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VICTORIE ÎN „TIJIIRNOI DE FRANCE 1969“!
In ultimul meci: România—Cehoslovacia 19-Î1

ORLEANS, 9 (prin telefon). — învingînd, 
In ultimul meci, echipa Cehoslovaciei, cam
pioană mondială, handbaliștii români au 
cîștfgat «Tournoi de France 1969". Formația 
noastră a făcut cel mai bun joc din acest 
turneu, la capâtul căruia tabela de marcaj 
le-a fost favorabilă cu scorul de 19—11 
(9—6). Sportivii români au luat conducerea 
din primele minute și au păstrat inițiativa 
in permanență, datorită unei forțe supe- 
rioaie in atac : 2—0, 6—2, 7—5, 10—8, 11—9, 
14—10, 17—10 și 19—11,

Arbitrii francezi Boulignot și Lopez au 
condus bine următoarele formații: ROMÂ
NIA : Penu (Orban) — Samungi 2, Fopescu 
4 (1 din 7 m), Moldovan, Gruia 4, Oțclea 4, 
Nica, Guneș 3, Goran 2, Dumitru, Marinescu;

CEHOSLOVACIA: Arnost (SIrarvan) — Be- 
neș 1, Horvath, Klimcik, Kavan 1, Podrigala, 
Herman, Kranat 7 (5 din 7 m), Lukosik 1, 
Duda, Havlik 1.

Alte rezultate: Franța — Spania 11—0 
(6—6); R. F. a Germaniei — Franța 32—13 
(15—4). Clasament final:

L ROMANIA 4 4 0 0 73—52 8
2. Cehoslovacia 4 3 • 1 66—50 6
3. R. F. a Germaniei 4 2 0 2 102—6» 4
4, Franța 4 1 0 3 46—51 2
5. Spania 4 8 0 4 58—94 0

La sfirșitul turneului, primarul orașului 
Orleans a inmînat echipei române o fru
moasă cupă și plachete jucătorilor.

Dan Cristea și ștafeta juniorilor 
au adus noi victorii culorilor României 

in campionatul balcanic de schi

A ÎNCEPUT RETURUL, 
AU ÎNCEPUT surprizel:
START!

0 SPLENDIDĂ VICTORIE, 

GENERATOARE DE SPERANȚE
Slalomul special al senio

rilor ne-a adus o splendidă 
victorie individuală prin Dan 
Cristea (cîștigător autoritar în 
ambele manșe) și am putea 
spune și o victorie colectivă, 
deoarece în primele șase 
locuri s-au clasat, pe merit, 
datorită unei evoluții de o 
rară frumusețe, toți cei pa
tru români înscriși în con
curs. Nu este un fenomen 
singular, o surpriză pentru 
schiul românesc, deoarece 
cei patru mușchetari care 
ne-au reprezentat așa de fru
mos sînt continuatorii unor 
vechi tradiții românești de 
virtuozitate in slalomul spe
cial. Bucurindu-ne de succe
sul de azi, nu putem să nu-i 
amintim publicului pe Ion 
Coliban, campion balcanic in 
1946, la Sinaia, Dumitru Su- 
lică, multiplu campion națio
nal, Vasile Munteanu, Gheor
ghe Cristoloveanu, pe sem
natarul acestor rînduri, cam
pion mondial universitar în 
1951, la Poiana Brașov, ca Și 
pe alți concurenți care, prin 
rezultatele obținute, au fă
cut să se vorbească despre

schiul românesc, despre școa
la noastră de slalom.

Victoria de astăzi ne entu
ziasmează și ne dă încredere 
în posibilitățile schiului alpin 
românesc, posibilități asupra 
cărora — din păcate — se 
îndoiesc destul de mulți. 
Trebuie să sperăm. Avem de 
ce. Trebuie să participăm la 
multe curse grele în țară și 
peste hotare spre a putea 
pretinde și reuși să ridicăm 
schiul alpin la valoarea al
tor discipline care fac cinste 
sportului românesc.

Dan Cristea, Cornel Tăbă
raș, Virgil Brenci, Dorin 
Munteanu, Gheorghe Vulpe, 
pentru a cita doar cîteva 
nume, au nevoie de descătu
șarea psihologică, au nevoie 
să se elibereze de complexul 
de mediocritate spre a bate 
la porțile marilor perfor
manțe și a urca lent, dar si
gur, treptele consacrării in
ternaționale.

Și la juniori situația este 
la fel de îmbucurătoare. Ti- 
nărul sinăian Alexandru Bog
dan mai mult prin lipsa de 
experiență și o greșeală tacti
că a ratat primul său titlu 
balcanic la slalom special. 
Chiar dacă nu a obținut locul 
intii, evoluția sa este o garan
ție pentru viitor, o promisiune 
pe care astăzi a făcut-o publi
cului și schiului românesc.

Nedelcea execută cu precizie o directă, pe care Ranman — 
după cum se vede — o acuză Foto: T. ROIBU

tn ansamblu, echipa Româ
niei la proba de slalom special 
a demonstrat o înaltă ținută 
sportivă, capacitate tehnică și 
combativitate, pe care unii 
le contestau, dar care astăzi 
au fost confirmate printr-o 
splendidă victorie.

Mihai BIRA

Dispute echilibrate 
si la slalom si la ștafete » * >

POIANA BRAȘOV. 9 (prin 
telefon, de la trimișii noștri). 
Disputate pe o vreme minu
nată și în condițiile unei pis
te excelente, cum de mult nu 
ne-a fost dat să vedem, cele 
patru manșe (două de seniori 
și două de juniori), ale slalo
mului special disputat în ca
drul celei de a doua ediții a 
Campionatului balcanic de 
schi, au constituit un specta
col frumos și, totodată, un pri
lej de afirmare pentru alpinii 
noștri. Lupta strînsă pentru 
sutimile de secundă a carac
terizat și a influențat cursele 
și rezultatele lor finale. Fără 
îndoială, punctul principal de 
atracție I-a constituit duelul 
seniorilor, în care protagoniști 
au fost schiorii români, iu
goslavi și bulgari. Victoria cu-

(Continuare fn pag. a 2-a)

Să presupunem că ans 
fi ta situația dificilă 
de a atribui un mie 
.cerb de aur* pentru 

eea mai bună performanță ta 
această etapă a IS-a. 
ir putea candida 3

Să zicem U.T.A., 
spectaculosul ei avans 
puncte.

Să adăugăm STEAUA, pen
tru la fel de spectaculosul 
5—0 in meciul tur-retur cu 
Argeșul.

Să scriem cu litere clare 
RAPID, al cărui atac a lăsat 
liniilor de ariergardă onoa
rea de a realiza un eficace 
-un-doi* ta p’.asa de păian
jen a lui Oar.ă.

Și totuși, dacă ar fi să a 
cordăm micul .cerb da aur
al etapei, ei ar reveni, dâră 
îndoială. CRIȘULUI. 
numai S0 de minute, 
sit respirația primei
De acord 3

Cine

pentru
de 5

care, in 
a regâ- 
dlviziL

cuplajul 
(In fond. 

_  __ . . se cheama 
eind Intre minutul M 

al matineuluj și primul flu
ier al .vedetei* ai timp doar 
pentru un aperitiv la .Fero
viarul* ți un „34* arhiplin).

Cîteva note din came:_
■ Politehnica ieșeană știe ți 

vrea să joace fotbal ehlar 
daeâ Neaeșu și Marinescu nu 
par Ineintați de această posi
bilitate*.

„Cum a fost posibil ea 
foarte tlnărui Oaidl IMS, au
torul primului sol oficial al 
sezonului, să fi fost pensio
nat acum S ani î“

.Orele 15.N. Acum două ore 
ți jumătate, pe Giulești, 35 
de jucători înotau ca in
tr-un ring de catch, plin cu 
apă, zăpadă, noroi și ghea
ță. Pe Dinamo, gazonul e a- 
proape uscat*.

Cum să explicăm acest mi
racol meteorologic 3*

«Nu Înțeleg de loc cum a- 
tlt de sobrul și realistul Tibi 
Bone acceptă să joace, prac
tic, fără apărare, expunln- 
du-se unor situații de-a drep
tul comice*.

„Boe, excelent in postul de 
libero*.

«In 90 de minute, arbitrul 
de tușa Macovei a realizat 
marea performantă de a tra
ta aceeași fază In vreo 3—6 
fejiiri. Elogiu fanteziei*.

„Dumitrache SE joacă prea 
mult. Simulează legarea șire
tului cu mingea la picior... 
Mimează poziția manechinului 
Imobil Ia o lovitură cu ca

ZENO OPRITESCU-58,1

Lulnd startul într-un con
curs desfășurat în bazinul 
de 50 m din Cluj, tînărul 
Zeno Opritescu (15 ani) a 
parcurs distanța de 100 m 
liber în 58,1 — nou record 
național de juniori II. (V. 
AfORE/l-coresp. principal)

SOSESC PATINATORII
PENTRU „CUPA

BUCUREȘTI"
Mllne Încep In Capital» În

trecerile din cadrul con 
cursului Internațional da pa
tinaj artistic, dotat cu „Cupa 
București". De sîmbătă au 
Început să sosească invitații 
de peste hotare, lotul parti- 
cipanțllor completlndu-se cu 
delegațiile din R.S.F.S.R., Po
lonia, Ungaria și Finlanda.

Am asistat la 
bucureștean. 
tot cuplaj

REZULTATE TEHNICI

Jiul— Vagonul 2—0 (1—0)
Petrolul — Rapid 0—2 ;0——11
F.C. Argeș — Steaua 0—2 (0—1)
Universitatea Cluj — Dinamo Bacău 2—0 (1—0) 
Farul — Crișul 1—2 (1—1)
Progresul — Politehnica lași 1—0 (1—0)
Dinamo București — A.S.A. Tg. Mureș 4—0 (2—0)
U. T. Arad — Universitatea Craiova 3—0 (1—0)

Frățilă îndeplinește o simplă formalități 
împingind balonul in poartă. Așa s-a fnscnl 

primul gol
Foto : V. BAGE AC

ETAPA VIITOARE (16 martie): Rapid-I 
„U“ Cluj, Vagonul — Dinamo București 
Universitatea Craiova — Jiul, Steaua 
Petrolul, Politehnica iași — F. C. Argeș 
Crișul — U. T. Arad, Dinamo Bacău — 
Progresul, A.S.A. Tg. Mureș — Farul.

Imobil Ia o lovitură 
pul...

Am mai ipu>-o, mi 
foarte greu ca un 
să-ți la zborul dacă _  _
runcă din nacelă balastul ze
flemelei*.

se pare 
fotbalist 
nu a-

loan CHIRILA

CLASAMENT
1. U.T. Arad 16 11 2 3 28—13 24
2. Univ. Craiova 16 8 3 5 30—28 19
3. Dinamo București 16 8 2 6 32—18 18
4. Jiul Petroșeni 16 7 4 5 19—15 18
5. Politehnica Iași 16 8 1 7 17—19 17
6. Farul 16 7 2 7 23—23 16
7. Dinamo Bacău 16 7 2 7 19—21 16
8. Progresul 16 6 4 6 15—17 16
9. Steaua 16 7 1 8 28—22 15

10. ,.U“ Cluj 16 7 1 8 26—26 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 16 7 1 8 22—25 15
12. Petrolul 16 7 1 8 16—20 15
13. Rapid 16 6 3 7 18—22 15
14. Crișul 16 5 4 7 16—17 14
15. F. C. Argeș 16 6 1 9 19—27 13
16. Vagonul 16 4 2 10 25—40 10

(Citiți in pagina a 3-a 
cronicile meciurilor)

CUTOV NU IARTĂ!...
— întilnirea dintre boxerii români și algerieni —

Reprezentativa de box a tă
rii noastre (de fapt, o selec
ționată secundă) a întîlnit 
aseară, în sala Floreasca, na
ționala Algeriei.. Aproximativ 
1000 de spectatori, prieteni fi
deli ai boxului, au ținut să 
vizioneze această partidă. 
Dacă sala n-a fost plină, așa 
cum sîntem obișnuiti la gale 
internaționale, aceasta se da- 
torește, desigur, concurentei 
festivalului, de muzică ușoară 
de la Brașov. S-au disputat 11 
.meciuri, reprezentanții noștri 
reușind să le cîștige pe toate. 
Aceasta nu înseamnă că bo
xerii algerieni n-au dovedit 
cunoștințe în materie, dar tre
buie ținut seamă că ei au .sosit 
în Capitală sîmbătă noaptea, 
după o călătorie extrem de 
obositoare.

Dintre cele 11 partide dis
putate. două ne-au reținut în 
mod special atenția. La „mus
că". C. Ciucă a încrucișat mâ
nușile cu T. Salmi. Boxerul 
nostru a atacat deseori, însă lo
viturile sale n-au fost totdeau
na precise. Salmi s-a mișcat 
permanent, a ripostat cu adre
să, mai cu seamă cu directe de 
stînga. In ultima repriză, Ciu
că s-a angajat în schimburi 
de aproape unde a fost supe
rior. La categoria cocoș, P. Ne- 
delcea a avut un adversar 
foarte dificil (Ranman Abde- 
kader). care a impresionat 
prin precizia contrelor. Repre
zentantul nostru a fost inco
modat și de faptul că Ran
man a folosit foarte bine 
alonja. După două reprize 
echilibrate, în ultima boxerul 
român a atacat dezlănțuit, 
aducîndu-și la un moment dat

adversarul în situație de 
groggy. Ranman a fost numă
rat de arbitru, dar putem 
spune că și el are un merit 
substanțial în realizarea unei 
frumoase partide Algerianul 
Bouali a recepționat în repriza 
secundă. în momentul cind se 
afla în atac, ua croșeu formi
dabil la față, care l-a expe
diat la podea pentru mai

mult de 10 secunde, astfel că 
Cuțov a ciștigat prin k.o.

Celelalte rezultate: V. Dră- 
gan b.p. Meiden; A Dumi
trescu b.p. Bouali; C. Buzu- 
liuc b.p. Bennour ; Gh. Drugă 
b.k.o.3 Mebarki; P. Dobrescu 
b ab.3 Kazitani;I. Dinu b.k.o.3 
Cheraka ; A. Majai b.p. Azni; 
I. Covaci b.p. Labiob.

R. CALARAȘANU

In pag. a 4-a :

• Juventus în
vingătoare la 
Cagliari I
• Chelsea :3-0 
la Birmingham

• Allemania 
Aachen — în
vinsă

• Prelimina
riile Turneului 
U.E.F.A.

I
I
I
I
I

i

Patinatorii
Cra tîrzie la care au fost 

programate ultimele în
treceri ale patinatorilor (la 
care s-a adăugat și o în- 
tîrziere suplimentară de 
65 de minute) au rărit și 
mai mult rîndurile celor 
aflați, sîmbătă seara, pe 
patinoarul „23 August-. 
Dar tribunele goale par a 
fi, de la o vreme, decorul 
obișnuit al patinajului ar
tistic. Și e păcat, fiindcă — 
de data aceasta — specta
colul oferit de primii 
noștri „artiști' ai gheții a 
fost, intr-adevăr, demn de 
atenție.

