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România la Consfătuirea Comitetului

Politic Consultativ al statelor participante

Gimnastele noastre frun
tașe (vedete și aspirante 
la consacrarea internațio
nală) s-au prezentat ieri 
dimineață, în sala de la 
complexul „23 August-, la 
prima vedere din acest an 
cu publicul bucureștean, 
cu arbitrele, cu cei dor
nici și nerăbdători să 
sublinieze sau să le 
de progresele, pașii 
înalta măiestrie.

La prima vedere.

le 
aplai- 

spre

la Tratatul de la Varșovia
J

Duminică după-amiază a 
plecat la Budapesta delegația 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicoîae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care va participa la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru 
cutiv, al 
nent al 
ședințele
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
general-colonel Ion loniță, 
ministrul forțelor armate.
\La plecare, pe aeroportul 

Buneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chhu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, de 
membri și membri supleant!

al Comitetului Exe- 
Prezidiului Perma- 

C.C. al P.C.R., pre- 
Consiliului de Mi-

!n ceea ce privește preocu
parea gimnastelor din lotul 
național pentru Îmbunătă
țirea șt tegreuierea consi
derabilă

f I
i NEFERICIT I 

Ii EXPERIMENTa exercip^or lor 
liber alese, di șl saltul 
evident pe eare S-au îâctit 
ir.aestrele -zr.-ere tuneie 
chiar foarte tinere) pentru 
maturizarea lor spirttva. 

Dar. chiar $i ia prima 
vedere, eon cursul-antrena
ment de dunnnlcâ tm.- 
neațâ a dat specialiș-ulor șt 
numeroase semne de Be&- 
niște. pentru eâ a fost evi
dent câ multe lucruri ra 
sint In rețuli. Se pease 
accepta d e petm-ul coa 
curs al anulci. «Iar nu 
poate accepta 
•ele care pese 
vor reprezdbt 
eamptoaartil e

i
i

i
iV

aloarea unui sport este deter
minată, în general, de lărgi
rea bazei sale de masă, de 
rigorile criteriilor de selecție 
și, în final, de calitatea instrui
rii. LJqcă acești factori sînt 

b ne conjugați, atunci disciplinei res
pective i se asigură o dezvoltare nor- 
maiă, temeinică, de durată. în aseme- 
~ea condiții, sînt posibile și perrorman- 
•eie O cită cale ar fi — de nerecoman- 
dat însă, deși ea este folosită încă de 
.nele federații — cea de forțare a re- 
zultctelor, a muncii proteguite de gea- 
~ur e serei. In acest caz, însă, baza de 
•nașă se îngustează, iar sportivii-vîrfuri 
cpcr tot mai rar. Dar dacă geamurile 
serei se sparg, ce se întimplă ? Totul 
începe să se ofilească.

Pentru a preveni un asemenea feno
men, recerația de tenis de masă a re
curs la unele măsuri. Au fost organiza
te, bunăoară, o serie de centre de co- 
P. ■ ?r?ducția lor ni se înfățișează acum. 
Șint cîteva elemente care promit. Fiind 
însă vorba de copii și juniori, în mod 
firesc, rezultatele mari nu pot veni peste 
noapte. Dar nerăbdarea e mare și, în 
consecință, începe goana după perfor
mante cu orice preț. Pe această orbită 
se înscrie — credem — și hotărîrea fo
rului amintit privind centralizarea în 
orașele mari a jucătorilor tineri de 
perspectivă din localitățile cu posibili
tăți mai mici. Nu conlestăm bunele in
tenții care au generat această decizie. 
Modul ei de aplicare, dovedește, însă, 
lipsă de tact, sfingăcie pedcgogică, de
zinteres față de scarta unor copii, ri
sipă de bani, înseamnă, de fapt, un 
deserviciu pentru tenisul de masă.

v.eie petrecute cu Cornel Popovici 
(Constructorul Hunedoara) și Cornel Ga- 
vris (Metalurgistul Cugir) sînt elocvente 
și pline de învățăminte amare. Primul 
(13 ani), adus cu surle și fanfare în 
București, s-a reîntors după un an Ia 
Hunedoara fără ca să fi înregistrat 
vreun progres. Cel de al doilea (aproa
pe 16 oni) — printre cei mai buni ju
niori din țară — crescut Ia Cugir de 
antrenorul N. Dornic, se află acum la 
Cluj, prin „grija" secretarului general 
al F.R.T.M, Sever Dăneț, dar fără acor
dul asociației Metalurgistul. Gavriș ur
mează școala și se antrenează, dar nu 
se prezintă la concursuri. De ce ? Pen
tru că are note proasle (4 la fizică, 
chimie, rusă și engleză, așa cum se 
arată în adresa nr. 147 din 13 februa
rie a Lie. 1 Ady-Șincai). Prin urmare, o 
echipă văduvită de un sportiv de bază, 
munca unei asociații și a antrenorului 
compromisă, un copil dislocat de fa
milie, locuind la o gazdă într-un oraș 
depărtat, sub supravegherea unui frate 
(student în anul II) care, oricît s-ar 
strădui, datorită vîrstei și preocupărilor, 
nu poate ține log nici de tată, nici de 
mamă. Președintele clubului ciujean 
(unde a fost îndreptat Gavriș) S. Kezdi, 
■precizează că nimeni de la C.S.M. nu 
a intervenit pentru aducerea lui Gavriș 

. la Cluj. Totuși, același activist a uitat, 
se pare, că și-a pus de trei ori pecetea 
și semnătura pe petiția de transfer a 
Sportivului (8 I), pe adresa însoțitoare 

, (nr. 25 din TI I), ca și pe cererea de 
I dezlegare trimisă la Cugir (nr. 24 din 
I 111). Curat simț de răspundere I Ca să 

nu mai vorbim si de faptul că F.R.T.M. 
continuă să chelluioscă sume de bani 

' cu întreținerea lui Gavriș la Cluj. 
, Desigur, băiatul, care n-are nici o 

vină, trebuie ajutat și cea mai bună 
rezolvare ar fi reîntoarcerea lui acasă.

O acțiune astfel concepută era sor
ită de la început eșecului, nu putea să 

' aibă un alt final. Poate că acost expe- 
I riment nefericit va constitui o învățătură 

și pentru aiti amatori de asemenea pro
cedee. Un secretar de federație are rne- 

’ nireo de a conduce, de a coordona, de 
I a impune soluții principiale și nu de a 

se transforma în agent de tranzacții. 
I Gri|a față de om, preocuparea pentru 
I educarea tineretului trebuie să se ma

nifeste efectiv și nu să rămînă doar o 
I frază frumoasă, «bună de înscris în dă- 
| rile de seamă sau de rostit în ședințe.
j Constantin COMARNISCH1 |

iia 
un concurs, pentru că 
luția gimnastelor a 
urmărită de arbitre. 
de fapt, n-x fost con 
pentru că nu s-au 
note, iar sportivele 
evoluat Ia libera lor 
rtnță (prea liberă, poi 
fie cu exerciții intej 
f.e cu cfteva «linu*. 
doar, pur ș: simplu, 
unele elemente disps 
Uncie coneurente aa ero- 
l^ax la toate aparatele.

da: 
au 

do

i i
i
iIal Comitetului Executiv, «e- 

cretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrala ți organizații 
obștești, generali ți ofițeri au- 
periori.

Erau prezenți Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, ți 
membri al ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr 
de cetățeni ai Capitalei au sa
lutat cu căldură pe memorii 
delegației române. Un grup 
de pionieri au oferit flori.

Să

□St

capa: I
I

I

I
I
I

Coborîrea - piatra de încercare
a campionatelor universitare

★
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Așa s-a înscris golul victoriei: \eagu a futa? ia •

niex la
ai

rit 
chete de fiara

In aceeași zi. delegația Re
publicii Socialiste România, 
condus! de tovarășul Nicalao 
Ceaușescu. a sosit la 
pesta.

La aeroportul Ferinec?- 
voaxat eu

TKJ-t

î-o&î af :-a-â să se prezinte 
r -mA. 14 băieți și 13 fete ceea 
ce. ocictnry este prea puțin 
pectru o finală națională.

Zăpada grea de primăvară, 
m-nită ce căldură ți ceața 
*1 pnm> porțiune a traseu- 
lui au impresionat în mod 
vădit pe concurenți, afectînd 
d-spaziția lor de luptă pentru 
rezultate. La fete numai 4 
concurente au reușit să de
pășească ce!e două puncte 

ale traseului — 
hapurile de pe Catepu și 
schimbarea de pantă de la 
ucul Sulinarului. Celelalte 
au abandonat, plătind un tri
but greu pentru o emotivitate

Mihai BIRA

(Continuare tn pag. a 2-a)
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ANEMARIE VITALIOȘ-7,5 LA 50 mg I
5 !

I
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

IERI, LA FOTBAL, A FOST ETAPA ARADULUI!
/

REZULTATE TEHNICE
a

• Doar U.T.A a luat un punct pe teren strain 
® Se urnește... Vagonul • Politehnica lași a revenit 
pe poziția a 3-a ® Dinamo București s-a indepărtat 

de lider ® Crișul curge acum mai repede...

PLOAIA
Acolo, jos, lingă poartă, ploa

ia se aude lovind barele albe. 
Moldovan, portarul lui „U“, tși 
freacă mîinile în fața unei sobe 
invizibile. Fotoreporterii își as
cund aparatele în sîn. Pe salte
lele lor pneumatice, apa se în- 
fioară la orice rafală. Năsturescu 
încearcă să treacă de Cîmpeanu, 
dar cade. Tricoul lui lucește din 
pricina noroiului. Anca împinge 
atacul Clujului. Ii e tare frig. 
Și-a vîrit palmele în mînecile 
tricoului, pleoștite de ploaie. 
Mazurachis se zbate ca peștele 
pe uscat. Solomon îi Știe jocul 
și-i fură mingea grea cu vîrful 
bocancului.

Plouă. Plouă mereu. Cu stro
pi din ce în ce mai reoi. Cîțiva 
fulgi încearcă să zboare, dar cor- 
tinde de apă cad nemiloase. In 
mijlocul terenului, noroiul se li
pește de tălpile lui Lică.

Apoi Neagu deschide scorul. 
„U“ se învrăjbește. Cîrjan trage 
din țigara udă. Se gîndește. Ui- 
făleanu e gripat, la hotel. Oprea 
e acasă, cu genunchiul umflat. 
Neșu și-a rupt ligamentele la 
Sibiu.

Plouă. Spectatorii tremură. Se 
aduni lingă pavăza tabelei de 
marcaj. Mormane de zăpadă 
tronează încă, pe alocuri, în tri
bunele pustii. Clujenii atacă. 
Anca șterge bara udă. Apoi 
cade, cu glezna strivită. Jocul 
continuă. Angelescu e vînăt, ca 
un sfînt pictat pe sticlă. Anca 
înconjoară terenul, sprijinit în 
subsuori, cu piciorul înțepenit 
de durere. Nîai urmă de targă. 
Doctorul clujenilor îl ia în brațe, 
ca pe front. Din tricoul lui 
Anca, aburii ies ca dintr-o crupă 
de cal obosit. .

Jocul se sfîfșește. La mega
fon, Tereza Kesovia cîntă 
„Ploaia“.

Apare Steaua. Apare Petrolul. 
Plouă peste rănile negre ale te- 
renului. Petrolul se năpustește 
de la primul fluier. Atacă în va
luri. Cinci minute. Zece minute^ 
N:i poți crede, că această echipă 
a pierdut , acasă, acum o săptă- 
mînă. Grozea își greblează triun- 
gh:ul cu crampoanele.

D’ mitriu deschide scorul. Pe- 
titilnl nu. vrea sa creadă. Dumi- 
tru Nicolae și Bujor Hălmăgea-

nu luptă din răsputeri. Pe frun
tea lui Bujor, părul se prelinge 
ca niște cercei de țigancă. Opri- 
șan încearcă să treacă prin zid. 
Caută culoarul. Dincuță găsește, 
in sfîrșit unul liber. Șut '. Go 
Nu !!! Mingea înnegrește rădă
cina barei. Oprișan țișnește. Dar 
nu e gol. Suciu își ascunde fața 
în palme, mulțumind cerului în
tunecat. Oprișan izbește cu frun
tea noroiul din careul mic. 
Plouă. Grupuri zgribulite se 
adună sub cîte un fulgarin de 
celofan. Acolo jos. 20 de jucători 
aleargă ca fantomele. Petrolul se 
aruncă din nou înainte. Apoi 
Voinea marchează din ofsaid. 
Plouă. Jucătorii «înt sleiți. Și 
totuși, Grozea reușește un gol 
frumos, ca primăvara. Dar e 
prea tirziu...

Rapid—„U- CToJ I-
VijmuI-Dul Boc. 3- 
.V* Craiar»—Jml J-
S tea ua—Petrolul S-
Poli. Uși—F.C. Arje» 3- 
Crlțul—C-T-X. 1-
Dinamo Be.—Procresu: 2- 
A.S.V. T». M.—Farul 1—

ETAPA VIITOARE
Crișul—.V* Craiova 
U.T.A,—Steaua
A.S.A. Tg. Mureș—Rapid 
Progresul—V ag on ui
Jiul—Dinamo Badu
Dlnamo Buc.—F.C. Argeș
Petrolul—Farul
»U" Cluj—Politehnica Iași

ECHIPA

MIHĂILESCU

TOMEȘ

RAPID —

loan CHIRILA

,U“ CLUJ 1—0 (1—0)

„23 August"; teren 
bun ; timp urît, cu

Stadion 
destul de ----- -- ------ .
ploaie șl vint; spectatori: circa 
8 000. A Înscris Neagu (min. 
30).

RAPID : Răducanu 8 — Lu- 
pescu 7, Motroc 7, Dan 8, 
Greavu 7, Angelescu 7, Dumi
tru 9, Năsturescu 7, Neagu 8, 
Mazurachls 6, Codreanu 8.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan 7 — Crețu 7, Pexa 
8, Solomon 8, Cîmpeanu 8, 
Anca 8, (din min. 84: Ionescu) 
Codrea 6, Lică 5 (din min. 46 
Barbu), Mustețea 6. Bungău 7, 
Șoptereanu 6.

A arbitrat Emil Vlalculescu 
ajutat la linie (nu 

întotdeauna cu suficientă a- 
tenție la situațiile de ofsaid) 
de Mihai Moraru și Mlhai Ma- 
rinciu — toți din Ploiești.

Trofeul Petschovski (pen
tru public) : 9.

Dacă ar fi după mine, aș in
stitui și pentru public distinc
ția „merite sportive** și aș a-
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BARBU

ȘTEFĂNESCU
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17
17
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u
9
9
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DUMITRU
OBLEMENCO

corda-o, fără o clipă de ezita
re, celor 7—8 000 de spectatori 
care, pe vremea câinească de 
ieri — vînt tăios și ploaie rece, 
pătrunzătoare — au venit la 
stadion pentru a urmări cu
plajul bucureștean. Mirajul 
fotbalului s-a dovedit, încă 
o dată, unic. Pe altarul cărui 
alt sport s-ar fi adus astfel de 
jertfe ?

