la Farul și 
atacanților dinamoviști care

n-au mai insistat cînd și-au 
dat seama că au meciul cîș- 
tigat.

Constantin ALEXE

Răducanu-învins cu două șuturi de ia distanță
DINAMO BACAU — RAPID

2—0 (0—0)

BACAU, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru), stadion : 
23 August; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori (aproxima
tiv) 10 000 ; au înscris Ene Da
niel în mln. 51 și Băluță In 
mln. 85.

DINAMO BACAU : Ghlți 8 
— Kiss 7, Nunweiller IV 8, Vft- 
tafu 7, Vellcu 7, Duțan 8. Co- 
mănescu 7, Ene Daniel 7, bem- 
brovschi 8, Rugiubel 6 (mln. 
69 Munteanu 7), Băluță 8.

RAPID : Răducanu 5 — ște
fan 7 (mln. 32 Costea 6), Mo
toc 8, <Lupescu 8, Greavu 8, 
Pop 7, Dumitru 7, Jamaiscbl 8, 
Năsturescu o, Neagu 6, Co- 
dreanu 7.

A arbitrat Chlfor Zaharia 
★★★ (brigada nu s-a sincro
nizat, arbitrul de centru, static 
si puțin autoritar).

S-au întîlnît două echipe 
cu efective descompletate. La 
gazde sînt incriminate acci
dente (Panait, Nedelcu, Gh.

Douâ puncte^douâ 
baloane de oxigen

STEAGUL ROȘU —
„U“ CRAIOVA 2—9 (1-0)

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Stadionul Tineretului ; timp 
călduros ; 5 080 spectatori. Au 
marcat : Pescaru (min. 44) șl 
Florescu (min. 51).

STEAGUL ROȘU: Adamache 
8 — Ivăncescu 8, Jenei 7, Rusii 
7, Cadar 8, Alecu 8, Pescaru 7, 
Ardeleanu 5 (min. 46 Nicolae 
6), Florescu 8, Ciutac 6, Gyorfi 
7.

„U“ CRAIOVA : Fiică 7 — 
Mihăilescu 6. Mincă 7, Deliu 7, 
Strîmbeanu 7, Bîtlan 7, Marli- 
novici 6. M. Popescu 6, Sftrlo. 
gea 7, Deselnlcu 8, Cîrciiima- 
rescu 6 (min. 46 Oblemenco 7).

A arbitrat C. Bărbulescu 
(București) ajutat
de N. Petriceanu și C. Popa.

Ieri, la Brașov, în fața pur
tătorilor „lanternei roșii" s-a 
aprins o mică luminiță a spe
ranței. Victoria Steagului roșu 
conjugată cu înfrîngerea Pro
gresului la Cluj și a echipei 
A.S.A. Tg. Mureș pe teren 
propriu a redat un temei 
obiectiv speranțelor (foarte 
firave pînă acum) ale brașo
venilor, care întrezăresc pers
pectiva evitării barajului. Cal
culele, care pînă mai ieri pă
reau de domeniul fanteziei, 
reîncep să aibă un suport. 
Cert este că în meciul pe 
care îl vor susține în etapa 
viitoare cu Progresul, stegarii-
— după cum mi-au declarat
— vor lupta cu patru inimi 
în piept.

Referitor la meciul de azi, 
vom remarca faptul că el a 
avut o desfășurare destul de 
lineară. Gazdele au presat 
de la începutul partidei, oas
peții au rezistat 44 de minu
te, după care au cedat la o 
acțiune excelentă. Florescu a 
pr-rtuat o minge cu spatele Ia 
poarta Ini Fiică — pasă idea
lă la Pescaru — șut necruță
tor din voie al acestuia și— 
1—0.

Apărarea craiovenilor, in
clusiv portarul Pilcă, a fost 
spectatoare la această acțiune 
de o precizie .matematică. La 
reluare, după numai 6 minu
te, brașovenii își asigură vic
toria. Gyorfi ia o acțiune pe 
cont propriu, demarează pe

extremă, centrează ideal lui 
Florescu și acesta nu-i lasă 
nici o șansă lui Pilcă: 2—0. 
Obligați de... tabela de mar
caj, craiovenii ies hotărîți la 
atac, construiesc cu destulă 
abilitate cîteva acțiuni ofen
sive, dar nu izbutesc să mar
cheze nici un gol, apărarea 
gazdelor (în frunte ou Ada
mache) rezistînd cu brio. în 
min. 73 — Sfîrlogee, 83 — 
Deselnicu, 85 — Sfîrlogea, și 
89 (bară) — Oblemenco, cra
iovenii sînt la un pas de go
lul de onoare, dar neșansa le 
răpește această palidă conso
lare.

Fără să se ridice la un ni
vel tehnic deosebit, jocul a 
fost cursiv, păstrînd un tem
po alert majoritatea timpului. 
Dacă pentru stegari cele două 
puncte înseamnă două ba
loane de oxigen în lupta lotr 
cu... soarta, pentru studenții 
craioveni pierderea acestor 
puncte echivalează cu proiec
tarea lor în zona fierbinte de 
la periferia clasamentului 
Aici lupta anunțîndu-se de un 
rar dramatism în etapele ur
mătoare.

Marius POPESCU

Seria Est
Medicina Iași — S.U.T. Ga

lați 4—2 (2—2)
Șoimii Buzău — Minobrad 

Vatra Dornei 2—0 (2—0)
Foresta Fălticeni — Textila 

Buhuși 1—0 (0—0)
Petrolul Moinești — Unirea 

Focșani 2—0 (1—0)
Gloria Bîrlad — Gloria C.F.R.

Galați 0—0
Oțelul Galați — Metalul Bu

zău 1—0 (0—0)
Ancora Galați — Metalul

Rădăuți 3—0

IVĂNCESCU BARBU

IUHĂSZ 8

PAL

SIKO

PlRCĂLAB GROZEA VOINEA

Un singur gol...
»■ >

F. C. ARGEȘ — U.T.A. 
1—0 (1—0)

< PITEȘTI, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadionul 
1 Mai; timp frumos ; specta
tori 15 000 ; teren bun de joc. 
A marcat Kraus (mln. 22).

F, C. ARGEȘ : Coman 9 — 
loniță 6, Barbu 9, Iile Stelian
6, Paciulete 6, Prepurgel 7, Ol
teana 6, Nuțu 8, Kraus 8. Bo
brin 5, Radu 5.

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău
7, Baco? 8, Pojoni 8, Czako 6, 
Mețcas 7, Petescu 7, Lereter 8, 
Șchiopu 5 (min. 74 Domide), 
Moț 6, Axente 7.

A arbitrat Gh. Popovicl 
★★★* ajutat la tușă de Si- 
mlon Mîndreș și Gheorghe Ll- 
mona (toți din București).

ClMPEANU

BĂLUȚĂ

Ene), iar la Rapid motivul 
este mai profund : există di
ferende între unii jucători 
(Dumitriu, Dan) și conduce
rea clubului. A lipsit și Io- 
nescu, accidentat la Linz, iar 
din min. 24 Ștefan a părăsit 
terenul în urma unei lovituri 
în gleznă.

Punctele partidei au fost 
multă vreme disputate, ad
versarii s-au obstrucționat 
frecvent, pe alocuri atingîn- 
du-se marginea durității. E- 
chipele au încercat să reali
zeze un fotbal construit, re- 
fuzînd soluții întîmplătoare, 
dar bucureștenii au fost obli
gați să se aglomereze la mij
locul terenului, cu extreme 
cu tot (singur Neagu rămî- 
nînd în avanpost), în timp ce 
jucătorii lui Nicușor, cu Du
țan si Dembrovschi în rolul 
distribuitorilor de pase deci
sive, au marcat anevoie go
luri. fiind depășiți de viteza 
intervenției, de plasamentul 
și de soluțiile acrobatice ale 
lui Lupescu, Greavu și Mo- 
troc.