In progres la proba de 
libere, s-au dovedit aproa
pe toți competitorii la 
titlurile de campioni de se
niori. O mențiune aparte 
merită — în afară de cîști- 
gători , firește — tinerii 
Sandu Dragoș și Dezideriu 
Czeisner, la băieți, ocupan
tele locurilor doi și trei în 
întrecerea fetelor, Rodica 
Dîdă și Constanța Ioneșcu, 
sau chiar cei rămași pe

Au luat sEîrșit Jocurile europene de atletism în sală

S. han, C Corbu si N. Perța-medalii de bronz
■> r i i

De la.
BELGRAD, 9 (prin telefon). 

Ziua a doua de întreceri a 
Jocurilor europene de atle
tism în sală a prilejuit atle- 
ților români obținerea unor 
frumoase succese : trei meda
lii de bronz, cucerite de Caro! 
Corbu (triplusalt), Șerban 
loan. (înălțime) și Nicolae 
Perta (50 m garduri;.

La triplusalt, sovieticul Ni
kolai Dudkin, deținător de 
puțină vreme al celei mai bu-

trimisul nostru special, ROMEO
ne performante mondiale pe 
teren acoperit (16,86 m). și-a 
impus din nou categorica su
perioritate. realizînd 16,73 m 
din a doua încercare și avînd 
și o săritură de 16.68 m. Tot 
din a doua încercare și-a sta
bilit și ungurul Zoltan Cziffra 
cel mai bun rezultat. 16.46 m, 
cu care s-a clasat în final al 
doilea. O remarcabilă evoluție 
a avut tînârul săritor român 
CAROL CORBU. După ce în

VILARA
primele patru încercări folo
sise un elan insuficient de 
energic, în ultimele două s-a 
îndreptat decis spre prag, reu
șind să treacă de granița ce
lor 16 metri și asigurîndu-și 
astfel medalia de bronz, la 
această probă. Seria sa : 15,77 
— 15,71 — 15,58 — 15,74 — 
16,09 — 16,20. In urma lui 
Corbu s-au clasat săritori re- 
numiți ca Michael Sauer 
(R.F.G) — 15,86 m, Dragan

Ivanov (Ungaria) — 15,79 m, 
Derek Boosey (Anglia) — 
15,63 m.

Cursa de garduri pe dis
tanța de 50 m i-a prilejuit lui 
Nicolae Perta o splendidă 
afirmare în arena internațio
nală. Aflat de abia în poziția 
a 5-a (!) la ultimul gard, el 
a reușit să termine pe locul 
trei, datorită excepționalei 
parcurgeri a ultimei porțiuni 
de plat. Avînd în vedere 
compania selectă în care a

(Continuare in pag. a 4-a)

și-au încheiat întrecerea
locul ultim în aprecierea 
arbitrilor. Adina Caimacan 
și cuplul Ciubucă-Hertl. La 
aceștia din urmă, de pildă, 
am văzut cea mai bună 
„spirală- executată vreoda
tă în întrecerile de la noi.

Intr-o notă generală de 
.crescendo- valoric, perfor
manța noilor campioni a-

pare cu atît mai remarca
bilă. La 13 ani, de curînd 
împliniți, Gheorghe Faze- 
kaș Gucerește primul său 
titlu de campion la seniori. 
El esțe pe eale de a-și

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 2-a)

Perechea cam. ioană : I.etiția Făcuraru—Dan Săveanu 
(Școala spoitivă nr. 2)

PATINOAR ?
e-am bucurat sincer și infinit 
mai mult decît la inaugurarea 
altor instalații destinate spor
tului, atunci cînd această bază 
a intrat in circuitul cotidian 
al antrenamentelor, competi

țiilor și al destinderii. Ne-am glndit cu 
toții că dreptunghiul lucitor de gheată 
artificială de sub brazii Poienii, al trei
lea, deocamdată, în țara noastră, va 
însemna, prozaic dacă vreți, dar realist 
în ce privește perspectiva, cîteva echipe 
de hochei în Brașov, al căror efectiv 
să mai subțieze penuria de cadre a 
acestui sport, zeci si zeci de viitori spe
cialiști în caligrafia și baletul patina
jului artistic și mii de ore/copil în aer 
liber, lunecînd jucăuși pe patine.

Nu-i de mirare, deci, că încă înainte 
cu mult ca cristalul gheții să fie o cer
titudine, s-au făcut și proiecte în acest 
sens. Unele, îndrăznețe, vizînd anii 
viitori, iar altele cu efecte practice ime
diate, avînd ca date calendaristice de 
realizare zile ale acestui sfîrsit de iarnă. 
Totul s-a discutat și s-a făurit, pe hîrtiile 
unor proiecte, în entuziasmul și bucuria

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
Ide o putea folosi o bază sportivă mo

dernă, parțial la adăpost de capriciile 
vremii. Explicabilă, așadar, nerăbdarea

I
I

cu care se aștepta ocuparea a cel puțin 
18—20 de ore din cele 24 zilnice în 
care, teoretic cel puțin, patinoarul poate 
fi folosit. Pentru că, atunci cînd ai doar 
trei patinoare artificiale și vrei să fii îr> 
grupa B a C.M. trebuie să le folosești, 

Idacă se poate, 30 de ore din... 24 I
Veștile primite, recent, la redacție, re

feritoare ia primele zile de viață ale 
acestei baze sportive, ne îngrijorează 
însă. Ne-au scris, evident, într-un mo
ment de descumpănire, în mare măsură, 
însă, justificat, unul dintre cei care au 
datoria să asigure buna funcționare a 
celor 1800 de metri pătrafi de gheață 
artificială din Poiana Brașov. Aflăm că 
un compresor nu funcționează, că ven- 
tilele și robinetele sînt prost montate, 
că se pierde amoniac, că alimentarea 
cu apă — problemă esențială I — se 
face, uneori, de la surse de apă pota
bilă (0,92 lei m’) ceea ce, pentru supra
fața patinoarului este, aproape, o catas
trofă financiară. De asemenea, instalația 
de iluminat, produce zilnic necazuri, iar 
încadrarea cu personal calificat se face 
greu, în condițiile unui dezinteres total 
al organelor locale.

Mișcarea sportivă a primit, ca să 
spunem lucrurilor pe nume, prin acest 
patinoar un cadou frumos și util în 
același timp, de la Organizația Națio
nală de Turism, din fondurile și prin 
preocupările căreia baza sportivă mult 
așteptată este azi o realitate. Să se 
mulțumească, oare, forul sportiv doar 
cu un civilizat f/mersi' și să uite că 
patinoarul artificial, pentru a deveni o 
unitate productivă a sportului de per
formanță, are nevoie de îngrijire, de 
sprijin permanent, de cadre tehnice ca
lificate ? Greu de crezut. Atunci cum se 
poate explica impasul în care a intrat 
noul patinoar artificial ? Poate prin ne
cunoașterea realității. Acum, însă, cînd 
lucrurile sînt de notorietate publică, 
poote se iau și măsuri. Nu de olta, 
dat ca să putem spune că avem !n- 

Itr-adevăr, un nou patinoar artificial și 
nu doar o iluzie...

Călin ANTONESCU
MM* «MW «MM MMM M* MMV •
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I
I
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N. Jakapov
5. C. Stras
6. T. Benic
7. I. Kara-
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in campionatul balcanic

(Urmare din pag. 1)

brilor noastre este deosebit 
le bine scoasă în evidență 
Irin clasarea tuturor celor pă
ru români în primele șase 
pcuri. Evoluția lui Dan Cris
pa, care și-a apărat cu suc- 
les titlul de campion balcanic 
lucerit în 1968 pe Vitoșa, 
lomportarea excelentă a lui 
Brenci (deși a căzut în prima 
nanșă, a ocupat în final locul 
iatru), ca și cursele mai mult 
lecît promițătoare ale junio- 
ilor, toate acestea sînt argu
mente care ne fac să sperăm 
Intr-un viitor de aur al schiu- 
ui nostru alpin.

Rezultatei slalom special 
țeniori: l.DAN GRISTEA (Ro
mânia) 93,27 (47,58 4» 45,69); 
!. B. Jakopici (Iugoslavia) 
15,31 (48,24 4- 47,07); 3. C. Tă- 
>ăraș (România) 96,47 (48,97 + 
17,50); 4. V. Brenci (România) 
>9,61 (53,91 4» 45,70); 5. A. 
xlinar (Iugoslavia) 100.61; 6. 
ah. Vulpe (România) 100,68 ; 
1 B. Topal (Turcia) 109,04 : 8. 
I. Resmiev (Bulgaria) 115,73 ; 
). D. Pappos (Grecia) 116,50 ; 
tlalom special juniori; 1. I.

ETAPĂ CALMĂ ÎN DIVIZIA A

DINAMO—POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (m) 90—66 (39— 
24). La o săptămînă înaintea 
derbiului cu Steaua, campionii 
țării și-au adus aminte parcă 
de obligația onorării titlului, 
realizînd duminică cea mai 
bună partidă din retur. După 
multe săptămîni, i-am văzut 
în fine pe dinamoviști apă- 
rîndu-se o repriză ca la carte, 
în minutul 11, liderul condu
cea cu 24—6, înlăturând orice 
dubiu asupra soartei partidei. 
Apoi. însă, Albu și coechipie
rii săi s-au lăsat prea des (și 
de multe ori nejustificat) sub 
influența nervilor, părînd mai 
mult preocupați de deciziile (e 
drept, uneori foarte curioase) 
arbitrului Gh. Roșu. Eficacita
tea cvintetului lor a scăzut ast
fel că și formația studențeas
că — jucînd destul de modest 
pînă în acel moment — a în
ceput să recupereze din han
dicap-

In repriza secundă dinamo- 
viștii s-au calmat și acțiunile 
lor rapide și spectaculoase au 
găsit de cele mai multe ori 
drumul sigur spre coșul ad
vers.

STEAUA—POLITEHNICA 
GALAȚI (m) 107—80 (52-40) 
Meci în care ambele echipe, 
jucînd deschis, au neglijat 
apărarea. Nosievici a fost și 
de data aceasta motorul for
mației bucureștene, învingă
toare fără emoții. 
(D. Bănică coresp).

FARUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA BRASOV (m) 
64—60 (26—24). Joc foarte e- 
chilibrat și pasionat prin evo
luția scorului. Ambele echipe 
au avut conducerea pe rîn-3. 
iar constănțenii — mai calmi 
în final — s-au impus prin 
transformarea unei suite de 
aruncări libere.
(C. Popa — coresp. principal)

UNIVERSITATEA 
RAPID 
63—43 

atacat cu

TIMI- 
BUCU- 
(35—22) 
mult e- 
această

să refacă din han- 
spre sfîrșit. 
coresp. principal)

ORADEA—VIITO-
(f) 66—43

ȘOARA - 
REȘTI (m) 
Gazdele au 
lan pentru a cîștiga 
partidă, care le-a adus pun«-
tele necesare evitării zonei 
de retrogradare. Timișorenii 
au avut inițiativa în perma
nență. uneori la diferențe con
fortabile, echipa bucureștea- 
nă reușind 
di cap abia
(P. Arcan,

CRIȘUL
RUL DOROHOI
(28—18) Avînd în Bodor o bu
nă coordonatoare și realiza
toare de la semi distanță, Cri
șul și-a depășit adversara din 
toate punctele de vedere.
(V. Sere, coresp)

A.S.A. CLUJ—RAPID BU
CUREȘTI (f) 43—83 (18—41)
După un med de slab nivel 
tehnic, formați* bueureșteenă 
— net superioară — a reali
zat o victorie categorică.
(P. Radvanl — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CLUJ (f) 45—48 (25—20) Med 
frumos, atractiv, încheiat «n

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI

— VULTURUL DE MARE
din str. Bărăției nr. 31 anunță că in mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează în str. Bărăției nr. 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei în țtr. Șelari nr. 14

REȚINEȚI
*

La unităfile Bărofiei nr. 33 și Șelari nr. 14 vâ stă la dispozifie 
un bogat și variat sortiment de tricotaje și încălțăminte pen

tru femei

PENEV (Bulgaria) 71,74 (37,01 
4* 34,73); 2. Al. Bogdan (Ro
mânia) 72,43 (36,18 + 36,25) ;
3. D. Jaunik (Iugoslavia) 73,22 
(37,33 35,89); 4. “ ’
(Bulgaria) 73,76 ; 
(Iugoslavia) 74,25 ; 
(Iugoslavia) 74,40 ;
mitcev (Bulgaria) 75,88; 8. N. 
Ghimbășan (România) 76,39; 
9. A. Kibil (Turcia) 79,36 ; 10. 
Z. Hambic (România) 80,44.

Juniorii români au cîștigat 
și cel de al doilea titlu balca
nic prin ștafeta formată din 
Gh. Voicu, Gh. Gîrniță și V. 
Papuc, care nu au putut fi în- 
trecuți, în pofida văditelor 
eforturi depuse de puternicii 
lor adversari. în primul 
schimb, Voicu a făcut o cursă 
bună și, la încheierea celor 5 
km parcurși în 17:35, avea un 
avans de 30 de secunde. Al 
doilea schimb, Gîrniță, deși 
și-a rupt unul din schiuri, a 
rezistat atacului lansat de bul
garul Liapov, predînd ștafeta 
cu un avantaj de cîteva se
cunde. Cursa a avut un final 
dramatic. Bulgarul Velicikov 
a reușit să ia conducerea, dar. 
cu aproximativ 1 km înainte 
de sosire, Papuc a atacat de
cisiv și l-a întrecut pe Velici
kov. sosind primul și consfin
țind un nou și frumos succes 
al schiului nostru de fond. în 
disputa seniorilor, cu toate 
eforturile depuse. M. Stoian. 
D. Petre ți Gh. Gincu au

succesul scontat al studente
lor clujene. In prima repriză, 
bucurester.eele au avut iniția
tiva, lăsînd impresia că vor 
cîștiga. mai ales că imediat 
după reluare ele iși majora
seră avantajul de la pauză. 
În final, însă, echipa oespe, 
din rîndul căreia s-a detașat 
Olimpia Păcurariu. a forțat 
nota șl acționir.d mai organi
zat în atac, a obținut o victo
rie meritată.
(F. Simion — coresp.)

Alte rezultate. DIVIZIA A: 
FOLITEHNICA IAȘI — U- 

Dispută pentru minge in meciul de baschet dz~.:-e ech. 
Steaua și Politehnica Galați

Foto : E. VASI

(Urmare din pag. 1)

Patinatorii și au încheiat întrecerea

fi
de

îmbogăți programul de 
guri libere «u elemente 
difieultate, eare să-l apro
pie de nivelul tehnie înalt 
demonstrat la obligatorii 
Poetul eampion, Mareei Co- 
maniei, a avut cea mai bună 
evoluție la libere (notată in
tre S,0 și 5,3), dar el a-a mal 
putut remonta handicapul de 
puncte eu eare rămăacee din 
proba obligatorie. Ineă o do
vadă •* .desenele* pe ghea
ță pot deeide soarta unei în- 
hi

SeMmbul de generație s-a 
f&eut șt tn competiția femi
nină, Ael, Beatrice Huștiu 
schimbă titlul de mezină a

Echipa Româr.-.ei de juniori. campioană balcanică ’a proba

putut evita clasarea pe ulti
mul loc.