Puși în mișcare de resortu
rile intime ale ambiției sau 
pur și simplu împinși de frig 
jucătorii de la Rapid și Uni
versitatea Cluj au oferit publi
cului un meci animat, plăcut. 
făcîndu-1 să suporte mai ■ ușoi 
vitregia timpului. Pe un teren 
neașteptat de bun, cele două 
echipe au construit frumoase 
acțiuni de atac, practicând, 
îh general, un joc „aerisit", cu 
manevre largi-, pe .tot terenul, 
eu rapide schimbări de direc
ție. Bucureștenii au atacat mai 
mult în prima parte a meciu-
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9 1
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23—14
31—a
13-13 
33—13
13—10 
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3»—23
23— 25
13—22 
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15—13
a—27
17—18
17—22
13—M
24— 44
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în ziua a doua a con- 
xrsului republican al clu- 
îrilor universitare, cele 
ai bune rezultate au a- 

panir.ut alergătorilor din 
pro jele de garduri. In 
cursa feminină de 50 m. 
pentatlon:sta Anemarie Vi- 
ta.:oș a fost cronometrată 
cu timpul de 7.5 s; astfel, 
ea a egalat recordul repu- 
blican de sală, deținut de 
Valeria Bufanu și Elena 
Mirza. La băieți, pe ace
eași distanță. Dan Hidio- 
șar.u a cucerit victoria cu 
o performanță (6.8 s) si
tuată la numai o zecime 
de recordul țării. De re
marcat și cursa clujeanu- 
!ui Ștefan Szatmari, clasat 
al doilea in același timp 
cu Hidioșanu.

Punctul de atracție al 
îr.-.recerilor l-a constituit 
săritura în lungime, în 
care s-a dat o luptă echili
brată 
patru 
șirați 
motiv 
mărirea cu interes a aces
tei probe : în afară de 
concurs participa și Vasile 
Sărucan (C.S.M. Cluj), cla
sat al patrulea la Jocurile 
europene de la Belgrad. 
Sărucan și-a reconfirmat

posibilități 
mari cu 

încercări 
i-au fost

de 7,90 și una

mult 
obișnuitele 

depășite 
măsurate 

|d»

forma bună în care se 
află, sărind 7,65 m, dar a 
probat 
mai 
sale 
(ieri 
una
7,94 m !).

Rezultate din probele de 
duminică : 50 mg fete •
Anemarie Vitalioș (C.A.U.) 
7,5 — rec. republican ega
lat, Sanda Tănase (Univ. 
Cluj) 7,9, Edith Schall 
(C.A.U.) 8,0; 50 mg băieți: 
Dan Hidioșanu (C.A.U.) 
6.8, Ștefan Szatmari (Univ. 
Cluj) 6,8, Horia Cernescu 
(C.A.U.) 6,9, Florian Dră- 
guleț (C.A.U.) 7,2, Miron 
David (Pol. Brașov) 7,3, 
Andrei Schleper (Pol. Ti
mișoara) 
băieți : 
(C.A.U.) 
Piculski
13,01; înălțime fete : Doina 
Munteanu (C.A.U.) 1,57,
Cornelia Toma (Ped. Ora
dea) 1,50; lungime băieți : 
Marian Georgescu (C.A.U.) 
7,20, Pavel Ciupercă (Ped. 
Bacău) 6.86, Mircea Curti- 
CiU (Ped. Oradea) 6,84, 
Dan Hurduc (C.A.U.) 6,83. 
Eugen Pereteatcu (Ped. 
Bacău) 6,81. (A.I.).

DELEANU

PETRESCU

lui. lăsînd impresia că vor cîș- 
:iga fără prea multe emoții în- 
rilnirea. mal ales după golul 
liniștitor înscris de Neaga. A 
fost o falsă impresie (pe teren 
și în tribune). Clujenii, deși 
au încercat în primul rînd să 
facă față jocului printr-o apă
rare fermă, bine organizată, 
au insistat și în atac, după 
pauză, fiind, 
punctul de a 
care n-ar fi 
ținînd seama 
întregii partide Am 
spune, chiar, că acțiunile oas
peților au fost mai clare, au 
avut mai multă consistență. în 
ciuda faptului că linia de îna
intare nu a putut avea, din 
cauza unor indisponibilități 
cea mai bună formulă a ei.

începutul partidei se consu

de altfel, pe 
obține egalarea. 
fost nemeritată, 
de desfășurarea 

putea

Jack BERARIU

(Gonttii’iare in pac. a 2 a)
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pentru locul secund, 
concurenți fiind în- 
pe numai 5 cm. Un 
în plus pentru ur-

7,3;
Ion
13,98, 

(Pol.

greutate 
Ciocănescu 

Gerhardt 
Timișoara)
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IERARHIILE
DUPĂ PRIMĂ fTĂPĂ

Ă CĂMPIOĂĂTtLOR
DE LUPTE PE ECHIPE

Ieri au fost inaugurate 
întrecerile campionatelor di
viziei A de lupte greco-roma- 
ne și libere pe echipe. Iată cî
teva însemnări de la prima 
etapă.

STEAUA S-A IMPUS 
IN TRIUNGHIULARELE 

DIN CAPITALA

in sala clubului Steaua s-au 
disputat două triunghiulare : 
Metalul București — Steagul 
roșu Brașov — Steaua (greco- 
romane) și Olimpia Satu 
Mare _ Progresul București 
— Steaua (libere). Formațiile 
din cal. Plevnei au obținut 
victorii pe toată linia.

GRECO-ROMANE : STEA
UA — METALUL BUCU
REȘTI 23—9. Privind scorul, 
s-ar părea că am putea fi scu
tiți de comentarii: victorie 
categorică a sportivilor mili
tari. Și, totuși, sînt necesare 
cîteva observații. înainte de 
toate, faptul că antrenorii ste- 
liștilor, Vascul Popovici și 
Gheorghe Șuteu, au privit 
cu toată responsabilitatea a- 
ceastă confruntare, introdu- 
cîndu-1 pentru siguranță în 
formație și pe campionul 
mondial Simion Popescu, abia 
întors de la Mar del Plata. 
Apoi, scorul categoric nu re

AU RĂMAS NECLINTITE

E. Hupcă (Metalul) depune eforturi disperate pentru a desface 
priza lui S. Popescu (Steaua) Foto : T. Maearschi

flectă. de fapt, și o superio
ritate categorică. Dimpotrivă !, 
Cu excepția lui Șt. , Ștefan 
(cat. 52 kg) și a lui I. Gabor 
(cat. 82 kg), care au încheiat 
înainte de limită partidele 
lor, ceilalți reprezentanți ai 
Stelei au trebuit să se stră-

duiască din răsputeri pentru 
a se detașa cu un punct sau 
două. Gh. Mezinca (cat. 100 
kg) și N. P^vel (cat. 4-100 kg)

Ccsfin CHIRIAC

(Continuare in pay- a 2 a)
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DUMINICA „PLINAO PRIMA
DIVIZIA

Ieri dimineață, desigur sub 
semnul urmărilor vremii, s-au 
reluat principalele competiții 
interne — divizia A, divizia B 
și campionatul formațiilor de 
juniori. De prisos să mai a- 
mintim că noroiul și surprin
zătorul frig și-au pus ampren
tele asupra jocului. în schimb, 
îmbucurător este faptul câ 
munca, se pare intensă și bine 
dirijată, din timpul a ceea ce 
altădată numeam „sezonul 
mort“ a dat roade, influențînd 
pozitiv evoluția echipelor. 
Este încă un semn bun și ne 
punem mari nădejdi în desfă
șurarea întrecerilor interna
ționale în care este angajat 
rugbyul românesc în 1969.

Ca de obicei, Capitala și-a 
adjudecat „partea leului', sta
dionul Constructorul constitu
ind teatrul de desfășurare a 
principalelor meciuri ale zilei. 
Note foarte bune li se cuvin 
atît celor două divizionare A 
— Dinamo și Universitatea Ti
mișoara, cu multe mențiuni 
suplimentare gazdelor — cît și 
echipelor de juniori, din rîn- 
dul cărora se desprind, autori
tar, la fiecare etapă, cele trei 
fruntașe ale clasamentului — 
Grivifa Roșie (antrenor Th. 
Rădulescu), CI. Sp. Școlar (an-

trenor C. Munteanu) și Șc. sp. 
nr. 2 (antrenoare prof. Maria
na Lucescu).

Iată acum cîteva relatări 
privind duminica rugbystirâ.

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 15—0 (3—0). După 40 de 
minute în care dinamoviști: 
au avut de luptat atît împotri- 
va vîntului, cît și împotriva 
unei echipe tinere, dar valoroa
se, a urmat un adevărat reci
tai (ale cărui principale „vi
ori" au fost Nica, Țuțuianu și 
Dragomirescu), soldat In final 
cu o diferență de scor eloc
ventă. Au înscris Nica (în
cercare. lovitură de pedeapsă 
și drop-goal), Cor avu (încer
care) și Dragomirescu (încer
care). Bun arbitrajul lui FI- 
Tudor ache. (19. Vizitiu-coresp )

Alte rezultate înregistrare 
pe terenul Constructorul: O- 
limpia — Construcții (divizia 
B) 3—6 ; Ci. Sp. Școlar — Glo
ria (juniori) 9—8 (se pare că 
formația Gloria va pierde cu 
3—0 la masa verde, întrucît 
Jucătorii nu au avut vizele a- 
nuale; duminica trecută mai 
pierduseră prin forfait, pentru 
că nu li se pusese la dispoziție 
teren !): Grivița Hoție — Șc. 
sp. nr. 2 (juniori) 5—3 (0—3);

un meci palpitant, de excelent 
nivel tehnic, pentru care am
bele echipe și ambii antrenori 
merită felicitări.

ȘTIINȚA PETROȘENI — 
GLORIA BUCUREȘTI 6—0 
(3—0). Disputată la Deva, în
tâlnirea a fost de bună fao- 
tură tehnică, linia de treisfer- 
turi de la Știința manifestind 
multă poftă de joc. A înscris 
Truță (2 încercări). Bun arbi
trajul lui Șt. Cristea-București 
(Em. Neagoe și I. Simion, co
respondez;;).

RULMENTUL BÎRLAD — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 8—3 (3—3). Pe un te
ren foarte „greu*, gazdele 
și-au concretizat superiorita
tea după pauză. Paietele au 
fost înscrise de M a nașe (în
cercare). Rășcanu (încercare) 
și Țopa (transformare) pentru 
Rulmentul, respectiv de An- 
timoianu (lovitură de pedeap-

pentru bucureșteni. A ar
bitrat bine dr. Gabriel Efti- 
mescu-București (Eliade Sclo- 
morxoresp. princ.).

AGRONOMIA CLUJ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
3—3 (3—0). Au marcat: Ba- 
lint (pentru gazde) și Ceaușu 
(pentru oaspeți) cîte o lovitu
ră de pedeapsă. Foarte bun 
arbitrajul lui Th. Witting 
(Buc). (P. Radvani — coresp.).

★

Meciurile de divizia A Gri- 
vița Roșie — Farul Constanța 
și Politehnica lăți — Steaua 
București au fost aminate, pri
mul pentru data de 19 martie, 
al doilea pentru o datâ ce va 
fi stabilitâ ulterior.

SERIA I: La Constanta

STEAUA ÎNVINSĂ LA GALAȚI,
PENICILINA BUCUREȘTI

Etapa de ieri a campiona
telor de volei a programat 
cîteva partide echilibrate, din 
tre care două s-au ridicat 
deasupra tuturor : Dinamo — 
Penicilina (feminin) și Poli 
tehnica Galati — Steaua (mas
culin).

CĂDERE FIZICA
Șl... ILUZII PIERDUTE

Derbyul feminin, consumat 
la București între Dinamo și 
Penicilina Tași, era sa con
semneze O surpriză de pro
porții... Venită în 7 jucătoare 
(din cauza unor îmbolnăviri) 
echipa ieșeană s-a trezit con 
ducînd cu 2—0 la seturi, după 
un joc în care harnicul sexet 
al antrenorului RoibesCu a 
arătat o superioritate catego
rică în fața dinamovistelor. 
într-adevăr, siguranța în exe
cuții, apărarea ermetică la 
blocaj și în linia a doua, efica
citatea în atac le-au adus o vic
torie meritată în aceste seturi. 
Este drept că Dinamo a acțio
nat — în acest timp — de
zordonat. cu greșeli elemen
tare comise pînă și de jucă
toarele din lot. Se bănuia, 
prin prisma evoluției de pînă 
atunci, că și setul următor va 
reveni ieșencelor, însă dina- 
movistele, care începuseră 
să-și găsească întrucîtva ca
dența. s-au detașat, după un 
început echilibrat, cîștigînd 
la 12. Oboseala a început să 
se facă simțită din ce în 
mai pregnant în tabăra os
pețelor, care nu beneficiau de- 
cît de o jucătoare de schimb. 
Cu pierderea setului III, fru
moasele iluzii ieșene au pă
lit. oboseala lor devenea din 
ce în ce mai evidentă. Meciul 
— care a avut două perioade 
contradictorii la ambele echi
pe (în prima parte ieșenceie 
au jucat bme, iar - Dinamo 
slab, în a doua... invers) — 
a luat sfârșit cu victoria bucu- 
rgstencelor, 
—12.
foarte bine V. Ranghel (PIo- 
ie'

traj
Ionescu (ambii din Constanta).

corect : C. Mușat și P.

Em. FÂNTÂNEANU

Celelalte rezultate : Farul — 
Dinamo 0—3 (—14, —9, —10). 
Politehnica Timișoara — Poli
tehnica Cluj 3—0 (8, 9, 6), Ce
luloza — Petrolul 3—0 (8, 11, 
7), Tractorul Brașov — Viito
rul Bacău 3—1 (13, 14, —10, 
12).

IERARHIILE
(Urmare din pag. 1)

cu 5—2 (—14.
12, 10, 5). Au arbitrat

r I. Covaci (București).

A. BREBEANU

OLlalte rezultate Ia femi
nin : C.S.M. Sibiu — Univer
sitatea Cluj 3—1 (14. 15, —12. 
9), Ceahlăul P. Neamț — Fa
rul 1—3 (—13, 8, —14, —7). 
Medicina — Universitatea 
Craiova 3—1 (—1. 13, 13, 10), 
Rapid — Universitatea Timi
șoara 3—0 (5, 6, 5).

