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U.T.A. A PIERDUT UN PUNCT PE TEREN PROPRIU
• Rapid la a treia victorie conse
cutivă • Echipele bucureștene fn 
ofensivă • Crișul a urcat pe locul 11
• Farul — in zona periculoasă

SUPORTERII

V. Tecuceanu (București) eschivează lovitura lui 
G. Constantinescu (Dolj), în meciul de la zona din 

Craiova
l Fotoi V. POPOVICI

4-a o interesantă rubrică de 
marginalii la zonele campio- 
un comentariu după întâlnirea

Citiți în pag. a 
box care cuprinde 
natelor naționale și 
dintre reprezentativele României și Bulgariei.

A XlV-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC

IUGOSLAVIA 7 TITLURI,
ROMANIA DOAR 2

Aseară, în timp ce urcam 
treptele de la Dinamo, alergă
torul de bronz mi-a spus în 
șoaptă : „Te văd îngîndurat. 
Cauți un cirlig și nu-1 găsești. 
Știi ceva ? Organizează rapid 
o masă rotundă cu suporterii 
tuturor celor 16 echipe". I-am 
răspuns că n-am de unde să-i 
iau pe toți 16... Dar, ca prin 
farmec. în jurul alergătorului 
de bronz s-a și format un 
cerc cu... 16 laturi. Iată re
zultatul :

6. „POLI * IAȘI : „Ce mare 
artist e Anca ! Duminica tre
cută. pe *23“, II 
mort. Astăzi ne-a 
gol".

credeam 
marcat un

7. RAPID : -Am cistigat la 
Tg. Mureș, e» să-i mai dăm o 
șansă Argeșului Spune mersi. 
Barbule !“.

1. U.T.A.: „Nu e un secret 
pentru nimeni că noi am cîș- 
tigat de mult campionatul. 
Iată și motivul acestei remize 
de salon, in care bucureștenii 
au înscris printr-un— arădean".

2. „U" CRAIOVA : „Ce s-ar 
fi făcut Crișul fără punctele 
noastre

3. DINAMO BUCUREȘTI : 
„Dinu și Dumitrache se simt 
bine doar pe Wembley și pe 
Dinamo. Escapada de la Arad 
n-a făcut decit să confirme 
ideea".

8. STEAUA: „O. dacă 
ști, „utiștilor". că ne-am 
zervat pentru miercuri. 
Dinamo, n-ați mai fi atit de 
ironici"—

•ti 
re- 
cu

9. PROGRESUL: -Decit o 
înfringere superbă, mai bine 
o victorie— STAS**.

10. „U- CLUJ: 
ne-am întărit a 
vcm. in sfîrșit. j 
golaveraj".

11. CRIȘUL: J 
din șase!!! Nu e chiar atit de 
rău pentru o echipă înhumată 
in dimineața zilei de 9 mar
tie".

.Cinei puncte

SKOPLJE, 23 (prin te
lefon). în imensul parc 
al hotelului Sarai, s-a 
desfășurat cea de-a 
XlV-a ediție a Crosului 
balcanic, la care au par
ticipat atleți din Bulga
ria, Grecia, România, 
Turcia, Iugoslavia. Tra
seul, excelent ales, a o- 
ferit celor peste 5000 de 
spectatori posibilitatea 
urmăririi aproape inte
grale a curselor. Din pă
cate, reprezentanții Ro
mâniei nu au reușit să 
ciștige decit două titluri 
(echipe seniori și senioa
re) din cele 10 puse in 
joc. Majoritatea alergă
torilor români s-au do
vedit lipsiți de viteză, 
fiind intrecuți pe ultimii 
metri ai curselor. Gaz
dele (atleții iugoslavi) au 
repurtat un categoric 
succes, cîștigînd nu mai 
puțin de 7 titluri.