în min. 12 Neagu răzbate 
pînă aproape de linia de fund 
și excelenta lui pasă înapoi 
găsește greșit plasați pe Co- 
dreanu și Dumitru. Faza în 
care s-a accidentat Ștefan 
(min. 24) a fos* precedată de 
un șut al lui Dembrovschi pe 
care Răducanu l-a respins în- 
țr-o manieră ciudată, balonul 
rămînînd în fața porții și pro- 
vocînd, inevitabil, o buscula
dă între adversari. Lupescu, 
specialist în degajarea min
gilor ajunse pe linia porții, 
rezolvă o atare situație com- 
pensînd lipsa de reflex a lui 
Răducanu, depășit la o min
ge ușoară trimisă de Ene Da
niel (min. 33).

După pauză, tot Ene Daniel 
avea să deschidă scorul. Go
lul a fost realizat din colțul 
careului mare, după o pasă 
trimisă de Băluță, aflat pe 
partea opusă. Gazdele vor 
mai ajunge și în alte situații 
favorabile (Duțan trage for
midabil în min. 80 — cor
ner), dar liniile echipei rapi- 
diste vin acum ceva mai în 
față și în cele cîteva minute 
de echilibru teritorial care 
urmează, Năsturescu ajunge 
singur în fața portarului Ghi- 
ță (plasament colectiv greșit 
al apărării băcăoane) și ra
tează cea mai evidentă oca
zie a partidei (mim 64). Cî
teva secunde mai tîrziu, 
Neagu, subtil lansat de Ja- 
maischi, șutează corect, dar 
portarul dinamovișt apără 
bine.

Monotonia generală a re
prizei secunde a fost între
ruptă de punctul lui Băluță, 
realizat printr-un șut puter
nic (min. 85), precedat de o 
inteligentă pasă înapoi oferi
tă de tînărul Munteanu.

Resemnarea bucureștenilor 
și cîteva reușite tehnice ale 
gazdelor, relaxate acum, au 
umplut ultimele cinci minu
te ale unei partide, nici mai 
bună nici mai rea decît ace
lea pe care le vedem, etapă 
de etapă, în campionatul 
nostru.

Romulus BALABAN

Abordinid partida cu U.T.A. 
— moment capital în cursa de 
urmărire a liderului — forma
ția gazdă a avut de Intimpinat 
serioase dificultăți din partea 
băieților lui Dumitrescu și Rein
hard, dezinvolți ca de obicei 
și bine orchesitrati in spațiul 
de jcic. Petescu, un fel de li
bero în fața fundașilor centrali, 
l-a supravegheat atent pe Bo
brin. atu-ul major pitestean, 
Lereter și cu Mețcaș au acope
rit o zonă mare la mijlocul te
renului. asigurînd legătura în 
permanență dintre apărare și 
linia de atac.

Cu acest avantaj al moralu
lui ridicat si al unei mai bune 
organizări., oaspeții s-au des
curcat mal ușor în prima parte 
a jocului. Acțiunile mai dare 
si Prin aceasta mal periculoase 
s-au desfășurat pe perpendicu
lara Lereter—Axente, primul 
servind în mod impecabil în 
repetate rînduri aripa de pe 
partea sa. cu mingi trimise la 
întîlnire pe culoarul dintre 
loniță și Barbu. Și numai in
tervențiile de ultim moment 
ale fundașilor niteșteni s-au 
pripeala lui Moț au făcut ca 
tabela să rămînă imaculată în 
primul „sfert" al partidei.

în minutul 19 de joc golul 
a apărut iminent : Mețcaș, al 
doilea coordonator al luptei l-a 
lansat în adincime pe Moț, 
care nu l-a mai avut decît pe 
Coman în față; cînd portarul 
naționalei i-a ieșit în întîmpi- 
nare să-i închidă unghiul, în
cercarea de dribling a înain
tașilor arădeni a eșuat si 15 000

de inimi au respirat ușurate.
Din emoții cumplite, doar 

trei minute mal tîrziu, pitește- 
nli au trăit clipe euforice: 
Nuțu a încercat poarta de la 
distanță, mingea respinsă de 
Pojoni a ajuns în picioarele 
lui Kraus care, deși în pozi
ție de dezechilibru, a șutat 
imparabil, expediind balonul în 
plasă. N-a fost ceea ce se 
cheamă un gol „lucrat", dar 
el a avut darul să scoată pe 
gazde din încurcătură. Abia 
acum (min. 24) după primirea 
golului, Lereter a greșit pri
ma pasă (destul de simplă) și 
nesiguranța dirijorului s-a 
transferat repede șl la coechi
pieri. Evident, U.T.A. a renun
țat la jocul ei coherent, pri
peala a luat locul acțiunilor 
gîndite și pasa lungă, des uti
lizată acum, nu și-a găsit de 
loc adresantul. Curios, nici 
F.C. Argeș n-a ieșit complet 
din impas. Prepurgel și Oltea- 
nu au căutat să împingă ata
cul înainte, dar unele greșeli 
la pasa decisivă, conjugate cu 
jocul foarte slab prestat de 
Dobrin și Radu, înlesnesc sar
cina apărătorilor arădeni.

Repriza a Il-a a debutat cu 
atacuri impetuoase dar confu
ze la poarta lui Gornea, după 
care U.T.A. a ieșit iar la joc 
cu acțiuni mai bine legate si 
desfășurate pe un front mal 
larg. In min. 48, după un tir 
repetat, Șchiopu a reluat cu 
sete pe spațiul porții, dar Co
man a respins spectaculos, in 
extremis.

Replica gazdelor nu s-a lăsat 
prea mult așteptată. Nuțu și-a 
părăsit mai des postul său, a 
trecut pe partea opusă unde 
s-a descurcat mult mai bine. 
In min. 59 el I-a văzut bine 
plasat pe Dobrin dar pasa sa 
excelentă a fost... risipită. In 
min. 60 Dobrin a centrat cu 
precizie înspre punctul de la 
11 m însă vole-ul lui Radu a 
greșit cu puțin ținta.

Ultima parte a meciului a 
plăcut cel mai mult. S-a jucat 
deschis pe ambele părți înre- 
gistrîndu-se faze palpitante, 
în același minut, la porțile 
apărate de Coman și Gornea.

G, NICOLAESCU

A.S.A.-NICI
0 VICTORIE ÎN RETUR

A.S.A. TG. MUREȘ — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—1)

Stadion „23 August" bun. 
Timp frumos. Spectatori circa 
10 000. A marcat Grozea (mln. 
27).

A.S.A. : Bai 6 — Șleam 6, 
Toth 7, Sîrbu 8, Chlru 5. Dodu 
6 (mln. 67 Ciutaw, Siko 9, 
Lucacl 5, Mureșan 5, Dumitriu 
III 5, Raksl 4.

PETROLUL : Mihai lonescu 
9, — Alexiu 6, Nae lonescu 8, 
Pal 9, Mocanu 7, Grozea 8 
(min. 75 Roman 6), luhasz 9, 
Oprișan 7, Badea 6, Dridea 6, 
Moldoveanu 6.

A arbitrat A. Pîrvu (Bucu
rești)

După o dominare de 90 de minute, 
o victorie greu obținută, dar meritată

UNIVERSITATEA CLUJ — 
PROGRESUL 3—1 (0—1)

Stadionul din parcul orașu
lui. Timp foarte bun. Specta
tori 8000. Au marcat : Mustețea 
(min. 60), Pexa (64) și Adam 
(din lovitură de la 11 m — 
min. 80) pentru Universitatea 
și Șoangher (min. 9) pentru 
Progresul.

UNIVERSITATEA: Moldovan 
7 — Crețu 8, Pexa 7, Anca 7, 
CImpeanu 8, Neșu 7, Angbe- 
lescu 4 (din min. 60 Barbu), 
Mustețea 7. Oprea 6, Adam 8, 
Coman 7.