Tn cel mai important meci 
masculin al etapei, Politeh
nica Galați a dispus de echi
pa campioană, Steaua, cu 3—2 
(—13, 13, 11, —12, 7), după 
două ore și zece minute de 
joc. în primul set, Steaua 
s-a impus prin atacurile per
cutante ‘ —
Cristiani 
pășit cu 
gălățean.
are. în finalul setului, un a- 
vantaj copios, pe care Udiș- 
teanu l-a redus prin cîteva ac
țiuni reușite, dar nu a putut 
împiedica pierderea Iui. 
mătoarele două seturi au 
echilibrate și au revenit 
denților care au acționat 
hotărîți. In cel de al patru
lea, eforturile solitare ale lui 
Udișteanu n-au fost susținute 
de coechipieri și Steaua a 
egalat : 2—2. însă, în ultimul 
set, studenții s-au mobilizat 
din plin cîștigînd clar. Re
marcați : Udișteanu, Ozum 
(Politehnica), Poroșnicu, Ior
ga, Cristiani (Steaua). Arbi-

ale lui Poroșnicu, 
și Iorga, care au de- 
regularitate blocajul 
Ca urmare. Steaua

Ur- 
fost 
stu- 
mai

au fost descalificați împreună 
cu adversarii lor.

STEAUA — STEAGUL RO
ȘU BRAȘOV 17—11. A doua 
intîlnire a fost mult mai di
ficilă decît s-ar fi așteptat 
gazdele. După 5 
bucureștenii erau conduși cu 
9—3 ! GK Stoiciu (cat. 57 kg) 
a fost învins prin tuș în min. 
2 de linirul I. Mesaro=. iar 
Simion Popescu (cat. 68 kg) a 
incheîat la egalitate cu A. 
Toth. Echilibrul pe tabela de 
marcaj a fost adus de C. Ba
dea (cat. 74 kg) și L Gabor 
(cat. 82 kg) Cînd n area sur
priză a etapei se profila. G. 
Mezinea și N. Pavel au reu
șit să cîștige la A. Duma Și. 
respectiv. L Herman, aducând 
echipei lor punctele victoriei.

METALUL BUCUREȘTI — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
163— HK5. Confruntarea a fost 
așteptată cu un mare interes, 
metalurgiștii urmind să pri
mească replica unei formații 
care ținuse în șah redutabila 
echipă a clubului Steaua. Ei 
au pornit bine prin victoriile 
la puncte realizate de FI. Kă- 
duți (cat. 48 kg) și I. Prisada 
(cat. 52 kg) In continuare 
scorul a alternat, dar in fi
nal plusul de experiență al 
bucureștenilor a hotărft vic
toria.

De notat însă că în această 
intîlnire au fost dictate 4 de
cizii de descalificare — întru- 
totul justificate — pentru pa
sivitate. O menține pentru ar
bitrajele autoritare prestate 
de Al. Ruzsi (București) și M. 
Ș; rule viei (Galati)

LIBERE : STEAUA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 335— 
6,5. în.6 din cele 10 meciuri 
militarii au obținut victorii 
înainte de limită. B. Elias 
(cat. 68 kg), I. Chiriiă (cat. 74 
kg) și G. Vodă (cat. 90 kg) au 
cîștigat prin tuș în primele 
minute. Nu este mai puțin a- 
devărat că Steaua — campi
oană in toate edițiile de pir.A 
acum la acest stil — dispune 
de o garnitură valoroasă 
chiar și în noile condiții cînd 
au fost modificate categoriile 
și mărit numărul acestora.

STEAUA — OLIMPIA 
SATU MARE 273—83. As
pectul întîlnirii n-a diferit cu 
mult de acela al primei întâl
niri. Deosebirea a constat

mecruri.

A CÎȘTIGAT campionatul diviziei b
BRAȘOV 16 (prin telefon). — 

Duminică dimineața s-au încheiat 
în Poiana Brașov întrecerile din 
cadrul actualei ediții a campiona
tului diviziei B la hochei pe 
gheață. In această ultimă zi a 
disputei spectatorii au putut asista 
la meciuri spectaculoase, desfășu
rate în limitele sportivității. De» 
asemenea, cu acest prilej, în der
biul acestui campionat s-a înre
gistrat o surpriză: Avîntul Gheor- 
ghieni a întrecut pe lidera clasa
mentului, Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc.

Iată rezultatele ultimelor patru 
partide : Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc — Metalul Rădăuți 11—2 
(4—1, 4—1, 3—0), Avîntul Gheor- 
ghieni — Metalul Rădăuți 10—4 
(4—1, 1—2, 5—1), Cooperatorul Tg. 
Secuiesc — Metalul Rădăuți 5—0 
(forfait), Avîntul Gheorghienj — 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc 8—7 
(0—2, 4—3, 4—2).

CLASAMENT

5 0 11 63— 97 10 
0 0 16 35—165 C

1. Tîrnava
2. Avîntul
3. Metalul

4. Cooperatorul
16

5. Voința 16

Echipa clasată .
Tîrnava Odorheiul Secuiesc 
trenor Ernest T6rok), va disputa 
un meci de baraj pentru promo
vare cu formația ce va ocupa ul
timul loc în clasamentul diviziei 
A, care se reia cu ultima manșă, 
miercuri, tot pe patinoarul din 
Poiana.

pe_ primul loc,
(an-

C. GRUIA-coresp. principal

Dinamovistul Dragomirescu atacă... Foto : B. Vasile

AU RAMAS h'ECLINTITE
rezultatele cîtorva

1. Vangheliei (cat. 
Nemeti, Al.

doar în 
meciuri: 
48 kg) b.p. I. 
Geantă (cat. 62 kg) egal Gh. 
Stan, G. Vodă p.t. A Naghi.

PROGRESUL BUCUREȘn 
— OLIMPIA SAȚU MARE 
18—18. Meciul a început cu 
o mare surpriză: P. Ioniță 
(Progresul), debtuant în cam
pionatul primei divizii. a reu-

întreagă 
tehnice.

să-I depășească, după o 
suită de procedee 

pe L Nemet:. Bucu
ria celor de la Proeresul avea 
să fie. însă, de scurtă durată 
deoarece, Ia categoria urmă
toare (52 kg) C. Drăgulin, pe 
al cărui succes se conta sută 
la sulă, a pierdut în fata Iui

St. Varodi. După alte 6 întîl- 
niri bucureștenii conduceau 
cu 18—10, avantaj considera
bil, realizat, îndeosebi, de I. 
Tobă (cat. 68 kg), V. Opaină 
(cat 82 kg) și St. Coordonea- 
nu (cat 90 kg). Cu toate a- 
cestea, sătmărenii au refăcut 
handicapul. La semigrea an
trenorul Paul Vatrici (Pro
gresul)- l-a distribuit — gre
șit. cum a recunoscut ulterior 
— pe M. Sdrlteie, și acum O- 
limpia alinia ia această cate
gorie un sportiv valoros, A. 
Balogh — component a! lo
tului naționa. SCînfeie a pier
dut prin tuș. 1 a grea. Progre
sul n-a prezentat concurent 
si rezultatul a devenit egal : 
18—18.

IN ȚARA
REȘFIA (greco-romane). în- 

iilnirile nu s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic, nu mai pu
țin de 10 luptători 
calificați pentru 
Echipa craioveană 
tere a întrecut
București cu 13—11 și pe 
C-S M. Reșița cu 16—4. în cea 
de a treia partidă : C.S.M. — 
Progresul 21—15. (I. Plăvițu, 
coresp.)

LUGOJ (greco-romane). 
Cum era de așteptat, dinamo- 
viștii bucureșteni și-au impus 
net superioritatea atît în fața 
lugojenilor (37—3) cît și a ce
lor de la C.F.R. Timișoara

fiind des- 
pasivitate. 
Elect ropu- 
Progresul

de(32—8). Cei peste 1 500 
spectatori sperau intr-o vic
torie a localnicilor in meciul 
cu timișorenii, dar A.S.M.T. 
a pierdut cu 15—9. (I. Leș, 
coresp.)

TULCEA (greco-romane). 
Amatorii de lupte din loca
litate au avut prilejul să-și 
vadă formația preferată Pes
carul evoluînd în compania u- 
nor garnituri din divizia A 
(tulcenii au promovat anul 
acesta în prima categorie). Și 
nu se poate spune câ n-au 
fost satisfăcuți mai ales că 
în meciul cu Dunărea Galați, 
Pescarul a învins cu 20—16. 
Rapid București a întrecut e- 
chipa gălățeană cu 24—16 și 
pe cea din Tulcea cu 20—16. 
(I. Turșie, coresp.)

CLUJ (libere). Steagul roșu 
Brașov a dominat cu autori
tate reuniunea cîștigînd Ia 
A S.M.T. Lugoj (27—5) și 
C.S.M. Cluj (24—8). Clujenii 
s-au întîlnit într-un meci 
foarte disputat cu lugojenii 
pe care au reușit să-i depă
șească la scor (24—16). S-au 
remarcat cu deosebire Vlădes. 
cu. Cristian, Ambruș (Stea
gul roșu), Szasz, Sandor și 
Bălăneanu (C.S.M.), Rădoi 
(A.S.M.T.). De menționat că 
lugojenii au avut 7 juniori în 
formație. (P. Radvani, coresp.)

BRĂILA (libere). întrece
rile au fest echilibrate, fapt 
reflectat și prin cele două 
rezultate de egalitate : Dina
mo București — Progresul 
Brăila 16—16, Dinamo — Du
nărea Galați 18—18. în cea 
de a treia partidă Dunărea — 
Progresul 23—17. (P. Crista- 
che, coresp.)

TÎRGOVIȘTE (libere),, Cele 
trei echipe care au evoluat la 
Clubul petroliștilor, Rapid 
București, Mureșul Tg. Mureș 
și Metalul din localitate, au 
oferit întreceri interesante și 
de un bun nivel tehnic. Spre 
satisfacția entuziaștilor su
porteri tirgovișteni Metalul a 
cîștigat ambele partide : 27—9 
cu Mureșul și 20,5—19,5 cu 
Rapid. Rapidiștii i-au între
cut pe luptătorii din Tg. Mu
reș cu 28—12. Au plăcut, în
deosebi, evoluțiile fraților 
Constantin și Teodor Pătraș- 
cu (Metalul), V. Albu și Al. 
Chircă (Rapid), L. GyOrgy și 
Gh. Vaida (Mureșul). Arbitra
jele prestate de Gh. Sabadz 
(București) șj C. Stan (Cîm- 
pulung Muscel) au fost ine
gale. (M. Avanu, coresp. 
principal)

COBORÎREA - PIATRA
A CAMPIONATELOR

(Urmare din pag. I)

prea mare și poate nejustifi
cată. La băieți au abandonat 
numai 4 concurenți. Au im
presionat, în mod special, prin 
dezinvoltură tactică și preci
zie Nicolae Stinghe și Ion 
Juncu singurii „coborîtoti" pe 
care i-a consacrat acest con
curs.

Rezultate — Băieți1. N. 
Stinghe (Politehnica ~ 
1:32,8, 2. I. Juncu 
1:33,4, 3. C. Cișmașu 
1:34,1, 4. N. Crețoi 
nica Brașov) 1:35,1, 
Munteanu (Agronomia 
1:36,6, 6. D. Pandrea (I.E.F.S.) 
1:42,7. Lungimea pîrtiei 2000 m, 
500 m diferență de nivel, cea
tă, +3°.

Brașov)
(I.E.F.S.)
(I.E F.S.) 
(Politeh-

5. M. 
BucJ

DE ÎNCERCARE
UNIVERSITARE

Fete : 1. Elena Neagoe
(LE.F.S.) 106, 2. Judith To- 
morv (I.E.F.S.) 107,5, 3. Geor- 
geta Băncilă („U“ Cluj) 108,9. 
4. Daniela Mărgărit (I.E.F.S.) 
115,9. Lungime 1400 m, dife
rență de nivel 380 m, ceață, 
4-3°.

PORTUL CONSTANȚA — 
C.F.R. PAȘCANI 7—0 (5—0). 
Constănțenii, prestînd un joc 
tehnic și eficace, au oferit un 
festival de goluri celor 500(1 
de spectatori. De remarcat că 
localnicii au avut posibilitatea 
să mai înscrie încă cîteva go
luri. Au marcat : Alexe (min 
8). Cojocaru (min. 16). Bukosi 
(min. 24, 29 și 84). Sîntimbrea- 
nu (min. 45) și Melenco (min. 
48). Foarte bun arbitrajul lui 
Gh. Vasilescu I (București); 
(C. Popa, coresp. principal).

DUNĂREA GIURGIU — 
CHIMIA SUCEAVA 1—0 (0—0). 
în prima repriză, cînd a bă
tut un vint puternic, suceve
nii au avut acest avantaj, însă 
n-au reușit să treacă de apă
rarea Dunării. în repriza se
cundă. giurgiuvenil au atacat 
periculos și au înscris unicul 
gol, prin Cristache (min. 87), 
A arbitrat excelent T. Leca 
(Brăila). (T. Barbâlată, coresp).

OȚELUL GALATI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 1—1 
(1—0). Rezultatul îi nedreptă
țește pe gălâțeni care au con
trolat jocuL Golurile au fost 
marcate de Crăciunoiu (min. 
39) pentru Oțelul. Florescu 
(min. 86) pentru Steagul ro
șu. A condus foarte bine C. 
Petrea (București). (T. Sirio- 
pol, coresp.).

GLORIA BÎRLAD — PO
IANA C1MPINA 0—0. Birlă- 
denii au fost superiori (18—3 
cornere în favoarea lor), însă 
n-au putut trece de apărarea

scorul etapei 
oaspeților, formată din 7—8 ju
cători. Foarte bine a condus 
Gh. Motoroga (București). (E. 
Solomon, coresp. principal).

POLITEHNICA BUC. — 
POLITEHNICA GALAȚI 0—0. 
Studenții bucureșteni și colegii 
lor din Galați au terminat la 
egalitate, după un joc frumos, 

. cu multe faze palpitante la 
ambele porți. Jucătorii celor 2 
echipe au făcut multă risipă 
de energie, înaintașii au în
cercat deseori vigilența porta
rilor. însă precizia șuturilor 
lor a lăsat de dorit. în prima 
repriză bucureștenii au avut 
inițiativa mai mult timp, dar 
Stanciu, Sîrbu și Păis au ratat 
prilejul de a deschide scorul. 
După pauză gălățenii au com
binat mai frumos și au creat 
acțiuni periculoase la 
apărată de Ojoc. Dar, 
colegii lor bucureșteni, 
că și Adam, în min. 
respectiv 76, au ratat două 
mari ocazii. A arbitrat foar
te bine Al. Alexe (Rm. Vîl
cea). (p.v.).

poarta 
ca și 

Zotin- 
62 și

METALUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 3—0 
(2—0). Joc de nivel tehnic Me
diocru. Bucureștenii, în formă, 
au dominat majoritatea tim
pului. Punctul forte al echipei 
a fost linia de mijlocași. Go
lurile au fost, marcate de Ro
man (min. 5), Pantelimon 
(min. 25) și Voinea (min. 75 
din 11 m). Arbitrul N. Mogo- 
roașe (Craiova), mereu pe fa-

SERIA a ll-a: C.F.R. Cluj conduce autoritar
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— C.F.R. CLUJ 1—1 (0—0). 
Studenții au dominat, însă au 
înghesuit jocul pe centru și 
au ratat cîteva ocazii prin Do- 
bîndă, Dima și Cincu. Fero
viarii au contraatacat pericu
los și nu a lipsit mult ca ei 
să cîștige partida.