Rezultate : ștafeta 3X5 km 
juniori: 1. ROMÂNIA (Voicu, 
Gimifă. Papuc) 53:14 ; 2. Bul
garia (Vijarov, Liapov. Velici
kov) 53:25 ; 3. Iugoslavia (Je
lesc, Krasovec. Scmnic) 53:45; 
3 X 10 km seniori: 1 BUL
GARIA 
Pankov) 
(Mlinar.
1145:50 ; o. nwuio-.ia 
Petre, Cincu) lh47:22.

(Anghelov, Mitko, 
lh45 .V3; 2. Iugoslavia 

Bavce, Kobilica) 
3. România (Stoian,

Paul IOVAN

NTVERSITATEA CLUJ (m) 
64—96 (28—47); DIVIZIA B 
(masculin): Universitatea
Iași—I.E.F-S. II 72—61 (33— 
32); Politehnica Cluj—Crișul 
Oradea 62—64 (38—29); Stea
gul roșu Brașov — AS. A. Ba
cău 72—59 (33—24); Comer
țul Tg. Mureș—Medicina Ti
mișoara 93—38 (43—21); Pro
gresul București — Construc
torul Iași 54—48 (34—21);
Constructorul Arad—Școala 
sportivă Mediaș 72—46 (36— 
19); Olimpia Satu Mare—ști
ința Petroșeni 49—47.

AUTOMOBILISTI!
Refinefi telefonul t 11.91.71.
Formînd acett număr între orele 7—22, puteri obține o asistență 

tehnică imediată în orice situație vă veți afla oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele fi autotransportoorele în

treprinderii

•BOEniBwHAGHERIW
CICLOP

vă stau la dispoziție, cu personal calificat și mijloace tehnice moderne 
pentru executarea de depanări rutiere, remorcâri și transporturi de auto
turisme avariate.

La cerere, serviciul de asistență tehnică al întreprinderii noastre 
vă execută lucrări de promptă asistență, la domiciliul dv.

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

ÎCLO Telefon : 11.91.71

SURPRIZE ÎNCĂ DIN START

tapă a campionatului diviziei 
A la scrimă, programată la 
Cluj, a furnizat cîteva surprize 
de mari proporții ca, de exem
plu, înfrângerea spadasinilor 
de la Medicina Tg. Mureș în 
meciul cu C.S.M. Cluj (6—10). 
Cel mai slab trăgător a fost 
A. Pongraț. care n-a cîștigat 
decît un asalt (5—3 cu Prezen- 
ski). Mediciniștii au suferit 
apoi un nou eșec în fața echi
pei I.E.F.S., cu 7—9. De data 
aceasta, Pongraț s-a reabilitat, 
obținînd maximum de victorii, 
dar coechipierii lui nu i-au 
urmat exemplul.

O surprinzătoare înfrîngere 
au suferit și floretiștii de la 
Olimpia Satu Mare în con
fruntarea cu I.E.F.S. (3—13) 
In care Haukler nu a putut 
compensa absența lui A. Csi- 
p’.er. Totuși, sătmărenii nu au 
dezarmat și au obținut o vic
torie puțin scontată în meciul 
cu C.S.M. Cluj (10—6). Și la 
floretă fete. Olimpia Satu 
Mare * suferit în această eta
pă două Infringed consecuti
ve, la Progresul (cu 3—13) și la 
IXFX tai 5—1II

Surprinzător de greu a reu- 
*ft Progresul să câștige in fața 
erittpe: IXF-Sl-uIjî O—7).

SALA MLLES, ORA 17,30:

și activitatea sportivă 
in viata femeii"

Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. în co
laborare cu Universitatea 
populară București, organizea
ză astăzi, la ora 1730. in sala 
Da les, expunerea : ..EDUCA
ȚIA FIZICA ȘI ACTIVITA
TEA SPORTIVA ÎN VIAȚA 
FEMEII*. Vorbește prof. Ma
ri* Lorii. consilier în Minis
terul Invâțămintuliri.

Urmează o gală de filme.

treceri.e de seniori: Băieți: 
L Gh. Fazekaș (Dinamo) 
5—12513 p ; 2. M. Comanioi 
(Din.) 11—1232 p : 3. D. San
du (Constructorul) 14—1193. 
6 p ; 4. D. Czeisner 
Brașov) 21—10923 
Taujan (I.EF.S.)

(Petrolul 
p; 5. E. 
24—1073, 

5 p. Fete: 1. Beatrice Hustiu 
(Din.) 5—1315. 1 p ; 2. Rădica 
Dîdâ (I-E.FS.) 12—1188,9 p;
3. Constanța Ionescu (Con
structorul 15—1183,3 p;
4. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2)
18—1151, 9 p ; 5. Adina Cai- 
macan (I.E.F-S.) 25—1137,3
p. Perechi: 1. Letiția Păcu- 
raru—Dan Săveanu (Șc. sp. 2) 
5—190,0 p; 2. Daniel* Po
pescu—Marian Chios** (Din.) 
11—175. 3 p ; 3. Marinei* Ciu- 
bu«ă—Carol Herti (Petrolul) 
14—175,2 p.

de ștafetă schi-fond
Foto : A. NEAGU

acest meci, Ro
ți Luminița Po- 

foarte

I.E.FJ5.

pentru că In 
dica Văduva 
pescu s-au comportat 
bine, obținînd cîte 3 victorii.

Proba de sabie a relevat 
forma bună a trăgătorilor Dan 
Irimiciuc și Dan Popescu de la 
Politehnica Iași care au avut 
un aport esențial în realizarea 
victoriei asupra I.E.F.S.-ului 
(10—6). Studenții ieșeni au 
pierdut însă partida cu C.S M. 
Cluj la tușe (59—63).

Alte rezultate. Floretă fe
minin : Progresul — Medjcina 
Tg. Mureș 13—3 ;
Olimpia Satu Mare 11—5£ Me
dicina Tg. Mureș 
9—7 ; floretă
I.E.F.S — C.S.M. Cluj 11 
Petrolul — LE.F.S. 9—7 ; Pe
trolul — C.S.M. Cluj 10—6; 
Spadă QS.M. Cluj — Olimpia 
Satu Mare 12—3 (o dublă în- 
frîngere); C.S.M. Cluj — 
I.E.F.S. 11—5 ; Sabie : Dinamo 
Brașov — I.E.F.S. 9—7 ; C.S.M. 
Oluj — I.E.F.S. 9—7 ; Dinamo 
Brașov — C.S.M. Cluj 9—7 ; 
Politehnica Iași — C.S.M. Cluj 
8—8.

— I.E.F.S. 
masculin :

5;

Tiberiu STAMA

CROSIȘTII BUCUREȘTENI 
AU DOMINAT 

TRIALUL REPUBLICAN
PITEȘTI, 9 (prin telefon). 

Pe aleile din parcul Trivale 
s-au desfășurat duminică di
mineață întrecerile din cadrul 
concursului republican de se
lecție la cros. Deși vremea 
a fost foarte bună, traseul a 
ridicat în fata concurenților 
numeroase dificultăți datori
tă porțiunilor acoperite cu 
gheață. în ansamblu, dispu
tele au fost dominate de aler
gătorii bucureșteni, învingă
tori în patru din cele cinci 
probe. Primii clasați: 4000 m 
juniori (54 participant): 1. P. 
Lupan (Met. Buc.), 2. H. Mat
thes (St. roșu Brașov), 3. D. 
Nicolae (Met.), 4. I. Orăștea- 
nu (Met. Buc.), 5. D. Mighiu 
(Lumina Botoșani), 6. T. Sei
bel (C.S.M. Cluj); 1000 m ju
nioare (40): 1. Rafira Fita 
(Lie. 4 Galați), 2. Maria Lin- 
că (Met. Buc.), 3. Sofia Cîm- 
pulungear.u (Viitorul Buc.), 4. 
Cornelia Neagu (Șc. sp. Ro
man). 5. Maria Sălăjan (Cri
șul Oradea), 6. Ana Ionete 
(Viitorul Buc.): 6000 m tine
ret (50): 1. Gh. Ungureanu 
(Dinamo Buc.), 2. I. Nicolae 
(C.A.U. Buc.), 3. I. Dima 
(Met. Buc.), 4. C. Andreica 
(Steaua), 5. St Marcu (Steaua), 
6. R. Rusu (Dinamo Buc.); 
2000 m senioare (30): 1. Vio
rica Gabor (C.A.U. Buc.), 2. 
Elisabeta Bucur (Constr. Buc.),
3. Ioana Arășanu (Steaua),
4. Elisabeta Baciu (C.A.U.
Buc.), 5. Claudia Iacob (Progr. 
Buc.), ----- -------
Iași);
1. L 
3. t 
Scheible (St. roșu Brașov), 
I. Căpraru (C.S.M. Cluj), 5. 
Vamoț (Dinamo Buc.) 8. . 
B*r*b*ș (Dinamo Bus.).

ILTE FEȚEANU 
coreep princip*!

6. Maria Luca (C.S.M. 
100C0 m seniori (37): 
Cioc* (Dinamo BuoJ, 

Rusnao (Steaua), 3. O.
4. 
Z. 
A

Nr. r449 (5913)

în divizia B

Liderii învingători la scor
Seria I

POLITEHNICA GALAȚI— 
DUNĂREA GIURGIU 3—0 
(1—0). În min. 43, Bretan a 
deschis scorul. Repriza secun
dă aparține tot gălățenilor, 
care mai înscriu prin Adam 
(min. 47) și Bretan (min. 72). 
Semnalăm că în min. 90 Ia
cob (Dunărea) a fost eliminat 
pentru proteste și gesturi ne
sportive. A arbitrat foarte 
bine o brigadă condusă de 
Gh. Limona — Buc- 
(St Constantinescu — coresp. 
principal)

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
—PROGRESUL BRAILA 3—0 
(2—0). Handicapul terenului 
greu a fost trecut cu succes 
de gazde, care au atacat in
sistent. obligînd pe brăileni 
la o apărare continuă. Au 
marcat Gane (min.6 ), Flores- 
cu (min. 43) și Pescaru (min. 
47). A condus bine I. Russ — 
Tg. Mureș.
(C. Gruia, coresp. principal)-

CHIMIA SUCEAVA — ME
TALUL BUC' REȘTI 1—0 
(1—0). Jucătorii suceveni nu 
au mai repetat partida bună 
din Cupă, lăsîndu-se dominați 
aproape toată repriza a doua 
și căutînd să apere un avan
taj firav obținut în min. 27, 
prin golul marcat de Roșu. A 
condus bine S. Mureșan — 
— Turda.
(R. Munteanu — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
OȚELUL GALAȚI 2—0 (0—0). 
După o repriză albă, în care 
demnă de remarcat e, poate, 
doar bara lui Pătrașcu, gaz
dele dețin mai mult inițiativa 
și înscriu de două ori prin 
Meder (min. 56) și Stăncules- 
cu (min- 75). A condus foarte 
bine I. Hrisafte — Buc. 
(C. Nemțeanu, coresp.).

FLACARA MORENI — 
METROM BRAȘOV 1—0 
(1—o). înaintașii Flacărei au 
ratat în repetate rînduri 
(min. 29. 50, 54, 84). A marcat 
D. Filică (min. 22). A arbi
trat corect I. Stancu — Buc. 
(Gh. Ilinca, coresp ).

C.F.R. PAȘCANI—POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 2—1 
(2—0). Feroviarii au corespuns 
pe toată linia în prima repri
ză, cînd au și înscris de două 
ori, prin Ciupa (min. 12) și 
Hrițcu (min. 31, din 11 m).
După pauză, studenții forțea
ză și reduc din handicap prin 
Păis (min. 58). A condus bine 
V. Topan — Cluj. 
(C. Enea, toresp.)-

Fază din meciul de divizia 8, Electronica Obor București— 
Gloria Birlad. Moment de tensiune la poarta bîrlădenilor

Seria a Il-a
C.F.R. CLUJ — CHIMIA 

RM. VÎLCEA 3—0 (3—0): Clu
jenii au înscris prin Zanca 
(min. 19), A. Vasile (35) și Ro
man (43). 4n repriza secundă 
ceferiștii au mai avut ocazii 
clare de a majora scorul dar 
înaintașii le-au ratat. A condus 
bine arbitrul băimărean, A. 
Anderco. (V- Morea-coresp. 
principal).

INDUSTRIA SÎRMEI CÎM- 
PIA TURZII — MEDICINA 
CLUJ 1—1 (1—0): Echipa gaz
dă, cu trei juniori în formație, 
a practicat un joc frumos tn 
cîmp. dar ineficace în fața 
porții Au înscris Popa (min. 
22) pentru gazde, respectiv 
.Banc (min. 80). A arbitrat bine 
I. Oprea (Arad) (P. Tonea-co- 
resp.).

OLIMPIA ORADEA — ME
TALUL TR. SEVERIN 3—1 
(1—1) 1 Au marcat i Covaci 
(min. 7 din 11 m), Benczik 
(min. 71 și 90) pentru OUmpi* 
și G*U (min. 27) pentru *eve- 
rlnsnl. A arbitrat excelent N. 
Oursaru (Plodești). (1. Ghifa-co- 
reep. principal).

METALUL HUNEDOARA 
— MINERUL BAIA MARE
1— o (1—0) i La timp ce hune- 
dcrenil «u foot mal periculoși 
in f*ț* porții apăreți de Mo
rits, oaspeții au jucat med bin* 
in cdmp și astfel medul * fOct 
echilibrat. A marcat Cergo In 
min. 29. A condu* foarte bdn* 
Em. Martin (București). (V. 
AlbtUcoresp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — S.r.R. 
ARAD 0—0 ! Gazdele au avut 
cîteva faze din care puteau să 
înscrie (repr. a Il-a), dar por
tarul Vetzer a fost prompt în 
intervenții. Arbitrul buoureș- 
tean, G. Dinulescu, corect. (C. 
Crețu-coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
2— 0 (2—0). Acționînd pe ex
tremă, în viteză, gazdele au 
avut inițiativa, mai ales în 
repriza întîi, cînd au stabilit 
și scorul final prin Sîndeac 
(min. 23) și Scheau (26). Timi
șorenii au jucat slab în pri
ma parte a partidei, dar după 
pauză s-au apărat foarte bine. 
A. Bentu (București) a arbi
trat ireproșabil. (Z. Rîșno- 
veanu, coresp.).