PROGRESUL : Matache 8 — 
Viorel Popescu 5, Grama 5, 
Peteanu 5, Adrian Constanti- 
nescu 6, Neacșu 8, Georgescu 7 
(din min. 60 Stoicescu 6), Ma
tei 8, Oaidă 6, Mateianu 5, 
Șoangher 6.

Arbitrul Iosif Riter (Timi
șoara)

în ciuda pronosticurilor și 
împotriva cursului pe care me
ciul dintre Universitatea Cluj 
și Progresul îl luase chiar din 
primele minute (atacuri impe
tuoase ale gazdelor, ratări la 
poarta lui Matache, ce tăiau 
răsuflarea tuturor), bueureșto- 
nii au realizat un gol în pri
mele 10 minute, căzut ca un 
trăznet din seninul cerului. 
Am trăit atunci momentele de 
necrezut ale unui fulminant 
K.O. Greșise grav (iarăși !) 
apărarea clujeană și toată lu
mea, inclusiv vulcanicul C. 
Teașcă amuțise. Solitari, izo
lați, triști în mijlocul pro
priilor lor suporteri, tinerii 
fotbaliști clujeni au marele

merit că au reluat lupta cu 
îndîrjire, atacînd cu o voință 
și mai ales o energie ce de
pășeau manevrele mai rutina- 
ților lor adversari. In tabăra 
acestora însă eforturile defen
sive ale trio-ului Georgescu- 
Matei-Neacșu n-au fost supli
nite nici de apărarea imediată 
și nici de cele trei vîrfuri 
(Oaidă, Mateianu, Șoangher), 
care cădeau cu regularitate 
în capcana jocului „în linie" 
practicat de apărarea clu
jeană.

Așa incit minutele se 
scurgeau exasperant de încet 
pentru Progresul și cu o vite
ză amețitoare pentru clujeni 
care depășind lucid primul val 
al apărării bucureștene ratau 
inexplicabil ocazii după ocazii. 
Adam și Anghelescu mai des, 
Mustețea ceva mai rar, șutau 
sau loveau mingea defectuos, 
întîrziau în intervenții, uci
deau, pic cu pic, toate speran
țele spectatorilor.

După pauză, Universitatea a 
atacat în continuare dar fina
lizarea a fost alta. Lăsîndu-și 
somnolența fotbalistică la ves
tiare, studenții au devenit mai 
incisivi și echilibrul de forțe 
de pe teren s-a transmis ime
diat și pe tabela de marcaj. 
Mai intîi Mustețea, apoi Pexa 
la o lovitură de colț și în fi
nal Adam dintr-o lovitură de

la 11 m acordată la un fault 
comis în careu de Pețeanu a- 
supra lui, au punctat clar, 
sintetizînd în goluri o victorie 
pe care echipa locală a meri
tat-o din plin.

Meciul a purtat amprenta 
unei tipice întreceri pentru 
puncte, în care greșelile gene
rate de nervozitate se împle
tesc parcă cu fazele de o ridi
cată spectaculozitate. Desfășu
rarea partidei a fost punctată 
de două momente neplăcute. 
In primul, rolul principal l-a 
avut arbitrul Iosif Ritter care 
n-a acordat un penalti la un 
henț clar comis în careu de 
Grama. Al doilea moment ne-a 
fost oferit de jucătorul clu
jean Oprea care l-a lovit in
tenționat pe Matei. Sancțiunea 
însă a oferit o mare surpriză: 
eliminarea ambilor jucători.

Călin ANTONESCU

Mureșenii n-au reușit să 
cîștige partida în care miile 
de spectatori sperau, în lupta 
pentru evitarea barajului. Cu 
toate că au avut inițiativa în 
cea mal mare parte a întîl- 
nirii, atacanții echipei gazde 
s-au încurcat în propriile lor 
picioare ratînd cu seninătate. 
Oaspeții au practicat un joc bun 
de apărare, dijstrămînd încă 
din fașă firavele atacuri ale 
gazdelor. In general, jocul a 
avut o desfășurare lentă, de
venind la un moment dat 
plictisitor. Nici introducerea 
Iui Ciutak în linia mediană a 
mureșenilor nu a produs un 
reviriment In jocul echipei. 
Iată cîteva momente mai im
portante : In min. 19 Siko șu
tează din apropiere iar Iones- 
cu prinde cu dificultate. In 
min. 20 Dumitriu III îl imită 
șutind puternic dar lonescu 
boxează în teren. In min. 27, 
la o centrare a lui Iuhasz, 
Bai iese din poartă, boxează 
greșit mingea pînă în pi
cioarele lui Grozea car© tri
mite balonul în poarta goală t 
1—0 pentru Petrolul. După 
două minute, la o centrare 
de pe stînga a lui Mureșan, 
lonescu se plasează greșit, 
mingea îl depășește, ajunge 
la Dumitriu III care de la 
3 m de poartă luftează și 
mingea iese în aut de poartă. 
A fost o ocazie rarisimă. în 
min. 31 Dridea scapă de sub 
supravegherea lui Sîrbu și 
deși flancat de Toth cen
trează la Moldoveanu, care 
reia fulgerător peste poartă. 
In repriza a doua, în min. 51, 
Raksi trimite printre Alexiu 
și N. lonescu o pasă minu
nată lui Mureșan care însă 
întîrzie și mingea iese în aut. 
în min. 64 o combinație Du
mitriu III — Dodu — Mu
reșan, ultimul ratează din 
nou cu lonescu singur în 
față. în min. 69 Moldoveanu, 
lăsat singur, șutează puter
nic de Ia marginea careului 
de 16 m, dar Bai respinge 
în corner. în min. 73 Gro
zea st accidentează și pără
sește terenul fiind înlocuit 
după două minute cu Roman.

In ultimele 5 minute ale 
partidei gazdele forțează ega- 
larea dar se lovesc de apă
rarea fermă a ploieștenilor, 
care luptă din răsputeri pen
tru a menține rezultatul. Ra
port de cornere 9—2 pentru 
A.S.A.

IOAN PAUȘ și CONSTAN
TIN ALBU — coresp.

Cupa F.R.F. pentru echipele de tineret

ÎN DIVIZIA C
Seria Nord

Faianța Sighișoara — Meta
lul Satu Mare 2—2 (0—1)

Medicina Tg. Mureș — Vic
toria Cărei 4—2 (4—-1)

Metalul Aiud — Steaua roșie 
Salonta 5—0 (2—0)

Medicina Cluj — Chimica 
Tîrnăveni 1—1 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Minerul
Bihor 2—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie — Meta
lul Copșa Mică 2—2 (1—0) 

Unio Satu Mare — Unirea
Dej 3—0 (2—0)

Seria Sud
I.M-U, Medgidia — S. N. 01- 

teniț^ Jr—1 (0—1)
Oltul Sf. Gheorghe — T.U.G. 