Scorul a fost deschis de Pe- 
trovici (Politehnica) în min. 
77*. Clujenii au egalat în min. 
86, prin Soos. Bun, arbitrajul 
lui R. Buzdun (București). (P. 
Arcan și I. Stan, coresp.).

METALUL TR. SEVERIN
— C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 
(2—0). A plouat în tot timpul 
meciului și terenul a fost des
fundat. Din această cauză, 
execuțiile tehnice au fost 
mult îngreuiate. în prima re
priză, gazdele au dominat ca
tegoric și au marcat prin Că- 
prioru (min. 37) și Chirițescu 
(min. 40). După pauză, oas
peții au echilibrat jocul, însă 
metalurgiștii și-au mărit avan
tajul, prin Căprioru (min. 79). 
După un minut, Timiuc 
(C.F.R.) a redus din handicap. 
A condus foarte bine C. Ma- 
nusaride (București). (Gh. Ma- 
nafu. coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — OLIMPLA ORADEA 

2—1 (1—1). Craiovenii au avut 
inițiativa, au creat multe faze 
la poarta Olimpiei și au con
cretizat de două ori. Autori : 
Lovin (min. 5) și Cheznoiu 
(min. 55). Golul orădenilor a 
fost realizat pe un contraatac, 
în min. 30, de către Bacoș. 
(St. Gurgui, coresp. principal).

CHIMIA RM. VILCEA — 
C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0).
Cu toate că a dominat cate
goric, formația gazdă a termi
nat la egalitate cu C.S.M. Re
șița. înaintașii vîlceni au cre
at multe faze la poarta apă
rată de Căunei, însă ei au 
ratat ocaziile sau șuturile lor 
au fost reținute cu siguranță 
de portarul reșițean. Scorul a 
fost deschis de oaspeți, în 
min. 48, prin Pușcaș. Egalarea 
s-a produs cu cinci minute 
înainte de fluierul final. Au- 
tor : Petrică. I. Hrisafi (Bucu- ® 
rești) a arbitrat bine. (D. Ro- 
șianu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
INDUSTRIA SIRMEI 3—0 
(3—0). în min. 26 tabela de 
marcaj indica scorul de 3—0 
în favoarea echipei locale. 
Bălmărenii au evoluat bine 
și s-au întrecut pe ei înșiși 
în această primă repriză. Du
pă pauză, jocul a fost echili
brat, iar înaintașii locali Bo- 
honi, Radu și Vedeș au ratat 
ocazii rare. Au marcat : Bandi 
(min. 7 și 26), Bdhoni (min. 
21). Excelent, arbitrajul lui P. 
Badea (Brașov). (T. Tohătan, 
coresp. principal).

A. S. CUGIR — METALUL 
HUNEDOARA 1—0 (1—0). Ju
cătorii de la A. S. Cugir au 
avut inițiativa majoritatea 
timpului. Unicul gol a fost 
marcat de Pașcanu (min. 11), 
dintr-o acțiune personală. A

arbitrat foarte bine I. Rusu 
(Tg. Mureș). (Mihai Vîlceanu, 
coresp.).

MEDICINA CLUJ — GAZ 
METAN 1—1 (0—0). Joc viu 
disputat, dar de nivel tehnic 
modest. Au marcat: Gartner 
(min. 78) pentru Gaz metan, 
Iliescu pentru Medicina. în 
min. 25, Costin (Medicina) a 
ratat un 11 m. A condus foar
te bine Tr. Crucea nu (Arad). 
(T. Bara, coresp.)

C.F.R. ARAD — C.S.M. SI
BIU 2—1 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Damian (min. 
4), Gyengye (min. 81), respec
tiv Schwartz (min. 57). IȘt. 
Iacob, coresp. principal)

ză, a condus bine. (D. Graur, 
coresp.).

METROM BRAȘOV — 
ELECTRONICA OBOR 1—0 
(0—0). Gazdele au evoluat sub 
orice critică, însă nici oaspe
ții n-au ieșit din mediocri
tate. Unicul gol a fost înscris 
de Damian, în min. 72. A 
condus bine I. Opriță (Arad). 
(E. Bogdan, coresp.).

PROGRESUL 
CEAIILAUL P. 
(1—0). Brăilenii 
60 de minute. 
Stoicescu (min.

BRAILA — 
NEAMȚ 2—0 

au domina: 
Au marcat : 

_______  ,__38 din 11 m) 
și Pareșcura (min. 86). în min. 
88 Popazu (Progresul) a fo<t 
eliminat pentru lovirea ad
versarului. A condus foarte 
bine C. Ghemingean (Bucu
rești). (I. Baltag, coresp.).

1. Poli. Galați 17
2. Steagul roșu 17
3. Portul C-ța
4. Metalul Buc. 17
5-, Ceahlăul

P. Neamț
6. Chimia Suc.
7. Poiana

Cîmpina
8. Prog; Brăila
9. FI. Moreni

10. Oțelul Gl.
11. Metrom Bv.
12. Poli. Buc.
13. C.F.R. Paș.
14. Gloria Bîrlad
15. Dunărea 

Giurgiu
16. Electronica

Obor
ETAPA VIITOARE (23 martie) : 

Electronica Obor Chimia Su
ceava, Politehnica Galați — Me
talul București, Dunărea Giurgiu 
— Metrom Brașov, Flacăra Mo
reni — Poiana Cîmpina, C.F.R. 
Pașcani — Oțelul Galați, Steagul 
roșu Brașov — Ceahlăul P. 
Neamț, Gloria Bîrlad — Progresul 
Brăila. Portul Constanța 
tehnica București.
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17
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17
17
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30—20 22
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1. C.F.R. Cluj
2. C.F.R. Arad
3. Olimpia 

Oradea
4. Met. Tr.
5. C.S.M.S.
6. Met. Huned.
7. C.s.M. Reșița
8. Gaz metan
9. A.S. Cugir

10. C.F.R. Tim.
11. Poli. Tim.
12. Electroputere

Crăiova
13. Minerul B.M.
14. Med. Cluj
15. Industria s.
16. Chimia Bm.V.

ETAPA VIITOARE (23 martie): 
A.S. Cugir — Politehnica Timi
șoara, Metalul Hunedoara — Me
dicina Cluj, C.F.R. Timișoara — 
C.S.M. Reșița, Ind. sîrmei — 
Olimpia Oradea, C.F.R. Arad — 
Chimia Rm. Vîlcea, C.S.M. Sibiu 
— Metalul Tr. Severin, C.F.R. 
Cluj — Electroputere Craiova, 
Gaz metan — Minerul Baia Mare.

IN CIUDA VREMII, JOC FRUMOS
'Urmare din pag. I)

mă sub semnul dominării Ra
pidului, care încearcă de cîte
va ori poarta apărată de Mol
dovan- Notăm, în special, șu
tul lui Codreanu, care greșeș
te. însă, cu puțin ținta. Cluje
nii se mențin strict în apăra
re, in primul sfert de oră, 
pentru ca apoi, la primul con
traatac (min. 16) Lică să tragă 
periculos. Portarul oaspeților 
se va remarca, trei minute 
mai tîrziu, respingînd un șut 
puternic al lui Mazurachis. El 
este, însă, mai puțin inspirat, 
în min. 30, la o pătrundere 
a lui Neagu în oareu. în loc 
să-și asume riscul de a ieși din 
poartă, el ezită, reacționează cu 
întîrziere și înaintașul bucu- 
reștean trimite mingea, pe 
lingă el, în poartă. E 1—0 pen
tru Rapid și tabela de marcaj 
nu face decît să reflecte Si
tuația de pe teren, bucureș- 
tenii fiind aceia oare susțin o- 
fensiva. Noua lor achiziție, 
Mazurachis, insistă mult pen
tru balon (chiar și cînd nu e

voie, de pildă cînd acesta se 
află în mîinile portarului), dar 
el este lăsat să-și facă singur 
loc spre poarta adversă, ne- 
fiind pus decît rareori în si
tuații favorabile de către coe
chipierii săi. Marcîndu-1 strict, 
apărătorii clujeni l-au anihilat 
în cea mai mare parte a tim
pului.

După pauză, se observă un 
reviriment în jocul studenți
lor. Liniile lor se depărtează 
de propria poartă și împing jo
cul spre buturile adverse. Și 
astfel, după ce un șut-centrara 
al lui Anca „șterge" bara, Șopr 
tereanu trimite în min. 63 o 
excelentă centrare pe care ar 
fi putut s-o fructifice fie Bun- 
gău, fie Mustețea, dar nici 
unul dintre ei nu este prompt 
pentru a intercepta balonul și 
a înscrie.

în finalul partidei, tot cluje
nii sînt cei care au inițiativa, 
dar micul avantaj luat de ra- 
pidiști rezistă pînă la fluierul 
final.

4
La tineret-rezerve : Rapid— 

U. Cluj 3—0 (1—0).

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru curățirea mîinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Practic, înlo
cuind excelent săpunul, apa și prosopul. Utilizabil în orice loc 
și în orice condiții, curăța mîinile în maximum 2 minute.

LAVODERM
de vînzare la magazinele O.C.L. din tară, in tuburi a 60 gr. 
conținut net.

LAVODERM
produs al întreprinderii „METALOCH1M" — Brașov.

AUTOMOBILISTI!
Rețineți telefonul: 11.91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține o asistență 

tehnică imediată în orice situație vă veți afla oriunde.
Atelierele mobile, aufodepanatoarele ți autotransportoarele în

treprinderii

BUCUREIÎIBouiMAGHEIW
CICLOP

vă stau ia dispoziție, cu personal calificat ți mijloace tehnice moderne 
pentru executarea de depanări rutiere, remorcări și transporturi de auto
turisme avariate. |

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

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

„C I C L O P" Telefon: 11.91.71
___________________
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Partida merită calificative 
modeste, dar echipele au cir
cumstanțe atenuante pentru 
starea terenului. Ploieștenii 
au început sub semnul elanu
lui* dominînd primele minute 
prin mobilitatea tuturor ju
cătorilor și colaborarea dintre 
liniile echipei (min. 8, Mol- 
doveanu a reluat peste bară 
o minge venită de la Dridea). 
Bucureștenii se apără prin a- 
glomerare. iar în min. 14 rea
lizează o succesiune de pase 
și de șuturi la poartă, în ca
reul lui Sfetcu. la care apără
torii echipei oaspe reacționea
ză timid și dezorganizat. Sec
vența se termină cu golul lui 
Dumitriu III. Forțele par e- 
chilibrate în continuare, iar 
partenerii comit o greșeală 
comună, construind acțiuni 
ofensive pe o suprafață redu
să, cu Jucători claie peste gră
madă.

Nimio remarcabil pînă în 
min. 26, cînd Dincuțâ se lan
sează într-o cursă din terenul 
propriu, terminată cu un șut 
violent, care lovește jos bara 
din dreapta a lui Suciu. Ba
lonul revine lui Oprișan, sur
prins într-o poziție dezechili
brată (reia de la vreo 4 m. 
alături de bară). Pînă la pau
ză. Steaua, de astă dată, se 
arată mai bine reglată, dato-

Voinea produce panică in careul Petrolului. Fază din meciul Steaua — Petrolul
Foto : V. BAGEA8

0 PARTIDĂ ANONIMĂ
VAGONUL — DINAMO BUCU

REȘTI 1-4 (0—4)

ARAD, M (prin telefon). Sta
dion C.F.H., teren bun, timp 
excelent, spectatori aproxima
tiv 11 000. A marcat Sfîrlogea 
in min. OS.

VAGONUL : Matache 7 — 
Mlhăllescu 0, Pop 7, Millroth 
i (din min. 33 Boroș 8), Mlhai 
5, Chivu 6, Halaglan 6, Mer- 
tes 5 (din min. 58 Stănoaie 5), 
Dembrovschi 7, Adam 6, Sltr- 
logea 7.

DINAMO BUCUREȘTI : bat- 
cu 8 — Pîrvu 5, Boc 4 (din 
min. 37 Giiergliieli 7), Dinu 8, 
ștefan s, Stoenescu 7, Sălcea- 
nu (, Pircălab 5, Frățiiâ 5 (din 
min. 80 Haldu), Dumltrach» 5, 
Lucescu 6.

Au arbitrat N. Hainea (Bir- 
lad) -ă"ăr'ă'ă"ă'> ajutat la 
tușă de G. Birsan (Galați) și 
P. Sotir (Mediaș).

Trofeul Petschovski (pentru 
public) : 8.

Ou 24 de ore înaintea eta
pei de ieri, orașul de pe Mu
reș a cunoscut o efervescență 
deosebită. Sîmbătă, sute de 
pasionați ai fotbalului erau 
prezenți la locul de plecare 
a jucătorilor U.T.A.-ei spre 
Orașul Dr. Petru Groza. Am 
asistat la o adevărată manifes
tare de simpatie și urări de 
succes. Cu cîteva minute îna
inte de plecare i-am cerut an
trenorului Coco Dumitrescu 
un pronostic : „Meciul cu Cri- 
șul nu va fi ușor, el se va ter
mina la egalitate — 1—1“.

Și așa a fost. Tot sîmbătă, 
într-o convorbire avută cu an
trenorul echipei Vagonul, R. 
Dușan, acesta părea toarte în
grijorat de soarta echipei sale. 
„In meciul cu Dinamo, ne tre
buie neapărat o victorie pen
tru a ne întări speranțele pri
vind rămînerea in prima di
vizie... ori ciștigăm cu 1—9, 
ori pierdem la 4—5 goluri di
ferență".

După terminarea jocului de 
ieri, ne-am amintit de toate 
acestea întrucit pronosticurile 
celor doi antrenori arădeni 
s-au confirmat. Meciul egal 
realizat de U.T.A. și victoria 
Vagonului au produs o mare 
sati?facție Inimoșilor supor
teri localnici.

Prin insuccesul de la Arad, 
formației dinamoviștilor bucu- 
reșteni i s-au redus din șanse
le apropierii de lidera clasa
mentului. De altfel, evoluția 
ei, in fața ultimei clasate a 
fost sub orice critică. Efortu
rile fotbaliștilor bucureșteni 
pentru a ciștiga partida sint 
neînsemnate, ca și cum puțin 
Interesa rezultatul întllnirii. 
In fața unei echipe destul de

STEAUA — PETROLUL »—1
a-4»

Stadion .23 August*, spec
tatori aproximativ * OM. p.caie 
și Irig, teren moale. Au în
scris Dumitriu III (mm. 14). 
Voinea (min. 75) pentru Steaua 
șl Grozea (mtn. U) pentru Pe
trolul.

