
in a doua zi a întrecerilor- atletice}

NUMEROASE RECORDURI
UNIVERSITARE

ORADEA, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). în a 
doua zi a „Universitarelor" de 
atletism, participanții s-au mai 
încălzit puțin, ca și vremea de 
altfel, realizind cîteva noi re
corduri studențești. Trebuie ci
tată in primul rînd Viorica 
Gabor (I.C.F.), care, pe distanța 
de 800 m, a realizat 2:11,7 (v.r. 
2:17,4). Celelalte corectări de 
recorduri feminine au fost mai 
puțin importante : 1,55 m la 
înălțime, prin M. Dobre (I.C.F). 
(v..r. 
prin 
(v.r. 
ei 7 
feta 
a stabilit timpul de 3:24,1 față 
de 3:27,5 cît era vechiul record; 
la 5000 m, Gh. Cefan (Polit. Bv.) 
a terminat cursa in 15:25,8 (v.r. 
15:32,2); „ciocănarul" F. Nosmr, 
coleg de institut cu Cefan, a 
reușit o aruncare de 54,26 m 
(v.r. 53,00), iar medicinistul* clu
jean F. Purghel — cel mai ac
tiv dintre ‘ semif ondiști — a
„scos" 1:52,6 pe 800 m (v.r. 
1:55,2); V. Mihăescu de la In
stitutul de Arte București a fă
cut o cursă bună pe 400 mg, cu 
timpul de 53,6 (v.r. 54,4) ; în 
proba de 3000 m obstacole ace
lași Cefan a cîștigat în 9:00,6 
(v.r. 9:24,8) ; în fine, la triplu 
P. Ciupercă (I.P. Bc.) a sărit 
15,27 (v.r. 15,13). Iată acum și 
lista celorlalți campioni univer
sitari pe anul 1968 : Băieți:
110 mg : D. Hidioșanu (I.C.F.) 
— 14,4; disc: I. Vasiloiu (Agr.1 
Buc.) — 45,66 ; lungime : E. 
Pereteatcu (I.P. Bc.) — 7,11 ;

1,54) și 5,74 la lungime 
G. Rădulescu („U“ Iași) 

5,63). Băieții au corectat și 
recorduri universitare : șta- 
de 4x400 m a I.C.F.-ului

100 m : A. Munteanu . (Conștr. 
Buc.) — 10,7 ; 400 m ; D. Grav 
ma (U Cluj) — 50,5; 1500 m; 
M. Neamțu (I.C.F.) — 3:58,6; 
înălțime: M. Mitilecis . (I.C.F.)
— 2,00; suliță: Șt. N agili 
(I.C.F.) — 64,54 ; greutate: I. 
Hodoș (Polit. Buc.) — 14,17 m ; 
ștafeta 4x100 ml I.C.F. — 42,8;
200 m : D. Grama — 22,4 ; pră
jină : N. Ligor (I.C.F.) — 4,10; 
Fete: disc: E. Prodan (I.C.F.)
— 39,52 ; 100 m: M. Păun (U 
Iași) — 12,7; suliță; E. Prodan
— 45,64 ; 400 m: V. Gabor
(I.C.F.) — 58,4; greutate: EL 
Defter (I.C.F.) — 13,04 ; 80 mg: 
A. Vitalios (Polit. Buc.) — 11,7 ;
200 m: M. Păun — 26,2; 4x100 
m: U Iași — 50,4.

în urma acestor rezultate, 
clasamentul arată astfel: băieți:
1. I.C.F. — 246 p„ 2. Polit. 
Brașov —• 51 p„ 3. Pălit. Cluj
— 45 p. 5 fete: 1. I.C.F. — 152 
p., 2. U Iași — 53 p., 3. I.P. 
Oradea — 45 p. CLASAMENT 
GENERAL : 1. I.C.F. — 398 p„
2. U Iași — 72,5 p., 3. Polit. Buc.
— 71 p„ 4. I.P. Oradea — 68 p. 
Urmează U Cluj cu 62 p., Polit. 
Brașov cu 55 p., U Buc. cu 50 
p., U Timișoara cu 49 p.

Nu putem încheia această 
succintă relatare fără a men
ționa că întregul concurs s-a 
bucurat de o ireproșabilă or
ganizare, meritul principal reve
nind conducerii Institutului Pe
dagogic (rector-conf. dr. Al. 
Săndulache, prorector-lect. Tr. 
Blajovici, decan fac. de ed. fi- 
zică-A. Encuțescu).

Tiberiu STAMA

KB

D. Popescu (Steaua) recuperează balonul din fața adver
sarului său Șoangher

Foto: A. NEAGU

„c o c o
Să trecem : peste senzațiile 

tari ale acestei etape dramatice, 
cu răsturnări spectaculoase 
(Cluj, Constanța...).

ROMÂNIA PE LOCUL I iN TURNEUL DE LUPTE
K. Rost, L. Ambruș b..p. R. Zei
her, L. Rădoi b.p. D. Mar
kert, I. Marton egal cu D. 
Lukas, I, Laszlo p. dese. r. II 
R. Beck.

ECHIPA R. F. A GERMANIEI 
A OBȚINUT UN „EGAL" CU 
R. P. UNGARA CIND NU-L 

MAI SPERA

REZULTATELE TEHNICE

in acțiune — P. Poalelungi. Ieri, 
tehnice de mare eficacitate

el a utilizat o gamă de procedee 
Foto : T. Roibu

întrecerile turneului inter
național de lupte libere pe 
echipe s-au încheiat aseară 
cu un frumos succes al pri
mei noastre reprezentative : 
locul I. Iată, pe scurt, croni
cile întîlnirilor disputate ieri 
în sala Dinamo din Capitală.

VICTORIE LA SCOR : 
românia a -

6—2
UNGARIA

după-amiază în fața naționa- 
lei R. P. Ungare, ieri echipa 
noastră secundă a reușit o a- 
devărată performanță : victo
ria în fața redutabilei forma
ții a R.F.G. Rezultate (în or
dinea categoriilor) : D„ Tin- 
deche b.p. R. Lacour, Gh. Stan 
egal cu P. Neff, V. Albu egal 
cu Fr. Schrader, V. Bolta p.R

Meciul a fost așteptat cu de- 
■ osebit interes. Favorită era re

prezentativa R. F. a Germaniei, 
care dispunea de sportivi ’ de 
certă valoare, ca R. Lacour 
(fost campion european), K. 
Rost (medalie de argint la O- 
Hm’piada de la Tokio) și P. Neff 
(lodil II la C.E. 1966), în timp 
ce echipa Ungariei avea ca om 
de bază pe K. Baiko, clasat pe 
locul III la C.E. de anul trecut. 
Cu toate acestea, pînă la cate
goria 97 kg formația vest-ger- 
mană era condusă cu 4—2 1
Spectrul înfrîngerii ei părea 
inevitabil, mai ales că la cat. 
semigrea avea ca reprezentant 
un luptător tînăr. Și, totuși, a- 
cesta (D. Lukas) a adus echipei 
un punct care, împreună cu cel 
realizat de R. Beck la „grea", a 
consemnat un rezultat final de 
egalitate: 4—4. Rezultatele în 
ordinea categoriilor : R. Lacour 
egal eu L. Olveti, P. Neff egal 
cu V. Gonda, Fr. Schrader egal 
au L. Szabo, K. Rost egal cu

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

Să trecem peste dinamismul 
ei, care amină deznodământul 
atît in frunte cît și în jurul 
lanternei.

Și să încercăm să ne gînăim 
puțin la U.T.A. lui „Coco" Du
mitrescu, care, după fadingut 
din meciul cu Dinamo Bacău, 
și-a regăsit seninătatea, plutind 
cu un echilibru reconfortant.

Cine este U.T.A. ?
O echipă provincială, cu ju

cători fără nume, a cărei vede
tă este bătririul Lereter, repre
zentantul Timișoarei, „un oraș 
în care nu se mai întimplă ni
mic" în zona fotbalului.

Și totuși, U.T.A. este singura 
echipă care a jucat in „A“ 
toate edițiile postbelice.

De ce ?
Poate pentru că la U.T.A. e 

la loc de cinste, înainte de 
toate, gramatica elementară a 
fotbalului.

Poate pentru că acest vCoțo‘‘ 
Dumitrescu știe „să nu rida, 
dar și să nu plingă".

Poate pentru că, în sfirșit, 
U.T.A. știe să-și strunească vi
surile.

Ce joacă U.T.A. ?
U.T.A. joacă, sau încearcă să 

joace, fotbal. „Coco" Dumitres
cu are un ușor dispreț față de 
originalitățile tactice cu orice 
preț. Iată de ce, această U.T.A-, 
ai cărei jucători nu prea știu 
ce este „diagonala braziliană", 
„apărarea în linie" sau. „beto
nul", izbutește să aibă, cel pu
țin cifric, cea mai bună apăra
re, și să marcheze majoritatea 
golurilor sale în deplasare.

U.T.A. are, deci, mai puține 
goluri primite decît apărarea 
lui Coman și Barbu. U.T.A, a 
înscris la Tg. Mureș mai mult 
decît orice atac de consacrați.

Steaua—Progresul 1—0 (1—0)
„U" Cluj—F. C. Argeș 3—4 (2—1)
Steagul roșu—Jiul 3—2 (3—0)
Farul—U. T. A. 2—2 (0—0)
Petrolul—Dinamo Bacău 1—1 (1—0)
A.S.A. Tg. Mureș—„U" Craiova 2—0 (0—0)

CLASAMENTUL

1. Steaua 24 13 6 5 41—24 32
2. F. C. Argeș 24 13 4 7 38—22 30
3. Dinamo Buc. 23 11 5 7 26—23 27
4. Petrolul 24 12 2 10 26—25 26
5. U. T. A. 24 10 4 10 23—21 24
6. Dinamo Bacău 24 11 2 11 29—35 24
7. Farul 24 9 5 10 34—28 23
8. Rapid 23 9 5 9 29—28 23
9. Jiul 24 10 3 11 33—34 23

10. „U" Cluj 24 9 4 11 30—36 22
11. „U" Craiova 24 10 1 13 26—30 21
12. Progresul 24 6 8 10 22—28 20
13. A.S.A. Tg. Mureș 24 6 8 10 24—36 20
14. Steagul roșu 24 7 5 12 18—29 19

mai)ETAPA VIITOARE (26

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

Aș vrea ca rindurile de față să fie un stimulent 
pentru „Coco" Dumitrescu și pentru cuceritoarea 
lui modestie. Pentru acest „Coco" Dumitrescu, care 
respectă gramatica elementară a fotbalului, care 
cultivă bunul simț tactic și care își studiază echipa 
fără să fie sclavul subiectiv al tabelei de marcaj.

„Coco" Dumitrescu nu prea e chemat la loturi. 
Să fie oare aceasta consecința cuceritoarei sale 
modestii ?

MOTOCROSUL BALCANIC
(Citiți amănunte în pag. a IV-a)
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CRISTIAN DOVIDS
ÎNVINGĂTOR ÎN | I

Confruntarea cu echipa Un
gariei a constituit derbiul în
tîlnirilor din cea de a doua 
zi a competiției internaționa
le. Depășind așteptările, lup
tătorii din prima garnitură a 
țării noastre au reușit nu 
numai o victorie, ci și un scor 
'categoric : 6—2. Rezultate : 
cat. 52 kg N. Dumitru b.p. 
L. Olveti, cat. 57 kg N. Cris- 
tea b.p. V. Gonda, cat. 63 kg 
P. Coman b.p L. Szabo, cat. 
70 kg P. Poalelungi egal cu 
•I. Varga, cat. 78 kg V. Iorga 
p. ac. r. III K. Baiko, cat. 87 
kg Fr. Boia b.p. S. Hegeduș, 
cat. 97 kg A. Balog b.p. I. 
Kovacs, cat. +97 kg A. Ma- 
inclt egal cu I. Szabo.
O PERFORMANȚA A ECHI
PEI SECUNDE: 4>/,_3>/2 IN 

MECIUL CU R.F. A
GERMANIEI

După merituosul rezultat de 
egalitate înregistrat sîmbătă

DINAMO BUCUREȘTI-VIRTUALA CAMPIOANĂ 
NAȚIONALĂ LA BASCHET MASCULIN

Cu etapa desfășurată ieri, s-a 
încheiat și returul divinei A la 
baschet masculin, ca și cel al 
diviziei B la fete. învingînd din 
nou pe Steaua, Dinamo Bucu
rești a devenit virtuală cam
pioană națională. Crișul Ora
dea și Comerțul Tg. Mureș au 
retrogradat. Dinamo, Steaua, 
I.C.F. și Politehnica București 
vor juca în turneul final, care, 
sperăm că va avea loc in aer 
liber, in nocturnă. în divizia B 
la fete, A.S. Armata Cluj și 
Viitorul Dorohoi au promovat 
în „A".

Iată rezultatele! Însoțite de 
succinte cronici.

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 79—63 (41—34). Me
ciul a început în nota de supe
rioritate a baschetbaliștilor de 
la Steaua, care păreau hotăriți 
să infirme pronosticurile și să 
obțină victoria, fără însemnă
tate pentru clasament, dar im
portantă pentru menținerea 
prestigiului. Ca urmare a uiiei 
apărări hotărite, dar uneori 
dură și chiar brutală, și a a- 
tacurilor în care păstrarea dis
ciplinei tactice a avut prepon
derență, tabela de scor indica, 
în minutul 5, 10—3 pentru
Steaua. A fost, insă, un simplu 
foc de paie, deoarece dinarao- 
viștii, conduși cu ingeniozitate

din teren de maestrul emerit al 
sportului Mihai Albu (care a și 
punctat deseori decisiv), și con- 
firmînd valoarea constant ridi
cată din ultima vreme, au a- 
juns in numai trei minute la 
13—12. în continuare, am asis

tat la o partidă extrem de echi
librată, fin care ambele forma
ții au aruncat in luptă toata 
capacitatea lor tehnică, tactică, 
fizică și de luptă. Dar, deși

(Continuare în pag. a 2-a)

Aruncă la coș 
Radu Diacones- 
cu, duminică 
unul dintre cei 
mai buni jucă
tori de la Dina
mo. Din spate, 
Valeriu Gheor- 
ghe (Steaua) îl 
admiră, iar In 
lateral. Alin Sa- 
vu (tot de la 
Steaua) se fereș
te. Halal apă
rare !

Foto :
F. ROMOȘAN

Trimisul nostru special în ,.Cursa Păcii", HRISTACHE NAUM, transmite:

ULTIMUL ASALT...
KARVINA, 19 (prin telefon). 