C.S.M. SIBIU — A S. CU- 
GIR 2—0 (2—0). Peste 6000 
de spectatori au urmărit o

ELECTRONICA OBOR — 
GLORIA BÎRLAD 0—0 Chiar 
din primele minute, bucu- 
reștenii se avîntă spre poar
ta adversă, dar acțiunile 
lor se desfășoară la voia în- 
tîmplării, în vreme ce contra
atacurile bîrlădenilor sînt 
uneori foarte periculoase. A- 
ceasta va fi de altfel nota ge
nerală a acestui meci în care 
un calificativ mai bun pot 
primi Rotaru și fundașul Pe
tre Emil (autor a două șuturi 
foarte periculoase) de la E- 
lectronica, ca și Furnică, Ga
bor și, mai ales, foarte peri
culosul vîrf Trăznea, de la 
Gloria.

Păoat că arbitrul Petre Că- 
pățînă (Buzău), care a condus 
In general bine, a anulat în 
min 17 un gol oaspeților, flu
ierând o neregularitate pe 
care nimeni nu a putut bănui 
de ce natură a fost! întrebat 
fiind, după meci, arbitrul Că- 
pățînă a invocat un ofsaid, 
dar care — prin caracteristi
cile fazei — ar fi fost, fără 
îndoială, pasiv.
(D. Graur, coresp.).

POIANA CÎMPINA - POR
TUL CONSTANȚA 1—1 (0-1)1 
In ciuda terenului alunecos, 
un meci de bun nivel. Oaspe
ții au dominat aproximativ 70 
de minute, supunînd apărarea 
gazdelor la grea încercare. Au 
marcat Caraman (min. 40) 
pentru Portul, respectiv Ior- 
dache (min. 71). în min. 7, Co- 
jocaru (Portul) a ratat un 11 
m. A condus bine A. Miinich 
— Buc. (C. Vîrjoghie coresp.).

CLASAMENT

1. Pollt. Gl. 16 10 2 4 28-15 21
2. St. r. Brașov 16 9 4 3 21-12 22
3. Ceahlăul

p. Neamț 16 9 3 4 22-12 21
4. Chimia Sv. 16 9 2 5 27-16 20
5. Portul C-ța. 16 7 5 4 31-13 19
6. Metalul

București 16 8 3 5 33-16 19
7. FI. Moreni 16 6 5 5 17-20 17
8. Poiana

Cîmpina 16 7 3 6 19-24 17
9. Prog. Brăila 16 4 7 5 16-23 15

10. Oțelul Gl. 16 5 4 7 16-21 14
11. Polit. Buc. 16 4 5 7 17-23 13
12. C.F.R.

Pașcani 16 6 1 9 19-27 n
13. Metrom Bv. 16 4 4 8 18-25 12
14. Gl. Birlad 16 4 3 9 20-30 11
15. Electronica

Obor 16 5 1 10 20-31 11
18. Dun. Giurgiu 16 4 2 10 9-23 10

Etana viitoare : Oțelul Galați — 
Steagul roșu Brașov, Portul Con
stanța — C.F.R. Pașcani, Progre
sul Brăila — Ceahlăul P. Neamț. 
Metrom Brașov — Electronica O- 
bor. Metalul București — Flacă
ra Moreni, Gloria Blrlad — Poia
na Cîmpina, Politehnica Bucu
rești — Politehnica Galați, Du
nărea Giurgiu — Chimia Sucea
va.

partidă de bun nivel tehnie. 
Au înscris Flichiș (min. 34) 
și Chiran (42). (I. Ionescu, 
coresp. principal).

C.S.M. REȘIȚA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—1 
(1—0). Scorul a fost deschis 
de Nestorovici (min. 19), apoi 
mărit de Copăceanu (min. 51 
și 75) și Pușcaș (min. 83) 
A redus, din handicap Matei 
(min. 80) în urma unei lovi
turi de la 11 m. A condus 
mulțumitor C. Popa (Bucu
rești). (P. Bocșanu și I. Plă- 
vitu, coresp.).

CLASAMENT

Bt«M viitoare : Kleotroputere 
Creiova — Olimpia Oradea, Chi
mia Bm. Vfloea — C.S.M. Reși
ța, Medicina Cluj — Gaa metan 
Mediaș, Metalul Tr. Reveria — 
C.FJL Timișoara, Minerul Baia 
Mare — Xnd. atrmel Ctmpla Tur- 
aiL Politehnica Timișoara — 
C.F.B. Cluj, A. B. Cugir - Meta
lul Hunedoara, C.F.B. Arad — 

C.S.M. Sibiu.

1. C.F.R. Cluj 16 10 5 1 32-14 23
2. OlimDla

Oradea 16 9 3 4 29 22 21
3. C.F.R. Arad 16 8 4 4 28-19 20
4. C.S.M. Sibiu 16 9 0 7 29-23 18
5. Met. Tr. Sev. 16 8 1 7 23 25 17
6. Met. Huned. 16 8 1 7 21-13 17
7. C.S.M. Reșița 16 7 2 7 22-18 16
8. C.F.R. TIm. 16 5 6 5 19-15 16
9. Gaz metan 

Mediaș 16 6 4 6 20-19 16
10. Pollt. Tlm. 16 5 5 6 19-18 15
11. A. S. Cugir 16 8 5 6 16*19 15
U. Electroputere

Craiova 16 6 3 1 10-20 14
13. Ind. a. Ctmpla

Turzii 18 4 B 7 17-16 13
14. Med. Cluj 16 3 6 7 21-37 10
18. Mln. B. Mara 16 4 3 8 10-17 11
16. Chim. Km.

Vtlcea 18 1» 1 11-99 10

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 10 ETAPA DIN 9 MAR

TIE 1969
1. U. T. Arad — ^U“ Craiova 1
2. F. C. Argeș — Steaua 1
3. Petrolul — Rapid 2
4. Jiul — Vagonul l
5. Cluj — Dinamo Bacău 1
e. Farul — Crișul 2
7. Dlnamo Buc. — A.S.A. Tg.

Mureș i
«. Florentina — Lanerossl 1
9. Napoli — Bologna x

10. Pisa — Verona x
11. Roma — Intemazlonale 2
12 Torino — Palermo 1
13 Varese — Sampdoria x

Fond de premil : 432101 lei.
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La un pas de un scor record ECHIPA ETAPEI

DINAMO BUCUREȘTI — 
A.S.A. TG. MUREȘ 4—0 (2—0)

Stadion Dinamo ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori 
circa 10 000 ; au marcat : Fră
țilă (min. 19), Pîrcălab (min. 
44), Dinu (min. 53), Dumi
trache (min. 79).

DINAMO : Datcu 9 — Pirvu 
6, Boc 9, Dinu S, Ștefan 6, 
Sălceanu 6, Stoenescu 6, Ptr- 
căîab 1, Frățilă 7 (min. 62 
Gherghell), Dumitrache 
Lucescu 7.

A.S.A. TG. MUREȘ : Bay 
— Slaun 9, Toth chlru 
Czako I, Siko 7, Ciutac 
Lucaet 9 (min. 53 Lungu 9), 
Mureșan 9, Raksl 9. Caniaro

Arbitru 1 Mlrcoa Rotaru 
(Iași) La linie : Adr.

Macovei (Bacău) șl V, Bui- 
mistriuc (Iași).

Trofeul PETSCHOVSCHI 
(pentru public) ; 8.

8.

i 
9. 
7,

Ieri, Dinamo, principala ur
măritoare a 
chis scorul 
(min. 
scrie ___ ___ _ __
me. într-adevăr, Dumitrache 
(min 2, 9), Frățilă (min. 4) și 
Pîrcălab (min. 12) s-au aflat

19). 
mult

liderului, a des- 
relativ repede 

dar putea în- 
mal de vre-

singuri în fața portarului Bay, 
dar — neputînd probabil să-și 
stăpînească mirarea în fața u- 
șurinței cu care se lăsa depă
șită apărarea oaspeților — au 
ratat cu seninătate. Cum spu
neam, însă, în min. 19 Dumi- 
traahe — adulatul tribunelor 
— își răscumpără din greșeli. 
Ezitînd între fentă și șut, hip
notizează parcă, în apropierea 
liniei de fund, trei apărători 
mureșeni șl apoi pasează balo
nul lui Frățilă, găsit In pozi
ție ideală : șutul direct al ,op- 
tarului" dinamovist înseamnă 
o simplă formalitate și Bay 
este învins pentru prima oară.

A.S.A. Tg. Mureș — care în 
cîmp (foarte bun de joc) și în 
fața porții adverse acționa co
erent (min. 15. Caniaro a ratat 
o bună situație) — a continuat 
să joace cu naivitate în apă
rare (un fel de linie), permi- 
țînd gazdelor să se joace din 
nou cu ocaziile. Culmea, în 
min. 27, lipsește foarte puțin 
(numai hotărârea arbitrului) ca 
tabela de marcaj să indice e- 
galitate: Caniaro pătrunde

impetuos în careu, pe direcția 
porții, dar Boc îl deposedează 
de balon cu mijloace neregula
mentare (fault pe la spate). 
Arbitrul ieșean Mircea Rotaru 
lasă însă jocul să curgă. Apoi 
(min. 28 și 30) Dumitrache, 
deși în poziție favorabilă, 
nu-și reglează tirul suficient

re, la protestele mureșenilor, 
Mircea Rotaru se îndrepta 
spre el să-l consulte a indicat 
cu steagul său mingea la cen
tru ??!

După reluare, destul de re
pede (min. 53) Dinu, același 
fundaș setos de goluri, a în
scris imparabil și, la 3—0, jo-

SĂTMĂREANU

TĂTARU II
NĂSTURESCU

MATACHE
SĂRAC DAN DELEANU

DUMITRU
KUN I DUMITRACHE CREINICEANU

Succes clar
al oaspeților
Pentru a doua oară în 

actualul campionat, fotbaliștii 
localnici părăsesc învinși pro- 
.priul teren, dar în comparație 
cu primul eșec (înregistrat în 
fața liderului clasamentului) 
cel de astăzi are, parcă, un 
gust și mai amar. Datorită lui, 
F. C. Argeș a coborît pe pen
ultimul loc și perspectivele 
imediate (urmează două jocuri 
consecutive în deplasare) nu 
sînt dintre cele mai roze.

Desigur, meciul cu Steaua 
nu putea fi considerat ca dina
inte cîștigat de piteșteni, dar 
ceea ce a surprins a fost ma
niera, puțin onorabilă pentru 
prestigiul lor, în care ei au ce
dat. Victoria echipei bucureș- 
tene, pe cît este de meritată, 
pe atît de simplu s-a conturat, 
după golul al doilea, mai ales, 
replica gazdelor fiind sub ori
ce critică.

Este, fără îndoială, de recu
noscut și meritul oaspeților că 
s-au pregătit și au reușit încă 
de la începutul partidei (cînd 
se presupunea că gazdele vor 
forța victoria) să creeze un e- 
chilibru în joc, care s-a pre
lungit de-a lungul întregii pri
me reprize. Bucureștenii nu 
s-au limitat la o apărare stric
tă, așa cum procedează, de re
gulă, echipele aflate în depla
sare, ci (folosind cît se poate 
de eficient așezarea 4—3—3) 
au răspuns adversarilor lor 
printr-un joc ofensiv destul 
de pronunțat. Astfel, în prima 
parte a meciului, atacurile âu 
alternat de la o poartă la alta, 
ambele echipe fiind pe punc
tul de a deschide scorul, cele 
mai favorabile ocazii ivin- 
du-se în minutele 8 (șut pu
ternic al lui Dobrin pe lîngă 
bară), 16 (Ion Vasile blochează 
mingea la picioarele lui Crei- 
niceanu), 32 (singur la 8 m de 
poartă, Voinea lovește prea 
ușor mingea cu capul), 36 și 39 
(Țurcan, foarte lent, se bîlblie

F. C. ARGEȘ — STEAUA 
0—2 (0—1)

Stadionul „1 Mai“; 
frumos, dar friguros ; 
destul de bun pentru 
spectatori — peste 16 000. Au 
înscris Tătaru II (mtn. 41) $1 
Creiniceanu (min. 62).

F.C. ARGEȘ : Ion Vasile 7 
— Păciulete 6, Barbu 5, Vlad 
4, Ivan II 6, Prepurgel 7, Ol- 
teanu 7, Radu 5, Țurcan 4 
(din min. 46 Roșu 4), Dobrin. 
Jercan 5 (din min. 72 Nu|u 4).

STEAUA : Suciu 9 — Sit- 
măreanu 8, D. Nicolae 8, H41- 
măgeanu 9, Vigu 7, Titaru n 
9, Negrea 7, Dumitriu in 7, 
Pantea 8, Voinea 8, 
ceanu 8.

A arbitrat Cornel
(Sibiu) *★★★★. 
foarte bine la linie de P. So- 
tir șl M. Ispas (ambii din 
Mediaș).

Trofeul PETSCHOVSCKI 
(pentru public) :

timp 
teren 
joc ;

■»
CreLal-

Nlțeecu 
ajutat

4.

excelente).în două situații
Golul survine, totuși. In min. 
41, la o gravă greșeală a fun
dașilor centrali piteșteni.

După pauză, fragilitatea o- 
fensivei gazdelor și slăbiciu
nile liniei lor de apărare de
vin mai evidente. După o in
tervenție splendidă a lui Su
ciu (min. 47) la un șut al lui 
Radu, o nouă defecțiune In 
dispozitivul defensiv al piteș
teni lor se soldează cu cel 
de-al doilea gol, care îi descu
rajează definitiv. De-acum 
înainte. Steaua ia jocul pe 
cont propriu, oferind în anu
mite momente faze de auten
tic spectacol fotbalistic. Poar
ta apărată de Ion Vasile intră 
într-o alertă aproape continuă 
și înaintașii Stelei se întrec 
în a rata situații din cele mai 
clare. Piteștenii au în această 
ultimă parte doar câteva zvâc
niri (în minutele 82 și 84 șutu
rile lui Radu și Nuțu îl pan se
rios la încercare pe Sucul, 
care nu mai pot sch-mba. fn- 
să, soarta partidei.

G FIRANE5CU

ÎN P RIMU
.Bancarii" și studenții ie

șeni au deschis, ieri dimi
neață. stagiunea fotbalistică a 
campionatului, dînd (pentru 
jucătorii diviziei A) lovitura 
de înoepere în primul din 
cele 120 de meciuri ale aces
tui retur. Și, spre satisfacția 
publicului, în primul minut 
al' jocului s-a înregistrat și 
primul gol al acestui sezon. 
Progresul a început fulgeră
tor, R. lonescu a prins pe 
picior greșit întreaga linie de 
fundași ieșeană, a centrat la 
Oaidă, acesta a lăsat balonul 
lui Țarălungă, care, nemar
cat, a șutat neiertător. Cu a- 
ceastă... fulminantă deschide
re, încheiem și relatarea unor

asemenea momente, căci pîr.ă 
la sfîrșitul partidei nici unul 
din jucători s-a mai reușit 
Să perforeze vreuna din porți. 
Am înregistrat, în schimb, zeci 
de opriri ale meciului, datorită 
unor faulturi intenționate și- 
neintenționate comise de fot
baliști, care au avut un 
sar comun : terenul de

Mai realistă, echipa 
reșteană s-a adaptat 
condițiilor impuse de
terenului, a acționat prudent 
în apărare, respingînd atacu
rile ieșenilor prin baloane 
lungi trimise în față la 
Oaidă, R. lonescu și Țarălun- 
gă, care au produs de multe 
ori panică la poarta apărată

adver- 
joc.
bucu- 
rapid 

starea

ACEL MINUT Î6 .
JIUL VAGONUL I—0 <1—•)

Stadion Jiul; timp prlmtvă- 
ratlc (piua I grade) ; teren 
moale ; epectatorl peste 9 000. 
Au marcat : Llbardl (min. 19 
din 11 m) și Cotormani (min. 
80).