București 1—1 (1—0)
Viitorul Fieni — Electrica 

Constanța 2—2 (0—0)
Flacăra roșie București — 

Chimia Tr. Măgurele 0—1 
(0—1)

Stuful Tulcea — Dunărea 
Giurgiu 1—0 (0—0)

Rapid — C. F. București — 
Metalul Tîrgoviște 1—0
(1—0)

Rapid Plopeni — Progresul 
Brăila 0—1 (0—1)

Seria Vest
A.S.A. Sibiu — Victoria Că- 

lan 2—0 (2—0)
Minerul Anina — Tractorul 

Brașov 2—0 (1—0)
Victoria Tg. Jiu — Mureșul 

Deva 2—2 (1—2)
Minerul Lupeni — Progresul 

Strehaia 3—1 (1—0)
C.F.R. Caransebeș — Electro- 

putere Craiova 1—2 (0—2)
U. M. Timișoara — Progre

sul Corabia 5—1 (2—1)
Chimia Făgăraș — Metalul

Tr. Severin 3—2 (1—2)

REZULTATE TEHNICE

Dinamo Bacău — Rapid 2—1 
(0—1)

„U“ Cluj — Progresul 1—4 
(0-3)

A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
0—1 (0—0)

Steagul roșu — „U“ Craiova
3—3 (1—1)

Dinamo București — Farul 
2—1 (1—0)

F. C. Argeș — U.T.A. 0—2 
(0-D

Steaua — Jiul 0—1 (0—1)

CLASAMENTUL
1. Farul 8 6 0 2 12— 8 12
2. Rapid 10 6 0 4 19—16 Ti
3. Dinamo Bacău 9 5 1 3 2W3 11
4. Jiul 9 4 3 2 12—10 41
5. Petrolul 9 4 3 2 S— 6 11
6. Progresul 9 3 4 2 8— 5 10
7. Steaua 8 3 3 2 IM 9
8, Dinamo Buc. 8 4 13 16-^13 9
9. A.S.A. Tg. M. 9 4 1 4 7—11 9

10. U.T.A. 9 3 2 4 15—13 8
11. „U” Craiova 10 2 4 4 14—15 8
12. F. C. Argeș 8 2 2 4 7—10 »

13. Steagul roșu 9 14 4 11—18 6
14. Cluj 9 0 2 7 5—21 2PRONOSPORT

AȘA ARATA O VARIANTA 
CONCURSUL PRONOSPORT 

1968

I. Dinamo Bacău — Rapid
(2-0) 1

II. F.C. Argeș—U.T. Arad
(1—0) 1

III. A.S.A. Tg. Mureș —Pe
trolul (0—1) 2

IV. „U“ Cluj — Progresul 
(3—1) 1

roșu—„U" Cra- 
(2—0) 1 

Roman — Po- 
Galați (0—0) x

V. Steagul 
iova

VI. Victoria 
litehnica

CU 13 REZULTATE
NR. 18 ETAPA DIN 5 MAI

VII. Vagonul — Minerul Ba
ia Mare (5 ..fl) i

Viii. Ataianta Bologna
(1-.—0) 1

IX. Cagliari—Torino (3—0) 1
X. Intennazionale — Napoli

(1—2) 2
XI. Juventus — Sampde-

ria (3—1) I
XII. Roma — Milan (1—1) x
XIII. Brescia — Lanerossi

(0-0) x
Fond de premii 541.011 lei.



POST-SCRIPTUM LA O VICTORI rmnF
CN alificarea României în 

j turul doi al „Cupei
Davis" continuă să facă 

obiectul comentariilor în 
cercurile de specialitate, a- 
oum cînd majoritatea echipe
lor participante la zona euro
peană a competiției iau star
tul în jocurile de deschidere 
a actualei ediții. în partea de 
tablou unde sîntem situați, 
adversara noastră directă va 
fi desemnată de întîlnirea 
Luxemburg—Norvegia, care 
se desfășoară la Luxemburg. 
Alt meci interesant pentru 
noi este cel de la Linz, unde 
luptă echipele Austriei și 
Republicii Sud-Africane. Ulti
ma, cap de serie a grupei, ar 
trebui să dispute la București 
semifinala, după o întîlnire 
intermediară, relativ ușoară, 
cu învingătoarea din meciul 
Iran—Izrael.

Nu putem 
aceste scurte 
pra meciului 
putui săptămmii, în fața re
dutabilei formații a Dane
marcei, decît adresînd aplau
ze, prin condei, celor doi au
tori ai victoriei române, Ion 
Tiriac și Ilie Năstase. Amîn
doi merită deopotrivă felici
tări, cu o mențiune în plus 
pentru maestrul emerit al 
sportului Ion Țiriac, cel care 
a înscris marți punctul deci
siv. Mai mult oa oricînd, 
ne-am simțit dependenți de 
măiestria și forța de luptă a 
acestui as al tenisului nostru 
și — ca de multe ori, altă 
dată — el a știut să-și onore
ze în întregime creditul. Mai 
puțin la aspectul calitativ al 
performanței sale. Am obți
nut acel 3—1, strict necesar, 
am urcat apoi le un 4—1 re
confortant, prin prestația en
tuziastă a lui Iliuță Năstase, 
animat de dorința unui rezul
tat pe 
punem

probabil este ca, în această 
ipoteză, jocul de dublu să se 
fi desfășurat în condiții iden
tice. Jucătorii noștri n-ar fi 
lăsat 
mele 
tunci 
După 
fost la fel de activ, ca în 
singurul său meci în care a 
fost folosit. Un efort supli
mentar îl făcea mai vulnera
bil în ultimul său joa de 
simplu.

Sînt tot atîtea argumente 
care ne duo la . concluzia că, 
indiferent de folosirea lui Jan

desigur atît de ușor ar- 
din mînă, insistînd a- 
pentru un punct decisiv, 
cum Leschly n-ar fi

Românii joacă inhibați pe 
teren propriu, ei par timorați 
de miză, de public, de pro
pria lor superioritate. Iată o 
problemă cane merită multă 
atenție. în rezolvarea ei, un 
rol deosebit poate să-l aibă 
și noul căpitan de echipă, 
Gheorghe Cobzuc, care cu 
experiența și autoritatea sa 
este dator să mobilizeze mai 
bine pe echipieri.

Totodată, credem că repre
zentativa noastră are nevoie 
de mai multe meciuri de 
pregătire, în formula „Cupei 
Davis". Greșit s-a renunțat la

MECIUL DE TENIS

deschide altfel 
considerații asu- 
cîștjgat la înce-

ROMÂNIA DANEMARCA
în scurte notații

Leschly într-un 
sau trei, victoria 
era asigurată, i 
puțin.

singur jos 
românilor 

cu 3—2 cel

măsura speranțelor ce 
în el.

★
fac unele speculații 

rîndul specialiști- 
ales — 
asupra 

noas- 
oareca-

S’-lor și — mai 
al nespecialiștilor, 
faptului că echipa 
tră a beneficiat de o 
re șansă prin indisponibilita
tea de ultim moment a ra
chetei nr. 1 daneze, Jan 
Leschly, absent în jocurile de 
simplu. Precizările sînt utile, 
aci. Firește, cu Leschly, oas
peții n-ar fi fost poate depă
șiți atît de categoric, la 3 
puncte diferență. Dar, ar fi 
putut ei obține victoria ? Sin
cer, nu împărtășim această 
părere.

în primul rînd, ne îndoim 
că danezul putea să marche
ze 2 puncte în meciurile de 
simplu, luîndu-și revanșa la 
București asupra lui Ilie Năs
tase — învingătorul său de la 
Travemiinde — și întrecîndu-1 
apoi și pe Țiriac, în ultima 
zi. De asemenea, foarte puțin

★

Analizînd cu 
portarea 
români în acest meci, le 

putem acorda 
satisfăcător. Nu bine. Și iată 
de ce.

Rezultatul înscris pe tabe
lul meciului — deosebit de 
măgulitor firește — nu poate 
șterge impresia generală care 
se degajă din filmul jocuri
lor, anume aceea că am cîști- 
gat după o luptă foarte strîn- 
să, după seturi cu prelungiri 
și doar două din cele patru 
puncte (meciurile cu Torben 
Ulrich) au marcat o superio
ritate evidentă a românilor, 
în plus, am fost învinși în 
jocul de dublu, acolo unde ne 
credeam ferm favoriți.

E drept — pentru ultimul 
caz — perechea Leschly-Tor- 
ben Ulrich se prezenta cu o 
carte de vizită excelentă. Dar 
să nu uităm că și Țiriac-Năs- 
tase dețin o victorie la sud- 
africanii Hewitt-McMillan, iar 
danezii n-au fost niciodată în 
finală și semifinală la Ro
land Garros. Deci...