STEAUA : Suria 8 — Sluni- 
reanu 8, D. Nicolae 8. Hă'.mă- 
geanu 7, V:fj 7, Tătara n 7. 
Negrea 7, Dumitriu Ill *. Pan
tea 6. Voirea t, Cremceanu 7.

PETROLUL : Sîete-a t — 
Gruber 7, BAdin 8. N. Ionescu. 
8. Alenu 7. Iuhssi «, Dtnesțâ 
*, Groiea 8. Oprișan S. Dr.dea 
• (min. 7» PavXîvîct 1), Moi- 
doveanu 6.

Au comis gra-.’e lncorecetu- 
4irU de arbitraj Aurel Pcp 
(centru) șt V. Topar. Ce.La:: 
xușier : L Ctmpear.u (toți dm 
Cluj).

Trofeul Petscbovsii (pentru 
public) : 8.

rită forței apărătorilor, tra
valiului și plasamentului li
niei mediane (min. 36 — Voi- 
nea ratează un prilej deose
bit ; tot el întîrzie să schimbe 
direcția centrării lui Sătmă- 
reanu, în min. 41).

în repriza secundă, echipa 
Petrolul revine pe întîiul 
plan al confruntării, mai vi
guroasă. mai combativă, mai 
agresivă prin orientarea per

timorate de faima lor dinamo- 
viștii au intrat pe teren ca și 
cum ar fi avut de îndeplinit 
doar o simplă formalitate. Po- 
zînd în virtuali învingători, 
subestimîndu-și adversarii, ei 
au practicat un joc flegmatic, 
neglijînd pregătirea și organi
zarea acțiunilor de atac. îna
intașii au jucat la întimplare, 
fiecare căutîtid să rezolve ac
țiunile pe cont propriu (Du- 
mitrache, bucescu, Pîrcălab).

Fotbaliștii de la Vagonul, au 
căpătat pe parcursul întrecerii 
tot mai multă încredere în 
propriile forțe, dînd o ripostă 
hotărîtă adversarilor. Meritul 
lor în obținerea victoriei con
stă tocmai în puterea de luptă, 
în tenacitatea cu care s-au 
„bătut' pentru fiecare balon. 
Anihilat de Mihăilescu, Dumi- 
trache nu a constituit un pe
ricol pentru poarta lui Mata
che. în fața lui Pop și Boroș 
(cei doi fundași centrali), Fră- 
țilă, Pîrcălab și Lucescu n-au 
reușit timp de 90 de minute 
să găseacă drumul spre gol. 
Cu ochii la ceea ce se desfă
șura pe stadionul C.F.R. Arad, 
(pe care cu indulgență îl pu
tem denumi un fotbal modest) 
și cu gîndul la cele ce se pe
treceau pe terenul din Orașul 
Dr. Petru Groza, spectatorii 
prezenți și-au manifestat en
tuziasmul, o dată în prima re
priză cînd tranzistoarele au 
anunțat înscrierea golului ega
lizator de către U.T.A. și a 
doua oară în min. 85, cînd 
Sfîrlogea a marcat golul vic
toriei Vagonului. în rest, am 
tost martori la un meci ano
nim.

Dacă ar fi să derulăm fil
mul acestui joc, am constata 
doar cîteva momente oare să 
rețină atenția, acestea petre- 
cîndu-se în ultima jumătate de 
oră a partidei. Astfel, în min. 
63 Boroș salvează cu pieptul 
la o lovitură de cap trimisă de 
Lucescu în poartă, în timp ce 
Matache era căzut ia pămînt. 
In mm. 68 un șut al aceluiași 
Lucescu întîlnește bara. In ul
timul sfert de oră inițiativa 
trece total de partea gazdelor, 
care ratează ocazii bune prin 
Adam (min. 75 și 77), Datcu 
avînd meritul unor intervenții 
magistrale. In sfîrșit, golul 
victoriei. El s-a produs în min. 
85 cînd Sfîrlogea, lansat de 
Adam, trece de Pîrvu și trimi
te balonul în poartă, pe lingă 
Datcu.

Cristian MANTțJ
Ștefan IACOB-coresp. princ.

Tineret rezerve : Dinamo — 
Vagonul 1—0 (0—0). 

pendiculară a paselor L-.dreo- 
tate spre C-rozea. Oprișar.. 
Dincuțâ șl fa final. Pavlovich 
Ploieștenii reduc scorul prin 
C-rozea (mia. 82) n au. chiar 
tc condițiile la care ne vom 
referi ulterior, prilejul să ega
leze prin Pavlcvici (min. 87). 
Sîntem obligați să încheiem 
referirile la realizările sau 
lacunele celor două echipe, 
care au meritul sportivității 
si al dtorva faze demne de 
apreciat. Sîntem obligați, de
oarece ieri după-amiază ne-am 
întilnit din nou cu necinstea 
unor arbitri, fantomă, care, 
precum se vede, nu vrea să 
dispară, sau nu poate fi stir- 
pită de pe stadioanele noas
tre. Fantoma a apărut de astă 
dată, sub chipul lui Aure: 
Pop și V. Topan (nu-i mai 
numim arbitri, deoarece au 
dovedit că nici nu sint). Toa
tă lumea de bună credință 
a văzut cura D. Nîcolae l-a 
faultat în careu (min. 65) pe 
Grozea. dar Aurel Pop a pre
ferat să calce legalitatea spor
tului. cu afîția martori de 
față. Toată lumea de bună 
credință a văzut cum Voinea 
se afla fa poziție de ofsaid, 
cînd i s-a trimis balonul (min. 
75), dar V. Topan și Aurel

Pop au acordat, cu complici
tate, golul consecutiv acestei 
faze. Ne întrebăm 1 rezultatul 
partidei mai are vreo tan
gență cu jocul celor două e- 
chipe 7 Eforturile deosebite 
ale celor 23 de jucători au 
fost onorate onest de cei 
meniți să fie cavalerii drep
tății 7 E admisibil ca presti
giul echipei Steaua să fie în
tinat fără vină în acest mod 
care nu se uită 7 E posibil ca 
ierarhia campionatului să de
pindă de improbitatea unor 
nechemat!, pentru îndeletni
ciri care reclamă o conștiință 
curată ca lacrima 7 Pentru 
fiecare iubitor adevărat al 
fotbalului, pentru fiecare su
porter imun la fanatism, pen
tru jucătorii, antrenorii si res
ponsabilii de club care nu 
uită rațiunile morale ale spor
tului, toate aceste întrebări 
au un singur răspuns î NU.

Romulus BALABAN

TINERET REZERVE : Stea
ua — Petrolul 0—0.

MECI DE MARE LUPTĂ LA IAȘI
POLITEHNICA—F. C. ARGEȘ 

2—0 (0-0)

IAȘI, 16 (prin telefon, Je la 
trimisul nostru). Stadion .23 
August”; ger; teren destul de 
bun ; spectatori 7 000. Au mar
cat : Ștefănescu (min. 73) șl 
Goliac (min. 85).

POLITEHNICA IAȘI : Con- 
stanlinescu 8 — Gavrilâ 6, Ia 
nul 9, stoicescu 8, Deleanu 9, 
Ștefănescu 9, Romilă 7 (min. 
41 — Contardo 6), Goliac 7, 
Lupulescu 6, Cuperman 7, C. 
Popescu 6. (

F. C. ARGEȘ : Ion Vaslle 5 
— Păciulete 7, Barbu 9, Vlad 
fl, Ivan II 6, Prepurgel 7, Ol- 
teanu 8, Radu 5, Turcan f 
(min. 65 — Kraus), Dobrln. 
Jercan 8.

A arbitrat Andrei Rădulescu 
ajutat la tușă de V. 

Pădureanu și C. Dinulescu 
(toți din București).

Trofeul PetschfTvski (pen
tru public) : 7.

Cadru autentic de iarnă 
pentru uvertura fotbalistică 
ieșeană a sezonului : teren alb 
ca... zăpada, ger, căciuli, șube. 
fețe aprinse ca focul. Fotbal 
elegant o primă repriză, cînd 
cele două partenere își rostesc 
replicile cu dezinvoltură, cul- 
tivînd, vizibil, execuțiile teh
nice, estetice ; spectacol fotba
listic. Ieșenii au două mari o- 
cazii de gol — Goliac în min

.U» CRAIOVA — JIUL 1-8
O-4»

CRAIOVA, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Central, ploaie măruntă, teren 
bun. cpectatori aproape 88 046. 
A marcat Oblemenco (mia. 
36).

UNIVraSTTATEA CRAIOVA: 
Gaboraș 7 imia. 7» PUcâ) — 
Ntculescu 7. Desrimcu 7, Kmci
5. VeMa 8, strimoear.a 7. Ivan 
4. MarODOTta 7, 31.an • (min. 
7» S: An eseu). Ob.emencc ». 
Nlțâ 7.

JIUL: Stan 8 — Talpal 8, 
Ge-crzevtri 8. Georgesm: 8. Mt- 
bai 7, Pope S-and j *, Pero- 
nescu 6. LtbartSl 7. Crionnanl 
8 (mia. Ta Aritun;. Nalria 5 
(min. n Bal cu).

A aritrirat N. Cursaru 
(yjxeru ♦♦♦♦•♦. astm 
a L=4e de Gir Lictcva p L 
Danes (lin BJrrrețt: .

Trofeul Peacfcevaai (pen
tru public}: 8.

N«*șteptat de d spinală a- 
oMttă intUaire dintre Uni- 
versi'-ate* fi Jiui, fa care 
muiți Tiz’useri în echipa oas
pete • pradă ușoe-â ! Atit de 
âîaputată, aub • ploaie rece 
ca de UAmr. â, și pe un te
res moaie. Incit la sfirșitul 
partidei aiîx «aâoii'* iui Ozor. 
ds și ^ioaș—.i* lui Ooidum 
păreau a apart.*.e unei sin
gure forme;;; echipate— in 
neam t

Min. 1 i ca la comandă. în
cepe ploaia I PieG.eni înml- 
r.eazâ flori, galeria scandează 
la unison i Hai oitenii 1 Ha 
o.tenii I

Privim așezarea oaspețdor 
fa teren ; Sandu .ascuns' în
tre compor.enții liniei de 
fund, Libardi și Kaidin, fa 
scară, la mijloc și două vîr- 
furi de atac, CotormanL de
plasat spre dreapta și Pero- 
nescu. Intenții clare: defen
sivă plus contraatac. Adică, 
meci egal.

Min. 11 i joo echilibrat. 
Minerii acoperă mai bine cen
trul terenului, dar ocazia de 
a deschide scorul aparține 
gazdelor i Stan degajează cu 
mina în._ Talpai, mingea sare 
la Niță, care trimite spre gol. 
dar George vid „alunecă" și 
acordă corner. Este primul 
din seria altor 13...

Min. 20: aceeași situație în 
teren. Oltenii deschid scorul

NU, ACESTA NU E
A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL 

CONSTANTA 1—6 (8—4)

TG. MUREȘ, 18 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). — 
Stadion „23 August", timp bun, 
teren foarte bun, spectatori 
circa 9 000. A marcat Sico din 
11 m (min. 86).

A.S.A. TG. MUREȘ : Bai 7, 
— Sleam 7, Tîmpănaru 6 (min. 
46 Dondoș 6), Toth 6, Czako 6, 
siko 7, Haynal 6, Lunga 7, 
Mureșan 6, Caniaro 6 (min. 62 
Lucaci 7), Racsi 6.

FARUL CONSTANȚA : Uțu 
7 — Pleșa 6, Tilvescu 7, Ma- 
reș 7, Dumbravă 6, Antonescu, 
6, Koszka 7, Sasu 7, Badea 6, 
Tufan 8, Ologu 7.

A arbitrat E. Martin 
ajutat la linie de D. Isăcescu 
și șt. Lazăr (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovski (pen
tru public) : 8.

Așa să arate oare fotbalul, 
sportul rege, ca spectacol ? 
Ne îndoim. Dacă ați fi fost 
alături de noi în tribunele 
stadionului din Tg. Mureș ați 
fi fost desigur de aceeași pă
rere. Să vedeți de ce i

Era clar pentru oricine, 
chiar Înainte de primul fluier 
al arbitrului E Martin, că lo
calnicii — dornici să-și păs
treze invincibilitatea pe teren 
propriu — vor ataca, iar con- 
stânțenii — cu speranța obți
nerii unui punct, se vor apă
ra. Dar cine ar fi putut să-și 
închipuie că atacurile gazde
lor vor fi duse la întimplare. 
fiind sortite eșecului chiar 
din momentul lansării lor ? 1

(St de lipsite de orizont au 
fost acestea ne-o dovedește și 
faptul că cele mai temute mo
mente pentru apărarea Fa
rului au fost cele din min. 13, 
ci nd Lungu a executat admi
rabil o lovitură liberă de la 
25 m. respinsă cu un splendid 
reflex de Uțu, iar al doilea 
moment a urmat imediat: 
cornerul fiind executat de 
Racsi, care a trimis mingea 
să se „plimbe' de a lungul 
barei transversale. Și cam a 
tîta a însemnat întregul atac 
al militarilor.

Apărarea Farului, fermă

13 la o pasă greșită trimisă te 
portar de Ivan II și Super
man fa min. 15 la un. , ofsaid 
nesemnalizat de tușierul Di
nulescu — dar argeșenii au 
în schimb, un mai bun control 
al mijlocului terenului, asîgu- 
rînd o precisă circulație a ba 
loriului.

în repriza secundă, cele 
două echipe renunță la ele
ganța arborată în prima parte 
a partidei și își subordonează 
total jocul primei rațiuni a 
fotbalului — punctele. Gaz
dele atacă continuu prin 7—8 
oameni, în vreme ce oaspeții 
ajung să se apere, în 10 jucă
tori, cele două tactici trădind 
fără dubiu scopul echipelor i 
ieșenii vor două puncte, arge
șenii se mulțumesc cu unul 
singur. Cine va avea cîștig de 
cauză ? Gazdele presează con
tinuu. sînt la un pas de gol 
în minutele 55 și 6?, dar oas
peții se apără cu înverșunare 
și rezistă. în min. 73. lâ cea 
mai... nevinovată fază din joc
— șut moale, cu boltă, de la 
30 de metri, al lui Ștefănescu
— cade golul. Ion Vasile sare 
împreună cu Goliac la minge 
Nu o atinge Insa nici unul și 
mingea se strecoară miraculos 
in poartă. După părerea noas. 
tră, „miracolul* a fost favori-

• ••

la o fază fixă i la un fault 
comis de Sandu, Oblemeneo 
șutează pe jos cu stfagul de 
la 25 m și intervenția lui Stan 
este tardivă i ,U* conduce cu 
1—0! Evident, zid prost di
rijau

Minutul 30 i Jiul simte că 
fa jocul gazde.or ceva nu 
merge, șt treptat, clod Libar- 
di, cfad Popa .’urcă” spre 
poarta lui Gaboraș. La o ast
fel do pătrundere. Lâbardi 
pasează iui Percnesru. acesta 
are un aufaar Ia 16 ta, dar 
ratează sprintul. Deselnicu 
acordă corner. Joo disputat. 
Studenții atacă mai mult, 
dar oaspeții se apără cu e- 
xadita». fa frunte cu Geor
gescu. imbatabil la jocul de 
cap. Oblemeneo, cel mai bun 
din atacul studențesc, este 
literalmente singur printre 
adversari.