JIUL : Stan (Uri not*) — 
Talpai a, Georgeviei 9, Geor
gescu 9, Mihai I, Remus Popa 
8, Llbardi 9, Peronesou 9, Co-

ntormani 7, Baicu 4 (min. 
Achim 9), Naldta 9 (min. 
Sandu 9).

VAGONUL : Matach. * 
Mihăiiescu 9, Pop 9, Boro*
Mdlroth 4, Chivu 7, Halagian 
9 (min. 79 Dvorjac 9), MerM» 
7, Amoțchi 9 (min. 79 D»m- 
brovschi S), Adam 9, Bflrlo- 
gea 4.

A arbitrat E. Vlalculescu 
★ A-âr-A-șlr" ajutat la linie de 
M. Marinciu și M. Moraru.

;. Trofeul PETSCHOVSCHI (pen
s' tru public) : 8.

Mai bine de trei sferturi din 
meci, in partida de la Petro- 
șeni nu se intîmplase nimic 
care să se abată de la regulile 
tip ale meciurilor de campio
nat in care echipa oaspete, 
mai jos alezată in clasament 
decit gazda, face totul pentru 
a s ăpa cit mai- onorabil... Fu
seseră 75 de minute de joc a- 
tractiv, de un nivel tehnic me
diu. desfășurat intre coordona
tele unui neașteptat (față de 
miza arădenilor din fiecare 
partidă) fair-play, 75 de minu
te în care cele două echipe iși 
executaseră, cuminți, rolurile : 
Jiul atacase susținut cu Talpai 
fi Popa „urcați" pină la linia 
de fund adversă, iar Vagonul 
M apărase cu Chivu retras în-

tre fundați, cu Sfirlogea și 
Merteț aripi „false".

In tot acest interval — In 
care jocul bun al trio-ulul Pe- 
ronescu-Libardi-Popa nu a gă
sit realizatorul pe măsură nici 
In Baicu, nici In Cotormani 
și In car» Sfirlogea a dat pri
ma pasă bună tn„. min. 47 (t?)
— nu *-a înscris decit un pol, 
Li bardi transformind un pe- 
nalti, acordat la faultul clar al 
lui Boroț asupra lui Sotor- 
mani.

In acest ritm, cu două mari 
ocazii irosite de mineri (Baicu
— min. 33 și Cotormani — 
min. 63) ajungem tn min. T6, 
decisiv pentru soarta partidei... 
Ce se tntimplă 7 In plină do
minare a Jiului, Stan respinge 
in față șutul lui Dembrovschi, 
Adam țîșnește pină la 3 metri 
de poartă, răminînd singur 
cu... plasa. Urmează o „bom
bă", dar mingea, incredibil, 
iese afară.

A fost, neîndoios, momentul 
crucial al partidei, cind oaspe
ții s-au aflat atit de aproape 
de intenția lor — un meci egal, 
care n-ar fi reflectat insă ra
portul de forțe din teren, net 
de partea echipei gazdă. După 
acest „vis urit", Jiul simte că 
1—0 nu este un scor liniștitor, 
reambalează motoarele, Pero- 
nescu „evadează" pe stingă, 
întoarce balonul la Cotormani. 
un plonjon spectaculos, o lovi
tură de cap și excelentul Ma- 
tache este k.o.: 2—0

Ovidiu IOANITOAIA
La tineret-rezerve : Jiul-Va- 

yonul 2—0 (0—II).

și, de fiecare dată Bav este 
ocrotit de bara transversală. 
Dar cea mai mare ocazie a re
prizei o va rata Dumitrache în 
min 33. cînd. singur singurel, 
a reluat .feste* la o minge 
trimisă în adir.rime de Sălcea- 
nu. Cu un un minut înainte 
de pauză, suporterii dinarr.o- 
xâștîlor îți iartă _ fiii risipi
tori. Pircâlab, plecat cu balo
nul din poziție de ofsaid (sem
nalizate inițial de tușieml 
Adr. Macovei) Iți continuă 
nesnngr.erit drumul spre poar
tă și ridică scorul la 2—0. în 
ceea ce ne privește, roi r.u-1 
putem ierta Insă nid pe arbi
trul ce cer.tr- (tare — se 
spur.e — a crezut că A. Mn- 
cove: semnalizase un henț Ia 
Chim) și nici pe tușrer care, 
dufă goL în momentul In ca-

cui a scăzut întrucîtva din in
teres. Deși se mențin in ofen
sivă. înaintașii dinamoviști 
(îndeosebi Pîrcălab) se com
plac in dantelării, lăsînd sar
cina șutului pe seama iui Di
nu și Pirvu. Cam același lu
cru ți in tabăra oaspeților, 
unde doar mijlocașii Siko și 
Ciutac încearcă din cind în 
cînd xiziiența lui Datcu. To
tuși. in mia T9. Dumit-ache 
îți aduce aminte de duelul cu 
Oblemenco. purtat peEtru ti
tlul de golgeter. ți. după o 
cursă scurtă, alături de Qiiru. 
îl păcălește și pe acesta și oe 
Bay. introduclnd balonul în 
plasă.

G. NICOLAESCU
La tineret-rezerve t Dinamo 

București—ASA. Tg. Mureș 
0—0.

K. 0. PE

erau ș. nu
u> Oară, care se apă- 
dwgerere. pentru că o- 
de goi se iveau una

U. T. A. ȘI-A INAUGURA 
MARȘUL SPRE TITLU

Meciul acesta a fost așteptat 
ca o piine caldă, din care au 
venit să se înfrupte 20 000 de 
spectatori, câți nu mai văzuseră 
arădenii pe stadionul lor de 
vreo 15 ani. A fost o vreme 
de baladă, cu soare blajin și 
miresme discrete venite să a- 
lunge o iarnă care nu prea 
vrea să moară. Un grup masiv 
de craioveni au sfidat, din dra
goste față de echipa lor, cî-

TEREN PROPRIU!

U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (1—0)

Stadion U.T.A. ; timp 
perb ; teren bun ; 
aproximativ 20 000. 
cat : Șchiopu (min. 
Axente (min. 88).

U.T.A. : Gornea 8
7, Bacoș 8, Lereter 
7, Petescu 8, Broșovschi 6, 
Șchiopu 9, Axente 7, Domide 
«. Moț 7.

„U” CRAIOVA : Pilcă 7 —
Mincă 6, Deselnicu 7, Bitlan
6, Velea 7, Strimbeanu 8, Ivan
7, Nițâ 9, Bălan 7 (min. 29 
Tacoi 6), Oblemenco 8, Mar- 
tinovici 6.

A condus brigada 
tri : Radu Buzdun
★★★★' ajutat de 
nusaride și Ene Stelian 
București.

Trofeul PETSCHOVSCHI 
(pentru public) : 8.

su- 
spectatori 
Au 
25,

9,

mar-
76) Șl

Birău 
Csako

de arbl- 
(centru) 

Gh. Ma- 
din

Dina •

-zid", mingea ajunge la Dan 
care o trimite cu capul în 
poartă : 1—0 De aici începe 
surpriza. Petroliștii, pe care 
ne așteștam să-i vedem reac- 
’lor.ind energie, se pierd pro
gresiv și oaspeții preiau con- 

• trolul jocului. După reflexul 
lui Răducanu, din min. 25, 
cind portarul rapnlisl salvea
ză în corner mingea expedia
tă de la 3 m cu capul de Gro- 
zea și după ratarea lui Pavlo- 
vid din min. 30 (șut peste 
nea.—A de la 6 m) ge teren SE 
VEDE o singură echipă : Ra
pid. Consemniod și marea o- 
cazie a lui Gruber (min. 51).
care a pătr^r.s pină la 4—5 m 
de poarta lui Raaucanu și a 
șutat alături, îr.cteiem rubrica

ACTIVA a gazdelor. Oaspeții, 
în schimb, au avut golul în 
bocanc în min. 46 — luft 
Neagu la 6 m de poartă; min. 
62 — ratare Neagu în fața ca
reului mic; min 70 — plon
jon temerar al lui Sfetcu 
în picioarele lui Mazura- 
chis. singur la 3—4 m de 
poartă ; min. 71 — ratare Ma- 
zurachis în fața careului mic ; 
min. 88 — Mazurachis pă
trunde în careu, îl ..întoarce" 
pe N. lonescu la 10 m de 
poartă, fiind „secerat* în cli
pa în care a scăpat singur : 
penalty clar. Execută Dinu și 
2—0. Din simpla enumerare a 
celor mai clare faze de gol re
zultă că un scor mai net. un 
4—0. de exemplu, ar fi oglin
dit fidel discrepanța de forțe 
de pe teren. Rapidiștii i-au 
depășit pe petroliști la toate 
cațitolele: tehnic, tactic, ir»- 
ral-volitiv, condiție fizică. Es
te adevărat că — pe plan fi
zic — echipa ploieșteană are 
circumstanța celor 120 de mi
nute jucate miercuri. în Cupă, 
la Brașov, dar și Rapidul a 
jucat prelungiri...

Marius POPESCU,
La tineret-rezerve : Petro

lul—Rapid 1—0 (0—0).

în

teva sute de kilometri distan
ță. Cite emoții nu ne mărtu
riseau jucătorii și antrenorii 
celor două echipe înainte de 
primul fluier al lui Radu Buz- 
dun, cîte, și mai ales, cît de 
omenește exprimate.

Și partida a început ca un 
andante timid, discret
comparație cu tensiunea tri
bunelor, unde simțeai că fie
care om era o baterie încăr
cată. în prima etapă se cu
vine a coborî cota exigenței și 
tocmai de aceea vom trece 
peste stingăciile tehnice și 
tactice. Esențial pentru acest 
meci rămîn ardoarea și spor
tivitatea fotbaliștilor. O para
lelă între adversari arată că 
oaspeții au fost superiori in 
randamentul liniei mediane și 
In puterea combinative a li
niei de atac ; în schimb; 
U.T.A. s-a bucurat de acordul 
unui compartiment defensiv 
sigur, greu penetrabil, articu
lat corect, lucid și necruță
tor. Acesta a fost elementul 
care a lupt echilibrul din
tre protagoniști, determinînd 
amploarea finală a scorului, 
imprevizibilă chiar la înce
putul reprizei secunde. Pilcă,

greșit plasat, și Velea, fiK 
replică în fața lui Șchiopu 
primul gol (înscris dintr-o 
vitură de cap din centrai® 
lui Moț) ; adversar n.emar® 
la al doilea (Csako a centrB 
Domide a deviat balonul, Bj 
cesta a ajuns la Șchiopu, Bg 
cuzat de craioveni că s-arB 
aflat în poziție de ofsaid)®: 
Axente lăsat să manevreze ]H 
jer într-o zonă în care apărH 
torii au obligația să se ■ 
pească ca marca de scrisoaH 
de înaintașii adverși, au fcH 
cele trei faze cardinale. S

U.T.A. și-a inaugurat mal 
șui spre titlu, dar are nevoR 
de rapide ameliorări. I le-B 
putea aduce reintrarea 1® 
Pojoni, avansarea lui LerB 
tei’ la mijlocul terenului, pr® 
cum și fortificarea lui Dom® 
de. Dacă U.T.A. va cîștif® 
campionatul performanța 
rezulta doar din inteligen® 
unor jucători, din entuzia® 
mul altora, din fuziunea ti® 
turor elanurilor, precum H 
din mintea acestui person® 
de istorie a fotbalului ar® 
dean care este Coco Duml 
trescu. Altfel, ea are un I® 
extrem de redus, lipsinduB 
marile valori și alte atu-url

Echipa antrenorului Ștefal 
Coidum are trăsături de totB 
bal colectiv, e lucrată și puni 
în valoare toate calitățile jul 
cătorilor din lot. Infrîngerel 
de ieri e disproporționată cil 
replica ei din primele 60 dl 
minute, dar carențele indii 
vid oale ale jucătorilor fiinl 
dași apasă asupra Universităl 
ții Craiova ca un simbol dl 
vulnerabilitate. Ambele forl 
mâții au mai avut câteva oca-l 
zii de gol, iar arădenilor le-a 
fost anulat un punct (mini 
53) înscris de Șchiopii, pa 
motiv de fault prealabil. !

Romulus BALABAN I
La tineret rezerve t U.T.AJ 

—Universitatea Craiova 1—1 
(0-1).

L MINUT!
PROGRESUL — POLITEHNI

CA IAȘI 1—4 (1—9»

Stadion unp
frumos ; ora 11.0®, teren aco
perit de o crusta de 
ora ILOe, teren cesf 

spectatori aprox.mat.v sm 
A marcat : Țarălungă (m_n. 

1).
PROGRESUL : Manta S — 

V. Popescu 7, Măndoiu 8, Gra
ma 7, Marinescu 6, Nearșu L 
Beldeanu 6 (din mm, Șoan- 
gher), R. lonescu 7, Matei S, 
Oaidă 7, Țarălungă 7.

POLITEHNICA IAȘI : Con- 
stantinescu 7 — Lupea €, la
nul 7, Stoicescu 7, Deleanu 9, 
Ștefănescu 7, Contardo C, G<- 
liac 5 (din min. M C. Popes
cu), Lupulescu 9, R o milă 6, 
Cuperman 6.

A arbitrat: L Ritter 
ajutat bine la 

linie de I. Boroș șl G. Blau 
(toțț din Timișoara).

Trofeul ------------------
(pentru public)

petschovschi 
7.

de
cu.
Pe 
pe ____________ ,______
de băltoace, ieșenii, deși au 
avut mal mult balonul, li
sted impresia unei dominări 
(în special în prima parte a 
meatului), nu au periclitat de-

excentricul Constar.tine*- 
Abuzînd de pase scurte, 

jos, și joc lateral exoesiv, 
un teren alunecos și plin

ct rareori poarta lui Manta • 
ir. —in. 18, cind la un șut al 
-- L-Ț-Les-tu ata
cant periculos al oaspeților), 
a fost reținut cu greu de por
ta.--. bucureștean. și in min. 
2®. cind o lovitură de cap 
a lut Romilă greșește cu pu
tu*. : ".ta, trecind pes’e bară.