Impresia noastră este că te- 
nismanii români, ca și altă 
dată, departe de a se depăși 
pe sine în meciurile de „Cupa 
Davis", joacă sub valoarea 
lor. Ne gîndim la emoțiile de 
anul trecut, cînd modeștii 
belgieni Drossart, De GronckeI 
și Hombergen au rezistat sur
prinzător la București. Și la 
multe alte meciuri din cro
nologia participărilor noastre 
la competiția „Sal-atierei de 
argint".

atenție com- 
tenismanilor

calificativul

acea întîlnire pregătitoare 
dinaintea primului tur, care a 
figurat totdeauna în progra
mul de primăvară al naționa
lei. Mai toate competitoarele 
la „Cupa Davis“, în frunte cu 
Republica Sud-AfriOană și 
R.F. a Germaniei, posibilele 
noastre adversare, au efectuat 
asemenea meciuri, zilele 
cute.

Și el smeciază acum mult 
. mai sigur, și-a îmbunătățit și 

serviciul. Nu ne place, însă, 
mingea înaltă, pe care o fo
losește adesea, în special la 
retur, ușor atacabilă.

Ca o critică, reproșăm la 
amîndoi jucătorii noștri că 
s-au angajat prea des în jo
cul cu mingi lungi, puternice, 
practicat de Jorgen Ulrich. 
Ele conveneau danezului, per- 
mițîndu-i să valorifice din 
plin forța sa în lovituri și a- 
lonja în venirile la fileu. Un 
joc mai variat, cu mingi tă
iate, alternate mai des cu 
stopuri și crosuri scurte, l-ar 
fi scos din mină pe oaspe.

Despre dublu, preferăm să 
adoptăm o atitudine de re
zervă. Valoarea perechii noas
tre este cea din primul set 
(6—2) și nu din cele urmă
toare, mai ales cînd a inter
venit acea eclipsă totală a 
coeziunii și puterii sale ' de 
luptă. Desigur, nu acești doi 
jucători români, șovăitori și 
supărați unul pe altul, au sur
clasat, acum o lună, la Roma, 
pe Pietrangeli-Mulligan și. nu 
tot aceiași vor putea învinge 
dublul sud-african la Bucu
rești. A se nota bine.

☆

Cîteva cuvinte și desț 
oaspeți. Jan Leschly

.1 ,„i;„ .

și despre 
F a 

deplin au- 
al

tre-

Corespondență specială din Amsterdam

BOXERI DIN 14 ȚĂRI LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DIN OLANDA

Ț.S.K.A.-Mcscova-locul 1 in „C.C.E.“ la sabie
BUDAPESTA, 5 (prin tele

fon). Sîmbătă seara, tîrziu, a 
fost cunoscută cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni" 
la sabie pe anul 1968 : echipa 
T.S.K.A. Moscova. In meci de
cisiv. formația moscovită a in- 
tîlnit „4“-ul echipei Vasas Bu
dapesta. de care a dispus, după 
o luptă epuizantă, eu 9—7. Sa- 
brerii de la T.S.K.A. au condus 
la un moment dat ou 8—1, dar 
adversarii lor au ajuns pînă 
la 8—7 și numai eu plusul de 
efort al lui Vinokurov cam
pioana U.R.S.S. și-a putut a- 
propia victoria.

Clasamentul genera! al 
„C.C.E.** arată astfel: 1. T.S.K.A. 
Moscova (Vinokurov, Naslimov, 
Mavlehanov, Melnikov, Rikita); 
2. Vasas Budapesta. 3. Honved 
Budapesta. 4. S.C. Montreuil, 
5. S.C. Livorno. 6. Legia Var
șovia, 7—8. STEAUA BUCU
REȘTI și Dynamo Eisenach 
(R.D.G.), 9—10. Akademik Sofia 
și S.K. Bonn.

Duminică a început con
cursul individual dotat ou „Cu
pa Hungaria**. La start s-au 
prezentat 118 sabreri. Printre 
aceștia, si 5 trăgători de Ia 
Steaua. Doi dintre ei. Bădescu 
și Vintilă au rămas în primul 
tur. eu cite o victorie. De re
marcat că Vintilă a pierdut ca
lificarea numai la o diferență 
de o tușe, in favoarea polone
zului Koszelniakowsky, 
sul său (cu 5—3).

în turui II au rămas 
lalti trei sabreri de la 
Alexe și C. Nicolae. care 
realizat cite o victorie și Cul- 
cea. eu 3 victorii. Culcea s-a 
comportat bine în acest con
curs, cîstigind în fata unor 
trăgători reputați ea maghiarul 
Torday (5—4), Duschner-R.F.G. 
(5—3) și Sibermann-K.D.G. 
(5—0). Doar o situație ceva mai 
slabă la tușe l-a împiedecat să 
intre in semifinale, aflate în 
plină desfășurare la ora închi
derii ediției.

învin-

și cei- 
Steaua, 

au

REZULTATE, REZULTATE, REZULTATE9

MOTOCROSIȘTII DE LA 
TALUL S-AU IMPUS. Cea de a 
doua etapă a campionatului na
tional de motocros, desfășurată 
ieri pe traseul de la Gîmpulung 
Muscel, a fost dominată de alergă
torii bucureșteni. Lupta pentru 
victorie s-a clat în fiecare manșă 
între sportivii de la Metalul și 
Steaua. In final, cei mal buni s-au 
dovedit metalurgiștii — învingă
tori în probele de 250 și 500 cmc. 
Iată clasamentele etapei : 250 cmc: 
1. CR. DOVIDS (Metalul), 2. P. 
Paxino (Steaua), 3. V. Savin (Me
talul), 4. C. Coman (Poiana Cîm 
pina). 5. Tr. Macarie (Metalul), 6. 
A Ionescu (Steaua), 7. Al. Ionescu- 
Cristea (Steaua), 8. Tr. Moașa 
(St. r. Brașov), 9. M. Termentu 
(Poiana Cîmpina), 10. E. Huszar 
(C.S.M. Reșița) ; 500 cmc : 1: E. 
SEILER (Metalul), 2. Gh. Ion 
(Steaua), 3. M. Dânescu (Steaua).
4. FI. Ștefan (Loc. Ploiești), 5. P. 
Lucaci (Steaua), 6. I. Sasz (St. r. 
Brașov) ; 300 cmc : 1. ȘT. MATEI 
(Steaua), 2. T. Kolcsar (Voința 
Sibiu). 3. M. Constantin (Poiana 
Cîmpina). 4. R. Vasilescu (Metalul)
5. I. Paraschiv (Metalul).

(R.10) ; pînă la 1300 cmc : 1. V. 
Marin (F. 1300) ; 2. F. Halnăroșie 
(F. 1300) ; 3. P. Vezeanu (F. 1300) ; 
peste 1300 cmc : 1. M. Dumitrescu 
(F. 1300) ; 2. M. Hîrtopeanu (F. 
1500) ; 3. F. Hainăroșie (F. 1500). 
Clasament general : 1. M. Dumi
trescu, 2. F. Marin, 3. M. Vicaș.

Clasament grupa a; IT-ă (turism):
1. M. Vicaș (F. 1300), 2. M. Mari
nescu (F.850), 3. L. Borbely (R.10), 
Clasament pe echipe : 1. Brașov,
2. Automecanlca Ir Buc. ; 3. Sibiu 
I. Singura femeie din competiție 
(Jutta Heitz) a ocupat locul 4 la 
clasa a V-a și locul 30 în clasa
mentul general.