1000 M JUNIOARE - 
Plecate în coada pluto
nului, româncele nu s-au 
decis nici pe ultimii 150 
m să plece în urmărirea

adversarelor. în acest 
fel, cei 60 m din final, 
pe care s-au dezlănțuit, 
nu le-au fost suficienll 
pentru a obține poziții 
mai bune. Pe echipe, 
deși la punctaj egal cu 
Iugoslavia, formația Ro
mâniei a pierdut, avind 
ultima componentă mai 
slab clasată. Rezultate : 
1. Mirjana Kovacev (Iu
goslavia) 2:56,5. 2. Rafira 
Fița 2:58,8, 3. Șvetlana 
Zlateva (Bulgarii) 3:00,0, 
4. Maria Linca 3:04,0,... 
8. Cornelia Neagu-Băloi 
3:10,3; pe echipe — 1. 
Iugoslavia 14 p, 2. Româ
nia 14 p, 3. Bulgaria 18 
p, 4. Turcia 32 p, 5. Gre
cia 42 p.

4000 M JUNIORI - Pe
tre Lupan, care condu
cea, a fost întrecut pe ul
timii 5 m (!) de iugo
slavul Zoran Molovici, ve
nit puternic din urmă.

(Continuare 
tn pag. a 4-a)

4. JIUL: „Ani în șir. Nicu- 
șor a citit toate gindurile lut 
Titus Ozon în linia de atac 
cu Bartha. Ene I și Suru. Și 
le-a mai citit o dată, la Pe
troșani".

5. DINAMO BACAU: „Noi 
n-am ținut prea mult la punc
tul Jiului, dar Ghiță ține mor
țiș să plece la Atena".

12. PETROLUL: „Ce păcat 
că nu s-a televizat și meciul 
cu Rapid"—

13. A.S.A. TG. MUREȘ: „Nu 
știu ce ne-am fi făcut fără 
moș Martin".

14. FARUL : „Cu punctele 
pierdute, in 1" etape, din— 
neatenția cavalerilor fluieru
lui, eram astăzi pe locul Cra- 
iovei—“.

15. F. C. ARGEȘ : „Dumini
că seara vom avea 17 puncte. 
Asta înseamnă că n-ani murit 
încă".

CONCURSUL ATLETIC
DE LA VIENA

VIENA, 23 (Agerpres). — în 
concursul atletic internațional 
de la Stadthalle, românul 
Șerban Ioan a ocupat locul 3 
la înălțime cu 2,09 m, după 
Sieghart (R.F.G.) 2,12 și Alexa 
(Cehoslovacia) 2,09. La prăjină. 
Dinu Piștalu s-a clasat al trei
lea cu 4,90 m, după Dionisi 
(Italia) 5,20 și Engel (R.F.G.) 
5,10.

16. VAGONUL : „Și-atunci, 
cine vine cu mine

O mostră de masă rotundă 
subiectivă. Dar ce e obiectiv 
în fotbal ?...

loan CH1RILA

ÎN „LIGA EUROPEANĂ" DE TENIS DE MASĂ
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LUPESCU NUNWEILLER IV DAN DELEANU
ANCA MUSTĂTEA

NĂSTURESCU VOINEA

LIDERUL
Primăvara, instalată de-a binelea în 

acest frumos oraș de pe malurile Mu
reșului, spectatori mulți veniți să asiste 
și să încurajeze marșul liderului spre 
titlul suprem. în această ambianță
de veritabil derby, meciul înce

pe sub semnul ofensivei 
dezlănțuite de gazde. A- 
rădenii acționează insă 
precipitat, din care cauză 
pasele nu își găsesc adre
santul nici chiar Ia mijlo
cul terenului, unde pre
singul oaspeților e mai pu
țin nemilos De partea 
cealaltă, steliștii se regru
pează și se desfășoară njai 
calm, înnodînd mai ușor, 
mai variat și în orice caz 
cu o mai bună orientare 
firul acțiunilor spre poarta 
lui Gornea. Drept conse
cință, în min. 9 Steaua 
reușește deschiderea sco
rului. Sătmăreanu sesizea-

OBLEMENCO CODREANU

ză culoarul liber părăsit 
de Brosovschi, îl lansează 
pe Pantea, care cîștigă du-

U.T.A. — STEAUA
1-1 (1-1)

ARM), 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). 
Stadion U.T.A. ; timp fru
mos ; teren bun ; specta
tori — aproximativ 20 000. 
Au marcat : Pantea (min. 
9) și Lereter (min. 20 —
din penalti).