Heprtra a doua a aparținut 
(cu excepția ultimelor 10 mi
tt- te1 jucătorilor de la Pro
gres.;. mult mai viguroși de- 
dt ir. prima parte a meciu- 
--L Forma bună a lui De- 
•ear.u ?: lanul, ca și unele 
intervenții spectaculoase, dar 
r scarte, ale portarului Con- 

i-au împiedicat 
pe Oaidă, Țarălungă și Soan- 
gr.er (intrat în ultimele 30 
de ir.tnute) să majoreze sco- 
ruL O mențiune lui Măndoiu 
pentru jocul calm și 
prestat in momentele 
ieșenii forțau egalarea.

Pe scurt, o victorie 
ată șj meritată a Progre
sului.

sobru 
dnd

Constantinescu Progresul —
Foto : TH. ROIBU

reține balonul urmărit de tenacele Oaidă. Faza 
Politehnica lași

man-

Cristian MANTU

La tineret-rezerve: Progre
sul — Politehnica 3—2 (2—0).

SATISFACȚIE LA CLUJ
târnă instanță de portarul Mol
dovan. După un minut Pexa 
centrează, își lansează echipa 
în atac dar „capul* lui Oprea 
greșește de puțin ținta. Uni
versitatea domină, asistăm La

Meciul a 
pătrundere 
brovschi,

debutat cu 
a lui 

rezolvată

o
Dem
in ul-

ORĂDENII AU JUCAT LA CONSTANTA 
MAI BINE DECIT LA LI ACASA!

UNIVERSITATEA — DINAMO 
BACAU 9-9 (1—0)

timp 
bun ț 
19 000.

FARUL - CRIȘUL 1-1 (1-1)

Stadion „1 Mai*, timp fru
mos ; teren bun ; spectatori 
17 000. Au marcat : Sasu (min. 
11 din 11 m) pentru Farul, și 
Kun I (min. 16 și 74) pentru 
Crișul.

FARUL ; Ștefănescu 6 (min. 
78 Uțu) — Antonescu 7, Tîlves
cu 6, Mareș 4, Pleșa 6 (Dum
bravă — min. 75), Badea 4, 
Koszka 6, Sasu 5, Ologu 5 
(Nichiti — min. 82), Tufan 5, 
Kallo 6.

CRIȘUL : Katona 7 — Ba
logh 7, Sărac 8, E. Naghi 9, 
Popovici 7, Lucaci 7, Dărăban 
9 (min. 61 Cocîș 8), Tomeș 8, 
Kun I 9, Kun II 8, Petrescu 
8 (Suciu — min. 82).

A arbitrat G. Pop 
ajutat bine la tușă de O. Ca- 
lugherovici și C. Mihăilescu — 
toți din Brașov.

Trofeul PETSCHOVSCHI 
(pentru public) : 7.

Tinerii orădeni au 
Constanța o adevărată 
de teatru11. Orădenii 
de fapt legenda „avantajul tere
nului", Iuînd jocul pe cont pro
priu de la început, atacînd cu

realizat la 
„lovitură 

au anulat

fi Inteligență și apărfndu-se 
cu tenacitate șl chibzuință. Cri
șul i-a dovedit o echipă tînără, 
omogenă, care a „zburdat" pur și 
simplu pe teren, în vreme ce 
Farul părea în acest moment o 
corabie fără pînze, fără cîrmă, 
care plutea în voia valurilor. 
Orădenii au de fapt inițiativa 
din primul minut. Ei acoperă tot 
terenul și, prin combinații rapide 
și subtile, creează primele dificul
tăți apărării constănțene. In pli
nă dominare orădeană, la un 
contraatac, Ologu pătrunde în 
careul advers și e tamponat de 
Sărac și Balogh. Arbitrul acordă 
11 m și Sasu transformă impe
cabil. E minutul 11 și Farul con
duce cu 1—0. Orădenii nu depun 
însă armele. Ei încep să „toace“ 
din nou apărarea constănțeană și 
după numai 5 minute obțin ega- 
larea. Dărăban retrimite o min
ge pe centru, Kun I se infiltrea
ză printre Mareș și Tîlvescu și 
trimite balonul în plasă de la 13 
m. Deci, 1—1. Constănțenii caută 
poarta adversă, dar atacurile lor, 
lipsite de forță și organizare, se 
zdrobesc de zidul orădean, imba
tabil mai ales pe centru. Sasu 
pătrunde în careu în min. 25, pa
sează la Ologu. dar acesta ratea
ză. Imediat însă Kun II pășește 
o „pîrtie“ printre Tîlvescu și 
Mareș și, de la 8 m de poartă,

eufiind singur in față numai 
ștefănescu, d* cu piciorul unul 
gol ca șl făcut, in min. 99 E. 
Naghl execută de Ia 20 m o lo
vitură liberă care îngheață ini
mile celor din tribune. Balonul 
lovește însă bara și lese afară. 
Orădenii atacă mereu de parcă 
s-ar afla pe propriul lor teren. 
Min. 36. Kun II, cu o foarfecă 
splendidă, trimite de la 3 m balo
nul in bară. După pauză, urmează 
o scurtă perioadă de dominare a 
gazdelor. Dar apoi orădenii ies 
din carapacea lor șl atacă din 
ce în ce mai insistent. In min. 74 
Tomeș pasează ideal în careul 
constănțenllor, Kun I stopează 
balonul, se întoarce și marchează 
imparabil. Constănțenii caută să 
forțeze egalarea. dar tot oră- 
denii sînt gata să înscrie. In 
min. 75 Cocîș pasează lui Petres
cu, întră ca o furtună în careu, 
dar e cosit de apărătorii eonstân- 
țeni. Arbitrul nu acordă însă lo
vitura de pedeapsă, deși aceasta 
era absolut evidentă. Antrenorul 
Cosmoc recurge la schimbări în 
echipă, iar orădenii se retrag 
într-o apărare aglomerată.

Stadionul orișenesc ; 
foarte frumo» ; teren 
•pectaton aproximativ 
Au marcat : Neșu (min. 49) 
91 Oprea (min. 74).

UNIVERSITATEA CLUJ 1 
Moldovan 7 — Crețu 7, Pexa 
8, Solomon 9, Cîmpeanu 7, 
Neșu 9, Anca 9, Ulfăleanu 8, 
Mustețea 6, Oprea 7, Barbu 6 
(min. 58 Lică 6).

DINAMO BACAU : Ghiță 8 
— Kiss 6, Velicu 7, Nunweiller 
IV 8, David 6, Vătafu 6 (min. 
76 Duțan 5), Nedelcu 6, Ene 
Daniel 5, Dembrovschi 5, Si
mionaș 5, Pană 5 
Munteanu 5).

A arbitrat Victor 
ajutat la linie de 

D. Isăcescu și Gh. Vasilescu 
I (toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

(min. 59

Pădureanu

G. MIHALACHE
La tineret rezerve : Farul 

Crișul 0—1 (0—1).

o „bară" a lui Oprea. Dar, la 
un contraatac, Simionaș reia 
în bara transversală.

..Se părea că repriza se va 
termina cu un scor alb. Iată 
însă că în min. 45 Neșu pri
mește o pasă de la Oprea, face 
cîțiva pași și de la 30 m șu- 
tează formidabil, trimitînd ba
lonul în coltul porții.

Repriza a doua a început ou

un joc echilibrat, zece minute 
mingea a fost plimbată de la 
un careu la altul. Iată că ta 
min. 60 Oprea este pe punctul 
de a marca, dar mingea trimi
să cu capul din autul de lingă 
fanion, care pentru Cîmpeanu 
înseamnă corner, trece de pu
țin pe Ungă bară. în min. 68 
barele se opun din nou gazde
lor i Anca intră în careul mie 
și In loc să centreze, dintr-ua 
unghi foarte greu șutează pu
tem io în muchia barei. Ge
lul al doilea vine tot ca rezul
tat al opoziției barelor. Este 
minutul 74. Lică șutează de la 
20 m cu o forță nebănuită i 
mingea lovește muchia barei 
transversale și revine în teren. 
Oprea urmărește faza și de la 
2 m reia în plasă.

Pentru final ar mai fi de 
consemnat „bara" lui Oprea 
din min. 81 și două acțiuni o- 
fensive (cam singurele mai 
consistente) ale oaspeților, ca
re se încheie cu șuturi expe
diate de Dembrovschi și Da
vid. Ultimul, în min. 90, tri
mite mingea din nou în bară.

Acesta este filmul unui meci 
în care învingătorul nu poate 
fi contestat. „U“ Cluj și-a do
minat adversarul cu autoritate 
și a obținut o prețioasă vic
torie.

C. ALEXE
La tineret: Universitatea 

Gluj — Dinamo Bacău 3—1 
(2-1).
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DEBUT SLAB LA MONDIALELE DE LUPTE LIBERE
MAR DE PLATA, 9 (prin te- 

■fon). —
Mondialele de lupte libere au 

ivut un început furtunos. Spec- 
atorii din sala Casinoului Mu
nicipal au aplaudat frenetic evo- 
uția unor out-sideri care, în do- 
■ința de a urca pe scara valori- 
or, au abordat cu aplomb par- 
idele cu favoriții. Unele re- 
.ultate bune obținute de el au 
iseznnat un veritabil start al 
toului val» apre supremație. 
Din păcate, relatarea mea de 

jtăzi nu vă va aduce satlsfac-
1. Sportivii români n-au fost 
i nivelul exigențelor cu care 
e-au obișnuit excelenții noș- 
■i reprezentanți de la greco- 
imane. Petre Coman, Înscris
I cat. 92 kg, a părăsit compe- 
ția chiar din prima zi. Mal 
till, el l-a întîlnit pe iranla-

Bhameseddin Beyed-Abas-

TERMINÎND PE LOCUL VI, ECHIPA ROMÂNIEI 
VA JUCA DIN NOU IN GRUPA B

LJUBLJANA, 9 (prin tele
fon). Este foarte greu acum, la 
cîteva minute după ce Imnul 
de stat al României a răsunat 
pentru a doua oară sub cupola 
sălii Tivoli din Ljubljana, să 
redai, măcar și palid în cuvin
te, neînchipuita tensiune care 
a caracterizat partida decisivă 
cu Austria.

Ambele echipe au ieșit pe 
gheață purtînd povara mizei 
acestui Joc, menit să hotăras
că formația sortită să rămînă 
în grupa B a campionatului 
mondial. Românii dețineau re
fugiul de bună seamă strict 
moral al unui meci nul, care 
le-ar fi dat cîștig de cauză, da
torită golaverajului superior. 
Dar era evident că o aseme
nea întîlnire nu se poate ter
mina la egalitate. Gum de alt
fel s-a și întîmplat.

Iubitorii hocheiului din 
România au văzut, desigur, 
meciul pe micul ecran, așa că 
aceste rînduri nu au darul de- 
cît să sublinieze unele mo
mente mai importante ale în- 
tîlnirii.

După cîteva schimburi reci
proce de atacuri, iuți, dar ne
sigure și, nervoase, în min. 6, 
la o greșeală a lui Sgîncă, li
derul formației austriece. 
Puschnig reușește să deschidă 
scorul.

Românii se mobilizează, sînt 
conștienți că meciul se află 
de-abia la început, combină,

Au luat sfîrșit Jocurile europene de atletism
(Urmare din pag. 1)

evoluat, ținînd cont că toți 
ceilalți finaliști erau cotați cu 
cifre de sub 14 secunde pe 
110 mg în aer liber, îi adre
săm lui Perța un sincer 
bravo 1 Rezultatele probei: 
Alan Pascoe (Anglia) 6,6, 
Werner Trzmiel (R.F.G.) 6,6, 
Nicolae Perța 6,7 — record 
republican egalat, Sergio 
Llani (Italia) 6,8, Rai- 
mund Bethge (R.D.G.) 6,8,
Gunther Nickel (R.F.G.) 6,9, 
Oleg Stepanenko (U.R.S.S.)
6,9.

Numai foarte puțin i-a lip
sit lui Șerban loan -pentru a 
aduce la București medalia 
de aur a săriturii în înălțime. 
Cea de a treia sa încercare la 
2,17 m a eșuat milimetric, ră- 
pindu-i posibilitatea cuceririi

UN SINGUR MECI DE VOLEI 
A CORESPUNS ÎNTREGRAL: 

RAPID - POLITEHNICA GALAȚI
După consumarea — sîm

bătă seara la Iași — • celui 
mai important joo al etapei, 
derbyul feminin Penicilina — 
Rapid, punctul de atracție al 
jocurilor de duminică l-a for
mat partida din sala Giulești 
dintre formațiile masculine 
Rapid și Politehnica Galați.

RAI’ID — POLITEHNICA 
GALAȚI 3—1 (12, —12, 14, 7). 
Deși gălățenii au jucat și de 
această dată bine în Bucu
rești, n-au putut obține un 
rezultat mai bun, pe de o 
parte datorită faptului că au 
întîlnit în Rapid un adver
sar bătăios, mai bine organi
zat în teren și deais să obți
nă, eu prețul unor eforturi 
maxime, vietoria, iar pe de 
altă parte, din cauza nesigu
ranței studenților (exceptînd 
pe Udișteanu) la preluare și 
a eomodității unora dintre ei. 
Rapidul, care dă semne de o 
omogenizare sporită, a utili
zat deseori pase scurte sau 
întinse de-a lungul fileului, 
depășind blocajul — destul de 
agresiv — al adversarilor. în 
ansamblu, jocul a fost de 
bună factură tehnică, cu faze 
spectaculoase, apreciate de 
asistență. Echilibrul disputei 
a fost pregnant în primele 
trei seturi, în cel de-al pa
trulea superioritatea gazdelor 
fiind evidentă.

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—1 (3, 13, —9, 
8). Ambele eehipe au evoluat 
sub orice critică. După ce în 
primul set obține o victorie 
comodă, Steaua marchează o 
evidentă linie descendentă. 
Jucătorii nu .e mai concen
trează, -comit greșeli în apă
rare, atacul pierde din clari
tate și, deși conduc perma
nent în setul al doilea, nu 

sy, care la Ciudad de Mexico 
a cucerit medalia de bronz. 
Cum era și firesc, antrenorul 
Ion Crîsnic l-a sfătuit pe Co
man să lupte foarte atent și, 
mai ales, să nu permită, pe cit 
posibil, intrarea adversarului 
la picioare, principalul element 
de atac al Iranianului. Timp de 
aproape 5 minute, Coman a 
reușit să respecte Indicațiile 
antrenorului său. In min 4,30, 
insă, a fost surprins de Abassy 
pe picior greșit și in următoa
rele 10 secunde era fixat cu 
umerii pe saltea. A urmat par
tida cu un alt adversar valoros, 
Mike Young (S.U.A.), clasat pe 
locul 3 la ultima ediție a mon
dialelor (New Delhi — 1967). 
Avind 4 puncte penalizare de 
la primul med, sportivul nos
tru nu putea rămlne in con
curs decit dacă obținea victo

atacă, domină, dar nu reușesc 
să recapete liniștea egalități:, 
în ciuda superiorității terito
riale (atît de relativă în ho
chei), austriecii termină repri
za, deținînd acest avantaj mi
nim.