Niță se complică inutil, iar 
Bălan n-a prins ziua bună pe 
care se conta. Repriza se în
cheie cu un corner pentru 
Jiul, rămas fără rezultat, din 
cauza fluierul ci arbitrul ut

Min. 491 Jiul aruncă totul 
fa luptă. De pe stfaga. Pero* 
nescu pasează iui Libardi 
care de ia 11 m. dezechilibrat, 
reia peste poartă.

Mim 57 i la un „printre* a) 
lui Sandu. Mined ezită. Co- 
uxrnani li ^ură* mingea și 
pasează pe lingă Gaboraș, 
ieșit la blocaj, lui Peroaescu, 
singur fa careu cu poarta 
goală : Un șut cu stingul— pe 
lingă bară! Tribunele răsu
flă ușurate: fusese o ocazie 
raris-mâ de a egala.

Din acest moment oltenii 
preiau inițiativa și Jiul în
cepe tot mai mult să se retra
gă In defensivă.

în această atmosferă — do
minare olteană, apărare luci
dă a oaspeților — meciul ia 
sfirșiL Publicul își manifestă 
nemulțumirea. Cineva zice că 
Jiul merita un punct pentru 
apărarea fermă Și contra
atacurile lucide. Dar fotba
lul se joacă pe goluri.

Ovidiu lOANIȚOAIA

TINERET REZERVE; Uni
versitatea Sracova — Jiul 2—0 
(1—9).

tot timpul, a âeoâșit insă 
eîteodată și mai ales în repri
za a doua orice interpretare, 
oricît de largă, a regulamen
tului. Ge-i drept, cam la fel 
au jucat și cei 11 de la A.S.A. 
Deci, totul s-ar putea rezuma 
la o abundență de faulturi și 
simulări Deseori nici unul 
dintre spectatori nu mai pu
tea ști dacă cel căzut pe ga
zon era realmente'lovit sau 
interpreta un „rol* pentru a 
trage de timp. Și totul a cul
minat în min. 86 cînd o min
ge, așteptată de un buchet de 
jucători, a fost lovită de Don
doș, care îi avea în apropiere 
pe Mareș și pe Dumbravă. 
Toți trei au căzut la pămînt 
și în cădere Dondoș a fost 
„îmbrățișat' de Dumbravă. 
Arbitrul E. Martin a acordat 
11 metri. Ge a urmat este 
penibil de descris. Jucătorii 
Farului au năvălit în jurul 
arbitrului care a fost îmbrîn- 
cit, așa cum au văzut toți cei

Apărarea Progresului 
pînă

Terenul moale (in noaptea 
de «îmbată a nins) si frigul as
pru au pus probleme dificile 
ambelor echipe, fafluenlind si 
jocuL in generat Dar partida 
a fost urmărită cu mult Interes 
datorită. în primul rind, dlrze- 
niei și însuflețirii cu cere «-a 
luptat pentru rezultat Progre
sul s-a apărat cu ealm și pre
cizie în prima repriză, cînd 
zeci de Incursiuni ale gazdelor 
s-au izbit de un zid so.id In 
«are €rama. l-iăndoiu și Bel- 
deanu au respins lot

Băcăuanii atacă de la !t»- 
ceput. dar dovedesc curind ca
rențe In linia defensivă, ușor 

zat de Goliac, care l-a jenat 
pe portarul piteștean. crelnd 
fazei toete atributele unui gol 
litigios. Din acest moment, e- 
chipa oaspete se prezintă ase
menea boxerului numărat în 
picioare, este dominată zdro
bitor, fiind „executată* a doua 
oară prin Goliac în min. 85.

Echipa ieșeană a binemeri
tat victoria, ca urmare a pre
siunii sale foarte puternice din 
repriza a doua. Ne simțim 
insă datori să relevăm carac
terul îndoielnic al timpului I 
al acestui succes, primul gol 
al partidei primind, din nefe
ricire, și semnătura fără aco
perire a arbitrajului.

Marius POPESCU

Tineret rezerve i Politehnica 
Iași — F.®. Argeș 0—0.

Sala Dalles, ora 17.30

„GÎNDIREA
în cadrul cursului „Educație fi

zică și sport", organizat de Uni
versitatea populară București, as
tăzi va avea loc expunerea „Gin-

UN PUNCT MARE
PENTRU LIDER

CRIȘUL — U.T.A. 1—1 (4—8)
ORAȘUL DL PETRU GRO

ZA, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul 
local ; teren bun de joc; vre
me admirabilă pentru fotbal; 
spectatori — aproape 10 000. Au 
marcat: Tomeș (min. 4) pentru 
Crișul și Moț (min. 36) pen
tru U.T.A.

CRIȘUL: Katona 8 — Balogh 
8. Sărim 8, Eugen Naghi 8, 
Popovld 8, Lucacl 6, Dărăban 
4 «lin min. 46 — Cociș T), To
meș 8, Kun I 5 (din min. 70 
Sudu 6), Kun II 7, Petrescu 
a

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău 
7, Bakoș 7, Lereter 8, Czako
6. Petescu 7. Broșovschi 5 (din 
min. 77 Pojonl), Șchiopu 6, 
Axente 7. Domide 8, Moț 7.

A arbitrat Aurel Bentu 
★ ajutat la linie de
Vâsle Toms și Dumitru Ghețu 
(toți din București).

încă din zorii zilei, cînd în 
vagoanele cu destinația Vașcău 
aie acceleratului 401 s-au ur
cat în gara Oradea grupuri 
masive de tineri gălăgioși, cu 
pancarte, clopote, tălăngi și 
tot felul de alte obiecte gene
ratoare de zgomot, am intrat 
propriu-zis în atmosfera me
ciului Srișul—U.T.A. O dată 
ajuns în orașul gazdă al a- 
cestei confruntări fotbalistice 
mi-am dat și mai bine seama 
de marele interes pe care ea 
l-a stirnit Poate că niciodată 
mica dar cocheta localitate 
din Apuseni n-a trăit o așa 
puternică animație ca astăzi, 
încă în jurul orei 10 dimi
neața șuvoaie mari de oa
meni, descinși din felurite 
mijloace de transport se 
scurgeau neîntrerupt pe stra
da principală a orașului spre 
stadion, astfel îneît la vremea 
prînzului modestele tribune 
ale acestuia deveniseră cu 
totul neîncăpătoare. Prezente 
mai devreme pe stadion, cele 
două galerii (ale ffrișului și 
U.T_A.-ei) și-au consumat en-

FOTBAE!
UOO0 de spectatori. 6ind lu
crurile păreau că s-au liniștit 
și mingea a fost așezată la 
punctul de la 11 m, Koszka, 
printr-un gest totalmente lip
sit de sportivitate, a trimis-o 
în peluze. Iar parlamentari, 
iar discuții, dar arbitrul nu a 
revenit la prima hotărîre, dar 
nici n-a luat o așteptată mă
sură de a elimina pe cei care 
se făceau vinovați de o 
flagrantă încălcare a unei 
comportări normale.

In sfîrșit, Siko a putut exe
cuta penaltiul, fentîndu-1 pe 
Uțu.

Cele patru minute care au 
mai urmat, n-au mai interesat 
pe nimeni. Considerăm că 
cele întîmplate la Tg. Mureș 
ar trebui analizate, luîndu-se 
măsurile pe care E. Martin 
a ezitat să le dicteze pe teren.

Dorin ȘTEFLEA

Tineref-rezerve: A.S.A. Tg. 
Mureș—Farul Gonstanța 2—0 
(0-0).

in minutul
depășită de «ontraatacurile 
bucureștene. Se remarcă fun
dașul David, «are se infiltrează 
mereu în atac O ezitare a lui 
Dembrovssrtii (min. 17) amină 
deschiderea scorului. Apoi, în 
min. 28, • altă combinație Ru- 
giubei — Dembrovschi e ză 
hărnicită de intervenția lui 
Manta. Din min. 30 budurește- 
nii devin mai «urajoși și își 
mută .piesele' fa jumătatea 
de teren a băcăuanilor care 
trec prin clipe grele. Nunwetl- 
ler IV se joacă cu o minge pe 
care l-o .vînează" Oaidă. 
.Buldozerul' Progresului face 
cîtiva pași in careu, trage, dai 
greșește de puțin ținta, fn min 
37, aglomerație în careul di- 
namovist. Oaidă sare la cap. 
Ghiță respinge la Radu Iones 
cu, care ratează. Tot Radu Io 
neseu (min. 73) Își presară 
adversarii pe drum și trimite 
mingea la Țarălungă care gre
șește ținta de la numai 6 m. 
Dar cea mal mare ocazie (în 
ultimul minut al reprizei) o 
are Oaidă. El îl depășește pe 
Nunweiller IV, în careu, și se 
duce spre poartă. Vrea să 
dribleze și portarul dar se în
curcă, și dă cu piciorul unui 
qol care, probabil, ar fi schim
bat soarta partidei.

La reluare, băcăuanii ataeă 
furibund, ajutați de vînt. Ene 
Daniel ratează în min. 52, la 
un corner, fiind imitat apoi de 
Dembrovschi (min. 53). Pro
gresul se apără acum cu toate 
forțele și contraatacă foarte 
rar prin Oaidă (min. 69) și 
Țarălungă (min. 70). Presiunea 
gazdelor se accentuează tot 
mai mult șl după o serie de 
ratări, atacanlii găsesc drumul 
spre plasa lui Manta. Minutul 
75. Fundașul David, fnfiltrat ca 
de obicei în atac, centrează în 
fața porții bucureștene. Dem
brovschi lovește mingea, Man-

Șl ȘAHUL“
direa șl șahul* prezentată de zla, 
ristul Valerlu Chlose.

Urmează q gală <Je filme, 

tuziasmul mai înainte de a- 
pariția^echipelcr pe teren, ast
fel ci tn timpul celor 90 da 
minute de Joo reacția tribu
nelor s-a făcut rareori simți
tă. Nu e vorba că nici des
fășurarea partidei n-a fost 
dintre acelea care să ridice 
publicul în picioare. Dimpo
trivă chiar, nivelul tehnic și 
spectacular al jocului a lăsat 
de dorit, cele două echipe do
vedind că resimt oboseala 
disputării a patru meciuri în 
11 zile (mai ales U.T.A. care, 
miercuri, la Brașov, a avut de 
făcut față și prelungirilor).

Desigur însă că și miza 
mare a partidei a determinat 
atît pe U.T.A. cit și pe Srișul 
să fie foarte prudente, să ia 
în primul rînd măsuri pentru 
evitarea unei eventuale In- 
frîngeri. Accentele ofensive 
n-au lipsit însă din joc și cei 
care au dat primii semnalul 
în acest sens au fost orădenii, 
care au reuși» foarte repede 
să deschidă scorul. După un 
schimb de pase între Petrescu 
și Kun II, mingea este cen
trată pe partea dreaptă unde 
Tomeș, venit singur din ur
mă, șutează imparabil.

Surprinsă de acest joc, 
U.T.A. încearcă să riposteze, 
dar înaintașii săi dovedesc 
multă imprecizie. Egalarea 
pare totuși foarte aproape în 
min. 18 cînd Petescu șutează 
formidabil și Katona nu poate 
reține balonul, pe care îl res
pinge în mod salvator Naghi. 
Peste 7 minute este rindul a- 
rădenilor să treacă prin ace
leași emoții, dar Lereter in
tervine salutar la o centrare 
periculoasă a lui Petrescu 
către Kun 1. Notăm în conti
nuare o ratare a fundașului 
orădean Popovici (venit în 
atac, el a șutat imprecis de la 
cîțiva metri pe lingă poarta 
apărată de Gornea), după 
care însemnările, noastre cu
prind pînă la sfirșitul primei 
reprize aproape exclusiv oca
zii favorabile ale U.T.A.-ei. 
Este perioada de Joc mai bun 
al liderilor, în care ei reușesc 
egalarea. Golul este anunțat 
mai întîi de „bara“ lui Axen
te (în min. 31) și survine Ia 
un atac pe partea dreaptă în 
cursul căruia Dărăban a avut 
o intervenție greșită. Atent 
la fază, Domide a trimis cu 
capul spre Axente, acesta a 
centrat pe jos în fața porții și 
Moț, venit din urmă, a trimis 
balonul în plasă.

După pauză U.T.A. pune 
accentul pe apărare, ^ceasta 
dă posibilitate orădenilor Să 
se mențină aproape în întrea
ga repriză în terenul adver
sarilor. înaintașii Grișului nu 
izbutesc însă să se descurce 
în fața apărării aglomerate a 
U.T.A.-ei. Din șirul de ocazii 
ale înaintașilor de la «rișul 
menționăm pe acelea din 
min. 49 și 79 cînd Gornea a 
avut intervenții, foarte inspi
rate. Partida se încheie astfel 
cu rezultatul stabilit în pri
ma repriză, care poate fi a- 
preciat ca echitabil.

Constantin FIRANESCU

Tineret-rezerve: Srișul — 
U.T.A. 1—0 (0—0).

a rezistat
75

DINAMO BACĂU — PROGRE
SUL 2-0 (0-0)

BACĂU, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
„23 August", teren înghețat șl 
acoperit cu zăpadă, timp 
foarte friguros cu vînt puter
nic, spectatori aproximativ 
6 000. Au marcat : Nedelcu 
(min. 75) șl Rugiubel (min. 
85).

DINAMO BACĂU : Ghlță 8 
— Kiss 8, Nunweiller IV 7, 
VeUcu 7, David 8, Vătafu 7. 
Nedelcu 8, Ene Daniel 7, Dem
brovschi 7, Rugiubel 7, Sl- 
mlonaș 6 (min. 60 Pană).

PROGRESUL BUCUREȘTI : 
Manta 7 — Viorel Popescu 6, 
Măndoiu 7, Grama 8, Adrian 
Constantinescu 7, Neacșu 6, 
Beldeanu 8, Radu lonescu 7 
(min. 60 Șoangher). Matei 6, 
Oaidă 7, Țarălungă 6.

A arbitrat Cornel Nlțescu — 
Sibiu at-A-Ăr-A-, ajutat bine 
de V. Liga Șl O. Turcltu — 
Galați.

Trofeul Petschovski (pentru 
public) 6.

ta respinge cu pumnul la Ne- 
delcu și a«esta înscrie impara- 
bil cu capul. Bucureștenii ce
dează din nou după alte 10 
minute. O Incursiune a lui 
Dembrovschi, pe dreapta, o 
pasă ideală, o preluare exce
lentă de la 16 m și Rugiubel 
stabilește s«orul final.

G. MIHALACHE
TINERET-REZERVE t Dina

mo Bacău — Progresul Bucu
rești 6—2 (2—1).