U.T.A. : Gornea 6 —
Birău 5, Bacoș 7, Pojoni 6, 
Broșovschi 5. Axen’e 5 
(din min. 73 Brîndescu), 
Petescu 7, Lereter 7, Șchio
pi» 6, Domide 5, Moț G.

STEAUA : Suciu 8 — Săt- 
măreanu 8, D. Nicolae 7, 
Halmâgeanu 7, Vigu 6. Tă
tarii II 6, Negrea 6, Du- 
mitriu III 7, Pantea 8, Voi- 
nca 8. Creiniceanu 7.

A. arbitrat EM. VLAICU- 
LESCU, ajutat la
linie de N. Marinciu (Plo
iești) și I. Rus (Tg. Mureș).

„Trofeul Petschowschi* 
(pentru public) : 9

continuare, aceeași 
de luciditate în ri- 
formației gazdă, în 
ce Steaua caută să

elul cu Pojoni (venit lîngă 
tușă să repare greșeala 
coechipierului său) și a- 
cesta, intrat mult în careu, 
trimite din unghi balonul 
în plasă, înșelîndu-1 pe 
Gornea, atent la centrare- 
1—0 pentru Steaua.

în
lipsă 
posta 
timp
liniștească jocul prin pase 
multiple în cîmp. Este pe
rioada în care bucureștenii 
se disting clar printr-o ex
primare mai coerentă și 
mai imaginativă în joc. 
într-adevăr, în min. 15 a- 
sistăm la o frumoasă acți
une „doi pentru al trei-

(Continuare tn vag. a l-a)

G. NICOLAESCU

STEAUA - virtuală campioană

Dar

Maria Alexandru (stingă), tnvlngînd-o cu 2—0 pe Beatrix Kishazi (dreapta), a ctștigat primul 
punct pentru reprezentativa română

Fotoi N. AUREL
La capătul a 130 de minute 

și după numeroase momente i 
interesante de joc, ieri în sala 
Florcasca, echipa de tenis de 
masă a Ungariei a dispus de i 
cea a României cu 5—2, înțîlni- | 
rea contind în cadrul „Ligii eu- I 
ropene”. S-ar fi putut ca sco
rul final să fie mai strîns, dacă, 
în partida inaugurală, Șerban 
Doboși l-ar fi învins pe cam
pionul maghiar, Tibor Klam- 
par. Sportivul român a condus 
in setul decisiv cu 20—15, deci 
a avut cinci meciboluri. 
emotivitatea prea mare și lipsa 
de hotărire a lui Doboși l-au 
împiedicat să-și concretizeze a- 
vantajul substanțial. Oricum, 
victoria oaspeților este merita
tă, dovedindu-se superiori, în 
general, jucătorilor noștri.

Finalistul europenelor de a- 
nul trecut de la Lyon, Ianoș 
Bdrzsei (Ungaria), fără a ma
nifesta siguranța care l-a con
sacrat, a evoluat la un nivel 
satisfăcător, ieșind învingător 
fără dificultate, in ambele par
tide de simplu și avind o con
tribuție importantă la succesul 
din meciul de dublu masculin.

Multă decizie și dezinvoltură 
în acțiuni a dovedit Klampar, 
iar Beatrix Kishazi s-a arătat 
o apărătoare de valoare medie.

Din selecționata României, 
cel mai bine s-a comportat 
maestra emerită a sportului și 
campioana țării, Maria Alexan
dru. După un început cînd a

C. COMARNISCH1

(Continuare In pag. a 4 a}

POIANA BRAȘOV, 23 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). în
tâlnirile Steaua — Dinamo re
prezintă (deocamdată) singurele 
evenimente notabile din activi
tatea hocheisticâ internă. Fiind
că toate celelalte echipe se află 
la un nivel mult inferior, care 
le reduce — de cele mai multe 
ori — la rolul ingrat de sparing- . 
parteneri susținut spre cinstea 
lor, cu destulă acurateță.