începutul celei de a doua 
treimi a jocului este furtunos 
și palpitant în dteva minute 
numai, asistăm la răsturnări 
dramatice de scor. Gronome- 
trul sălii Tivoli nici nu arătase 
scurgerea a 60 de secunde 
dnd Calamar, primind o pasă 
de la G. Szabo, a reușit să ega
leze. Apoi, la o combinație 
strălucit concepută de Ioniță, 
Pană și Huțanu, ultimul în
scrie, lăsîndu-ne impresia că 
totul va decurge normal. Dar 
a fost o simplă impresie efe
meră. în min. 24 Hausner. 
profită de o neatenție a Iui 
Dumitraș și înscrie un gol 
de-a dreptul ridicol, chiar pe 
mijlocul porții, pentru ca în 
min. 27 Wechsel, de asemenea 
la o gravă eroare a portarului 
nostru, să-și aducă din nou 
echipa în avantaj. Situația de
vine disperată cind Puschnig, 
în min 30, scăpat pe contra
atac, ridică scorul la 4—2.

De la acest rezultat a în
ceput repriza a treia. Ea a 
constituit, ca și în medul de 
sîmbătă cu Italia, o demons
trație a tuturor posibilităților 
pe care echipa noastră ține să 

primului loc. Rămînînd cu 
2,14 m, Șerban a ocupat po
ziția a treia, fiind întrecut de 
Valentin Gavrilov (U.R.S.S) și 
Henry Elliott (Franța), tot cu 
2,14 m dar din mai puține în
cercări. Pe locul 4 — Rudy 
Koppen (R.D.G.) cu 2,11 m, 
iar în continuare: M. Port- 
mann (Elveția). E. Iordanov 
(Bulgaria). J. Tihânyi (Unga
ria), L. Garriga (Spania) — 
toți cu 2,08 m. J. Dahlgren 
(Suedia), T. Zacharias (R.F.G.), 
Văhălă (Finlanda). M. Todo- 
sievici (Iugoslavia), Moravec 
(Cehoslovacia) — toti cu 2,05 
m. Deci, o întrecere cît se 
poate de echilibrată.

Deși clasat doar pe locul 8, 
Dinu Piștalu a avut și el o 
comportare ce poate fi consi
derată mulțumitoare, mai ales 
dacă ne gîndim că a întrecut 

lipsește mult ca finalul să 
dea cîștig de cauză timișore
nilor. în setul al treilea stu
denții luptă cu mai multă 
ambiție — steliștii fiind me
reu în descrescendo — iau 
conducerea și cîștigâ setul. în 
cel de-al patrulea, Steaua 
profită de căderea fizică a 
politehniștilor.

DINAMO — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (4, 13, —13, 0). 
în primul set dinamoviștii, 
fără a se întrebuința prea 
mult, obțin victoria în fața 
unui adversar care s-a între
cut în greșeli. în setul al 
doilea, după ce sînt conduși 
cu 12—5 și 14—8, brașovenii, 
avînd în Fieraru un excelent 
coordonator de joc, încep să 
acumuleze punct după punct, 
fiind la un pas de a obține 
egalarea la seturi. Urmează 
un al treilea set eu faze de 
un foarte bun nivel tehnic și 
spectacular, cu imprevizibile 
răsturnări de scor, ce revine 
pe merit echipei din Brașov.

Alte rezultate :
VIITORUL BACĂU — CE

LULOZA BRAlLA (m) 3—0 
(5, 15, 14).

FARUL CONSTANTA — 
C.P.B. (f) 3—1 (3, 9, —15, 6).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
MEDICINA BUCUREȘTI (f)
2— 3 (—7, 8, 16, —1, —12).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
(f) 3—1 (7, 8, —10. 11).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — C.S.M SIBIU (f) 
1—3 (10, —13, —11, —12).

POLITEHNICA CLUJ — 
FARUL CONSTANȚA (m) 3-2 
(~ln, —8, 15, 8, 13).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI (m)
3— 0 (11, 14, 8). 

ria in partida cu Mike Young. 
Orice alt rezultat, fie și de e- 
galitate, avea același final — 
eliminarea sa.

Meciul cu americanul Young 
a fost de-a dreptul infernal. 
După dteva minute de tatona
re Coman s-a năpustit pur și 
simplu asupra adversarului. A- 
cesta, de altfel, nici nu aștepta 
altceva. L-a contrat prompt și 
Coman a-a văzut condus la 
puncte. în repriza secundă, li
niștit oarecum după minutul de 
pauză, Coman a reușit să res
tabilească egalitatea. Un alt 
minut de odihnă și gongul a 
anunțat intrarea tn ultima re
priză. Coman s-a aruncat la 
picioare, dar a alunecat și n-a 
putut evita fixarea In parter. 
A ieșit repede din situația di
ficilă, dar era de acum condus 
cu un punct. în continuare, re

nut (49) scorul devine 

sale (coautorii golurilor

le păstreze într-o stare latentă, 
în această parte a medului, 
dr. Biro a dat un veritabil 
recital. Intrat în locul lui Ca
lamar. între frații Szabo, el 
marchează cu inteligență, lup
tă cu hotărire, refuză să se 

ir mi- 
egai. 

crose: 
Varga 

și G. Szabo), pentru ca în mi
nutul 51, Huțanu să înscrie 
printr-un șut surpriză, stabi
lind scorul final de 5—4 (0—1, 
2—3, 3—0) pentru Romănia.

Reprezentativa României a 
jucat în următoarea formație : 
Dumitraș (Stoiculescu) — Var
ga, Ioniță — Sgincă. Făgăraș 
— I- Szabo, Calamar. G. Sza
bo. — Pană. Huțanu. Bas* — 
Moiș, Biro, Gbeorghiu.

★
Celelalte rezultate ale ulti

mei reuniuni a CM : Norve
gia — Italia 10—2 6—0, 3—2.
1—0. Polonia — R.F.G. 3—2 
(1—0. 1—1. 1—1). R-D.G. — 
Iugoslavia 6—1 (1—0. 4—?.
1—1).

CLASAMENTUL FTXAL :

L R.D.G. 7 7 • • C—U 14
2. Polonia "III H—D C
X. Iugoslavia *322 12—3» »
4. R-F.G. T 4 • J 14 I
5. Norvegia T 2 2 3 C
4. Romi.i.i 7 2 14 24—M S
7. Austria 7 115 IS—iW 3
8. Italia 7 4 4 7 14—41 4

Votoriv CHIOSE

performeri cunoscuți ca engle
zul Mike Bull (4,80 m), oeho- 
slovaeul Jan Odvarka (4,90 m) 
și chiar recordmanul european 
de sală, vest-germanul Hein- 
fried Engel, care doborind de 
trei ori la 5,00 m a rămas cu 
numai 4,80 m, la 43 cm de re
cordul său ! Clasament: Wolf
gang Nordwig (R.D.G.) 5,20,
Ghenadi Bliznețov (U.R.S.S.)
5.10, Joachim Bar (R.D.G.)
5.10, Iuri Isakov (U.R.S.S.) 5.10, 
Renato Dionisi (Italia) 5.00, 
Kjell Isaksson (Suedia) 5,00. 
John-Erik Blomqvist (Suedia) 
5,00, Dinu Piștalu 4,90.

Campioana olimpică și re
cordmana mondială la 200 m, 
poloneza Irena Kirszenstein- 
Szewinska, și-a dovedit încă o 
dată multiplele sale posibili
tăți. După ce în prima zi cîș- 
tigase cu 6,38 m săritura în 
lungime, duminică a mai re
purtat o victorie, rupînd pri
ma firul de sosire în finala 
cursei de 50 metri ; timp —
6.4 s. Cîștigătoarea cursei de 
la ediția precedentă (Madrid, 
1968), franțuzoaica Sylvianne 
Telliez a terminat a doua, cu
6.5 s. Au urmat: Madeleine 
Cobb (Anglia) 6,5, Galina Kuz- 
nețova (U.R.S.S.) 6.5. Ursula 
Jozwik (Polonia) 6.5, Karin 
Balzer (R.D.G.) 6.6, Eva Putno- 
va (Cehoslovacia) 6,7. Sprin
tera noastră Aura Petrescu a 
fost eliminată în serii, unde, 
marcînd 6.7 s, s-a clasat a pa
tra. după Balzer (6,6). Putnova 
(6,6) și Buharina (6,7).

O situație rar întîlnită s-a 
petrecut în ștafeta masculină 
de 1+2+3+4 ture. Deși parti
cipau doar două echipe, deci 
ar fi avut oricum medalia de 
argint asigurată. formația 
Iugoslaviei a abandonat după 
primul schimb, datorită faptu
lui că doi dintre componenții 
săi s-au încurcat reciproc și au 
ieșit de pe pistă ! Astfel, Polo
nia a cîștigat fără adversar, 
înregistrfnd timpul de 4:16,4. 
O altă ștafetă de bărbați — 
3x1000 m — a revenit echipei 
R.F. a Germaniei, compusă din 
Harald Norpoth, Walter A- 
dams și Anton Adam, crono
metrați în 7:08,0. Pe locurile 
3 și respectiv 4 — Cehoslova
cia (7:23,1) și Iugoslavia 
(7:42,8).

La greutate femei, Maritta 
Lange (R.D.G.), medaliată cu

^tetex radio telefon^
Concursul internațional de 

sărituri cu schiurile desfășu
rat la Virkesund a revenit cu
noscutului campion norvegian 
Bjoern Wirkola, care a totali
zat 364,5 (145 m și 144 m). P* 
locul doi — J. Raska (Ceho
slovacia) — 349,5 (134 m și
142 m).■

Rezultate din cadrul con
cursului internațional de na- 
tație care are loc în bazinul 
acoperit din Bremen : 200 m 
liber — Ilicev (URSS) 1:55,4 ; 

prezentantul nostru a atacat 
din orice poziție, dar Mike 
Young a intrat într-o apărare 
disperată pe care arbitru n-au 
sancționat-o cu avertisment, 
așa cum era normal, și astfel 
Coman a pierdut partida, tota- 
lizind punctele de penalizare 
pentru a fi eliminat

Cel de-al doilea sportiv ro
mân, Francisc Bolla, concu
rent la cat 90 kg, a obținut un 
tuș fulgerător In partida cu ar
gentinianul Eduardo Monezzi, 
in mia. 1>. în meciul următor, 
insă, l-a avut ca adversar pe 
iranianul Sarahie Moahmatadl, 
un tînăr care s-a afirmat cu 
prilejul Turneului Internațional 
de la Teheran (17—19 martie 
1967), unde a ocupat primul 
loc. în fața lui Moahmatadl 
sportivul nostru a pierdut, a- 
vind de suferit în continuare 
handicapul punctelor de pena
lizare primite de pe urma a- 
cestei infringeri.

Iată alte rezultata din prima 
zi a întrecerilor : eat 43 kg : 
Ahlkito Umeda (Japonia) b.p. 
N. Ognian (Bulgaria), Ibrahim 
Javadi (Iran) b. tuș A Dalolsio 
(Argentina), R. Dimîtriev 
(U.RS.S.) b.t L Kestel (S.U-A.); 
eat. 52 kg : L Dinkov (Bulga
ria), b.p. W. Brian (Canada), 
M. Ghorbani (Iran) b.t A. Sou- 
renjav (Mongolia), A. Begașvili 
(U.R.S.S.) b. p. R. Lacour 
(R-F.G.); cat 57 kg : A. Talebi 
(Iran) b.t K. FernstrOm (Sue
dia), T. Tadamichi (Japonia) 
b.p. L Savov (Bulgaria). L Ma
lian (V.R.S5.) tap. S. Bator 
(Mongolia) ; eat S2 kg : T. Mo
nta (Japonia) b.t W. Benitez 
(Ecuador), W. Hettich (R.F.G.) 
b.t J. Hill (Canada), eat 68 
kg : A. Movahed (Iran) b-t L. 
Aguilar* (Ecuador). E. Vilcev 
(Bulgaria) b.t S. Olmedo (Pa
nama), K. Rost (RF.G.) b_t C, 
Vario (Argentina) ; eat 74 kg : 
W. Wells (S.UA.) bp. L Arțag 
(Mongolia), S. Beriașvih 
(URSS.) b.p. S. Bimbalov 
(Bulgaria). cat. 82 kg: 
F. Buzzard (S.UA) b.p. O. 
Nettekoven (R_F.G_). J. Blanco
(Argentina) b.p. L. Sperss (Ca
nada). L Iliev (Bulgaria) egal 
M. Kasserr.: (Iran): cat se kg:
R. Petrov (Bulgaria) kt E. 
Martinet:: (Elveția). B. Gure- 
vicx (X- -R S S.) b_t Y. Fukigawa 
(Japonia) : eat 1*0 kg : E. Fi
lat* (Iran) hu L Fulitoc (Ca
nada). V. Todorov (Bulgaria) 
egal S. Lomidze (U.R-S-S.) ;
cat - IO» kg : AL Medved
(UJLSS.) b-t. L Er-kswc (Sue
dia). Q- Dura—ev (Bulgaria) bx 
R Roeck: CSU-A). A. Abn'fari 
(Iran) b.p. M. Holden (Canada).

Do- GARLESTEANU

argint la Ciudad de Mexico, a 
avut cea mai lungâ aruncare: 
17,52 m. în urma ei s-au clasat 
Ivanka Hristova (Bulgaria) 
16,94, Inge Friederich (R.D.G.) 
16,42, Judit Bognar (Ungaria) 
15.58, Hanna Fibingerova (Ce
hoslovacia) 14,42. Mirjana Bos
niei (Iugoslavia) 14,22. Cursa 
de 400 metri bărbați a consti
tuit un dublu succes pentru 
Polonia, care a cucerit primele 
locuri prin Jan Balachowski 
(47,3 s) și Jan Werner (47,4 s). 
Au urmat: Iuri Zorîn (U.R.S.S.) 
47,4 și Colin Campbell (An
glia) 47,8. Barbara Wieek 
(R.D.G.) a cîștigat fără nici o 
dificultate proba de 800 metri, 
timpul său reprezentînd cea 
mai bună performanță mon
dială „indoor“. Rezultate: 
Barbara Wieek 2:05,3, Magdol- 
na Kulcsar (Ungaria) 2:07,5, 
Ana Zimina (U.R.S.S.) 2:08,0, 
Emilia Ovadkova (Cehoslova
cia) 2:09,8, Zofia Kolakowska 
(Polonia) 2:10,8, Anneliese 
Damm Olesen (Danemarca) 
2:11,6.

Englezul Jâmes Stewart a 
preluat încă de la jumătatea 
distanței conducerea, pe care 
n-a mai cedat-o pînă la sfîr- 
șitul cursei de 3000 metri. 
Timpii înregistrați : Stewart 
7'55,4, Javier Salgado Alvarez 
(Spania) 7:56.2, Werner Girke 
(R.F.G.) 7:56,8, Lajos Mecser 
(Ungaria) 8:01,0, Pavel Penka
va (Cehoslovacia) 8:03,2, Dane 
Korica (Iugoslavia) 8:04,4, Um
berto Risi (Italia) 8:04,4. Mai 
disputată a fost alergarea pe 
1500 m, in care victoria a re
venit belgianului Edgar Salve 
cu 3:45,9, urmat îndeaproape 
de Knut Brustad (Norvegia) 
3:46,2, Walter Wilkinson (An
glia) 3:46,4, Gianni DelBuono 
(Italia) 3:46,9.