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 11 ETAPA DIN 16 MAR

TIE 1969
I. Vagonul — Din. Buc. 1

II. „U“ Graiova — Jiul 1
III. Pol. Iași — F.C. Argeș 1
IV. Crișul — U.T. Arad x
V. Din. Bac. — Progresul 1

VI. A.S.A. Tg. M. — Farul 1
VII, Bologna — Atalanta 1

VIII. Cegliari — Roma x
IX. Juventus — Torino x
X. Eanerossi — Milan x

XI. Palermo — Napoli 2
XII. Sampdoria —

IFiorentina x
XIII. Verona — Varese x 

(Fond de premii 1 522.671 lei.



farul învinsă pe teren propriu, iar I.E.F.S. învingătoare In deplasare

Foto : A. Nanu
Irina Vasilescu (Rapid) inițiază un nou atac al echipei sale în 
meciul cu Viitorul Dorohoi

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA 
BRAȘOV (m) 72—66 (41—33). 
Partidă deosebit de agreabilă, 
jucată într-un ritm viu din 
primul și pînă în ultimul mi
nut Gazdele, superioare din 
punct de vedere tehnic și tac
tic, beneficiind și de un lot 
mai omogen, au dominat clar 
în prima repriză, cînd au avut 
chiar și un avantaj de 10 
puncte.

Considerând însă prea repe
de ostilitățile încheiate, stu
denții bucureșteni au slăbit a- 
tenția în apărare și cum bra
șovenii nu s-au lăsat prea 
mult invitați la atac... scorul 
s-a echilibrat foarte repede și 
în min. 31 tabela de marcaj 
indica egalitate perfectă. Au 
urmat minute de mare tensiu
ne, cînd Bîrsan și coechipierii 
săi (conduclnd cu 55—51 și 
57—53) anunțau un final pa
sionant. Dar formația din Bra
șov nu a putut rezista unui 
forcing puternic și echipa gaz
dă, animată de talentatul V. 
Popa, a obținut în cele din 
urmă decizia.

I.C.H.F. - RAPID BUCU
REȘTI (m) 84—71 (48—33). 
Lipsita de aportul lui Cristian 
Popescu, formația feroviară a 
fost doar o umbră a cvintetu
lui aflat la ora actulă pe locul 
4 în clasament. Baschetbaliștii 
de la I.C.H.F., cu cuțitul ia 
os (cele două puncte i-au sal
vat de retrogradare), au atacat 
cu multă ambiție, obținînd un 
succes clar, pe deplin meritat 
(D. Bdnicâ-coresp.j.

FARUL CONSTANȚA —

UNIVERSITATEA TIMIȘOA. 
RA (m) 54—79 (24—31). Gaz
dele au jucat foarte slab, fă- 
cînd un pas imens spre... di
vizia B. Constănțenii, lipsiți 
de vlagă, au comis foarte mul
te greșeli și în aceste condiții 
formația timișoreană cu Vi
ciu, Leonte și Ionescu în ver
vă a realizat o victorie cate
gorică. (L. Brupkner-eoresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
I.E.F.S. (m) 61—79 (29—39).

Bucureștenii au învins lejer 
o echipă resemnată cu gîndul 
retrogradării. în urma acestei 
victorii, studenții de la I.E.F.S. 
au acumulat punctele necesare 
evitării definitive a zonei de 
retrogradare. (D Diaconescu- 
coresp. principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA GALAȚI (m) 
73—63 (32—39).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA (f) 57—

46 (30—21). Meciul a fost inte
resant în primele minute, cînd 
conducerea a aparținut orăden- 
celor. Apoi însă baschetbalis
tele de la Progresul au trecut 
la comandă, au impus un ritm 
de joo convenabil, cîștigînd 
fără emoții. Principalele rea
lizatoare : Tita 20, Seifert 10 
de la învingătoare și Ghiță 29 
de la învinse. (O. Andronic- 
coresp.).

I.E.F.S. — A.S.A. CLUJ (f) 
60—39 (35—20). Mult superioa
re din punct de vedere fizic 
și folosind cu eficacitate con
traatacul, bucureștencele și-au 
dominat net partenerele de în
trecere, realizînd o victorie 
facilă. Cele mai bune jucătoa
re din formația studențească i 
Trandafir (19) și Sabados (10), 
în timp ce clujencele nu au 
contat decît pe Farkaș (23).

RAPID BUCUREȘTI — VI
ITORUL DOROHOI (f) 77—40 
(34—19). Tinerele baschetba
liste din Dorohoi nu au putut 
ține pasul cu experimentata 
formație feroviară, fiind net 
depășite în lupta sub panou 
Rapidistele au rulat întregul 
Iot (mai puțin Bițu, care con
tinuă să fie suferindă), din 
care s-au evidențiat Racoviță, 
Suliman și Ivanovich (D. Bă- 
nicd-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
(f) 49—38 (27—20). Gazdele
s-au impus de la început și 
dacă nu ar fi ratat exasperant 
de mult diferența de pe tabe
la de marcaj ar fi fost msi 
mare. S-au remarcat: Petri3 
14, Nedelea 12. Simon 9 de la 
Voința, Roseti 10, Odobescu 9 
de la Constructorul. (V. Secă- 
reanu-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
(f) 59—71 (22—35).

Gazdele au făcut eforturi 
mari pentru a ține pasul, dar 
formația campioană, superi
oară, din punct de vedere 
tehnic, s-a impus clar. Deși 
învingătoare. Politehnica nu 
a strălucit în multe momente 
jucătoarele bucureștene dove- 
dindu-se lipsite de decizie în 
concretizarea fazelor ofensive. 
(M. RADU — coresp.).

în divizia B : Constructorul 
Iași — Voința București 54— 
69 (31—31); ’ I.E.F.S. II — 
A.S.A. Bacău 58—55 (28—26); 
Universitatea București — 
Universitatea Iași 70—43 (34—
28) ; Știința Petroșeni — Con
structorul Arad 85—80 (37— 
29; Olimpia Satu Mare — 
Universitatea Craiova 49—55 
(20—23); Grișul Oradea — Co
merțul Tg. Mureș 57—62 (24—
29) ; Medicina Timișoara — 
Constructorul Hunedoara 60— 
57 (30—22): C.S Mediaș — Po
litehnica Cluj 77—80 (36—30. 
69—69).

I
I De la trimisul nostru special, TIBERIU STAMA

[IONEL DRIMBĂ A ClȘTIGAT CUPA ROMMEL ■ ■.IAR ILEANA
DRÎMBĂ A CUCERII

La concursul de selecție

MARIAN COSMfSCU
SENIORII, BINE JUNIORII, SLAB

SI STEAUA I Pt PRIMUL

Timp de patru zile s-a dis
putat în Capitală primul con- 
ours de pentatlon modern din 
noul sezon competițional, do
tat ou „Cupa primăverii". El 
a constituit un bun prilej de 
verificare a sportivilor frun
tași în acest început de sezon.

Iată cîștigătorii pe probe i 
călărie: C. Călina (Steaua) 
1100 p; scrimă : M. Cosmescu 
(Steaua) și <3. Călina 27 v — 
972 p; tir: M. Cosmescu 188— 
868 p; înot t I. Bănet (Sănăta
tea Timișoara) 3:45,7—1051 p; 
cros: Gheorghe Ionescu (Stea
ua) 12:57,0—1234 p.

Clasamentul general indivi
dual : 1. M. Cosmescu — 4907 
p, 2. I.' Bănet 4863 p, 3. D. 
Spîrlea (Steaua) 4692 p, 4. Gh. 
Ionescu 4464 p, 5. A. Moraru 
(I.E.F.S.) 4454 p. 6. T. Sîrbu- 
lescu (I.Ej^.S.) 4441 p.

Clasamentul general pe e- 
chipe i 1. Steaua I 14019 p, 2. 
I.E.FiS. 12716 p, 3. Steaua II 
12431 p. 4. Sănătatea Timișoa
ra 10155 p, 5. S.S.M. Sibiu 
5487 p.

Acest prim concurs ne pri
lejuiește cîteva concluzii refe
ritoare la sportivii partici
pa n ți. M. Cosmescu a confir
mat forma bună în care se 
află, iar alături de el, Ivan 
Bănet și A. Moraru au evoluat 
mulțumitor. D. Spîrlea, Gh. 
Ionescu și C. Călina, cu toate 
că au obținut rezultate meri
torii, au arătat unele lipsuri 
ce trebuie eliminate în scurt 
timp, deoarece ne așteaptă 
o serie de competiții interna
ționale (primul concurs în 
Franța. 29 martie — 5 aprilie), 
la care sîntem hotărîți ca pen 
tatlonul modern din țara noas
tră să fie bine reprezentat 
Dacă probele au fost cîștigate 
de favoriți, o surpriză plăcută 
a furnizat-o A. Moraru, care 
prin dîrzenia cu care a luptat 
a fost răsplătit cu un merituos 
loc 5 în clasamentul general 
și cu un punctaj bun.

Timp de trei zile. arena 
Voința din București a găzduit 
cea mai importantă întrecere 
de seietție. ia care au partici
pat 45 de popicari — seniori 
și senioare, juniori și junioare 
După disputarea celor două 
manșe ia fiecare categorie de 
jucători (seniorii și juniorii 
au jucat la proba de 200. iar 
senioarele și junioarele la 100 
lovituri mixte) se pot trage 
unele concluzii privind sta
diul pregătirilor, coneluzi: ce 
baza cărora specialiștii fede
rației pot trece la restructura
rea loturilor.

Rezultate remarcabile au 
obținut. în special, seniorii ș: 
în primul rînd „veteranii* e- 
rhipei noastre reprezentative 
ca de exemplu. P. Pu-fe, 9. 
Vinătoru. 1. Micoroiu și C. Ra
dulescu. De la senioare am 
reținut doar numele Elenei 
Cernat și Cameliei M olderea- 
nu. care la cele două probe au 
reușit medii (pe două manșe) 
ridicate. 432 p. d. respectiv
428.5 p. d.

Dintre numeroșii juniori 
prezenți la selecție s-au com 
portat bine, obținînd rezultate 
la nivelul așteptărilor, doar 
doi sportivi i Constantin Voi- 
cu — media 924,5 p.d. (921 + 
928) și Ana ilarcu — media
416.5 p.d. (440+393). Tinerii po
picari au fost, în general, in- T. RABȘAN

Gheorghe TOMIUC
antrenor coordonator

RECORDUL MONDIAL-AMATOR 
Al OREI DOBORlT OE UN

CICLIST MEXICAN
CIUDAD DE MEXICO, 16 

— Tentativa ciclistului mexi
can R. Tervino de a ameliora 
recordul mondial amator al 
orei a fost încununată de suc
ces. El a reușit să acopere în- 
tr-o oră distanța de 46,955 km 
în timp ce vechiul record de
ținut de italianul E. Baldini 
era de 46,393 km.

Rezultatele de egalitate ob
ținute duminică de cele trei 
fruntașe ale clasamentului 
campionatului italian le-au 
permis acestora să-și păstrez* 
vechile poziții și deci să nu 
se... piardă din vedere. Dar a- 
ceste meciuri egale sînt avan
tajul numai al celor două e- 
chipe care au evoluat în de
plasare, Milan și Fiorentina. 
Dezavantajată este Gag li ari 
care nu a reușit să obțină mai 
mult de 0—0 pe teren propriu 
în fața formației lui Heleni* 
Herrera, Roma Inter a dispus 
la scor de Pisa i 4—0 (au în
scris Mazzola — 2. Gori și 
Vastola); Napoli a învins în 
deplasare pe Palermo cu 3—2 
(Barison, Altafini și Micelli, 
respectiv Troia — 2); Bologna 
a trecut de Atalanta (1—0), 
printr-un gol înscris de ex- 
atalantinul Savoldi; Lanerossi 
— Milan 1—1 (Rivera pentru 
Milan, respectiv Reif pentru 
Lanerossi), Verona — Varese 
1—1 (Bui, respectiv Bonaft), 
Juventus — Torino 0—0, 
Sampdoria — Fiorentina 1—I 
(Frustalupi, respectiv Ferran
te).

Iată poziția echipelor frun 
tașe i
4. Fiorentina 22 11 10 1 24—13 32

Milan 22 10 11 1 22— 8 31
Cogllari 22 11 9 2 31—12 31
Inter 22 10 6 6 40—19 26

în clasamentul golgeterilor
conduce Riva cu 15 goluri, ur
mat de Anastasi — 13, Bui — 
12, Maraschi — 10.

2-
3.
4.

Cesare TRENTINI
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pentru a doua oară consecutiv TROFEUL MARTINI

K.D GERMANA : Fruntașele 
învinse

în etapa de sîmbătă a cam
pionatului ambele echipe frun
tașe au fost învinse i liderul. 
Ha.-tsa Rostock, a fost întrecut 
cu 1—0 ia Zwikau, tar Vor- 

fost surclasa- 
Rot-Weiss cu 
rezultate ale 
Leipzig—Cari 

F.G. Karl

wârts Berlin a 
tă ia Erfurt de 
4—0. Celelalte 
etapei ■ Ghemie 
Zeiss Jena 0—0, 
Marx-Stadt — F.G. Union Ber
lin 2—2, Dynamo Berlin — 
Wismut Aue 0—0, Stahl Reisa 
— Lokomotive Leipzig 1—1.
ANGLIA: Manchester United 

la o nouă înfringere
In etapa a 33-a, Manchester 

United a suferit o nouă în- 
frîngere, de data aceasta la 
Londra, din .partea echipei 
Ghelsea, cu 3^—2. în schimb, 
Manchester Gity a fost victo
rioasă în partida cu Queens 
Park Rangers i 3—1. 
meciuri i Burnley 
Bromwich 2—2,
Gity — Stoke Gity 0—0, 
derland — Liverpool 
West Ham — Coventry 
Gelelate partide au fost 
nate. Fruntașa clasamentului 
Leeds United nu a jucat, de
oarece susține miercuri me
ciul revanșă cu Ujpesti Dozsa, 
la Budapesta. Glasament i 1. 
Leeds United 54 p, (golaveraj 
59—24) ; 2. Liverpool 48 p,

• în fin ’a cupei Ligii en
gleze la fotbal (competiție di
ferită de Cupa Angliei) a fost 
înregistrată o mare surpriză.

în alte 
— West 
Leicester 

Sun- 
0—2, 
5—2. 
amî-

PARIS, 16 (Prin telefon). — 
Reluată duminică dimineață, 
întrecerea pentru cupa Adrien 
Rommel a consemnat, ca și 
în ajun, numeroase surprize. 
Voi aminti numai pe cele 
care, aici la Coubertin, au 
făcut mare vîlvă! elimina
rea lui Revenu și cea a lui 
Șarov. Reputatul floretist 
francez a fost trimis în re
calificări de polonezul Kozie- 
jowski, în timp ce experimen
tatul sportiv sovietic a pier
dut în fața altui tînăr, vest- 
germanul Hein. O primă re
marcă, atît Koziejowski cît și 
Hein s-au numărat printre 
finaliștii campionatelor mon
diale de tineret de anul tre
cut In această competiție ei 
au realizat excelenta perfor
manță de a fi intrat în finală, 
Koziejowski direct iar Hein 
după recalificări.