Zi de odihnă la Karvina, în 
Silezia, aproape de granița cu 
Polonia. Din dorința de a da 
un sens cît mai deplin acestei 
zile, organizatorii i-au „exilat" 
pe cei 73 de ziariști acreditați 
in cursă, la 20 km, într-o mică, 
dar cochetă, localitate — la 
Havirov. Departe de tumultul 
caravanei, ai timp să gindești 
la ce a fost, să încerci — chiar 
dacă va trebui să chemi în 
ajutor hazardul — un prono
stic.

Așadar, ce a fost ? Am lăsat 
în urmă 1 552 km, parcurși în 
9 etape (de fapt, 10, dacă ți
nem seama că la 12 mai au 
fost programate două etape, a 
IV-a A și B), am cunoscut i 
lideri — Hanusik, Van Tyghem. 
Vavra și Cerkasov — ultimul 
deținînd performanța de a nu

fi cedat tricoul galben timp de 
5V2 zile de concurs. Au fost 
parcurse etapele de pe terito
riile R. D. Germane (cele mai 
dure) și R. S. Cehoslovace; 36 
de concurenți fiind obligați — 
din diferite motive — să urce 
în ac.gste zile în mașina a- 

•bandonaților. Vremea a fost în 
general nefavorabilă, ploaie, 
vînt și frig.

Cursa .este dirz disputată. 
Atestă acest lucru mediile o- 
rare, în general, foarte ridi
cate, schimbarea permanentă 
a configurației clasamentelor 
și, in mod deosebit, numeroa
sele tentative de dizlocare a 
plutonului masiv. In clasa
mentul general individual 
conduce Vladimir Cerkasov. In 
urmărirea Iui directă se află 
Dieter Mickein, la 28 s, și

Axei Pesehel, la 49 . s, ambii 
din reprezentativa R-D.G., bel
gianul Iosef Schoeters — la 
1:34, danezul Ole Hoejlund — 
la 1:48 și francezul Serge Pa- 
cary — la 1:50. Probabil că 
mulți dintre cititori își pun în
trebarea : „Cum poate Cerka
sov să reziste, cu acest atît 
do minuscul avantaj, în dis
puta cu redutabilii adversari 
care îl talonează ?“ In primul 
rînd trebuie să recunoaștem e- 
xemplara dirzenie a liderului, 
apoi nu trebuie uitat că 
el este consiliat — și intr-un 
fel apărat — de experimenta
tul Gainan Saidhujin, ciștigâ- 
tor al „Cursei Păcii" și pose
sor al unui fin simț tactic. 
Dar, paradoxal, cei care-1 pă-

(Continuare în pag. a 4-a)

o
ETAPĂ
CU
SUSPENSE
• F. C. Argeș con

tinuă să ameninfe

© 4 echipe „ard" în

subsolul clasamen

tului

Citiți în pagina a 3-a 
cronicile meciurilor de 
fotbal din etapa de ieri a 
Diviziei A.

NĂDEJDEA

REDRESĂRII
nul din cele mai populare spor
turi în lume sînt cursele de cai. 
Născute în antichitate, mențio

nate apoi sporadic de-a lungul 
secolelor, ele au dezlănțuit în
totdeauna pasiune și entuziasm,

II
atrăgind mulțimi imense de oameni. 
Obținînd în Anglia — pe la mijlocul 
secolului trecut •— o formă organiza
torică bine definită, cursele de — ’ 
s-au extins treptat în tot mai 
roase țări ale lumii, < j 
zilnic, în sute și sute de orașe presă
rate pe toate continentele, hipodromu
rile să capteze atenția unui număr u- 
riaș de spectatori-. Un fapt semnifica
tiv ; în Anglia, patria fotbalului, sta
dionul Wembley nu reușise să adune 
pînă^ în anul 1933 o asemenea asis
tență cît izbutise atunci Derbyul de pe 
Epsom.: 80 000 de oameni! Mirajul 
pariurîlor, vor gîndî unii. Această ac
cepțiune este însă limitată. E drept, 
în domeniul curselor de cai, pariurile 
nu joacă un rol minor. Dar ele nu Sînt, 
totuși, factorul determinant. Este cert 
că un însemnat procent din asistentă 
efectuează deplasarea la hipodrom a- 
nimat doar de dorința de a urmări 
încleștarea luptei de pe pistă.

Prezența țării noastre în mișcarea 
nipică mondială s-a manifestat' către 
stirșitul secolului trecut, atingînd apo
geul intre 1895 și 1928. în acest răs
timp, în orice duminică, toate cele
lalte manifestări sportive din Bucu
rești, luate la un loc, nu egalau volu
mul de spectatori pe care-T avea co
chetul hipodrom de la Băneasa, o 
copie de mai mică dimensiune a fai
mosului turf parizian Longchamp. Tot 
in acest interval de timp se înfiin
țează mai multe hipodromuri în unele 
orașe ale țării : la Constanta 
Craiova, Buzău, Tîrgoviste etc., „ 
activitate limitată, ce-i drept, doar ia 
cîteva reuniuni pe an. în Capitală a 
luat ființă, în anul 1923, un nou hipo
drom, cel de la Floreasca, în cadrul 
căruia se organizau curse de plat, de 
garduri, de steeple-chase — parcurs 
dificil cu obstacole variate — ca și a- 
lergări de trap, pe o pistă iluminată 
electric. în felul acesta Bucureștiul de
venise al patrulea oraș din Europa, 
după Paris, Viena și Moscova, capabil 
să ofere alergări de trap și întreceri 
hipice în nocturnă I Efectivul cabalin 
al epocii respective, provenit de pe hi
podromul de la Floreasca, a ajutat 
mult la dezvoltarea concursurilor hipi
ce interne și la înscrierea unor rezul
tate glorioase pentru sportul românesc 
peste hotare realizate de Rang, Epure, 
Felix Țopescu și de alții.

De două decenii însă, alergările de 
cai au fost etichetate drept „sport 
minor" I Tratate cu indiferență de 
forul tutelar, (Consiliul Superior al A- 
griculturii), ele și-au dus o existență 
vecină cu agonia.

Prefaceri de o indiscutabilă valoare 
socială au dat o altă amploare ca
pitalei noastre, ca și multor orașe ale 
țării, dar hipismul a rămas expulzat 
din piesajul urban.

în felul acesta s-a ajuns la situația 
ca Bucureștiul ca și celelalte orașe ale 
țării să. nu aibă nici un cîmp de curse. 
O palidă excepție o constituie impro
vizația de la Ploiești.

Alergările de cai pot să aibă o viață 
intensă și în capitala țării noastre, 
mai ales acum cînd 
tru toate sporturile 
lor de acum cîteva

în Cehoslovacia, 
și U.R.S.S., cursele 
un avînt și nu de 
de la Paris, concurență sovietici au 
înregistrat frumoase succese, iar orice 
budapestan poate vorbi astăzi despre 
atracția pe care o exercită tradițio
nalele alergări de pe hipodromurile 
orașului.

Situația actuală a furtului autohton 
trebuie să ia o altă turnură ; începu
tul se poate face prin combaterea 
acelor considerente care au dus la 
desființarea precipitată și nejustificată 
a unui sport foarte popular în Bucu
rești, ca și în toate marile capitale ale 
lumii. Nu trebuie ca acea lume meschi
nă și coruptă a furtului să ascundă cu 
nimicnicia ei, marea, uriașa frumusețe 
a unui sport atît de vechi și nobil cum 
este hipismul, sub toate 
deci inclusiv și cea a 
trap si galop.

Crearea la București
drom își așteaptă reconsiderarea 1

Niddy DUMITRESCU

cai 
nume- 

ajungînd azi ca

înfiin-

lași, 
cu o

MIM IMS || ItUUOIf C, 
condițiile sînt pen- 

mult superioare ce- 
decenii.
Polonia, Iugoslavia 
de cai marchează 
mult în alergările

formele sale, 
alergărilor în

a unui hipo-
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w IN DIVIZIA B
ARAD AVAGONUL

SERIA I
91-81

O-
000

la Petroșeni!

Cupa Primăverii4’

Neprezentare pe... teren propriu

După un meci de mare spec
tacol și extrem de atractiv, da
torită evoluției scorului, re
prezentativa masculină de bas
chet a Cubei a învins Selec
ționata Galati cu 91—81 (36— 
39, 72—72). Oaspeții își încheie 
turneul marți, cind vor juca, 
în Capitală, 
divizionară.
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI —■ 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — nu s-a disputat. Iar 
gazdele vor pierde... prin 
neprezentare! Intr-adevăr, 
localnicii nu au putut pune 
Ia dispoziție un teren regu
lamentar, ceea ce l-a obligat 
pe arbitrul bucureștean Th. ' 
Witting, după o oră și jumă
tate de răgaz, să consemneze 
în foaie o situație care nu 
face cinste mișcării sportive 
din Valea Jiului. Terenul de

lovituri de pedeapsă) pentru 
gazde, respectiv Bercu (încer
care) și Celea (lovitură de pe
deapsă) pentru Farul Constan
ța, A condus cu scăpări I. Lem- 
neanu-București. (EL. SOLO- 
MON-coresp. principal).

GRIVIȚA ROȘIE — CON
STRUCTORUL 39—6 (11—6). 
întîlnind adversari care nu 
le-au pus probleme decît în 
primele minute ale partidei, 
rugbyștii de la Grivița Roșie,

Marinescu, Veluda, Balcan, și 
M. Rusu (cîte o încercare). A 
arbitrat foarte bine maestrul 
emerit al sportului Rene Chi- 
riac.

Sîntem nevoiți să relatăm 
însă și incidente neplăcute. 
Jucătorul M. Hulă (Construc-

POLITEHNICA IAȘI A CÎȘTIGAT GREU.
MAI OBȚINUT UN PUNCT ÎN

SERIA A ll-A

DEPLASARE
— din 11 m). A re-

cu o selecționată
(T. SIRIOPOL-

Dinamo 
virtuală

(Urmare

București 
campioana 
din pag. 1)

evolua
că steliștii nu vor putea 
la nesfirșit presiunii 

crescinde a dinamoviști-

scorul 
vizibil 
rezista 
mereu 
lor. Superiori sub panou, exce-
lenți pe contraatac (mai ales 
Viciu și Diaconescu), cu pă
trunderi impetuoase și cu a- 
runcări de la semidistanță, deo
sebit de precise, Dinamo s-a 
detașat, treptat, ajungînd ca ta 
min. 33 să obțină o diferență 
de 18 puncte (69—51), iar ta fi
nal să cîștige la un scor con
cludent ta fața unei formații 
care, m repriza secundă, de
parte de a-și apăra prestigiul 
de campioană, s-a resemnat și 
a cedat lupta. In general, par
tida a fost interesantă,, mai ales 
în prima repriză, dar păcat că 
a fost presărată cu unele „cioc
niri" nesportive între jucători 
care peste puțină vreme vor 
evolua ta aceeași echipă : ira
ționala țării. Cele 142 de punc
te au fost înscrise de ALBU 24, 
VICIU 18, DIACONESCU 14, 
NOVAC 9, CERNEA 12, Vissner 
2 pentru Dinamo, respectiv 
CÎMPEANU 8, NOSIEVICI 15, 
Savu 12, Barau 8, Gheorghe 8, 
Dimancea 6, Novacek 4, Bulat 
•2. Arbitrii Gh. Dinescu și G. 
Dutka au condus foarte bine o 
întilnire disputată intr-o mare 
tensiune nervoasă. (d. st.).

I.C.F. — CRIȘUL ORADEA 
69—64 (34—33). Privită prin
prisma rezultatelor anterioare 
și a poziției în clasament, par
tida nu se anunța interesantă. 
Dar, sportivii de pe malul Cri- 
șului au vrut să onoreze ulti
mul lor meci din divizia A cu 
o comportare bună. Spre lauda 
lor, au reușit acest lucru. Au 
învins insă studenții bucureș
teni care și-au asigurat parti
ciparea Ia turneul final și au 
mari șanse de a termina cam
pionatul pe locul III. (P, Iv.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA CLUJ 70—58 
(37—27).

FARUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA IAȘI 76—61 
(39-35).

POLITEHNICA GALAȚI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
89—69 (47—34).

foarte strins, era

O fotografie care ilustrează 
meciul

la Fetrila, neoniologat de fe
derație, nu corespundea, dar, 
la insistențele gazdelor, timi
șorenii au acceptat să joace 
amical si au cîștigat cu 6—0 
(T. GORNEA — coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
FARUL CONSTANȚA 9—6 
(3—0). Un joc frumos, cu ac
țiuni spectaculoase pe linia 
de treisferturi, purtate de am
bele echipe. Au înscris Căl- 
dăraru (drop-goal) și Țopa (2

A

DIVIZIA B (feminin)

Șc. sp. Brașov — A.S.A. Cluj 
34—54 (13—35), Universitatea
Timișoara — Medicina Tg. Mu
reș 64—26 (25—10), Medicina 
Cluj — Șc. sp. Craiova 48—72 
(20—30), Arhitectura București— 
Olimpia București 44—48 (24—26), 
Șc. sp. nr. 1 București 
versitatea București 
(31—19), Universitatea 
Pedagogic Bacău 54—56 
Pedagogic Constanța — 
București 57—77 (29—46), I.C.F. 
II — Viitorul Dorohoi 36—55 
(17—31).

— Uni-
65—46 

Iași — 
(21—29), ■ 
Școlarul

Divizia A feminin: Rapid 
București—Universitatea Ti
mișoara 7—10 (2—6). Derbiul 
etapei, care a opus campioana 
țării pe anul trecut actualei 
fruntașe a clasamentului a 
dat cîștig de cauză, echipei al 
cărei procentaj de greșeli în 
atac a fost mai redus. Stu
dentele și-au conturat victo
ria din prima repriză, dove
dind încă o dată că alcătuiesc 
o echipă omogenă, cu evolu
ția cea mai constantă în ac
tualul campionat. Rapidistele, 
deși au dat „drum liber" spre 
titiu timișorencelor, puteau 
obține un rezultat favorabil 
dacă nu ratau exasperant de 
mult (am notat printre alte
le 3 lovituri de la 7 m și 
6 șuturi expediate în bară) 
și dacă portarul Buzaș nu ar 
fi primit cîteva goluri per
fect parabile. Cele mai multe 
puncte au înscris Szekeli (5) 
pentru Universitatea și Băico- 
ianu (4) pentru Rapid. Co
rect — arbitrajul prestat de 
Alexandru Albu — Brașov. 
(GH. RANGU). Politehnica 
Galați — Confecția București 
8—9 (4—6). Bucureștencele au 
folosit cu succes contraatacul, 
obținînd o victorie pe deplin

superioritatea grivițenilor: M. 
Grivița Roșie — Constructorul)

printr-un joc deschis, cu nu
meroase acțiuni ale liniilor 
dinapoi, s-au impus categoric 
în fața echipei Constructorul, 
care a făcut tot ce i-a stat în 
putință pentru a nu fi sur
clasată. Scorul a fost, totuși, 
de proporții. Au înscris Wus- 
sek (2 încercări), Irimescu (în
cercare, lovitură de pedeapsă 
și 2 transformări), Țibuleac 
(încercare, drop-goal și o? 
transformare), Teodorescu,

Rusu atacă impetuos (fază din

Foto : V. Bageac

țorul) a fost eliminat de pe 
teren pentru lovirea intențio
nată a adversarului. Nu este 
nici primul și, probabil, nici 
ultimul. Dar. „activitatea" ce
lor doi frați I. și M. Hulă se 
cere analizată mai îndeaproa
pe, numele lor fiind mult 
prea des pomenit în comisia 
de disciplină. Poate că măsu
rile de pînă aoum au fost 
prea blînde.