Duminică, Steaua și Dinamo au 
oferit, mai ales în prima repriză, 
un spectacol sportiv de calitate. 
In absența mizei practice (Steaua 
era oricum campioană), accen
tul a fost pus pe execuțiile teh
nice pe combinațiile tactice, care 
fac — de altfel — deliciul acestui 
joc.

Onorîndu-și cartea de vizită, ho- 
cheiștii de la Steaua au învins 
cu 3—1 (3—0, 0—0, 0—1) și cîști
gă astfel patru din cele cinci în- 
tilniri susținute cu dinamoviștii 
in actualul campionat. Victoria 
roș-albaștrllor s-a conturat încă 
din prima repriză, pe care au în
cheiat-o cu scorul de 3—0. Linii
le a 2-a șl a 3-a ale învingătorilor, 
intens utilizate de antrenorii Cza- 
ka și Zografi, au jucat cu a- 
plomb și prospețime. îngăduln- 
du-și în continuare o relaxare, 
steliștli au cedat inițiativa adver
sarilor, care n-au știut să profite 
de ea. Hocheiștii de la Dinamo

n-au găsit prea des drumul spre 
poarta lui Stoiculescu, iar atunci 
cînd ocaziile de a marca s-au 
ivit, ele au fost pueril ratate de 
Moiș, Texe și Bașa. Și în ultima 
repriză (deși din cauza unor in
disponibilități au jucat doar cu 
două linii) dinamoviștii au fost 
superiori, dar atacurile lor s-au 
lovit de apărarea Stelei, avansată, 
mobilă, atentă, avîndu-1 ca lider 
și coordonator pe inepuizabilul 
Dezideriu Varga. Au marcat Ca- 
lamar, Varga și Gheorghiu, pen
tru Steaua, respectiv Huțanu.

Cuplul nostru nr. 1 de arbitri, 
Gh. Turceanu, FI. Gubernu, nu 
și-au dezmințit reputația, condu- 
cînd corect și cu autoritate.

In deschidere, Avîntul Miercu
rea Ciuc a făcut o demonstrație 
de... patinaj în fața Agronomiei 
Cluj, realizînd scorul record de 
14—2 (6—0, 5—2, 3—0). Autorii go
lurilor : I. Szabo (3), Oswath (3), 
Kraus (2), Jere (2), Vakar (2), Csi- 
szer, Sarkanl, respectiv Otvos ș’ 
Marian.

Iată clasamentul, în care ulti
mele jocuri (programate începînd 
de miercuri) nu mai pot modifica 
ordinea echipelor :

1. Steaua 38 p, 2. Dinamo 31 p, 
3. Avîntul M. Ciuc 18 p. 4. Agro
nomia Cluj 9 p, 5. Petrol-Geolo- 
gie 4 p.

Fază din me
ciul Steaua-Dina- 
mo. In imagine, 
un atac al echipei 
Steaua. Portarul 
Dumitraș n-a pu
tut reține pucul 
și... gol.

Tr. IOANITESCU
Foto :

Theo Macarschi

VOINȚA CLUJ-SLAVIA
CLUJ 23 (prin telefon). — 

Exceptînd prima repriză, po- 
loiștii de la Voința Cluj — cu 
o mai bună pregătire și o 
tactică superioară — au do
minat clar, îrivingînd pe Sla
via PI sen cu 12—9 (1—2, 2—0,

„Trofeul
* Petschowschi"

I
I

e trei etope, adicâ de la în
ceputul returuiui campionatu1- 
lui, cronicarii noștri de fotbal 
își însoțesc relatările de la 
meciurile diviziei A cu apre
cieri asupra conduitei publi

cului local, sub forma unor note de 
la 1 la IC. După cum s-a mai anunțat, 
pe baza acestor calificative, ziarul 
„Sportul” va atribui, la sfirșitul actualei 
ediții de campionat, „Trofeul Pet
schowschi* acelei colectivități de spec
tatori dintr-un oraș cu echipă de prima 
divizie care s-a distins printr-o com
portare cit mai corectă, mai apropiată 
de cerințele fair-play-ului.