Reprezentanții țării noastre, 
Ionel Drimbă și Iuliu Falb 
au avut situații diferite. 6am- 
pionul olimpic și-a onorat 
titlul executind reușite fraze 
de asalt ce i-au atras nume
roase aplauze și l-au adus 
trei victorii consecutive 
Gvarmati cu 5—1, 5—1, 
Noel cu 5—4, 0—5, 5—2, 
Hein cu 5—1,- 5—1). Gu 
ceste rezultate el a intrat 
rect în finala competiției. îm
preună cu Drîmbă au mai 
obținut calificarea directă în 
finală 1 Stankovici (U.R.S3.), 
Magnan (Franța), Koziejowski 
(Polonia), iar după recalifi
cări Hein (R.F.G.) și Parulski 
(Polonia).

în ceea ce îl privește pe 
Falb, el a tras foarte decis 
reușind să cîștige primul 
asalt la maghiarul

In asaltul

ton. După schimbarea lameu- 
lui, Falb nu a mai putut re
face însă handicapul. în al 
111-lea asalt, la 3—0 pentru 
Marton, s-a observat că la- 
meul acestuia este din nou 
defect Altă schimbare, dar 
Marton termină cîștigător cu 
5—4.

Ghinionul l-a urmărit și In 
continuare pe Falb. în reca
lificări el l-a întîlnit pe fran
cezul Berolatti, asaltul desfă- 
șurfndu-se normal pînă la 
3—3 cînd arbitrul (un fran
cez) i-a anulat lui Falb două 
parade-riposte consecutive. 
Antrenorul Poenaru a solici
tat juriului schimbarea arbi
trului și, după îndelungate 
discuții, s-a aprobat acest 
lucru dar numai după termi
narea asaltului (dștiEat de 

Berolatti cu 5—3). Nereușind 
să-și regăsească stăpînirea 
de sine, Falb a pierdut și a- 
saltul următor la Berolatti 
(tot cu 5—3) și a ieșit din 
cursa pentru finală.

în finală, Drimbă a pornit 
foarte puternic și a realizat

la3 victorii consecutivei 
Magnan cu 5—3, la Kozie
jowski cu 5—0 și la Stanko
vici cu 5—4. în următorul a-

- salt, el a simțit nevoia unui 
răgaz și a cedat lui Parulski 
cu 2—5 dar în ultimul, în care 
a primit replica 
Drimbă a evoluat 
sa obișnuită și a 
tegoric cu 5—1.

în același timp, Stankovici 
a reușit să totalizeze și el 4 
victorii așa îneît a fost nece
sar un baraj între el și Drîm
bă pentru stabilirea cîștigă- 
torului cupei. Acest asalt a 
fost dominat de sportivul 
nostru care a condus cu 3—1, 
4—2 și a cîștigat CU 5—2. El 
a cucerit astfel 
doua oară consecutiv 
Adrien RommeL

Iată clasamentul
1. Drîmbă (România) 4 v (du
pă baraj); 2. Stankovici
(U.R.S.S.) 4 v (după baraj); 
3. Hein (R.F.G.) 3 v; 4. Pa
rulski (Polonia) 2 v ; 5. Ma
gnan (Franța) 1 v ; 6. Kozie
jowski (Polonia) 1 v.

lui Hein, 
la valoarea 
cîștigat ca-

pentru a 
cupa

final 1

TORINO, 16, (prin telefon), 
— Finala competiției femini
ne de floretă „Trofeul Mar
tini" a reunit trei sportive 
sovietice (Gorohova, Zabelina, 
Samușenko), pe reprezentanta 
țării noastre Ileana Drîmbă, 
pe suedeza Palm și pe italian
ca Lorenzoni. Trofeul a reve
nit Ilenei Drîmbă care a ob
ținut 4 victorii Ga 3 cu Samu
șenko și Palm, la 2 cu Goro
hova și la 1 cu Lorenzoni) 
cedînd numai în asaltul cu 
Zabelina (la 3). Clasamentul fi
nal : 1. Drîmbă 4 v; 2. Go
rohova 3 v; 3. Samușenko 3 
v; 4. Zabelina 3 v; 5. Palm 
2‘ v; 6. Lorenzoni 1 v; 
Ardeleanu j 13. Iencic ; 
Szabo.

„12.
14.

I. ZILAHI

A 3-a partidă a meciului de șal» 
Polugaevskl — Zalțev (pentru ti
tlul unional) s-a întrerupt cu a- 
vantaj în favoarea primului. Deo
camdată scorul este favorabil Iul 
Zalțev : 1,5—0,5.

Marton 
următor(5-1).

Falb a acționat la fel de ho
tărât dar a pierdut cu 1—5. 
Explicația ? Deși el și-a pre
gătit foarte bine atacurile, nu 
a putut puncta, deoarece la- 
meul adversarului era defect 
Dar acest lucru a fost consta
tat abia la 3—0 pentru Mar

TURNEUL DE SABIE 
DE LA SOFIA

SOFIA, 16 (prin telefon). — 
în continuarea întâlnirii ami
cale dintre reprezentativele de 
sabie ale României și Bulga
riei s-a desfășurat, duminică, 
un turneu individual încheiat 
cu o finală de opt trăgători. 
Victoria a revenit lui Stavrev 
cu 6 victorii, urmat de repre
zentanții noștri Dan Popescu 
și Octavian Vintilă, ambii cu 
dte 5 victorii. Pe următoarele 
locuri s-au c-asat: 4. Atana
sov (B) 4 v; 5. Irimiduc (R) 
3 ▼; 6. NLkoiov (B) 3 v.

D. MUSTAȚA

ÎN C.M. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

La Barranquilla

I
I
I
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NASTASE
IN FINALA

se și cehoslovacul Jan 
vor disputa finala 

ce simplu bărbați din 
turr.eLui internațional

Cei 100000 de spectatori, pre- 
zeați pe stadionul Wembley, 
au asistat la victoria modeste: 
formații de categoria a 3-a 
Swindon Town, care a învins 
cu 3—1 (după prelungiri) ce
lebra formație londoneză Ar
senal.
R-F. A GERMANIEI: Liderul 

învins cu 3—0
3ea mai mare surpriză s-a 

înregistrat la Stuttgart, unde 
formația locală a învins cu 
3—0 pe Bayern Munchen, 
liderul clasamentului. La meci 
au asistat 77 000 de specta
tori. Golurile au fost înscrise 
de Menne, Larsson și Haug 
din lovitură liberă. Aleman
nia Aachen, cu Ionescu în 
echipă, a întrecut 
propriu ~ 
tern cu 1
Hertha BS.G.—F.G. Niirnberg 
2—0, Schalke 04—Kickers Of
fenbach 3—0, Eintracht Frank
furt—F.G. Kbln 1—2, Duis
burg — Borussia Dortmund 
2—0, Munchen 1860 — Hanno
ver 96 2—7

Ionescu 
pe teren 

pe F.G. Kaiserslau- 
.—0. Alte rezultate i

- CORESPONDENJÂ SPECIALA DIN STOCKHOLM -
ale inulnirii, cînd fazele s-au 
succedat cu repeziciune la 
poarta inspiratului Viktor Zin
ger, dar Uffe Sterner, căpita
nul selecționatei suedeze și 
idolul tuturor puștilor ama
tori de hochei, alături de Lars 
Goran Nilsson sau de fundașii 
Arne Karlsson și Sjoberg au 
ratat din poziții extrem de 
clare. Dar, sovieticii, cu jo
cul lor mai realist, au cîștigat. 
Iată și evoluția scorului: 1—0 
Malțev (min. 4), 1—1, L. G. 
Nilsson (min. 12), 1—2 Stig 
Johansson (min. 19), 2—2 Mi
hailov (nun. 21), 3—2 Starși- 
nov (min. - - — -
(min. 52).

înaintea 
tat meci, 
Finlanda cu 5—1 (1—0, 1—1, 
3—0), destul de dificil. La ora 
cînd transmit aceste rînduri, 
pe patinoarul Johanessov a 
început partida Cehoslovacia— 
S.U.A. care se va termina însă 
destul de tirziu. Rezultatul a- 
cesteia ca și alte amănunte de 
la Stockholm, le voi comunica 

cînd este zi de odihnă.

La Palatul Sporturilor din Mos
cova au continuat întrecerile at- 
leților. Iată cîteva rezultate : 
bărbați : prăjină — Bliznețov 
(U.R.S.S.) 5,20 m; triplusalt —
Dudkin (U.R.S.S.) 16,68 m; 1500 
m — Jelobovskl (U.R.S.S.) 3:42.9; 
femei: 50 m — M. Netter (S.U.A.) 
6,2; 400 m — J. Skott (S.U.A.) 
56,3; 800 m — L. Bragbin a
(U.R.S.S.) 2:09,6; greutate — G. 
Nekrasova (U.R.S.S.) 16,90 m. In 
foto : americanca Mamie Rallins 
se distanțează pe 50 m garduri, 
ciștiglnd îh 7,1 (cea mal bună 
performanță mondială).
TELEFOTO: A.P. - AGERPRES

.4
te-

cea
STOCKHOLM, 14 (prin 

lefon). — Abia începută, 
de a 35-a ediție a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață ne-a și furnizat nouă, 
comentatorilor, subiecte dintre 
cele mai interesante. în cea 
de a doua etapă a disputei, 
atenția tuturor s-a îndreptat 
spre întinirea dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice 
și Suediei.

Rezultatul este cunoscut
4—2 (1—2, 1—0. 2—0) in fa 
voarea jucătorilor sovietici.
Mie îmi mai rămine să fac 
doar cîteva considerații, pri
ma dintre ele fiind aceea că 
partida a fost extrem de 
disputată și ne-a oferit mull 
timp imaginea unui perfect 
echilibru de forțe. Și totuși 
selecționata URJS-S. a învins. 
Ceea ce cred că a contat cel 
mai mult în realizarea acestei 
victorii a fost capacitatea su
perioară de finalizare a jucă- 

acestei echipe, care 
t mai puține ocazii 
etștii suedezi, au 
scrie de patru ori. 

această p: 
mele mint

telex

48), 4—2 Harlamov

acestui mult aștep-
Canada a învins

Karl ANDERSSON

Fază din senzaționala finală 
a Cupei ligii engleze, ciștiga- 
tă cu 3—1 de Swindon Town, 
la Wembley, in fața lui Ar
senal : P. Downsborough, por
tarul lui Swindon, intr-o 

spectaculoasă paradă

GRUPELE C.M. DE HAND3AL 1970
ZUR1GH 16 (Agerpres). — 

S-au tras la sorți grupele tur
neului final al viitorului cam
pionat mondial masculin de 
handbal, care se va desfășura 
în anul 1970 (26 februarie — 
8 martie) în 7'~anța. Echipa 
României a . st repartizată 
in grupa C împreună cu echi-

pa Franței, învingătoarea me
ciului de calificare K.F. a Ger
maniei — Olanda și învingă
toarea dintre Elveția și Lu
xemburg. La turneul final iau 
parte 16 echipe, dintre care 6 
(inclusiv România) sînt cali
ficate din oficiu.

in vederea campionatelor mon
diale de tenis de masă (Milnchen. 
17—27 aprilie), s-au tras la sorți 
grupele competițiilor pe echipe. 
In concursul masculin; echipa 
României face parte din grupa a 
11-a împreună cu formațiile Fran
ței, Țării Galilor și Turciei, ta 
feminin, selecționata României va 
juca în grupa a 5-a, alătun de 
echipele Australiei șl Iordaniei.

In campionatele internaționale de 
tenis ale Republicii Arabe Unite, 
proba de dublu bărbați a fost 
ciștlgată de perechea Metreveli — 
Korotkov (U.R.S.S.) care a învins 
tn finală cu 6—3, 2—6, 6—2, 3—6; 
10—8 cuplul K. Fletcher (Austra
lia) — Ismail El Shafel (R.A.U.). 
Proba de simplu» femei a revenit 
italience! Lea Perlcolli, învingă
toare cu 6—1; 6—2 în finala cu 
Olga Morozova (U.R.S.S.).

Turui ciclist al Mării Adriatlce a 
luat sfîrșlt Ia Roma cu victoria 
rutierului Italian Carlo Chiap- 
pano, secondat lâ 42 sec. de bel
gianul Vlieberghe. Campionul 
mondial Vittorio Adorm s-a cla
sat pe locul 17 la 12:34

în turneul celor 5 națiuni la 
rugby, jucînd pe teren propriu, 
echipa Angliei a învins cu 8—3 
reprezentativa Scoției.

Tradiționalul concurs de schi 
(probe nordice) de la Holmenkol- 
len a început cu proba de 5 km 
femei; ciștlgată de finlandeza 
Marjatta Kajosma

într-un
polo pe apă, disputat ia 
selecționata Italiei 
scorul de
1—1) echipa

meci international d< 
......................... Praga, 

cu
2-2,

a învins
7—6 (3—1, 1—2, 
Cehoslovaciei.

a cursei cicliste Pa-Etapa a 6-a _ _____  ______  _ _
ris — Nisa, disputată pe traseul 
Hyeres — Dragulgnan (137 km), a 
revenit olandezului Van der 
Vleuten In 3h34:10. Lider se men • 
ține Eddy Merckx, urmat de 
Poulldor la 29 sec.; Anquetil la 
45 sec., Janssen la 2:28.

A Încetat din viață, la Londra, 
boxerul Ulric Regis, originar din 
Trinidad, în urma loviturilor pri
mite in meciul cu Joe Bugner. 
Regis era în vîrstă de 27 de ani; 
și din 15 meciuri susținute ca 
profesionist cîștlgase 12 înainte 
de limită. Din 1940, U. Regis este 
al 8-lea boxer care moare în 
urma unui mea desfășurat p« 
ringurile din Anglia.

ATLEȚII ITALIENI NU PARTICIPA
LA CONCURSURILE ORGANIZATE

DE RASIȘTII SUD-AFRICANI
Din Roma se anunță că Fe

derația italiană de atletism a 
hotărit să nu -mai trimită eon- 
curenți la Jocurile sud-afri- 
cane de la Bloemfontein, care 
s-au deschis la 15 mar
tie și urmează să dureze apro
ximativ o lună. Această com
petiție are un pronunțat ca
racter rasist, fiind rezervată 
exclusiv sportivilor albi.

Concursurile de la Bloem
fontein par să fie compromise 
de neparticiparea și a altor 
atleți europeni. Federația vest- 
germană de specialitate n-a 
confirmat încă trimiterea de- 
catlonistului Kurt Bendlin și a 
discobolei Liesel Westermann. 
Este incertă, de asemenea, 
prezența cunoscutului atlet 
belgian Gaston Roelants.
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