O. LAZAR

p
it

rlvitor la cele de 
sus, o foarte scurtă 
ranteză. Terenul

poate deveni un handi- 
și nu un avantaj atunci

mai 
pă- 

pro-
priu 
cap 
cînd spectatorii nu înțeleg să 
colaboreze onest și deliberat 
cu cei aflați în luptă 
ren. Proteste la decizii 
bitraj (deși un arbitru neutru 
de talia austriacului 
Heidrich ne dă întreaga sa a- 
preciere), vociferări și aplau
ze cînd mingea este în joc, 
lipsa unei elmentare discipli
ne care cere să vii în tribună 
înainte de ora începerii, iar 
apoi să nu pleci decît în 
pauză — iată tot atîtea frîne 
în evoluția tenismanilor noș
tri, mai ales a lor, ei consi
derând că trebuie să fie pro
tejați de publicul de acasă. 
Nemulțumirile exteriorizate 
de Ion Țiriac la adresa tutu
ror celor care continuă să în
trețină o atmosferă improprie 
pe terenurile noastre de tenis 
nu ni s-au părut decît cu 
țin exagerate.

★

Trecînd la aspectul 
tehnic al evoluției 
nismanilor români,

pe te- 
de ar-

Otto

pu-

pur 
te- 

sînt 
desigur multe lucruri de spus. 
Ne vom opri numai asupra 
celor esențiale.

Noutăți, propriu-zise, în jo
cul lui Ion Țiriac n-am ob
servat. Remarcabilă însă este 
ameliorarea loviturilor sale de 
atac, în special smeciul, cu 
care a greșit foarte puțin. în 
plus, o creștere pe plan tac
tic general. în special în jo
cul cu Torben Ulrich, despre 
care am avut 
vorbim.

Uie Năstase a jucat bine.

ocazia să mai

R
DIN NOU MARIN DUMITRES

CU. — Peste 5000 de spectatori au 
urmărit duminică, pe serpentinele 
de la Oituz, întrecerile din cadrul 
etapei a doua a campionatului re
publican de viteză în coastă. Tra
seul, în lungime de 3,8 km, cu 
peste 20 de viraje (unele dintre ele 
foarte dificile) a pus la grea în
cercare concurenții și mașinile. A 
învins, ca și în prima etapă, Ma
rin Dumitrescu din echipa Auto- 
mecanlca Buc.

Clasament pe 
Pini Ia 850 cmc 
Cristea (F. 850) ; 
850) ; 3. T. Suclu . __  . .
1000 cmc : 1. U. Krasser (DKW) ; 
2. E. Ionescu-Cristea (F. 850) ; 3. 
P. Fischer (NSU — Prinz) ; pînă 
la 1100 cmc : ' " , ’ ' -
2. M. Heitz (R.10) ;.........................

clase (grupa I). 
: 1. E. Ionescu- 
2. Gh. Tafet (F. 
(F. 850) ; pînă Ia 

----- — UW) ;
; 3. 

inou — rnazj , piuă 
: 1. L. Borbely (R.10) ; 

; (R.10) p 3. A. Puiu

ÎNTRECERILE „CUPEI DINA- 
MO“. Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat în Capitală concursul 
pe categorii de greutate la lupte 
greco-romane, organizat de Clubul 
sportiv Dinamo București. Pentru 
cucerirea trofeului s-au întrecut 
luptători din cluburile bucureș- 
tene la categoriile 57, 70 șl 87 kg. 
In cele trei reuniuni au putut fi 
urmăriți o serie de sportivi valo
roși, componențl ai loturilor re
prezentative.

La 57 kg s-au întrecut primii doi 
luptători ai categoriei, I. Baciu și 
I. Alionescu. Meciul lor, însă, E-a 
rezumat doar la o încleștare dură, 
de trei reprize. Nici unul dintre 
cel doi luptători n-a putut fina
liza vreo acțiune. O frumoasă im
presie a lăsat tînărul rapidlst R. 
Pătrașcu, care l-a învins pe M. 
Vlad, un luptător bine cotat la 
categoria 70 kg. Rezultate : categ. 
57 kg : I. Baciu (Steaua) b.p. G. 
Cloț (Progresul), I. Alionescu (Di
namo) b.p. M. Cristea (Steaua), C. 
Ionescu (Dinamo) b.p. M. Andrei 
(Rapid). Clasament : 1. I. Aliones
cu, 2. I. Baciu, 3. C. Ionescu. Ca
teg. 70 kg : I. Enache (Dinamo) b. 
tuș M. Dumitru (Viitorul), I. Bur- 
cea (Dinamo) b.p. S. Stanciu (Pro
gresul), R. Pătrașcu (Rapid) egal cu 
I. Burcea (Dinamo). Clasament: 
1. I. Enache, 2. I. Burcea, 3. R. Pă
trașcu. Categ. 87 kg : Gh. Popovlci 
b.p. Ov. Tache (Steaua), N. Ne- 
guț (Steaua) b. tuș (min. 1) Ov. 
Tache (Steaua), Gh. Popovici (Di
namo) b. tuș (repr. a III-a) V. Fo- 
dorpatakl (Dinamo), N. Neguț egal 
cu V. Fodorpatakl. Clasament : 
1. Gh. Popovici, 2. N. Neguț, 3. 
V. Fodorpataki.

Fără îndoială, turneul inter
național de box organizat de 
federația olandeză poate fi de
numit u-n mic „campionat eu
ropean". într-adevăr, la com
petiție, care va începe la 9 
mai, și-au anunțat participa
rea peste 80 de boxeri repre
zentând 
Anglia, 
Scoția, 
Belgia, 
U.R.S.S., Mexic, R. F. a Ger
maniei și ‘ Olanda.

în cursul ultimelor zile une
le federații au trimis telegra
mele ou înscrierile nominale 
la acest turneu, o adevărată 
repetiție înaintea J.O. de la 
Ciudad de Mexico. Din echipa 
U.R.S.S., oare cuprinde 6 pu- 
giliști, fac parte campionul 
european al semigreilor Poz-

14 țări : Danemarca,
Ungaria, Polonia, 

Cehoslovacia, Elveția,
Franța, ROMANIA,

niak, Emilianov (grea), Val- 
cenkov (muscă), Sokolov (co
coș), Moeslimov (semdmijlocie) 
și Stromkis (mijlocie). Boxul 
mexican va fi reprezentat de 
Roldan (pană), Cervantes 
(muscă), Lugueno (semimijlo- 
cie), Gordillo (mijlocie) și 
Balbastro (semigrea).

Organizatorii au manifestat 
un interes deosebit în momen
tul ci nd 
România 
turneu 7 
de box 
deosebită 
lia lucru

au aflat vestea că 
va trimite la marele 
„olimpici". Amatorii 
olandezi așteaptă cu 
curiozitate să-l vadă 
pe campionul euro

pean al „coțoșilor" N. Gîju, pe 
medalia ții europenelor de la 
Roma C. ducă (miuscă), I. 
Covaci (mijlocie mică), Gh. 
Chivăr (mijlocie) și I. Monea 
(semigrea). Din echipa română

mai fac parte N. Moldovan 
(pană) și I. Alexe (grea.), pe 
care specialiștii de aici îi 
apreciază, alături de celelalte 
„vedete" ale echipei, ca ele
mente de primă mină.

Echipele vor sosi miercuri 
la amiază la Amsterdam. Ele 
vor fi găzduite în localitatea 
Zeist, din apropierea orașului. 
Utrecht, în eleganta vilă a 
centrului de pregătire al fede
rației olandeze de fotbal. Pri
ma gală se va disputa la 9 mai 
la Amsterdam, a doua la 10 
mai la Utrecht, iar a treia la 
11 mai la Maastricht. Ultimele 
două reuniuni sînt programate 
la
Și.

12 și 13 mai la Enschede 
respectiv, Haga.

Paul VAN GELDER '

justificat pe 
reola sa de seniifinalist 
turneelor de la Forest Hills 
și Johannesburg. Firește, atît 
cît poate fi edificator un joc 
de dublu. Jorgen Ulrich ni 
s-a părut remarcabil în am
bele me**: uri susținute. Este 
unul din cei mai buni teriis- 
mani de atac care a evoluat 
vreodată 
pare curios cum el nu figu
rează în clasamentul primelor 
rachete europene. Poate fap
tul că joacă mai rar în tur
nee să fie cauza.