Deși inițiativa redacției noastre se află 
încă în stadiul debutului practic (publi
cul din Oradea a făcut, cu adevărat, 
de-abia în etapa de ieri, pentru prima 
oară în acest retur, oficiul de gazdă) 
oportunitatea si utilitatea ei întrunesc 
semnele evidenței. Ecourile recepționate 
reflectă viul interes cu care opinia pu
blică sportivă a luat cunoștință de 
instituirea „Trofeului Petschowschi", ac
țiune care încearcă să contribuie la 
îmbunătățirea climatului din 
stadioanelor noastre, adesea 
manifestările unor spectatori 
si turbulenti.

Tn ceea ce ne privește, nu vum exa
gera, firește, nota de optimism, încît 
să ne închipuim că publicul nostru de 
fotbal ar putea adera, în întregul lui 
și pe parcursul a numai 15 etape din 
acest retur de campionat, la normele 
unei conduite exemplare. Păstrăm încă 
rezerve în ceea ce privește perspectiva 
ca într-o perioadă atit de scurtă toii 
obișnuitii partidelor de fotbal de la noi 
să înțeleagă marile obligații ce le revin 
ca spectatori, să concure la realizarea 
legăturii spirituale dintre ei. jucătorii 
preferați si adversarii (în sens sportiv) 
ai acestora, la transformarea întrecerii 
de pe gazon într-un spectacol de înaltă 
factură, guvernat de regulile fa;r- 
play-ului. Credem, însă, că „Trofeul 
Petschowschi*, împreună cu *oate cele
lalte acțiuni ce se vor întreprinde de 
către factorii interesați, va contribui 
la înregistrarea unor progrese — pe care 
le dorim cît mai substanțiale — în 
acest sens.

De altfel, în comparație cu ceea ce 
a fost în edițiile trecute ale campiona
tului si chiar în sezonul de toamnă, 
situația din primele trei etape ale retu
rului ni se pare a fi încurajatoare sub 
aspectul reacției tribunelor. La cele mai 
multe dintre meciuri, notele acordate 

I de cronicari publicului sînt de 7 și 8 
(ieri, la Cluj, s-a dat chiar primul 10) 
ceea ce indică o comportare — 
— tn general — mulțumitoare sau 
chiar bună a acestuia. Singurul cori
gent tn materie, de pînă ieri, era 
publicul piteștean, ca urmare a mani
festărilor sale nesportive din timpul 
partidei F. C. Argeș— Steaua, disputată 
tn prima etapă a returului. Ignorînd și 
aniniltnd eforturile clubului organizator 
de a crea acestui meci inaugural al 
sezonului la Pitești o atmosferă ctt mai 
sărbătorească (a fost adusă o fanfară, 
iar tinere eleve au oferit flori jucăto
rilor ambelor echipe), o bună parte a 
spectatorilor prezențî pe stadionul 
„1 Mai* i-a tntîmpinat — tn mod cu 
totul de neînțeles — cu fluierături și 
huiduieli pe fotbaliștii bucureșteni, iar 
pe parcursul jocului s-a aruncat cu o 
sticlă (de la tribuna a doua) și cu 
bulgări de zăpadă înghețată asupra 
arbitrilor, deși aceștia s-au achitat 
foarte corect de misiunea lor. Tn etapa 
de ieri, nici publicul bucureștean, care 
a urmărit partida Progresul — Vagonul 
nu a obtinut „notă de trecere*, din 
motive oarecum asemănătoare. Cu nole 
mai mici, apropiate de limita minimă 
a promovării (adică 5 si 6) s-a ales 
si publicul din Tg. Mures (la meciul 
cu Farul), cel din Ploiești (în partida 
cu Rapid), precum și acela din Bacău 
(în întîlnirea cu Progresul) pentru ati
tudini lipsite de sportivitate la adresa 
arbitrilor și a echipelor oaspe.