In sfîrșit, ștafeta feminină 
de 4 x 1 tur a adus victoria 
echipei Franței (Odette Ducas, 
Sylvianne Telliez, Colette Bes
son, Christianne Martinetto), 
cronometrată în 1:34,3, deci cu 
un foarte mic avans față de 
formația Uniunii Sovietice 
(1:34.6). Pe Jocul al treilea — 
Iugoslavia 1:36,9.

Ediția următoare a Jocurilor 
europene de atletism în sa
lă, se va desfășura la Viena, 
în '1970,

100 m fluture — Barbiere 
(SUA) 57,8 ; 200 m spate — 
Ivey (SUA) 2:11,2 ; 100 m li
ber femei — Henne (SUA) 
59 6.■

La Geneva a început cam
pionatul european de hochei 
pe gheață rezervat echipelor 
de juniori (grupa B). în pri
mul joc. Elveția a învins cu 
scorul de 4—0 (2—0, 0—0, 
2—0) echipa Austriei.■

Selecționatele de hochei pe

în întîlnirea amicală de box 

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 12-10, DAR 
REZULTATUL îl NEDREPTĂȚEȘTE PE MȘI

BELGRAD (de la trimisul nos
tru special). — Meciul amical de 
box dintre reprezentativele iugo
slaviei șl României, desfășura! In 
prezența a 4000 de spectatori in 
noua sală din Novi Beograd, s-a 
Încheiat eu victoria gazdelor, cu 
scorul de 11—10. Rezultatul, Insă, 
dezavantajează categoric pe pu- 
glllștil români șl sintem nesatiată- 
cuțl de maniera In care a condus 
arbitrul neutru, oaiioalovacill Ba
tist î.

Pentru actuala etapă a pregă
tirilor, considerăm dt puglll*tli 
români au evoluat, tn ansamblu, 
mulțumitor, unii dintre el chiar 
neașteptat do bine. Iată acum e 
scurtă trecere In revistă a celor 
U partide.

Cat. Mmlmutc&e lffiud Aurel
— Sreten Dondld. După tin Înce
put egal, puglllstul nostru șl-a 
dominat copios adversarul, obll- 
glndu-1 pe Marin Stănescu să-l 
numere pe Dondld, In picioare. 
In prima repriză. In următoarele 
6 minute, Mihai a atacat In per
manență, ctștiglnd la puncte in 
unanimitate.

Cat. muscă. Branko Mirfcovlel
— Const. Gruiescu. Pugilistul iu
goslav a fost categoric superior, 
a știut să-și impună tactica de 
luptă. Excepdnd ultima parte a 
Intllniril, cînd Gruiescu a avut 
o puternică revenire. învingător
— Mirkovlci.

Cat. cocos. Nicolae Giju — 
Ibrahimovici. Gtju a preferat de
fensiva activă, surprinzîndu-și ad
versarul cu lovituri de la dis

FOTBAL
PE GLOB

ITALIA : Cagliari Tnvinsâ 
pe teren propriu !

Cea mai mare surpriză a ae
rial ui ui campionat a furniza 
t-o Juventus. învingătoare ieri 
cu 1—0. la Cagliari ! Astfel, e- 
chipa din Sardinia pierde al 
doilea meci din campionat și 
:<xoda:ă. cedează primul lo: 
Florentinei, care a cîștigat cu 
3—0 partida cu Laneross: 
Performanța Juventus-ului es. 
te demnă de toată aprecierea 
Echipa din Torino a j ucat ex 
ceieat și a meritat victoria 
gratie golului marcat âe Anas 
tasi In m;r_ 52. Milan a scăpat 
ocazia de a trece pe prima 
Joc. dotedirtd din nou :ă tre « 
printr-o acută criză de formâ • 
Milan — Atalanta 0—0 (a; ze
celea meci egal al milanezi'.o: 
!r. acriialul -ampine »r) O par
tidă de mare «tra tie * «TtS 
joc )a Roma Sesre art .va șt 
fcata V*" r"-r-u:l i«

H-H. a prt—t o c-ee .rură 
Roca* — Inaerr.axtrta_e 3—3 ! • 
Berfini a desritts a-oruL Far- 
rt.etti l-a majora: s ai tre. ee 
go; a fost marrat ia o fav®- 
mășeală în proprie poartă de 
Santarini. Alte rezultate : Na
poli — Bologna 1—1. Torino — 
Palermo 3—L Varese — Samp- 
doria 0—0, Pisa — Verona 1—1.

Poziția echipelor fruntaș» i

1. Fiorentlnj n ii n n-12 r
2. Milan n ie ii 1 c- ? »
3. Cagliari 21 11 8 2 21-12 31

Cesar» TRENTINI
ANGLIA : Numeroase surprize

în etapa a 32-a s-au înregis
trat numeroase rezultate neaș
teptate. Surprizele le-au furni
zat echipele victorioase în de
plasare. Chelsea a dispus cu
3—0, la Birmingham, de Wes: 
Bromwich Albion, Wolver
hampton Wanderers a cîșttga: 
la Londra, cu 1—0 meciul cu 
Queens Park Rangers. West 
Ham United a laving, cu ace
lași scor la Nottingham pe Fo
rest și, în fine. Leeds United, 
actualul lider, a terminat vic
torioasă cu 5—1 la Stoke ! Prin 
urmare, o etapă furtunoasă, 
în care cîteva din formațiile 
gazdă au fost făcute k.o. I

Austria, învingătoare

in „Meciul celor 5 națiuni” la schi
NEW YORK. 9 (Agerprcsl. 

„Meciul celor 5 națiuni" la 
schi care s-a desfășurat timp

„CUPA MARTINI * 
LA SPADĂ - 

LUI ALAIN VARILLE
LONDRA., 9 (Agerpreș). — 

Spadasinul francez Alaln Va
riile a cîștigat turneul interna
țional de la Londra dotat cu 
„Cupa Martini". în finală, el 
l-a învins cu scorul de 9—7 pe 
compatriotul său Frederic 
Reant.

gheață ale Finlandei și URSS 
s-au întîlnit la Helsinki în cel 
de-al doilea meci de verifi
care: 2—2 (0—2, 2—0, 0—0). 
în primul meci, hocheiștii so
vietici cîstigaseră cu 7—1.■

După prima zi a întilnirii 
de patinaj viteză de la Stro- 
esmund, echipa Suediei con
duce cu 66,5 — 43,5 puncte în 
meciul cu selecționata URSS. 
în proba de 500 m, suedezul 
Boerjes a realizat timpul de
39.5 (nou record suedez).■

în semifinalele probei de 
dublu în turneul de tenis de 
la Caracas, au fost înregistra
te următoarele rezultate: 

tanță. Stimulat de tactica adop
tată de GUu, Ibrahimovici se des- 
lănțuie, Insă boxerul nostru ri
postează prompt, din mișcare. Ul
tima repriză a consfințit supe
rioritatea lui Gîju, dar spre sur
prinderea generală decizia a apar
ținut puglnstulul iugoslav. La e- 
galltata pe buletinul său, arbitrul 
Batista l-a preferat Insă pe Ibra
himovici.

Cat. pană. Constantin Stand — 
InVan PalkovlcL Med string șl la 
propriu șl la figurat. S-a abuzai 
d* lovituri do aproape, fapt care 
a determinat numeroase cllnduri. 
învingător, Palkovld.

Cat. semtașoară. Mlhal Goanță- 
Vttln. Boxerul iugoslav, un ade
vărat Idol al spectatorilor, l-a 
obligat pa Goanță să recepționeze 
In primele minute cîteva lovituri 
dure. Apoi, reprezentantul nostru 
a contrat șl a terminat meciul 
mal proaspăt, obținînd decizia cu 
2—1.

Cat. ușoară. Antonlu Vaslle — 
Iovan Dzakula. Antoniu a reali
zat o partidă remarcabilă. Timp 
de 9 minute el șl-a constrlns 
adversarul la o apărare dispera
tă. Victoria a aparținut lui An- 
toniu, cu 3—0.

Cat. semimijlocie. Svetomir 
Belici — Victor Silbermann. 
Schimburi puternice, dar meciul 
n-a fost de o valoare prea ridi
cată. Poate pentru faptul că Be
lici s-a arătat mai hotărît, vic
toria l-a fost acordată cu 2—1.

Cat. mijlocie ușoară. Ivankovicl 
— Ion Gyorfi. Boxerul nostru

Pere— * taeepag zetwwl R. D. Germane,
fi frigul b — rpectaculozitatea partidelor.

A» fotografie, o fosă im meeâtl Dynamo Dresda — F. C. 
rorv-drtș Berlin

Derbyti dinire Manchester 
Gty și Manchester United s-a 
fcscrtelat su victoria la limită a 
prtmtlor cu 1—0. Alte rezuka-

• jt sferturile de finală ale 
Cupei Atg..ei : Mansfirfd 
Tbwn — Leitesier City 0—1.

R. F. o GERMANIEI : Gazdele 
n-ou pierdiz! nici un joc

în etapa de sîmbătă. Ale- 
mar a Aachen, cu Ion eseu în 
formație. a jucat Ia Stuttgart 
cu formația locaiă. una din 
fr.jr.mșeje clasamentului și a 
reușit să conducă cu 1—0 pină 
in mix ~4. car a cedat, pînă la 

ce trei zile la Vail (Colorado) 
a .cat sfîrșit cu victoria echi
pe: Austriei cu 297 puncte, 
urmată de cele ale Franței — 
21? p. S.U.A. — 147 p, Elveția 
— 116 p și Eanadei — 41 p.

Proba masculină de slalom 
uriaș a revenit austriecei 
Gertrude Gabl cu 1:08,16 ur
mată de Michele Jacot (Fran
ța) — 1:08.22 și Marilyn Co
chran (S.UA) — 1:08, 29. La 
masculix pe primul loc s-a 
clasat austriacul R. Tritscher 
ou 3:08.47. K. Schranz (Aus
tria) a ocupat locul doi cu 
3:08.56. urmat de H. Messner 
(Austria) — 3:08,61.

Orantes (Spania), Mc Manus 
(SUA), — Koch, Mandarino 
(Brazilia) 2—6. 7—5, 6—4 ; Ko- 
des, Kukal (Cehoslovacia) — 
Bowrey, Ruffels (Australia) 
6—2, 6—2.■

Competiția ciclistă interna
țională „Turul Levantului" a 
fost cîștigată de belgianul Eddy 
Merckx.■

în prima zi a turneului in
ternațional de hochei pe iarbă 
care are loc la Lahoe (Pakis
tan), echipa Australiei a în
vins cu scorul de 3—0 echipa 
R. D. Germane, iar Pakistan 
a întrecut cu 8—0 selecționata 
Malaeziei. 

șl-a temperat adversarul cu ero- 
șee la față. în ultima repriză, in 
vădită inferioritate, Ivankovicl 
împingea șl lovea, lovea șl ți
nea. A cîștigat Gyorfi, cu 2—1.

Cat. mijlocie. L Olteanu — 
Parlov. Boxerul iugoslav ests 
considerat de localnici ca un 
mare specialist al victoriilor prin 
K.O. De altfel, ceea ce * șl ur
mărit Parlov in meciul cu Ol- 
teanu. In repriza a doua, la un 
schimb, Olteanu a căzut șl a 
fost numărat, dar a terminat 
destul de bina. Parlov a cîștigat 
cu 2—1.

Cat. semigrea. L Monea — Io- 
slp MerkovIcL Meciul a durat 
mal puțin da un minut și jumă
tate, pentru că Monea a țintit da 
două ori consecutiv bărbia ad
versarului, iar antrenorul Iugo
slav, sesiztnd situația dificilă a 
elevului său, a aruncat prosopul, 
cerlnd abandonul Iul Merkovlci. 
Deci, scorul a ajuns 10—10.

Cat. grea. Ion Alexe — Radi» 
Nedelkovlcl. Puglllstul iugoslav 
etntărește 120 kg. El a urmărit 
tot timpul lovitura decisivă. 
Alexe a fost foarte mobil, dar a 
greșit pentru că a urmărit numai 
lovitura la cap. In ultima repri
ză boxerul nostru a plasat pu
ternice directe, iar Nedelkovicj a 
ținut. Spre surprinderea genera
lă, sportivul iugoslav a primit 
decizia de învingător.

Romeo VILARĂ

•urmă cu 3—1. Au marcat în 
ordir.e Kapellman, respectiv 
i-ress. Haug (2). F.C, Koln a 
j'-.-ca: greu cu Hertha B.S.C. 
1—' prin golul marcat de 

Bisktip in min. 72. Liderul cla
samentului. Bayern Miinchen, 
a ir.', ins cu 2—1 într-o partidă- 
cerby pe Eintracht Braunsch
weig prin golurile înscrise de 
Brenninger, Ohlhauser, respec
tiv Dor:el. Celelalte partide: 
F.C Niirnberg — Schalke 04
1— 1. Kickers Offenbach — 
Hamburger SV 1—1, Werder 
Bremen — MSV Duisburg
2— 1, Borussia Monchenglad- 
ba r. — Miinchen 1860 3—0,. 
Borussia Dortmund — Ein
tracht Frankfurt 1—0.

în clasament după 25 de e- 
tape conduce Bayern Muncheh 
cu 34 p. urmată de V.f.fe. 
Stuttgart 31 p, Miinchen 1860 
31 p. etc.

★
• în preliminariile turneu

lui U.E.F.A : Franța — Olan
da 3—1 (în tur, 2—0).

46 DE ȚĂRI LA CM. 
DE TENIS DE MASĂ

La cea de a 30-a ediție a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă, programate la 
Miinchen între 17 și 27 aprilie, 
s-au înscris pînă acum 46 de 
țări. Lista înscrierilor a rămas 
încă deschisă și se pare că nu
mărul țărilor participante va 
fi și mai mare. Din Europa 
și-au anunțat participarea 28 de 
țări, iar din alte continente 
vor fi prezente printre altele 
Argentina, Australia, Ghana,. 
Canada, India, Japonia, Kenya, 
R.P.D. Coreeană, Coreea de 
Sud, S.U.A., Uruguay, Pakis
tan, Indonezia.

Schiorii noștri 
clasați slab 

la Jasna
BRATISLAVA, 9 (Agerpreș). 

— Concursul internațional de 
schi de la Jasna (Cehoslova
cia) a continuat cu proba mas
culină de slalom uriaș. Victo
rios a terminat cehoslovacul 
Petrik în 1:32,71. Crețoi (Ro
mânia) s-a clasat pe locul 17 
în 1:38,96. Proba feminină a re
venit sportivei iugoslave Zurai, 
cronometrată în 1:42,91. TornSri 
(România) a ocupat locul 13 cu 
1:52,29.

S.UA
S.UA
S.UA