Dar vedeta incontestabilă, 
omul despre care s-a vorbit 
în aceste zile, port-drapelul 
formației daneze — a fost 
Torben Ulrich. Trecînd peste 
amănuntele exterioare (de 
„regie", coafură etc.), pe care 
le folosește, intenționat sau 
nu, originalul jucător lasă o 
puternică impresie prin acu
ratețea jocului său ca și prin, 
vigoarea și suplețea ce o a- 
rată la cei aproape 40 de 
ani. Rod al antrenamentelor 
riguroase sau al exercițiilor 
„yoga", pe care afirmă 
practică ? Cine știe..., 
că nici al unora, nici al 
lalte. Ci, mai curînd al 
talității aparte care animă pe 
acest trubadur al tenisului 
coborît parcă dintr-o Saga a 
not-dului. L-am întrebat:
care este performanța sa cea 
mai deosebită ? Răspunsul 
merită copiat ad-litteram : 
„...Aceea

'.niciodată- 
ne decît 
dacă .joci 
ajungi în 
nu mai ai timp pentru nimic 
altceva".

în vremea noastră, a dispu
telor pentru definiția strictă 
a amatorismului și a turnee
lor „open", aforismul lui Tor
ben Ulrich 
meditație.

la București. Și

că le 
Poate 
celor- 
men-

deosebită ?
copiat
de a nu fi reușit 
să joc mult mai bi-

Joc' acum. Fiindcă, 
foarte bine tenis și 
multe finale, atunci

dă subiecte de

Radu VOIA

Fotbal pe

Fază din meciul Ungaria — U.R.S.S. Este 1—0 pentru fotbaliștii 
maghiari. Hurțilava se repede după balonul trimis in poartă de 
Farkaș (care nu se vede în imagine), iar portarul KavazașviU pri
vește resemnat Telefoto: M.T.I. — Agerpres

INTERNAZIONALE
ÎNVINSĂ PE TEREN

PROPRIU

telex). — 
campionat 
desfășoară

BOLOGNA (prin 
Finalul actualului 
italian de fotbal se 
într-un climat de interes mai
redus ca de obicei, din cauza 
succesului pe care Milan și l-a 
asigurat cu mult timp înainte. 
Duminica aceasta s-a luptat 
numai pentru evitarea retro
gradării, cea mai disperată si
tuație avînd-o Spăl, care a 
pierdut la Florența. De aseme
nea Brescia, reușind doar un 
scor egal pe teren propriu, cu 
Lanerossi, a pierdut șl ultima 
speranță de a rămine în pri
ma categorie.

K. MAREK Șl DINAMO BUCUREȘTI
Învingători In „cursa MUNȚILOR»

(Urmare din pag. 1)

Marek stă cu frica în sîn — 
nu sînt suficiente pentru a-i 
ajunge, dar le asigură primi
lor clasați în clasamentul ge
neral după două zile posi
bilitatea d? a-și menține locu
rile. Gabriel Moiceanu, acest 
bătrîn ciclist cu inimă de 
mustang, le-a dat tuturor co
legilor săi mai tineri încă o 
lecție. Vor învăța 
ceva ?

Sprintul final l-a 
Moiceanu mai puțin 
decît adversarul său mai tî- 
năr cu 10 ani. S-a bătut to
tuși. Cu ultimele resurse a 
forțat victoria, dar n-a ob
ținut-o. Păcat. O merita din 
plin-

Iată clasamentele :
Etapa a III-a : 1. S. ȘEPEL 

a parcurs 144 km în 3 h. 
32 :13 (m.o. 40,6 km) ; 2. G. 
Moiceanu — același timp ; 
3. C. Tudoran 3 h. 33 : 29; 4. J.

ei oare

găsit pe 
proaspăt

Prchal ; 5. T. Zlotnikov ; 6. 
K. Drechsler ; 7. V. Tudor — 
același timp.

Clasament 
dividual: 1. 
REK (Kuclâ 
10 h. 11:42; 2. T. Zlotnikov 
(Dinamo Moscova) la 15 sec; 
3. Emil Rysu (Dinamo Bucu
rești) la 15 sec; 4. Vasile 
Tudor (Dinamo București) Ia 
39 sec ; 5. C. Grigore (Dinamo 
București) Ia 30 sec; 6. S. 
Șepel (Dinamo Moscova) la 
34 sec'; 7. G. Moiceanu 
(București) la 49 sec; 8, L. 
Bilo (Ruda Hvezda PIsen) 
la 50 sec ; 9. J. Prchal (Ruda 
Hvezda PIsen) la 2 :20 ; 10. 
R. Drechsler (Dinamo Berlin) 
Ia 2 :20 ; clasament general 
pe echipe ; 1. DINAMO
BUCUREȘTI I 30 h. 36:36 ; 
2. Ruda Hvezda PIsen la 
3:40 ; 3. Sel. București la
4 :14 ; 4. Dinamo Moscova la
5 : .22 ; 5. Steaua I Ia 5 :30 ; 
6. Dinamo II la 5 : 30 ; 7. Di-

generai final in-
KINDRICA Mă- 

Hvezda PIsen)

namo Berlin la 10:23 ; 
Olimpia Ia 11 : 24 ; 9. Sel. 
neret la 22 : 52 ; 10. Gabrovo 
la 26:50.

8. 
ti-

S 5

In turneul de polo de la Sofia

România (tineret) - Bulgaria 2-2 >
SOFIA 5 (prin telefon, de !a co

respondentul nostru TOMA HRIS- 
TOV). în cel de al 4-lea meci sus
ținut în cadrul turneului interna
țional de polo, echipa de tineret 
a României a fost la un pas de a 
realiza o frumoasă victorie în fața 
primei ^reprezentative a Bulgariei. 
Jucătorii români au condus timp 
de două reprize cu 2—0 (goluille 
marcate de Blajec), dar formația 
țării gazdă a reușit să egaleze în 
cele din urmă, prin Tomov și 
Vrancev. Scor final : 2—2 (2—0,
0—0, 0—1, 0—1). Alte rezultate : 
R. D. Germană — Polonia 10—1 ; 
Bulgaria A — Bulgaria B 6—1 : 
Bulgaria B — Iugoslavia B 3—3 ; 
Iugoslavia B — Polonia 5—3.

ALTE TREI VICTORII
ÎN BERLINUL OCCIDENTAL

In continuarea turneului între
prins în Berlinul Occidental, selec
ționata României a obținut 3 noi 
victorii. în primul meci, ,,7”-le re
prezentativ a învins pe S. K. 
Offenbacher cu 11—2 (3—0, 2—0, 
5—1, 1—1) prin punctele marcate 
de : Zahan 4, Kroner 4, Novac 2, 
și szabo. Golurile învinșilor au 
fost realizate de Wacker și Arnold 
din lovituri de la 4 metri.

Duminică dimineața, 
română a întîlnlt 
S. K. Spandau 04. 
noștri au cîștlgar ușor 
de 9—3 (3—0, 1—0, 1—3,

formațla 
echipa 

Sportivii 
cu scorul 
4—0). Au 

marcat : Mărculescu 3, Zamfirescu 
3, Novac, Zahan șl Grințescu pen
tru români, Lange și schulz 2 
pentru echipa S. K. Spandau 04. 

Mult mal dificilă a fost întSlni- 
rea de duminică după-amlază, 
cînd echipei noastre l-a fost opu
să formația Rott© Erde Hanun, 
campioana R. F. a Germaniei. Po- 
loiștll români au condus însă în 
permanență (6—3 în repriza a 
treia), cîștlgînd în cele din urmă 
cu scorul de 6—5 (1—1, 2—1, 3—2,

0—1). Au înscris : Zalian 4, Szabo
2 de la învingători, respectiv Nagy
3. Kleiner 2 de la învinși.