A. PĂPĂDIE -coresp.

Rezultate scontate
în etapa a Vll-a a returului

•» 
țnilitari s-au 

Numai în 
Universitatea 
(ceea ce s-a 
patru ori în 
spre final,

meritată. Politehnica Galați 
— pe linia ultimelor compor
tări... Principalele realizatoa
re : Nedelcu (5)-pentru Con
fecția și Oțelea (4) pentru 
Politehnica.

Universitatea București — 
Liceul 4 Timișoara 15—7 
(8—2). Primele 10 minute U- 
niversitatea a studiat jocul 
oăspetelor, 
zonele lor 
din apărare, cît și faptul că 
în atac ele se invită și se 
caută prea mult timp, facili- 
tînd astfel intervenția adver
sarului. Cu astfel de atu-uri, 
studentele ies hotărîte la 
atac, își impun.jocul și-l stă- 
pînesc categoric pînă în final. 
(N. M.). Mureșul Tg. Mureș 
— Constructorul Timișoara 
6—5 (4—2). Jocul Progresul 
București—-Rulmentul Bra
șov a fost amînat pentru 
marți 21 mai (teren Progre
sul ora 17,30).

Steaua—Universitatea Bucu
rești : 14—13 (7—6). Domi
nați, întreaga partidă, de în
cărcătura emotivă a minutu
lui de reculegere ținut la în
ceputul jocului în memoria 
regretatului lor antrenor Ni-

descoperind atît 
ușor penetrabile

RAPID BUCUREȘTI—I.C.F. 
5—4 (2—1, 1—2, 1—0, 1—1). 
Au marcat: Rusu 4, Chirvă- 
suță de la învingători și Ale- 
xandrescu 2, Lazăr, Schilka de 
Ia învinși. Bun arbitrajul Iui 
Gh. Dumitru (Buc.). Meci a- 
prig disputat, al cărui cîștigă- 
tor nu a putut fi cunoscut 
decît o dată cu fluierul final. 
Feroviarii au luat un start pu
ternic și, după cîteva minute, 
conduceau cu 2—0. Replică 
studenților nu s-a

găsește cele 
din nou la
A urmat 

ratări ; mai

lăsat prea

re), în pereche, pe Medianii și 
I. Popescu. Sfîrșitul celei de 
a doua reprize 
două combatante 
egalitate (3—3).
„sfertul" marilor
întîi Scurei a intervenit exce
lent la un „4 metri" executat 
de Chirvăsuță, pentru ca apoi 
vizavi-ul său din poarta 
feroviară, P. Mureșan, să o- 
preaScă, la fel de inspirat, un 
penalti tras de Bancu. Cînd 
mai erau 30 de secunde de

din meciul Dinamo
Kroner (mascat de portarul Progresului) înscrie un nou gol. Fază 

— Progresul (11—1)
Foto : B. Vasile

■țescu, jucătorii 
mobilizat greu, 
momentele cînd 
lua conducerea 
și întîmplat de 
cursul jocului),
cînd diferența rămăsese nu
mai de un punct, ei apărîn- 
du-se ca la „europene". Spu- 
nînd aceasta, însă, nu dimi
nuăm cu nimic meritele stu
denților, ieri în mare vervă 
de joc. Am remarcat blocajul
— Bădău, Chicid, Radină, care 
a funcționat perfect, și atacul 
incisiv, căruia tju i-a lipsit 
decît fantezia derutantă a lui 
Gațu ■—• duminică apatic — 
ca studenții să tranșeze între
cerea în favoarea lor. (N. 
MUSCELEANU).

ALTE REZULTATE : Texti
la Cisnădie — Rafinăria Te- 
leajen 23—15 (12—7) ; Dinamo 
Bacău — „U“ Cluj 25—11 
(12—7) ; Politehnica Timișoara
— C.S.M. Reșița 20—8 (10—5) ; 
Dinamo Brașov —. Dinamo 
București 10—12 (4—6).

Rezultate înregistrate în di
vizia B — masculin Seria I : 
Agronomia Iași — Politehnica 
Brașov 26—17 (12—8) ; Trac
torul Brașov — Politehnica 
București 23—21 (14—8), Rapid 
București — Cauciucul Ora- 
șul-Gh. Gheorghiu-Dej 13—10 
(3—3), Voința București — Po
litehnica Galați 21—10 (9—8), 
A.S.A. Tg. Mureș — Pedago
gic Bacău 29—24 (15—13) ;
Seria a H-a : Știința Petroșeni
— Medicina Tg. Mureș 
(12—9), Politehnica II 
șoara — Gloria Arad 
(11—2), Universitatea 
șoara —■ Știința Lovrin 
(10—7), Universitatea Craiova
— Timișul Lugoj 19—16 
(11—7), Metalul Copșa Mică — 
Tehnometal Timișoara 19—10 
(10—2); feminin, Seria I : Tex
tila Buhuși — Universitatea 
Iași 20—5 (8—4), Sc. sp. nr. 
2 — Spartac Constanța 10—7 
(6—4), Politehnica București
— Politehnica Iași 7—3 (5—2), 
I.C.F. — Sc. sp. Buzău 13—3 
(4—2) ; Seria a II-a : Univer
sitatea II București — Voința 
Sighișoara 6—22 (1—9), Uni
versitatea II Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 4—11 (2—3), 
Universitatea Cluj — Sc. sp. 
Petroșeni 12—11 (6—6).

POLITEHNICA IAȘI — FLA
CĂRA MORENI 2—1 (2—0). Prima 
repriză a aparținut gazdelor, care 
au prestat un joc cursiv, tehnic, 
reușind să înscrie de două ori, 
prin Lupulescu (min. 20) și Cu- 
perman (min. 22). La reluare, a- 
tacul Politehnicii nu mai dă ace
lași randament și oaspeții reduc 
din handicap prin Ungureanu (in 
min. 76), fiind apoi chiar pe punc
tul de a egala. A arbitrat foarte 
bine Andrei Rădulescu — Bucu
rești. (D. DIACONESCU — coresp. 
principal).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CHI
MIA SUCEAVA 2—1 (1—0). Joc 
viu disputat. Spre sfîrșlt, suce
venii au forțat egalarea, fără re
zultat însă. Ceahlăul a jucat des
chis, a deținut ceva mai mult ini
țiativa, dar sub aspect tehnic nu 
a mulțumit. Au Înscris Negustoru 
(min. 31) și Dragu (min. 80) pentru 
învingători, respectiv Nlcolau 
(min. 60). A condus slab S. Mîn- 
dreș — București. (C. NEMȚEANU
— coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POIANA CÎMPINA 1—0 (1—0).
Desfășurată într-un complet ano
nimat, această partidă programa
tă la Pitești (terenul studenților 
bucureșteni (fiind suspendat) a 
fost lipsită de dinamism. Jocul a 
fost ceva mai interesant începtnd 
din minutul 52, cînd Halagian a 
marcat golul ce avea să asi
gure victoria bucureștenilor, prln- 
tr-un șut de la circa 8 metri. 
Din acest moment, Poiana ripos
tează mai energic, dar Moraru, 
Dragomlr și Georgescu ratează. 
Bun arbitrajul sibianului Eugen 
Bucșe. (C. CORCIU șl I. FEȚEA- 
NU — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — VIC
TORIA ROMAN 3—0 (1—0). O vic
torie obținută ușor, în fața unui 
adversar care s-a prezentat slab 
cu toate compartimentele. A.u în
scris : Strîmbeanu (min. 20), Mă- 
nescu (min. 52) și Caraman (min. 
87). Foarte bun arbitrajul lui O. 
Turcitu-Galațl. Meciul a avut loc 
sîmbătft.

C. POPA-coresp. principal
POLITEHNICA GA'LAȚI — E- 

LECTRONICA OBOR 3—2 (3—2). 
Un început furtunos, care lăsase 
să se întrevadă o victorie Ia scor 
a gazdelor (au înscris Neagu — 
min. 3 și Cojocaru — min.14). Oas
peții profită însă de o greșeală 
a gazdelor șl reduc din handicap 
(prin Ion Constantin, min. 25). 
Pînă la pauză, ambele echipe mai 
înscriu cîte un gol, prin velea 
(min. 40) pentru Politehnica și 
Dumitru (min. 43) pentru Electro
nica. Gălățenil au dominat ma
joritatea timpului, dar în repri
za a II-a s-au complicat în com
binații inutile. Oaspeții s-au do
vedit adversari incomozi, remar- 
eîndu-se prin contraatacuri. A 
arbitrat bine N. Stavru — Cons
tanța. (T. SIRIOPOL și ȘT. 
CONST ANTINESCU-COresp.).

C.F.R. PAȘCANI — METROM 
. BRAȘOV 0—0. Feroviarii ar fi

meritat victoria pentru dominarea 
lor insistentă și cele trei bare din 
minutele 35, 76 și 87 Brașovenii 
au pus accent pe apărare. Satis
făcător a condus M. Sadoveanu
— Buc. (C. ENEA — coresp.).

CHIMIA BM. VÎLCEA — ME
TALUL BUC. 2—1 (0—0). Luptînd 
pentru evitarea barajului, vîlce- 
nil au dominat categoric (16—2 
raport de cernere) șl au învins 
pe merit. A.u marcat : Mihăllescu 
(min. 74), din lovitură de la 25 
m. și stănescu (min. 88) pentru 
Chimia, respectiv Vasllescu (min. 
69). A condus foarte bine N. La
zăr — Petroșeni. (I. PREDIȘOR
— coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — CRIȘUL 
RAD EA 4—0 (2—0). Peste 2 
de spectatori au aplaudat cel 
mai frumos joc al echipei reșl- 
țene din actualul sezon. Oaspeții 
n-au reușit să se ridice la va
loarea manifestată in alte par
tide, n-au putut trece de apă
rarea fermă a gazdelor. Au în
scris : Copăceanu (min. 3 și 75), 
Arnoțchi (9) și Pușcaș (63). A 
arbitrat foarte bine N. Mlhăi- 
lescu (București). (I. PLAVIȚIU, 
coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — INDUS
TRIA sirmei cîmpia turzii 
3—2 (2—0). Deși s-a jucat pe
ploaie, partida a fost de un 
bun nivel tehnic. Golurile apar
țin lui Seceleanu — min. 27, 
Samson — 33 și 80, respectiv 
Sardl — 64 șl Popa 85. Din mi
nutul 41, C.F.R. a jucat în 10 
oameni, Barna fiind 
pentru joc 
trajul lui 
doara (I.

C.F.R.
Barna fiind eliminat 

periculos. Bun arbi- 
C. Popa din Hune- 
STAN, coresp.)

ORADEA — MINE- 
MARE 1—0 (1—0).

OLIMPIA 
RUL BAIA 
Localnicii au jucat cu multă ho- 
tărîre, dar au greșit prin pasele 
interminabile. Nivelul tehnic al 
jocului a suferit din cauza ploii 
care a căzut în tot timpul me
ciului. Realizatorul unicului gol : 
Petrică. ‘ “ ---------
coresp. principal)

și SOOS (82 
dus din scor Surdan (22). P. sa
tir (Mediaș) a arbitrat foarte 
bine. (N. TODORAN, coresp.)

C.S.M. SIBIU — VAGONUL 
ARAD 1—I (0—0). Liderul n-a 
reușit să obțină decit un punct 
la Sibiu, deși formația locală a 
jucat slab. Au marcat : Stănoaie 
— min. 78 pentru Vagonul, res
pectiv Flichiș — min. 80. Foarte 
bun arbitrajul lui C. Petrea din 
București. (I. BOȚOCAN, 
resp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
cugir 3—1 (0—1). Ambele 
mâții au început partida crispat. 
Cel care șl-au revenit mal re
pede au fost oaspeții. Ei au des
chis scorul prin Dobal in min. 
14. După pauză, gazdele domină 
categoric șl înscriu de trei ori, 
în interval de numai 7 minute. 
Autorii golurilor : Matei (min. 
75, din 11 m și min. 82) șl Le- 
pădatu (min. 80). (Z. RIȘNO-
VEANU, coresp.)

CLASAMENT

co-

A.S.
for-

in min. 44. (I. GHIȘA,

I.R.T. ARAD — META-

CLUJ — 
4—4 (2—1,
Derbiul local 
viu disputat, 
just rezultat

17—19
Timi-
22—6
Timi-

26—16

C.F.R.
LUL HUNEDOARA 0—0. In ma- 
joritatea timpului, jocul s-a des
fășurat între atacul gazdelor și 
apărarea supranumerică a oas
peților, Arădanii au ratat două 
mari ocazii de a înscrie
Kurt (min. 2) și Vlad (min.
A condus cu
Fărcașu (Satu
COB, coresp.

1 in
30). 

L G.
IA-

1. Vagonul
2. Crișul Or.
3. C.F.R. Tim.
4. Pollt. Tim.
5. Min. B. M.
6. C.F.R.I.R.T.
7. Met. Huned.
8. C.F.R. Cluj
9. C.S.M. R-ța

10. Ind. s. C. T.
11. C.S.M. Sibiu
12. Olimpia Or.
13. Gaz m Med.
14. A. S. Cugir

ETAPA VIITOARE : 
Arad — industria sîrmei 
Turzii ; A. Ș. Cugir — 
Oradea ; C.S.M. sibiu — 
Hunedoara ;
șețara
C.F.R. 
limpla 
Arad ; 
C.F.R.

3 39—19 33
6 30—23 "
9 34—27

24 io
24 9
24 10
24 9
24 8
24 8
24 10
24 8
24 9

unele scăpări 
Mare). (ȘT. 
principal)

— POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 3—1 (2—1). Joc 
plăcut, cu inulte faze spectacu
loase. clujenii au cîștigat, pe me
rit prin golurile înscrise de Pe
tru Emil (min. 41), Petrescu (43)

C.F.R. CLUJ

CLASAMENT
1. Pol. Iași 24 13 4 7 31—20 30
2. Pol. Galați 24 11 6 7 37—27 28
3. Electr. Obor 24 10 7 7 42—35 27
4. Metalul Buc. 24 10 6 8 27—20 26
5. Ceahl. P. N. 24 12 2 W 27—26 26
6. Portul C-ța 24 11 3 10 30—31 25
7. Pol. Buc. 24 9 6 9 31—24 24
8. Flacăra M. 24 10 4 10 29—30 24
9. C.F.R. Paș. 24 10 3 11 30—37 23

10. Chimia Sv. 24 8 6 10 24—25 22
11. Metrom Bv, 24 8 6 10 27—31 22
12. Poiana C. 24 10 2 12 22—30 22
13. Chimia R. Vo 24 7 6 11 25—34 20 ■.14. Vict. Roman 24 7 3 14 21—33 17

Etapa viitoare : Poiana Cîmpina
— Fortul Constanța ; Chimia Su
ceava — Politehnica București ; 
Electronica Obor — C.F.R. Paș
cani ; Flacăra Moreni — Metrom
Brașov ; Ceahlăul Piatra Neamț
— Metalul București ; Politehnica 
Iași — Victoria Roman ; Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica Galați.

Seria Est

Textila Buhuși — Minobrad Vatra 
Dornei 3—0 (0—0)

Oțelul Galati — Ancora Galați 
2—0 (1—6)

S.U.T. Galați — Gloria C.F.R. 
Galați 2—1 (1—1)

Șoimii Buzău — Medicina Iași 
1—0 (0—0)

Unirea Focșani — Gloria Bîrlad 
1-1 (1-0)

Foresta Fălticeni — Metalul 
Buzău 2—0 (0—0)

Petrolul Momești — Metalul 
Rădăuți 3—0 (Metalul — 

trasă din campionat).

Seria Vest

re-

Electroputere Craiova — Minerul 
Anina 2—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Progresul 
Strehaia 6—0 (4—0)

Mureșul Deva — Metalul T. Se
verin 4—1 (2—0)

C.F.R Caransebeș — A.S.A. Sibiu
3— 3 ((0—2)

Minerul Lupenl — U.M. Timișoara
4— 0 (3—0)

Victoria Tg. Jiu — Victoria Călan 
l-l (1-1)

mult așteptată, Lazăr și Schil- 
ka profitînd cu promptitudine 
de fiecare greșeală a apărării 
rapidiste.

Echilibrul evident dintre 
formațiile opuse în piscina de 
la Tineretului a mărit consi
derabil interesul pentru joc, 
dar din păcate a încălzit și- 
nervii jucătorilor ambelor 
echipe. Arbitrul Gh. Dumitru 
a intervenit însă prompt, eli- 
minînd (cu drept de înlocui-

joc pînă la pauză, o combi
nație C. Marinescu—Rusu și 
un șut fulgerător al ultimului 
dintr-un unghi dificil aduce 
din nou conducerea Rapidului 
(4—3). Și cum în ultima 
priză, cele două formații 
mai marcat doar cîte un 
din „4 metri", feroviarii 
păstrat un avantaj minim, 
ficient pentru o victorie : 
ritată.

DINAMO BUCUREȘTI —

re- 
au 

gol 
au 

, su- 
me-

PROGRESUL BUCUREȘTI 
11—1 (2—0, 3—0, 3—1, 3—0). 
A condus corect N. Nicolaes- 
cu (Buc.). Realizatorii: Kroner 
6, Popa 3, Blajec și Gyorgy 
de Ia Dinamo, respectiv Go- 
ian de la Progresul. Antreno
rul campionilor a folosit din 
nou o formație eterogenă cu 
mai mulți juniori, ceea ce nu 
a împiedicat echipa din Ște
fan cel Mare să administreze 
proaspetei promovate. în divi
zia A o înfrîngere severă.

POLITEHNICA 
VOINȚA CLUJ 
1-^2, 1—1, 0—0). 
a oferit un joc 
încheiat cu un
de egalitate. Poloiștii de la 
Voința ar fi putut termina 
totuși învingători, . dacă Kusu 
(un adevărat „specialist", în 
ultima vreme) nu ar fi ratat 
un penalti cu 1 secundă îna
inte de sfîrșitul meciului (!). 
Au înscris : Spiengold 3, Do- 
bariu pentru studenți și Rusu 
3, Fiilop pentru Voința. (P. 
RADVANI-coresp.).

INDUSTRIA LINEI TIMI
ȘOARA — CRIȘUL ORADEA 
4—3 (0—0, 2—2, 1—0, 1—1). 
Autorii golurilor : Cinteanu 3, 
Roth de la gazde și Lengyel, 
Muth, Hegyesi de la oaspeți. 
Foarte bun arbitrajul lui A. 
Kiss (Tg. Mureș).

Jucînd cu multă ambiție, 
timișorenii au realizat prima 
lor victorie din acest campio
nat, în fața unui adversar de 
nerecunoscut față de evoluții
le sale din sezoanele trecute, 
(C. CREȚU -coresp.).

VAGONUL ARAD-STEAUA 
1—6 (0—2, 0—1, 1—2, 0—1).

30 
25 
U 
u
23
23
22 
22
22
22 
22 
21

26—31
30—27
22—22
39—34
30—27 
28—30 
28—32 

12 23—33
11 25—37
12 19—38 21

Vagonul 
Cîmpia 
crișul 

Metalul 
Timl- 

Mare :

11
10
12
11
10
10

Politehnica
— Minerul Baia
Cluj — C.S.M. Reșița ; O- 
Oradea — C.F.R. I.R.T.
Gaz metan Mediaș 
Timișoara.

■ 9K;.

DIVIZIA C
Tractorul Brașov — Progresul 

Corabia 5—0 (2—0)

Seria Sud

I.M.U. Medgidia — Rapid C. F. 
București 2—1 (1—0)

Electrica Constanța — Metalul 
Tîrgoviște o—o

Stuful Tulcea — Chimia Tr. Mă
gurele 1—1 (0—0)

S. N. Oltenița — Flacăra roșie - 
București 2—0 (1—0)

T. U.G. București — Progresul
Brăila 2—1 (1—1)

Dunărea Giurgiu — Rapid 
Plopeni o—0

Mii.

Fază din partida T.U.G. București — Progresul Brăila din divizia
C. Scor: 2—1 (1—1) pentru bucureșteni, in meciul disputat Ieri

Foto : Nic. Tokacck

Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
Fieni 4—0 (2—0)

Seria Nord

Unio Satu Mare — Medicina 
Tg. Mureș 1—0 (0—0)

Unirea Dej — Metalul Satu Mare 
3—0 (2—0)

Vlct<*.ia Cărei — Medicina Cluj 
2—0 (2—0)

Chimica Tîrnăvenl — Minerul 
Bihor 1—1 (1—1)

Faianța sighișoara — Steaua 
roșie Salonta 1—o (0—0)

Minerul Baia Sprle — Metalul 
Aiud 2—1 (0—0)

Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică 2—1 (2—0)

O reuniune oarecare

DINAMO PLEACĂ AZI LA BRNO

Azi la ațniazâ, dinamoviștii 
bucureșteni vor pleca la 
Brno, pentru a susține retu
rul finalei C.C.E. în compa
nia formației Spartak. După 
o scurtă relaxare pe care 
și-au permis-o a doua zi după 
meciul tur din sala Dinamo, 
ei și-au continuat zilnic pre
gătirile pentru confruntarea 
decisivă.

„Jucătorii noștri se simt 
bine. Vom depune toate efor
turile pentru a cîștiga finala 
in numai două meciuri și, 
prin aceasta, să cinstim cea 
de-a 20-a aniversare a clubu-

lui. Sper că vom reveni cu 
fruntea sus“ — ne-a declarat 
înainte de plecare S. Mihăi- 
lescu, antrenorul dinamoviști- 
lor. Subscriind la încrederea 
manifestată de el, ținem să 
le amintim deținătorilor tro
feului că se așteaptă de la 
ei confirmarea valorii, cîști- 
garea returului la Brno, tot 
așa cum au cîștigat în anul 
1966 semifinala cu Dukla 
Kolin, pe terenul acesteia. 
Membrii lotului național din 
echipa Dinamo trebuie să-i 
mobilizeze și pe ceilalți com- 
ponenți să depună toate efor
turile, deoarece unul 
principalele teste ale 
rii biletelor pentru 
(după nerealizarea 
românești a C.C.E.), 
cucerirea definitivă a
Miza e mare, dar apreciem 
că posibilitățile formației 
noastre sînt pe măsura ei. 
Printr-un joc matur, bine o- 
rientat tactic, cu mobilizarea 
totală a resurselor la valoa
rea pe care ne-au demon
strat-o de atîtea ori, dinamo
viștii pot să învingă. Le 
urăm succes !

din 
obține- 
Mexico 
finalei 
este și 
Cupei.

Din cele nouă alergări 
prinse ------ cu

ta programul reuni
unii de ieri, interesul major 
l-a captat, desigur, premiul 
Caraiman, în care doi dintre 
protagoniștii derbyului, recte 
Izvin și Orga, au avut de 
răspuns unei sarcini severe 
față de elementele de elită 
ale turfului.

Cursa în sine n-a cores
puns, însă, deoarece Izvin, 
care a avut inițiativa par
cursului, a fost condus pe 
linia dreaptă cu menajamen
te, iar Orga, a fost probabil 

un
a- 

lui 
re- 
ne-

trimisă la start pentru 
antrenament public. în 
ceste condiții, victoria 
Vardar — îndeosebi la 
cordul anunțat — este 
concludentă, nu atît pentru 
cei doi, cît pentru rest. A- 
tribuind anumite calificative 
curselor din reuniunea de 
ieri, apreciem că alergarea 
cea mai spectaculoasă a reu
șit-o I. Olteanu cu Arena, 
care a învins în ultimul fu- 
leu pe Creola, iar cea mai 
elegantă manieră de a cîștiga
— de la începutul stagiunii
— poate fi atribuită lui M. 
Ștefănescu cu Vulpașin în

premiul Călugăreni. Din rest, 
menționăm doar o nouă vic
torie a iui Hîrtop, unul din 
cele mai expresive elemente 
ale generației de trei ani, 
ca și faptul, că din ansam
blul victoriilor reprezentan
ților crescătoriei de la Dor 
Mărunt, doar Menajer le-a 
curmat — inestetic — seria 
unui succes total.

Cît privește cursele cailor 
de 2 ani ne-a fost rezervat 
același mister din reuniunea 
precedentă. Dacă două din 
alergările debutanților au fost 
— firesc — grupe, a treia 
s-a transformat în veritabil 
handicap sau cursă după re
cord mistic, iar a patra a 
generat multiple semne de 
întrebare în raport cu recor
dul repartanților și diferen
țele distanțelor de ’la plecare.

Am dori să credem c£ or
ganizarea jocurilor de rebus 
este una, și organizarea 
curselor de cai este alta...

Rezultate tehnice: 1. Re
veria (N. Gheorghe), Mami
na, II. Seceriș (G. Popescu), 
Talion, III. Zănatec (M. Ste- 
fănescu), Val Vîrtej, Aura, 
IV. Arena (I. Olteanu). Creo
lă, Iarba, V. Menajer (G. 
Tănase). Fidibus, VI. Vulpa
șin (M. Ștefănescu), Idila, Fi
gurat, VII. Vardar (G. A- 
vram), Bucur, VIII. Hîrtop 
(G. Vasile), Soia, Merișor, IX. 
Elida (T. Marcu), Vameș.

N. D.
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O victorie greu obținută
STEAUA — progresul 

1—0 (1—0).
Stadionul Republicii, timp 

frumos, spectatori (aproxi-, 
rftativ) 20 000. a marcat: 
Voinea,- In minutul 44.

STEAUA : Haidu 7 — Săt- 
măreanu ?, D. Nicolae 8, 
Hălmăgeanu 8, Rotaru 8, Je
nei 7, Negrea 6, S. Avram 6, 
D. Popescu 6, Voinea 7, Tă
tara 6.

PROGRESUL: Mîndru 7- 
V. Popescu 5 (din mln. 60 
Mlrăuță 5), Măndoiu 8,' Pe- 
teanu 7, Ad. Constantinescu 
7, Neacșu 6, Șoangher 5, 
Oaidă 6, Georgescu 5, Mate
ianu 6, Stoicescu 5.

A condus E. Martin la cen
tru ★★★★> ajutat la tușă 
de Gheorghe Limona șl Con
stantin Bărbulescu (toți din 
București).

Din capul locului, trebuie 
spus că partida nu a satisfă
cut din punct de vedere spec
tacular. Tinînd însă seama 
de importanța jocului (pentru 
ambele echipe), se poate spu
ne că scopul (cîștigarea celor 
două puncte) scuză mijloace
le. Desigur, acest fapt nu ne 
place și ne scutește oarecum 
de o descriere mai amplă a 
jocului, care, în treacăt fie 
spus, a fost lipsit de acele 
faze palpitante ce ar merita 
menționate. Vom reda doar, 
pe scurt, calitatea dominantă 
cu care Steaua a ieșit învin
gătoare. în această ordine se 
cuvine să menționăm, în 
primul rînd, jocul bun al a- 
părătorilor, al acelor jucători

care au dus tot greul parti
dei și care ieri s-au achitat 
cu brio de sarcinile încredin
țate. După părerea noastră, 
jocul apărătorilor echipei 
Steaua este urmarea unei in
teligențe tactice a antrenori
lor, care au ținut ca jucă
torii din -ultima linie să ani
hileze din fașă toate acțiunile 
ofensive ale înaintașilor ad- 
verși: Mateianu, Oaidă,
Stoicescu.

In partida de ieri s-a putut 
vedea, cu excepția lui Sătmă- 
reanu, că nici unul dintre a- 
părători nu s-a aventurat 
peste linia de centru, nici 
chiar cînd propriii înaintași 
aveau balonul. Prudența în 
apărare a fost, se pare, cu- 
vîntul de ordine pentru evi
tarea oricărui element-surpri- 
ză. La rîndul lor, jucătorii 
cu sarcini ofensive (Voinea. 
Popescu, Avram, Tătaru) își 
construiau acțiunile culegîn- 
du-și singuri mingile, lucru 
care a și determinat ca a- 
ceștia să lase impresia că 
sînt mai puțin agresivi ca în 
alte jocuri.

Progresul, contrar jocului 
adversarilor lor, a acționat 
mai avîntat, dar a greșit fla
grant jucînd tot timpul pe 
sus, în special în apropierea 
careului lui Haidu, baloanele 
lor fiind o pradă ușoară pen
tru D. Nicolae, Hălmăgeanu 
și ceilalți.