Start bun al 
speranțelor olimpice" 
în zilele de 1 și 2 mai a avut

loc la Panaghiuriște (Bulgaria) 
un concurs de călărie la care 
au participat Bulgaria (cu 2 
echipe), R.S.S. Lituania Și Ro
mânia (cu cite o echipă). For
mația țării noastre, oom.pusă 
din elemente tinere, a avut o 
bună comportare la acest prim 
concurs internațional. Iată re
zultatele : Proba de deschide
re : D. Velea cu Stejar și Al
tai a ocupat locurile 2 și 3 ; 
cat. mijlocie: Al. Bozan cu 
Gicu și Rival — locurile 3 și 
6, D. Velea cu Stejar — locul 
8 ; proba de durată : D. Velea 
eu Altai —• locul 5 ; proba pe 
echipe (gen „Cupa Națiuni
lor") : 1. România (Bozan, Bo
iangiu, Velea, Kadar) 8 p. pe
nalizare, 2. Bulgaria I 12 p, 3. 
Bulgaria II 15 p.

Viitoarea confruntare a 
„speranțelor" va avea loc la 
Novi Sad — Iugoslavia, în zi
lele de 17—19 mai.

Surpriza etapei 8-a produs 
pe stadionul San 
lano, unde Napoli a dispus de

Siro din Mi-

glob
Internazionale. Echipa lui StJ 
vori își justifică astfel aspi
rațiile la locul secund in cla
samentul final.

Iată rezultatele înregistrate 9 
Fiorentina — Spăl 2—0. Au 

înscris Maraschl șl De Sisti. 
Inter — Napoli 1—2. Au mar
cat : Cane șl Barison 
Napoli, Domenghini 
Inter.

Roma — Milan 1—I
Golin de la Milan șl Taccola— 
Roma).

Juventus — Sampdorla 3—1. 
Au marcat: Vincenzi (autogol), 
Zigoni, Menlchelli — Juventus 
și Francesconi — 
Cagliari — Torino 
Varese — Mantova

pentru 
pentru

(goluri s

Sampdorin, 
2-0.

1—1.

Cesare TRENTINI

IN CAMPIONATUL 
SOVIETIC

într-un med restanță din 
cadrul campionatului unional 
de fotbal, desfășurat la Mos
cova, formația Dinamo Mos
cova a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) echipa Dinamo
Minsk.

RAPORT FAVORABIL PENTRU
XOCHFI1LCO LA F I S A

La Zurich au avut loc lu
crările comitetului director al 
federației internaționale de 
canotaj academic. Cu acest 
prilej, Thomas Keller, preșe
dintele acestui for, a prezen
tat un raport favorabil în

ceea
care
canotaj ale J.O. de la Ciudad 
de Mexico. După cum se știe, 
aceste întreceri vor avea loo 
pe canalul XochJîrnico.

ce privește instalațiile 
vor găzdui întrecerile de

Turneul de tenis de masă de la Folkestone
FOLKESTONE 5 (Ager- 

pres). — La Folkestone, în 
Anglia, se desfășoară un tur
neu internațional de tenis de 
masă pentru tineret. In semi
finalele masculine Anglia a 
învins cu 3—1 România, iar

R.F. a Germaniei a eliminat 
cu 3—2 echipa Cehoslovaciei. 
La feminin (semifinale), Ceho
slovacia a întrecut cu 3—1 
România, iar Anglia a dispus 
cu 3—1 de R.F. a Germaniei.

Năstase în trei finale la Reggio Calabria
• „Cupa Davis“ pe glob ® Turneul profe

sioniștilor de la Wembley
In turneul de tenis de la Reg

gio Calabria s-au disputat se
mifinalele. La simplu masculin, 
Rlessen (S.U.A.) a dispus de 
Tiriac cu 6—0, 6—2 Iar Năstase 
s-a calificat în finală, lntrecind 
pe australianul Crealy cu 6—2,
6— 4. La dublu masculin Rlessen,
(S.U.A) Stone (Australia) au în
trecut cuplul australian Crealy, 
Alexander cu 9—7, 6—4, iar Ti
riac, Năstase, au dispus de cu
plul Fox. Fitzgibbon (S.U.A.) 
cu 6—3, 5—7, 6—i. tn sfirșit, In 
întrecerile de dublu mixt Vran- 
covlch (Argentina), Năstase au 
eliminat cuplul Mac Lennan 
(Scoția), Keldle (Australia) >cu 
8—6, 6—1 și vor disputa finala
in compania australienilor Har
ris, Dent. învingători asupra so
ților Tym (S.U.A.) cu 6—2, 6—4.

e Rezultatele in „Cupa Da
vis" : U.R.S.S.—Grecia 4—1, I- 
ran—Izrael 4—1, Austria—Africa 

de Sud 0—5 ; Luxemburg—Nor
vegia întrerupt Ia scorul de 1—1 
din cauza timpului defavorabil.

e» Pe terenurile Wembley din 
Londra se dispută in aceste zile 
un turneu international de te
nis rezervat jucătorilor profesio
niști. Tn sferturile dP finală ale 
probei masculine. Andrea Gi- 
rreno (Spania) l-a întrecut cu
7— 5, 6—-2 pe australianul Roy
Emerson. Intr-una din seml.fina-

probei feminine, cunoscuta

Jucătoare americană Billie Jean 
King a eliminat-o cu 4—6 7—5, 
7—5 pe compatrioata sa Rosema
rie Casals.

Gîmnaștiî români
învingători

în H. F. a Germaniei
OFFENBURG, 5 (prin tele

fon). — La Ohrreein Halla a 
început sâmbătă întîlnirea in
ternațională de gimnastică 
dintre reprezentativele R. F. 
a Germaniei și României, cu 
exercițiile impuse. Echipa ro
mână conducea după prima 
zi cu 274,95 p, față de 271,35 
p ale gazdelor. Pe aparate, 
Mihaiuc a ocupat primul loc 
la sol și sărituri, Cadar — 
la inele și paralele, iar To- 
hăneanu la bară. Primul la 
cal cu minere s-a clasat Willy 
Jasceek (R.F.G.). După impu
se, la individual compus con
ducea Petre Mihaiuc cu 55,75 
p, urmat de Gh. Tohăneanu 
cu 55,70 p, A. Cadar și W. 
Jasceek, cu 55,35 p.

După exercițiile liber ale
se, echipa României și-a mă
rit avansul, cîstigind 
552,275 p — 548,250 p. 
individual compus, pe 
mul loc s-a clasat Petre 
haiuc cu 111,95 p.

cu
La 

pri- 
Mi-

telex

medul din ca- 
flnală ale tur-

Altig (R. f. 3 
la 58 sec. de

Sintem in
nismanilor

R.S.A. in

plină epocă a jocurilor pentru „Cupa Davis". In fotografie, un probabil adversar al te- 
noștri, sud-africanai Ray Moore, unul din autorii categoricei victorii obținută de echipa 
fața reprezentativei Austriei la Linz Telefoto : U.P.I. _  Agerpres

cadrul „Cupei Națiunilor** 
(F.I.R.A.) a avut loc la Fraga 
întîlnirea de rugby Cehoslovacla- 
Franța. Conform așteptărilor, 
oaspeții au terminat învingători 
la scor: 19—6 (16—o).

★
Turul ciclist al Spaniei a con

tinuat cu desfășurarea etapei a 
10-a pe distanța : San Juan—Ma
drid (173 km). A cîstigat spanio
lul Perurena, cronometrat în 
4 h 02:56. în clasamentul general 
Individual conduce Altig (R. F. a 
Germaniei), urmat 
englezul Wright.

★
BELGRAD. — In 

drul sferturilor de____ _____
neului candldațUor la titlul mon
dial de șah dintre GUgoricl si 
Tal «corul a devenit egal : 3—3. 
In partida a 6-a Tal a cîstigat 
In 42 da mutări.