Meciul, prin miza lui, a 
purtat, cum era și de aștep
tat, amprenta nervozității, ju
cătorii comițînd numeroase

faulturi, chiar și în situații 
ce nu prezentau pericole de 
înscriere a golurilor. Abia 
spre sfîrșitul primei reprize 
jocul a devenit ceva mai 
bun. El a fost precedat de o 
perioadă de dominare a echi
pei Progresul, dominare pre
luată cu 10 minute înainte 
de sfîrșitul primei părți de 
Steaua, care a și adus aces
teia golul victoriei. Acest 
fapt s-a petrecut în min. 44 : 
Sătmăreanu, venit în atac, a 
primit o pasă înapoi și a 
trimis balonul în mijlocul 
careului, peste un buchet de 
jucători. Georgescu, uluit, a 
vrut să trimită mingea „a- 
casă“, dar i-a pasat-o precis 
Iui Voinea, care, liber, de la 
aproximativ 10 m, a șutat 
imparabil: 1—0.

Cu acest scor avea să se 
termine meciul.

în ultimele 45 de rriînute, 
Steaua a jucat mult mai 
calm, fundașii au respins a- 
tac după atac, iar înaintașii 
au contraatacat destul de 
periculos, fără însă a peri
clita poarta lui Mîndru. în 
linii mari, se poate spune 
că această repriză a aparți
nut fotbaliștilor din str. Dr. 
Staicovici, dar, ca și 1 în pri
ma parte, ei au jucat greșit, ■ 
au ridicat mingile, au fost 
nervoși și... au tras. foarte 
puțin la poartă. Singurul șut 
periculos a fost acela al iui 
Mateianu (min. 83), cînd Hai
du a trebuit să se arunce, la 
rădăcina barei pentru a evita

egalarea. în atacul echipei 
Progresul s-a resimțit lipsa 
lui Matei (suspendat o etapă), 
a fanteziei acestui jucător 
care, credem, ar fi dat mai 
multă bătaie de cap lui D. 

■Nicolae. Stoicescu, introdus 
în locul lui, după o absență 
îndelungată, nu și-a revenit 
în formă.

Fără ' să aibă momente de 
mare strălucire, partida a 
plăcut pentru dîrzenia (mai 
puțin pentru faulturile comi
se) cu care cei „23“ și-au 
disputat șansele, ambele for
mații dorind în permanență 
victoria. A cîștigat Steaua, 
care în mod sigur merge la 
titlu, pentru că, așa cum am 
spus, a cunoscut mai bine 
carențele adversarilor și a 
acționat în consecință.

Cristian MANTU

FOTBALUL LUCID A ÎNVINS
A.S.A. TG. MUREȘ — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 2—0 
(0-0).

TG MUREȘ, 19 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion ,,23 August* ; teren 
foarte bun ; timp ideal de 
joc ; spectatori : 8 000. Au 

— marcat : Ciutac (min, 46) și 
Mureșan (min. 80).

A.S.A. TG. MUREȘ : Bal 7 — 
Sleam 8, To th 7, Sîrbu 6, Chiru 
8, Dumitriu III 6, Ciutac 8, 
Lucaci 7 (min. 46 Mureșan 7), 
Lungu 8, Siko 8, Raksi 9.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Pilea 8 — Mihăilescu 5, 
Deselnicu 4, Bîtlan 7, Deliu 6, 
Strîmbeanu 6, Ivan 7, Martino- 
viei 6, Marian Popescu 7, O- 
blemenco 6 (min. 46 Niță 6), 
Sfîrlogea 7.

Arbitrul Nicolae Cursaru
(Ploiești) ***★•

Nu exista nici un dubiu că 
întâlnirea dintre echipele 
A.S.A. Tg. Mureș și Universi
tatea Craiova va fi îndârjită, 
ambele formații avind o nevoie 
acută de cele două puncte puse 
in joc. Indîrjită și, am spune, 
disputată la o tensiune ner
voasă specifică acestui pasio
nant final de campionat. Așa 
incit nimeni nu s-a mirai că 
încă de la primele schimburi 
de mingi, cei 22 fotbaliști ma
nifestau o exagerată stare e- 
moțională, surescitarea lor e~c- 
primîndu-se prin înlocuirea pa
selor scurte, a fotbalului curgă
tor, cu rezolvări simpliste, cu 
încercarea de a închega acțiuni 
de atac din două pase, prin a- 
runcarea mingilor in adincime. 
in plus, pe carnetul nostru s-au 
înscris implacabil una după

alta, In primele 20 minute, și 
numeroase greșeli de ordin 
tehnic, cu atît mai dese și mai 
grave cu cit jocul devenea mai 
rapid, mai aprig disputat.

S-a vînturat atunci clar ideea 
că echipa care-și va găsi mai 
repede calmul va putea să-și 
adauge la totalul punctelor din 
clasament încă două. Și această 
formație a fost A.S.A. Tg. Mu
reș. Devenind mai lucizi decît 
adversarii lor, fotbaliștii din Tg. 
Mureș au început să culce ba
lonul, să paseze mai mult, rea- 
lizind un-doi-uri care depășeau 
cu regularitate apărarea craio- 
veană. -Fotbalul lor mai bun s-a 
impus categoric, concretizin- 
du-se printr-o evidentă domi
nare. Iar dacă prezența lor tot 
mai frecventă în careul Univer
sității in a doua jumătate a 
primei reprize nu s-a soldat cu 
nici un gol, satisfacția aceasta 
pe deplin meritată a venit după 
pauză, cînd cele două puncte 
au căzut parcă in mod firesc.

Craiovenii au început parti
da curajos. Pe măsură însă ce 
minutele acestei partide (impor
tante și pentru ei) se consu
mau, acumulatorii lor nervoși 
se îhcărcau, atingînd uneori 
presiuni periculoase. Așa se 
explică gafa lui Deselnicu la 
înscrierea primului gol (a a- 
cordat un corner hilar) și tot 
așa poate fi explicat gestul lui 
Mihăilescu l-a lovit pe Ciu
tac), ceea ce a determinat eli
minarea lui din joc (min. 56). 
Rămași numai 10 pe teren, me
reu mai nervoși, oaspeții n-au 
putut, realiza -nimic serios, aeși 
se avîntau cu curaj în atac. 
Așa că la activul lor putem tre
ce doar ambiția cu care și-au

jucat șansa, incercînd să fie 
ofensivi, fără a avea însă con
sistența calmului și a unui joc 
ordonat.

tn concluzie, deci, victoria 
gazdelor, acest balon de oxigen 
la care au sperat atît, este în 
afara oricărei discuții. Rămîne 
ca ea să fie confirmată și in 
viitor, ceea ce nu ni se pare 
greu, deoarece A.S.A. Tg. Mu
reș a arătat în acest meci ca
pacități tehnice și fizice fru
moase.

Călin ANTONESCU

Un meci
STEAGUL ROȘU — JIUL

3—2 (3—0)

Brașov, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadionul Tineretului ; teren 
bun ; timp ideal de joc, spec
tatori : circa 6 000."

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 8 — Ivăncescu 6, .Jenei 7, 
Campo 5 (din min. 43 Kadar 
6), Rusu 5. Pescaru 7, Alecu 
8, Necula 8. Gane 8, Ardelea- 
nu 9, Gyorfl 6.

JIUL : Zamfir 8 — Talpai 7, 
Georgevlci 7, Stocker 7, Ton- 
ca 6, Octavian Popescu 7, 
Sandu 9, Peronescu 6, Iones
cu 5 (din min. 62 Goleac 7). 
Libardi 8, Naidin 6.

Au marcat : Gane (min. 13), 
Ardeleanu (min. 22 și 23), res
pectiv Goleac (min. S7 și 79). A 
arbitrat Zaharia Drăghici 
(Constanta)

ECHIPA ETAPEI
GHIȚĂ

SĂTMĂREANU NUNWEILLER IV HĂLMĂGEANU ROTARU
ALECU DOBRIN

ENE DANIEL GANE ARDELEANU RAKSI

ATACUL NU E TOTUL...
PETROLUL — DINAMO BA

CĂU 1—1 (1—0).
PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 

Stadion Petrolul — bun ; timp 
frumos ; 5 686 de spectatori 
plătitori, au marcat : Dridea 
(min. 14) pentru Petrolul, Ene 
Daniel (min. 76) pentru Di
namo.

PETROLUL : M. Ionescu 6
— Alexiu 8, N. Ionescu 8, 
Pal 6, Mocanu 7, Dincuță 4 
(min. 80, Badea), Juhas 6, O- 
prișan 6, Dridea 6, Grozea 7, 
Roman 6.

DINAMO BACAU : Ghiță 9
— Kiss 7, Nunweiller IV 9, 
Vătafu 6, Naumcef 6, Duțan 
7. Velicu 7, Ene Daniel 8, 
Dembrovschl 5 (min. 72 Bă- 
luță 6), Comănescu 5, Ene 
Gheorghe 8.

A arbitrat D. Isăeescu 
ajutat de M. Bică 

șl șt. Lazăr (toți din Bucu
rești).

Fără a avea miză, meciul 
Petrolul — Dinamo Bacău a 
fost, totuși, unul al ambiții
lor. Admonestați sever cu 
două săptămîni în urmă la 
București, ploieștenii erau 
dornici de reabilitare, iar di- 
namoviștii, la rîndul lor, vo
iau să confirme elogiile culese 
în scurtul turneu polonez.

Sub aceste auspicii jocul se 
anunța interesant, cum de 
altfel a și fost, furnizînd o 
partidă deschisă, de o comba
tivitate bărbătească, dar foar
te corectă. Dinamoviștii nu 
și-au ascuns intențiile de ta
tonare, retrăgîndu-1 pe Veli
cu între Nunweiller IV și Vă
tafu, cu misiunea precisă de 
a-1 anihila pe Grozea, aducîn- 
du-i înapoi pe Comănescu și 
Ene Gheorghe, astfel că vîr- 
furi au rămas doar Ene Da-

iar golul marcat de Dridea, 
în min. 14, la o pasă primită 
de la Grozea, a fost mai pu
țin opera acestuia, cît mai 
degrabă urmarea greșelii lui 
Vătafu. Și după cîteva ocazii 
ploieștene, Dinamo are marea 
posibilitate de a egala în 
min. 44, cînd, după o combi
nație admirabil țesută de D. 
Ene, Dembrovschi și Gh. Ene, 
ultimul a tras pe lîngă poar
ta părăsită de Mihai Ionescu.

Repriza a doua începe sub 
semnul unui formidabil iureș 
petrolist. Oprișan încearcă 
poarta prin repetate șuturi de 
la distanță, iar în min. 66 
Grozea, după cîteva acțiuni 
energice pe aripa dreaptă, îi 
permite lui Ghiță să blocheze 
prin plonjon o minge pe care

Dridea II trimite balonul pe lîngă portarul Ghiță și deschiae scorul pentru echipa sa. Scor final 1—1.

are două reprize

In pauza meciului Steagul 
roșu — Jiul ne gîndeam că, 
chiar dacă victoria va reveni 
brașovenilor (aceștia condu
ceau cu 3—0 !), s-ar putea ca 
ea să nu constituie colacul de 
salvare de care gazdele au 
atîta nevoie. Totuși, suporterii 
echipei locale aveau toate mo
tivele să fie mulțumiți. For
mația favorită jucase exce
lent ! Nu ne puteam imagina 
că va urma o repriză diame-

trai opusă, în 
roșu a trebuit 
răsputeri pentru a ieși cu fața 
curată din această partidă 
care se anunța la un moment 
dat un marș triumfal.

Atacînd fără răgaz, dar 
fiecare dată organizat, 
neașteptate schimbări de 
recții, fotbaliștii de la Steagul 
roșu și-au pus adversarul, în 
primele 20 de minute, în si
tuația de a se resemna și de 
a aștepta inevitabilul — golul. 
Acesta nici n-a întîrziat prea 
mult. După ce, în minutele 
11 și 12 Zamfir și Stocker își 
salvaseră echipa din situații 
periculoase, în min. 13 Gane 
șutează peste portarul Jiului, 
ieșit în întîmpinare, și min
gea se oprește în plasă : 1—0. 
Furtuna brașoveană nu se po
tolește nici un moment și, în 
min. 20, după o fază splendi
dă de atac, Ardeleanu fructi
fică o centrare a lui Necula. 
înscriind printr-o frumoasă 
lovitură cu capul: 2—0. Ace
lași Ardeleanu, înzestrat cu 
un remarcabil simț al porții; 
va anticipa faza din min 23 și, 
bine plasat, va marca prin 
întoarcere : 3—0 ! Au fost mi
nute de veritabil FOTBAL, 
care au ridicat tribunele în 
picioare.

Finalul reprizei, oarecum e-

care Steagul 
să lupte din

de 
cu 
di-

chilibrat, nu lasă totuși să 
întrevadă răsturnarea din 
doua parte a meciului, 
dus cu 3—0, pe teren străin, 
Jiul găsește resursele morale 
și fizice de a prelua inițiativa. 
Am putea spune că n-a lipsit 
mult să fim de față la o co
pie a meciului de la Cluj, pe„ . 
care îl urmăream, în același 
timp, la tranzistor. Steagul 
roșu a părut lipsită de forță 
în această repriză și n-a mai 
avut luciditatea necesară nici 
în atac, nici în apărare. Noroc 
de acel 3—0, pe care Goleac, 
prin două șuturi din apropi
ere, l-a adus pînă la margi
nea prăpastiei, la 3—2. In 
general, un meci plăcut, des
fășurat, în ciuda mizei și a 
peripețiilor de care am amin
tit mai sus, într-o atmosferă 
de deplină sportivitate.

se 
a 

Con

Jack BERARIU

niel și Dembrovschi. Sarcina 
omului de legătură și-a asu
mat-o Duțan, acest jucător de 
o inepuizabilă energie.

Ilie Oană, care prevăzuse 
zidul ce-1 va avea în față, a 
indicat, echipei sale, să joace 
larg, cît mai aerisit, N. Iones
cu, Alexiu, Dincuță și Juhas 
primind atribuții 
iar Dridea și Grozea urmînd 
să străpungă barajul advers, 
dar nu cu forța unor buldo
zere, ci cu finețea 
zine. Indicațiile 
însă în cabine și 
căuană a învins.
petroliștii s-au aruncat într-un 
atac orbesc, cu baloane tri
mise înainte, la întîmplare, 
mingi de luptă, greu 
tificat în fața unei 
robuste și hotărîte, 
Nunweiller IV în zi 
cu un 
mînă

In
viștii ;

ofensive,

unor limu- 
au rămas 
tactica bă- 
Pentru că

de fruc- 
apărări 
cu un 

mare și 
în marei portar, Ghiță, 

și inspirație, 
repriza întîi, 
au fost chiar mai buni,

dinamo-

tribunele o și văzuseră în 
plasă. Dar benzina petroliști
lor este pe fundul bidonului. 
Incet-încet, dinamoviștii își 
dau seama că a pleca cu un 
punct de Ia Ploiești nu ar fi 
chiar atît de greu. Cei doi 
Ene contraatacă rapid și pe
riculos, schimbîndu-se de pe 
o aripă pe cealaltă, dar Dem
brovschi este prea lent și, 
parcă, prea obosit pentru a-i 
seconda. Egalarea se produce 
la o fază fixă : în 
Juhas comite un 
la 20 de metri de 
Ene Daniel execută 
Ia păianjen, unul 
șuturi-bombă, atît de rare în 
repertoriul fotbaliștilor noștri. 
Și astfel, acest meci intere
sant prin nota sa de luptă 
ia sfîrșit eu un foarte echita
bil rezultat de egalitate.

min. 76, 
henț cam 
poartă și 
peste zid, 
din acele

Valerîu CHIOSE

DISPUTA DE UN RAR DRAMATISM LA CLUJ

Simetrie fotbalistică. își dispută balonul două dintre spe
ranțele Stelei și Progresului Foto: N. AUREL

In Cupa F.R.F. 
pentru echipele de tineret

Petrolul—Dinamo Bacău 4—4 
(2—0)

Steagul roșu — Jiul 0—0
Farul — U.T.A. 0—2 (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș — Univer

sitatea Craiova 2—0 (1—0) 
Steaua — Progresul 2—0 (1—0) 
Steaua — Farul (meciul s-a

Jucat joi) 3—0 (0—0)

GAZDELE AU EGALAT
PATRU MINUTEÎN ULTIMELE

FARUL — U.T.A. 2—2 (0—0)
CONSTANȚA, 19 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Stadionul 1 Mai ; teren des

fundat, foarte prost în spa
țiul porții ; spectatori : 10 000. 
Au marcat : Lereter (min. 48), 
Domide (min. 76), Kallo (min. 
86) și Sasu (min. 88). A arbi
trat V. Pădureanu ★★★★ 
ajutat la tușă de M. Niță și 
C. Sotir — toți din București.

FARUL : Uțu 6 — Pleșa 5, 
Tîlvescu 6, Mareș 5, Dumbravă 
5 ,Antonescu 7, Koszka 6, Sasu 
7, Manolache 6 (min. 45 Ologu 
5). Tufan 6, Kallo 7.

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 
7. Bacoș 8, Pojoni 7, Czako 8, 
Petescu 7, Lereter 9, Șchiopu 
6, Axente 5, Domide 8. Dumi
trescu 7. ,

De la început, gazdele au ini
țiativa, în timp ce U.T.A. caută 
să temporizeze jocul și să sur
prindă poarta constănțenilor 
prin contraatacuri foarte vigu
roase. Manolache (min. 5), Du
mitrescu (min. 6), Antonescu 
(min. 8) și Șchiopu (min. 10) 
creează acțiuni spectaculoase. 
Apoi, minutele se scurg, remar- 
cîndu-se, tot mai mult, incapa
citatea înaintașilor de a finali
za. Apărarea textili stă, în frun
te cu Birău, Bacoș și Pojoni, 
este la înălțime și astfel Farul 
nu reușește să înscrie, deși An
tonescu este cel mai aproape 
de ținta finală, dar șutul său 
năpraznic nimerește colțul ba
rei (min. 41).

Imediat după reluare, asis
tăm la primul gol. Pleșa îl 
faultează pe Dumitrescu pe li
nia laterală a careului de 16 
m; execută cu boltă Czako, 
Lereter se ridică ca un „Goliat’*

deasupra apărătorilor,. înscri
ind imparabil, cu capul, în 
min. 48. Golul dă aripi ambe
lor echipe. Arădanii dovedesc 
mai mult calm, în timp ce 
gazdele nu precupețesc nici un 
efort pentru a egala. Fotbaliștii 
constănțeni greșesc însă pri- 
pindu-se în acțiuni și irosind 
numeroase faze de gol. Czako 
salvează de pe linia porții un 

; șut al lui Tufan 
apoj Dumitrescu 
pas de 2—0, dar întîrzie 
tragă (min. 67). Și iată că, în 
min. 72, urmează acel neaștep
tat 2—0. Jumătate din echipa 
Farul este făcută .,șah-mat“ 
prin țesătura de pase excelent 
executate de textiiiști : Dumi- 
trescu-Lereter-Șchiopu - Domi- 
de, iată cursa balonului oprit 
în plasa porții lui Uțu. Puține 
speranțe pentru gazde. Și iată 
că surpriza se produce : con- 
stănțenii înscriu prin Ka'lo 
(min. 86), după o acțiune de 
toată frumusețea (din pasa lui 
Tufan), iar cu 2 minute înain
te de fluierul final în tribune 
se produce o adevărată explo
zie : Farul egalează, în urma 
unui șut tras de Kallo în bară î 
Sasu, venit din urmă, reia în 
plasă.

F. C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CILUJ 4—3 (1—2).

CLUJ, 19 (prin teleton, de 
la trimisul nostru). Stadio
nul Orășenesc ; teren moale ; 
ploaie jr 12 000 spectatori. Au 
marcat: Oprea (min. 1 și 16) 
și Adam (min. 76) pentru U- 
niversltateA, Țurcan (min. 43 
și 48), Dobrin (min. 47) și 
Radu (min. 51) pentru F. C. 
Argeș.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 3 (min. 55 Rin- 
gheanu 5) — Crețu 6, Pexa 5, 
Anca 4, Cîmpeanu .5, Ange- 
lescu 4, Neșu 5, 
Adam 6, Oprea 
(min. 56 Barbu).

Mustățea 6,
8, Coman 5

Com an -8 —F. C. ARGEȘ : 
loniță 7, Barbu 8, Olteanu 8, 
Ivan 7, Prepurgel 7, Dobrin 
9, Nisțu 7, Kraus 6, Țurcan. 8, 
Radu 7.

(min. 60) și 
este la un 

să

Ion OCHSENFELD

P.S. Absența lui Iancu din 
echipa Farului continuă să fie 
mult comentată de către con- 
stănțeni. Socotim că măsura 
antrenorului Mărdărăscu este 
justă, fermitatea împotriva 
fotbaliștilor indisciplinați tre
buind păstrată, chiar cu riscul 
obținerii unor rezultate mai 
slabe.

A arbitrat Al. Pîrvu ★★★ 
ajutat de I. Drăghici și C. 
Manușaride (toți din Bucu
rești).

și pasează la Turcan, care reia 
în plasă. .Arbitrul anulează, 
însă,, goliil, ’pe motiv de ofsaid. 
După părerea noastră, a fost 
gol valabil, Ț-.ircan țîșnind la 
minge din spatele apărătorilor 
clujeni.

Cei c4to .controlează jocul în 
continuare sînt clujenii, dar 
Oprea și Mustățea ratează din 
situații foarte bune. în min. 43, 
Nuțu, centrează lung, Țurcan se 
ridică peste un buchet de ju
cători și reia cu capul în gol: 
2—1.

Repriza a doua are un debut
— copie a primelor minute ale 
jocului. Cu deosebirea că cei 
care atacă acum în trombă sînt 
piteștenii. în 6 minute de atac 
infernal, apărarea gazdelor este 
pulverizată, primind trei goluri. 
Min. 47 : Dobrin 
18 m la păianj en 
(la această fază, 
tușă I. Drăghici
cîteva secunde înainte ofsaid la 
Turcan). Min. 48 : cursă Kraus
— centrare și Țurcan reia de 
la 5—6 m în plasă : 3—2. Min. 
51 : pătrundere Prepurgel, Do
brin „prelucrează" mingea la

șuteazâ de la 
și... gol : 2—2 

ai’bitrul de 
semnalase cu

Partida a fost de la 'început 
de o maximă tensiune, „ostili- 
tățile“ debutînd chiar de la 
primul fluier ăl arbitrului. Ju
cătorii clujeni au început me
ciul în stilul sprinterilor care 
iau startul într-o cursă de vi
teză. Din primele secunde, atac 
la poarta lui Coman. în secunda 
50 „cade“ și golul. Nu dintr-o 
fază cursivă, ci dintr-una sta
tică. Lovitură liberă indirec
tă la marginea careului de 16 
m. Cîmpeanu pasează la Oprea, 
șut pe lingă zid — gol : 1—0.

Lansați, clujenii atacă în 
continuare furibund. In min. 
16, Mustățea face o 
extremă, centrează 
și... gol: 2—0.

F orcingul gazdelor
în vreme ce oaspeții reacțio
nează timid. în min. 27, insă, 
Kraus are o acțiune personală, 
scapă singur în fața porții lui 
Moldovan, dar trage alături. în 
același minut, Radu se anga
jează perpendicular pe poartă

limita careului de 16 m și pa
sează ideal lui Radu. Un șut 
sec al acestuia din urmă și... 
4—2.

Urmează o ofensivă generală, 
în 10 oameni, a clujenilor, ofen
sivă care se dovedește pericu
loasă. Mai ales pentru... pro
pria poartă, Kraus fiind de trei 
ori (min. 57, 68 și 69) în poziție 
clară de a marca, în urma unor 
contraatacuri fulgerătoare. Dar, 
oaspeții, siguri de victorie, trec 
în ultimele 20 de minute la un 
joc „de bubuială“ în apărare. 
Această greșeală îi costă și în 
min. 76 Aclam reduce scorul, 
reluînd din apropiere sub bară 
o minge respinsă de Coman.

Pînă la sfîrșitul meciului se 
joacă practic la poarta argeșe
nilor. Aici, însă, Barbu și Co
man sînt imbatabili. în minu
tele 85 și 88 Coman ar® două 
reflexe uluitoare, scoțînd mingi- 
gol. în acest final de meci, clu
jenii au presat extraordinar, 
dar aglomerarea piteștenilor — 
care s-au apărat eroic — a avut 
cîștig de cauză.

Marius POPESCU

cursă pe 
la Oprea

continuă,

DE LA I. E.B.S.
® întreprinderea Economică de Administrarea Bazelor 

Sportive,^ organizează la Ștrandul Tineretului, cursuri de în
vățarea înotului pentru copiii a căror vîrstă este cuprinsă 
între 5 și 35 ani. înscrierile se primesc începînd din data 
de 25 mai a.c. Durata unui ciclu este de 21 zile. Cursurile 
sînt împărțite în cinci cicluri, după cum urmează î ciclul I 
3—22 iunie ; ciclul II : 24 iunie — 13 iulie ; ciclul III : 15 
iulie — 3 august; ciclul IV : 5 august — 24 august; ciclul 
V ; 26 august — 14 septembrie. Cursurile sînt conduse de 
profesori de educație fizică, cu pregătire în specialitatea — 
natație.

® Se aduce la cunoștința profesorilor care au funcționat 
ca instructori la centrele de învățare a înotului de la 
Ștrandul Tineretului, să se prezinte pentru luare în evi
dență la direcțiunea acestor centre. Verificarea cunoștin
țelor se face în zilele de 20, 21, 22 mai 1968, orele 18,00 
la Ștrandul Tineretului, Cabinetul metodic.

® Duminica între orele 8—20 ștrandul este deschis pen
tru public.



trimisul nostru special la Bolzano, VICTOR BĂNCiULESCU, transmite*

Echipa de box a României 
a părăsit „Cupa Europei44... iiiiiiiiîiiiiniiiiiiniiniiiitniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiliHniiiniiniîiiiiliiiiiiiiiiîiiiiiniiiiiiiiiînnSiiiiiininiinuiiiiiiiiuiiiliiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiii

în meci retur: ITALIA-ROMÂNIA 7-3
Pînă în ultima clipă a reu

niunii, speranța într-un suc
ces românesc nu ne-a părăsit, 
deși am avut de făcut față, 
de-a lungul a 10 meciuri, unui 
juriu care a consemnat rezul
tate cel puțin bizare. Ne-am 
consolat continuu doar cu am
bianța creată de un public 
extrem de obiectiv. Cej aproa
pe 3 000 de spectatori de la 
Palazzo della Fiera (o hală 
de expoziție folosită iarna ca 
patinoar), nu s-au jenat să 
aplaude viu pe merituoșii 
boxeri români și să fluiere 
intens unele decizii eronate 
care i-au dezavantajat pe a- 
ceștia. în orice caz, indiferent 
de locurile ocupate (la prețuri 
variind între 700 și 12 000 de 
lire) privitorii au fost răsplă
tiți cu una dintre cele mai 
frumoase și interesante gale 
pe care boxul amator euro
pean le poate oferi astăzi.

Spectaculoasele faze au fost 
televizate de stațiile din Mi
lano și Bolzano, comentate de’ 
ziarele locale „Alto-Adige", 
„Adige" și „Dolomiten".

Deși a pierdut meciul la 
scorul de 7—3 (similar cu cel 
cu care a învins la București), 
echipa de tineret a României 
își ia rămas bun de la „Cupa 
Europei", datorită dezavanta
jului (0—2) de la categoria 
semigrea în cadrul căreia nici 
Lehăduș (acasă), nici Cojocaru 
(în deplasare) nu au reușit să 
cîștige (în timp ce la catego
ria grea rezultatul a fost 
egal: 1—1).

întreaga formație română a 
luptat cu multă ardoare, im- 
presionînd plăcut publicul și 
pe specialiști. Enrico Urbinati, 
fostul campion european pro
fesionist de box la categoria 
muscă (1938—1942), astăzi ma
nager al preolimpicilor ita
lieni, ne-a declarat că meciul 
a fost echilibrat și a lăudat 
majoritatea boxerilor români. 
Autorul acestor rînduri în
drăznește să afirme că pe 
plan tehnic, sîmbătă seara,

Titi Dumitrescu și Tedi Nicu- 
lescu au învins pe Natale Rea 
(absent aci, întrucît însoțește 
în Finlanda echipa seniorilor 
italieni) și pe Armando Poggi. 
în schimb, italienii, în mod 
aproape tradițional, au fost 
mai bătăioși, mai insistenți,, 
mai generoși cu eforturile, 
chiar și atunci cînd mijloa
cele tehnice nu i-au slujit. 
Ceea ce nu înseamnă că re
prezentanții noștri nu au 
luptat ; ei au fost, din acest 
punct de vedere, aproape ire
proșabili. De aici a și rezultat, 
de altfel, o gală entuziasman- 
tă, chiar dacă s-a încheiat cu 
succesul, la masa verde, al 
italienilor.

Azzurrii au debutat cu două 
victorii. Iuga și Grasso s-au 
angajat într-o asemenea în
cleștare epuizantă îhcît în re
priza secundă ambii au căzut 
simultan Ia podea. In ultima 
parte (după un început foarte 
bun) Iuga pierde din resurse 
(deficiență fizică mai veche 
la el), și este declarat învins, 
ca și la București. Apoi, în
tr-o avalanșă de lovituri pu
ternice, care a ridicat publi
cul în picioare, Nedelcea și 
Abis s-au trimis reciproc la 
podea, dar italianul a recu
perat mai bine și mai repede, 
obținînd victoria.

Dobrescu, cu excelentul său 
joc de picioare, a redus din 
handicap, lovind clar, mai ales 
pe contraatac, contrînd și fă- 
cînd scrimă pugilistică, indi
cată împotriva unui boxer 
confuz dar dezlănțuit: Pesaro. 
In meciul următor Calistrat 
Cuțov a dat întreaga măsură 
a posibilităților sale: a boxat 
elegant, cu clarviziune, ca un 
pugilist prea matur la 19 ani, 
eschivînd perfect și desfășu- 
rind toată gama loviturilor 
de școală, de la 
la upercut, cu o dezinvoltură 
admirabilă. Veți crede, desi
gur, că în fața 
nea apologii, oricine trebuia 
să se închine, inclusiv adver-

directă pînă

unei aseme-

' sarul său, un boxer limitat în 
cunoștințe tehnice. Ei bine, 
împotriva Oricărei logici, ju
riul și, în primul rînd, ar
bitrul Gondre a dictat ri
dicarea mîinii lui Lai. Cuțov 
a fost, cum se spunea la „Eva
datul", „una vittima inocente14 
și îl recomandăm călduros — 
nu pentru a-i ridica moralul, 
ci pentru că o merită — lotu
lui olimpic.

Lui Ene și Silberman le-a 
revenit misiunea de a resta
bili echilibrul la 3—3.

Primul, sigur pe picioare, 
l-a ținut la distanță pe Piras, 
pistonîndu-1 permanent cu lo
vituri puternice. Celălalt a 
comis un mic miracol, refă- 
cînd un K.D. la care l-a con- 
strîns furibundul Lassandro 
în repriza secundă și cîști- 
gînd, mai ales prin claritatea 
execuțiilor sale.

începînd de aici, din păca'- 
te, nici unul dintre boxerii 
români nu a mai reușit să se 
impună decisiv, deși ei au 
contribuit la excepționala 
spectaculozitate a întîlnirilor. 
Călin a fost de data aceasta 
aproape egal învingătorului 
său și de la București, vedeta 
nr. i a boxului amator ita
lian, Bentinî. în cel mai a- 
plaudat meci al galei Năstac 
s-a luptat strașnic, dar în ul
timul minut al ultimei repri
ze Calcabrini l-a surprins cu 
o serie de lovituri zdrobi
toare. Cojocaru a stat prea 
puțin în ring pentru a putea 
fi judecat : Ia începutul re
prizei secunde avînd arcada 
stingă spartă la o ciocnire cu 
Facchinetti, el este oprit de 
medic să continue lupta. în 
sfîrșit, Sănătescu, 
schimburilor dure
din debut, șe resimte și e sur
prins de Mastrantonio în re
priza ultimă cu rafale decisi
ve, cărora nu le poate rezista.

în urma 
de pumni

Cristian Dovids și echipa României 
pe primul loc în Motocrosul Balcanic

Cine a lipsit ieri de pe tra
seul de motocros de la Pan- 
telimon are de ce să regrete. 
Vremea 
palpitante 
mânească 
chipe) au

admirabilă, cursele 
și dubla victorie ro- 
(individual și pe e- 
fost tot atîtea mo

DOVIDS, care a făcut o ade
vărată demonstrație de virtuo
zitate, fiind răsplătit pentru a- 
ceasta cu ropote de aplauze 
la scenă deschisă. Cel de al 
doilea om al echipei, ȘTEFAN 
CHIȚU, a marcat un evident

sporindu-și șanselesecund, 
pentru următoarele etape.

CLASAMENTE : individual : 
1. CB,. DOVIDS 2 p, 2. Șt. 
Chițu 4 p, 3. M. Dănescu 9 p, 
4. A. Ionescu 13 p, 
linov 13 d 6. Șt.

5. I. Seku- 
Gheorghiev

Cristian Dovids (14), pe punctul 
Molocrosului Balcanic
tive ds satisfacție pentru nu
meroșii spectatori 
sportului curajului, 
rii și bărbăției.

Formația noastră 
demonstreze celor 
în compania puternicei garni
turi a Bulgariei, este capabilă 
de fapte mari și că pe teren 
propriu nu poate fi învinsă. 
Din nou sportivii bulgari au 
fost nevoiți să încline steagul 
și să recunoască valoarea mo- 
tocrosului românesc. In prima 
manșă, la conducerea plutonu
lui s-a instalat ȘTEFAN CHI
ȚU dar, după trei ture, a fost 
depășit de impetuosul CRIS
TIAN DOVIDS, căpitanul 
mației române, și acesta, 
că pentru a ne reaminti 
este cel care a ciștigat 
ma confruntare cu sportivii 
bulgari, organizată de ziarul 
„Vecerni Novini" în 1964 — 
preludiul actualei competiții 
Motocrosul Balcanic — a luat 
cursa pe cont propriu și a tre
cut primul linia de sosire, ur
mat de Chițu, H. Peev, Dă
nescu, Goran și I. Sekulinov. 
Manșa secundă a aparținut 
de la start la sosire, aceluiași

fideli ai 
îndemînă-

a ținut să 
prezenți că,

for- 
par- 
că el
pri-

de a-l depăși pe Ștefan Chițu (15). Imagine din etapa de 
Foto : A.

p, 7. Gh. Serafimov 
C Goran 14 p, 9. C.

10. A. Bele. (R.S.F.I.) 
V. Pavisici (R.S-F.I.) 
J. Rotar (R.S.F.I.) 26 
Samek (R-S.F.I.) 28

progres, confirmîndu-ne că 
victoria asupra lui Ciubrikov 
(la București) și cîștigarea e- 
tapei de la Istanbul (ambele 
în ediția de anul trecut) n-au 
fost întîmplătoare. MIHAT 
DĂNESCU și AUREL IO
NESCU au muncit hotărît și 
aportul lor la victoria echipei 
a fost substanțial, fapt pentru 
care tuturor celor 4 de mai sus 
le adresăm și noi un sincer 
bravo. Ceilalți 2 componenți 
ai formației . noastre, C. Goran 
și C. Coman, și-au făcut da
toria, ocupînd locuri în cla
sament pe măsura posibilită
ților.

Reprezentativa bulgară a 
contat doar pe Ștefan Gheor- 
ghiev, Gheorghi Serafimov și 
Ivan Sekulinov, deoarece cei 
doi Peev au abandonat fiecare 
în cite o manșă (Slavi în pri
ma și Hristo îritr-ă doua). In 
atari condiții, bulgarii 
cumulat puncte decît 
samentul individual.

Formația iugoslavă
tă din motocicliști tineri, 
mai puțin experiență, dar 
care au terminat parcursul in 
întregime, s-a clasat pe locul

n-au a-
în cla-

alcătui- 
cu

„CUPA PRAHOVA" LA CICLISM
Ultima etapă a tradiționalei 

competiții cicliste dotată cu 
„Cupa Prahova", s-a încheiat 
cu victoria Ia sprintul final a 
alergătorului bulgar Atanas 
Petkov (N.H.K. Botev Burgas), 
care a parcurs 140 km (Ploiești

Auto: CAMPIONATUL
DE COASTA

Desfășurată în condiții meteo
rologice nefavorabile, pe un tra
seu dificil,, etapa a treia a cam
pionatului pe coastă a reunit la 
start 49 de concurenți care au 
efectuat 55 de urcări. Clasamentul 
general : 1. M. DUMITRESCU, 2. 
V Marin 3. N. Tatu, 4. M. Vicaș, 
5 A. Puiu. Iată și cîștigătorii pe 
clase : E. IONESCU-CRISTEA (cl. 
III) U. KRASSER (cl. IV), A. 
PUIU (cl. V), V. MARIN (cl, VI), 
M. DUMITRESCU (Cl. VII). La 
categoria mașinilor din grupa II 
a învins I. FINICHIU urmat de 
M. Marinescu.

— Ciorani — Ploiești — Gura 
Vitiorii — Ploiești) în 3h 39:12. 
L-au urmat, în același timp, I. 
Miculan (Voința Ploiești 1), C. 
Ciocan (Dinamo II), C. Ciobanu 
(Voința Ploiești I), C. Grigore 
(Dinamo I) și încă 25 de aler
gători.

CLASAMENTELE GENERA
LE : individual: 1. Al. Solronie 
(Dinamo I) lOh 33:10, 2. V. Tu
dor (Dinamo I) 10h 33:13, 3. 
M. Rîndașu (Voința Ploiești I) 
lOh 34:14, 4. A. Petkov lOh 
34:28, 5. C. Ciobanu lOh 34:30, 
6. C. Grigore lOh 34:38, 7. Gh. 
Suciu (Dinamo II) lOh 34:51 
8. C. Ciocan lOh 34:57, 9. D. 
Nemțeanu (Lotul de 
lOh 35:44, 10. S. 
(Steaua) lOh 36:09;
1. Dinamo I 31h 39:16, 2. 
namo II 31 h 45:13, 3.
Ploiești I 31 h 48:24, 4. Olimpia 
Buc. 31 h 49:50, 5. Steaua 31 h 
51:08.

tineret) 
Cernea 

echipe :
Di-

Vointa

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB

John Osborne, portarul lui West Bromwich, reține un balon 
dificil la un atac al lui F.C. Everton, in prelungirile finalei 

„Cupei Angliei"
WEST BROMWICH ALBION 

PRIMIT IN TRIUMF 
LA BIRMINGHAM

La întoarcerea acasă, la Bir
mingham, echipei West Brom
wich Albion, noua deținătoa
re a „Cupei Angliei", i s-a fă
cut o primire triumfală. 250 000 
de oameni au umplut pînă la 
refuz peroanele gării și stră
zile din jur, blocînd complet 
circulația. S-au produs acci
dente, 150 persoane fiind ră
nite. întreaga echipă a fost 
purtată pe brațe de-a lungul 
străzilor, pînă la sediul clu
bului. Căpitanului echipei, Gra
ham Williams și atacantul Jeff 
Astle, cel care a înscris golul 
victoriei în poarta lui F. C- 
Everton, le-a fost împodobit 
cu flori drumul pînă la casele 
lor. în întreaga noapte, de 
sîmbătă spre duminică, s-a 
dansat pe străzi, la lumina tor
țelor.

IN preliminariile c. m. : 
AUSTRIA — CIPRU 7—1

Peste 25 000 de spectatori 
au urmărit duminică la Vie- 
na, meciul de fotbal dintre a- 
chipele Austriei și Ciprului 
contind pentru preliminariile 
campionatului mondial, ediția 
1970. Net superiori, fotbaliștii 
austrieci au obținut victoria ou 
scorul de 7—1 (3—0) prin punc-

DINAMOVIADA
DE ATLETISM

INTRE H. H. ȘI INTER 
DIVORȚ DEFINITIV

Celebrul antrenor de fotbal 
Helenio Herrera și-a înaintat 
demisia din cadrul clubului In- 
ternazionale Milano. Herrera 
nu a făcut nici o declarație 
privind viitoarea sa activitate, 
se presupune însă că el va an
trena o. echipă din altă țară. 
In locul lui Herrera la Inter- 
nazionale va funcționa proba
bil Alfredo Foni, fostul inter
național, care în ultimul timp 
a pregătit echipa Elveției.

,• în ' campionatul U.R.S.S. 
s-au disputat două întîlniri 
restante, oare s-au soldat cu 
următoarele rezultate: Aripile 
Sovietelor Kulbîșev — Kairat 
Alma Ata 2—0 ; Lokomotiv 
Moscova — Zenit Leningrad 
0—0.

• In „Cupa Rappan", la Li
sabona : Sporting — Dukla 
Praga 1—1.

Succesele 
călăreților români 

la Novi Sad
NOVI SAD, 19 (prin telefon). 

— Cu prilejul Expoziției inter
naționale agrare din localitate, 
s-a organizat și un concurs de 
călărie la care participă spor
tivi din România, Ungaria și 
Iugoslavia. Călăreții români au 
obținut succese remarcabile.

Rezultate tehnice : Proba de 
deschidere (1,20 m) : 1. E. Bo
iangiu pe calul Gratis 0 pe
nalizări 50,2 sec ; 2. Gh. Lan
ga pe calul Simplon 0 p. 51,0 
sec; 3. Gh. Langa pe calul 
Gînd 0 p. 53,0 sec. (49 de con
curenți) ; Proba de durată (1,30 
m) : 1. A. Zimmermann (Iu
goslavia) pe calul Elan 19 
obstacole ; 2. E. Boiangiu pe 
calul Gratis 18 obst. ; 3. Gh. 
Langa pe calul Gînd 17 obst. 
(47 de concurenți) ; Proba ne
numerotată (1,30 m) : 1. Gh. 
Langa pe calul Simplon 50,4 
sec ; 2. D. Velea pe calul Ste
jar 51,0 ; 3. Gh. Langa pe calul 
Gînd • 54,0 sec. (43 de concu
renți) ; Proba de forță (4 ba
raje, ultimul la 1.85 m) : 1. 
Gh. Langa pe calul Gînd 0 p.; 
2. J. Hriazics (Ungaria) pe ca
lul Ujonk 7 p. ; 3. Dușanka 
Jocik (Iugoslavia) pe calul 
Muzei .16 p.

TRĂGĂTORII ROMÂNI VICTORIOȘI LA BARCELONA
BARCELONA, 19 (prin te

lefon). Azi au început. în lo
calitate întrecerile „Cupei ță
rilor latine și Greciei" la tir,

P.
11.
12.
V.

ieri a 
Neagu

13 p, 
Coman

23
23
P>

P ;
2.

13
8.
16
P,
P.
13.
echipe: 1 ROMANIA 28 .p,
R.S.F. Iugoslavia 100 . p..

I. DUMITRESCU

BUDAPESTA, 19 (Agerpres). 
— In cadrul Dinamoviadei de 
atletism, care se desfășoară 
pe Nepstadion, Gyula Zsivot- 
ski (Ungaria) a aruncat cio
canul la 71,16 m. Gh. Costa- 
che (România) s-a clasat pe 
locul trei cu 62,88 m. Ioana 
Stancu (România) a cîștigat 
proba feminină de aruncarea 
suliței cu 49,42 m, urmată de 
colega sa Mihaela Peneș cu 
47,82 m. Alte rezultate mai 
importante : Masculin : 5 000 
m — Petr 
14:13,4 ; 100
(U.R.S.S.) 10,6 ;
I. Stepanenco (U.R.S.S.) 14,4 ; 
400 m — Hlobov (U.R.S.S.) 
47,9 ; lungime — Bariban 
(U.R.S.S.) 7,64 m; feminin: 
400 m — Kuhna (R.D.G.) 56,5; 
înălțime — Kozir (U.R.S.S.) 
1,74 m; 100 m — Seifartova 
(Cehoslovacia) 11,8.

(Cehoslovacia) 
m — Sinaiev 

110 m.g. —

tele marcate de Hof (5 —
două din penalty), Redl și Si- 
ber. Pentru ciprioți a înscris 
Kantzilieris.

F. C. NURNBERG 
ESTE NOUA CAMPIOANA

• A RF.G.
Cu o etapă înaintea epuiză

rii campionatului de fotbal al 
R. F. a Germaniei, se cunoaș
te echipa campioană. F. C. 
Niîrnberg și-a asigurat un a- 
vans de 3 p în fața secundei 
clasate, Werder Bremen. Iată 
rezultatele penultimei etape: 
Nurnberg — Bayem Munchen 
2—0, Werder — Karlsruhe 
2—1, Hamburg — Schalke 1—1, 
Borussia Dortmund — Kai
serslautern 4—0, Koln — Al- 
lemania Aachen 3—1, Hanno
ver — Duisburg 2—2, Borussia 
Moenchengladbach — Eintracht 
Frankfurt 2—0. In clasament: 
Nurnberg 45, Werder Bremen 
42, Borussia Moench. 41, Ba
yern 37.

luptătorii români 
s-au comportat excelent 

în Cehoslovacia
TEPSLICE, 19 (prin telefon). — 

Azi s-au încheiat în localitate 
campionatele naționale de lupte 
greco-romane ale Cehoslovaciei la 
care au fost invitați și luptători 
din România și Suedia. Dintre 
cei patru sportivi rcțnânl care 
au fost prezenți la întrecerile de 
la Teplice, I. Baciu, G. Berceanu 
și Fi. Ciorcilă au avut o compor
tare excelentă clasîndu-se pe 
locurile I și II fără să sufere vreo 
înfrîngere. N. Neguț (la categ. 87 
kg) a ieșit din concurs după cel 
de al doilea meci, fiind acciden
tat lată rezultatele celor trei 
luptători români : GH. BERCEA
NU (52 kg) s-a clasat pe locul II 
4 victorii la tuș : cu Hasek, Gal- 
bovl, Lakonikas (Cehoslovacia), 
Svenstrom (Suedia), și egal, în fi
nală, cu Zeman (Cehoslovacia), 
cîștlgătorul categoriei ; I. BA
CIU — locul I la categoria 57 kg 
— 4 victorii la tuș : cu Kortus, 
Haleka, Kovacs (Cehoslovacia) și 
Svensson (Suedia) și o victorie la 
puncte cu Mlesnek (Cehoslova
cia) ; FU. CIORCILĂ (locul II) 
două victorii la tuș : cu Popovic 
și Tokar (Cehoslovacia), două vic
torii la puncte : cu Volhrab (Ce
hoslovacia) și Polkala (Suedia) șl 
egal cu Karlstrom (Suedia).

la care participă sportivi din 
8 țări. în prima zi, la. pro
bele de armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat și pistol 
precizie țintașii români au 
cucerit primele locuri pe echi
pe, iar la individual — la pistol 
— N. Bratu s-a clasat pe lo
cul 1—2.

Rezultate: Armă liberă ca
libru redus 60 f. culcat : 1. 
Lafortune (Belgia) 598 p, 2. 
Calva (Spania) 596 p, 3. Dona 
(Italia) 594 p, 4. St. Caban 
(România) 594 p, 5. M. Fere- 
catu (România) 594 p, ...8. 1. 
Olărescu (România) 589 p. Pe 
echipe : 1. ROMÂNIA 1 777 p 
(nou record al competiției, v.r. 
1 770 p), 2. Spania 1 772 p, 3. 
Italia 1 763 p. Pistol precizie 
60 f.: 1—2. N. Bratu (Româ
nia) 556 p, Garcia (Spania) 
556 p, 3. Simone (Italia) 555 p, 
4. G. Maghiar (România) 552 
p, 5. L. Giușcă (România) 545 
p. Pe echipe: 1. ROMÂNIA 
1653 p, 2. Spania 1 618 p, 3.' 
Italia 1 604 p. întrecerile con
tinuă.

TELEX •
ATLEȚI ȘI ATLETE DIN 

11 ȚĂRI participă la „Memo
rialul Zauli" de la Roma. Prc- 
ba de disc a revenit italianu
lui Simeon cu 59,42 m, urmat 
de Piatkowski (Polonia) 59,24 
m, Nagy (România) 58,46 m, 
Begier (Polonia) 57,31 m. La 
săritura în lungime femei, 
italianca Trio, cu 6,58 m, a 
învins-o pe poloneza Kirszen- 
ste-in — 6,49 m. Alte rezulta
te : 80 mg — Schel (R.F.G.) 
11,2 ; 100 m femei — Kirszen- 
stein (Pol.) 11,8; triplusalt — 
Schmidt (Pol.) 16,27 ; 3 000 m 
obst. — Finelli (It.) 7:59,8.

ÎNTÎLNIREA AMICALĂ 
DE HANDBAL, disputată la 
Sofia, între echipele feminine 
T.S.K.A. Cerveno Zname și 
Rulmentul Brașov s-a înche
iat cu scorul de 17—12 (9—8) 
în favoarea sportivelor bul
gare.

ÎN CADRUL CAMPIONA
TELOR EUROPENE DE 
JUDO, la Lausanne titlul la 
cat. mijlocie a revenit lui 
Hoffmann (R.F.G.) care l-a în
vins în finală pe francezul 
Clement. La cat. semigrea a 
cîștigat P. Herman (R.F.G.) 
învingător asupra lui O. Ho-

ULTIMUL ASALT...
(Urmare din pag. 1)

zesc cel mai bine Pe purtăto
rul tricoului. galben sînt con- 
curenții săi direcți Mickein și 
Peschel. Explicația ? Cei doi 
au simțit forma excelentă in 
care se atlă rutierul belgian 
Josef Schoeters și le este tea
mă de faptul că acesta ar pu
tea prelua șefia clasamentului. 
Pe Cerkasov îl pot depăși în- 

pe 
Cu 

poți 
ne-

pre-

tr-o zi, lansîndu-se unul 
altul la un sprint final. 
Schoeters, însă, nu te 
juca. Acesta are un finiș 
cruțător și este greu de
supus că ar mai putea fi în
trecut în momentul în care ar 
prelua conducerea cursei. Ti
morați, așadar, de ascensiunea 
liderului echipei Belgiei, cei 
doi rutieri germani îl mar
chează pe Schoeters mai strict 
chiar decît pe Cerkasov. Sfă
tuit, probabil, de Saidhujin, 
ciclistul sovietic lasă multe 
dintre sarcinile sale de lider 
pe seama lui... Mickein și 
Peschel. Desigur, va exista un 
deznodâmînt. Pentru Cerkasov 
este greu de prevăzut un hap- 
py-end. Lupta se va decide 
între cei trei mari rivali, Mic
kein — Schoeters — Peschel, 
ceilalți doi, Oie Hoejlund și 
S. Pacary, rutieri solitari, au 
posibilități mai reduse în a- 
cest scop. Chiar dacă Pacary 
a promis logodnicei 
întoarcă la Marigny 
galben ia valiza de 
credem că va reuși 
de cuvînt.

Ceea ce nu trebuie omis 
este faptul că în primele 18 
locuri ale clasamentului gene
ral individual se află toți cei

sale să se 
cu tricoul 
voiaj, nu 
să se țină

6 alergători ai echipei polo
neze. Și cum mîine (n.r. 
tăzi) încep etapele de pe teri
toriul Poloniei, 
pus un susținut asalt al gaz
delor pentru supremație.

Reprezentanții noștri au un 
rol modest în această confrun
tare de anvergură, 
primul pluton, dar 
tăți de devansare 

‘masiv, ei nu pot 
tenții — și cred 
intenționează realizarea 
„coup de foudre". Locurile 23 
— Ciumeti, 40 — Ardeleanu, 
48 — Moldoveanu și 50 — Zie
gler exprimă îndeosebi incon
stanța lor de la o etapă la 
alta. Intr-o zi vin toți în pri
mul pluton, în alta 2—3 se 
pierd... Băieții noștri lasă im
presia că sint puțin obosiți. 
Este drept, însă, că în clasa
mentul pe echipe ei se men
țin în limitele locului pe care 
și l-au propus — împreună cu 
antrenorul Ernest Golgoți — 
înainte de începerea cursei. Ei 
vizau unul din primele 8 locuri 
și ocupă poziția a 7-a, înain
tea reprezentativelor Bulgariei, 
Danemarcei, Italiei (!), Unga
riei, Olandei, Marii Britanii și 
Elveției. După cum se știe, 

• nemaiâvind 3 cicliști în cursă, 
in clasamentul pe națiuni nu 
mai apar echipele Franței, 
Suediei, Finlandei și Cubei.

Ajungind la clasamentul pa 
echipe ne exprimăm convin
gerea că fără a se petrece lu
cruri imprevizibile (accidente, 
abandonuri fortuite), învingă- 
toarea ediției din acest an a 
„Cursei Păcii" se va decide în 
„duelul" R.D-G. — Polonia. A- 
cordăm o șansă,, in plus echi-

pei poloneze care are mai pu- 
as- ține „probleme" în clasamen

tul individual. Mickein și Pes- 
este de presu- chel, angrenați în disputa di

rectă cu Cerkasov și Schoe
ters, vor putea mai puțin să-l 
ajute pe cel de-al treilea co
leg, pentru a-l menține în plu- 

o deta-Oameni de 
fără velei- 
a grupului 
emite pre- 
că nici nu 

unui

ton sau a-i favoriza 
șare.

In sfîrșit, cîteva 
despre clasamentul 
violet. Este vorba despre cla
samentul care stabilește aler
gătorul cei mai activ, la în
tocmirea căruia concurează 
un mare număr de factori. Se 
dau puncte pentru sprinturile 
finale, pentru sprinturile in
termediare, 
sau cele în 
12 cicliști 
distanță de 
pluton. In 
multitudini 
lergătprii își concentrează mai 
greu atenția asupra clasamen
tului, Uneori, cicliștii au sur
priza să îmbrace tricoul vio
let fără să-și fi dat seama 
cum. Purtătorul tricoului vio
let este acum polonezul Cze- 
chowski, care are 24 puncte. 
II pindește, la egalitate, Iffert. 
Dar mîine poate să intre în 
posesia tricoului și Mickein, 
Cerkasov, Ampler, Zelenka 
sau Moonen, al căror punctaj 
se poate dubla într-o singură 
etapă'.

începe, așadar, ultima sec
vență, ultimul asalt al celei 
de-a XXI-a ediții a „Cursei 
Păcii". Să-i așteptăm desfășu
rarea pentru a dezlega toate 
șaradele care animă, încă, cu
riozitatea celor din caravană 
și din afara ei.

cuvinte 
tricoului

evadările solitare 
grup mai mic de 

care realizează o 
cel puțin 1:30 de 
condițiile acestei 

de posibilități, a-

RADIO • TELEFON
wilier (R.D.G.) Tot un sportiv 
Vest-german a obținut titlul 
la cat. grea, unde Klaus Glahn 
l-a învins în finală pe sovie
ticul Kiknadze.

■
PROBA DE SIMPLU FE

MININ din cadrul campiona
telor internaționale de tenis 
ale Italiei a fost cîștigată de 
australianca Leslie Turner- 
Bowrey, care-și păstrează 
titlul cucerit anul trecut. în 
finală, ea învins-o cu 2—6, 
6—2, 6—3 pe compatrioata sa 
Margaret Smith Court.■

CURSA AUTOMOBILISTA 
DE 1000 KM, disputată pe 
circuitul de la Nurburgring 
(R.F.G.), contînd pentru cam
pionatul mondial al mărcilor 
a fost cîștigată de echipajul 
Vic Elford (Anglia)—Jo Siffert 
(Elveția), pe o mașină Porsche. 
Pe locul doi s-a clasat echipa
jul vest-german Hertnann- 
Stommelen, iar pe locul trei 
au terminat Ickx (Belgia) — 
Hawkins (Australia).

■
A OPTA PARTIDA a me

ciului de șah Larsen — Por- 
tisch, pentru sferturile de fi
nală ale campionatului mon
dial de șah, a fost cîștigată 
de Lajos Portisch, care ega
lează scorul întîlniriiî 3'/2 •— 
3‘A.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS de la Madi
son Square Garden, rezervat 
profesioniștilor, a revenit aus
tralianului Rod Laver, care în 
finală a dispus cu 5—7, 6—3„ 
9—7, 6—4 de Ken Rosewall, 
în finala feminină, Ann Jones- 
Haydon (Anglia) a repurtat o 
surprinzătoare victorie cu 
6—4, 6—4, în fața americancei 
Billie Jean King.

LA PARIS s-a disputat în
tîlnirea internațională de 
rugby dintre echipa Armatei 
Franceze și cea a Armatei 
Cehoslovace. Rugbyștii fran
cezi au repurtat victoria cu 
49—15 (19—9).

Consacrare definitivă pentru tenism-anul olandez Tom Oklter 
(dreapta), ciștigătorul probei de simplu a „internaționalelor" Ita
liei, după o victorie în finală asupra ex-australianului Bob Hewitt

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

România pe locul I în turneul de lupte
(Urmare din pag. 1)

I. Varga, R. Zeiher p.tuș min. 2 
K. Baiko, D. Markert p.p. S. 
Hegedus, D. Lukas b.p. I. Ko
vacs și R. Beck b.p. I. Szabo

MECIURI DlRZ DISPUTATE 
IN CONFRUNTAREA DINTRE 

LUPTĂTORII ROMÂNI

Majoritatea celor prezenți 
credeau că în întîlnirea cu e- 
chipa secundă a țării, reprezen
tativa noastră A va obține o 
victorie ușoară. De altfel, și 
scorul de 6</2—l*/2 în favoarea

garniturii A subliniază acest 
aspect. Dar, în realitate, toate 
cele 8 meciuri au fost viu dis
putate, trei dintre ele închein- 
du-se la egalitate : N. Dumitriu 
(A) — D. Tindeche (B), N. 
Cristea — Gh. Stan și A. Ba
log — I. Marton. In celelalte 
partide victoriile luptătorilor 
din echipa A au fost obținute 
la diferente minime de puncte, 
'cu excepția lui P. Coman, cîș- 
tigător detașat.

In clasamentul pe echipe: 1. 
România A, 2. România B, 3. 
Ungaria, 4. R.F. a Germaniei.