Așadar, preponderența în aprecierile 
cronicarilor noștri o dețin calificativele 
mai mari și acest fapt ni se pare a ti 
semnificaliv. Cu atit mai mult cu cit, 
se știe, returul campionatului furnizează 
adesea partide disputate, la o tensiune 
maximă. Nu ne rămîne, deci, decit să 
sperăm că această evoluție promifă- 
tove spre adevăratul fair-play se va 
accentua în etapeie viitoare, astfel ca 
departajarea candidaților la „Trofeul I Petschowschi" să devină o operațiune 
dificilă.

tribunele 
viciat de 
pătimași

vom exa-
1, încît

I
I

I

I

I

PLSEN 12-9 LA POLO
6—5, 3—2). Au marcat : Rusu
7, Șt. Szilagy 3, A. Szilagy 2 
pentru Voința, respectiv No
wak 6, Wolf 2. Rasner pen
tru Slavia.

t
M. RADU — coresp.

I
C. FIRANESCU



DE LA FR SCHI-BOB
După cum se știe, echipa de tineret a României a fost 

descalificată la campionatele mondiale de biatlon de ia 
Zakopane. Anallzînd cauzele care au dus Ia eliminarea e- 
chipei, biroul F.R.S.B. a constatat că vina aparține antre
norului federal C. Tiron și secretarului general al federa
ției, P. Foeșeneanu. Ținînd cont de aceasta, Biroul F.R.S.B. 
a hotărît:

— sancționarea antrenorului federal C. Tiron cu retro
gradarea pe timp de 3 luni din funcție pentru faptul că, 
deși a fost fn posesia regulamentului, a tratat cu superfi
cialitate noile modificări aduse de forul internațional cu 
privire la limita de vîrstă și a înscris în competiție un con
curent care nu se încadra în condițiunile impuse de regu
lament ;

— se dă un avertisment secretarului general al F.R.S.B., 
P. Foeșeneanu, pentru faptul că nu a controlat atent modul 
cum își îndeplinește sarcinile antrenorul federal.

Biroul F.R.S.B. va lua măsuri pentru evitarea în viitor a 
unor asemenea lipsuri și va revizui alcătuirea lotului na
țional de biatlon, precum și planul de pregătire a acestuia.

Aplauzele strict interzise!

RETURUL MEDIOCRITĂȚII

SLANIG, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Clopotul 
electria al salinei Slănic- 
Prahova anunță intrarea în 
mină a sportivilor. Un lift pu
ternic coboară primul grup de 
micromodel iști la 120 m adîn- 
cime, în imensa sală săpată în 
sare, iluminată splendid prin 
candelabre fluorescente mon
tate la peste 50 m înălțime. 
Hînd pe rînd, în „coliviile* în
căpătoare ale minerilor, iau 
loc echipele reprezentative 
participainte la campionatul 
internațional de micromodele 
„România-Indoor ’69".

Timpul afectat acomodării 
8-a scurs și acum competitorii 
se pregătesc de start. într-o 
confortabilă nișă săpată în 
stîncă, redutabila formație a 
Cehoslovaciei își pregătește a- 
paratele pentru întîia lansare. 
Atelierul mobil al cehoslova
cului Jiri Kalina este o ade
vărată mini-uzină de înaltă 
mecanică fină. Kalina se numă
ră printre favoriții întrecerii, 
datorită faptului că a obținut, 
anul trecut la Roma, locul II 
Ia campionatele mondiale de 
«niciromodele. Lotul sportivilor 
cehoslovaci mai cuprinde pe 
Rudolf Cerny, oficial (vicepre
ședinte al C.I.A.M. din cadrul 
Federației Aeronautice inter
naționale) și concurent la „in
dividuale", pe Dagma Chlub- 
na, Tomislav Weigert și Edu-' 
ard Chlubna. O scurtă pre 
zentare a Celorlalți concurenți.

Volubilul Egisio Coraza este 
recordman al Italiei și asis
tent la Institutul de metalur-

Astăzi, la ora
17,30,
in sala Dalles

POTENȚIALUL
BIOLOGIC AL

OMULUI DESCOPERIT
PRIN SPORTUL DE
PERFORMANTĂ
Centrul de cercetări știi..,.- 

fice al C.N.E.F.S., în colabora
re cu Universitatea populară 
București — Cursul „Sport și 
educație fizică" organizează 
expunerea „POTENȚIALUL 
BIOLOGIC AL OMULUI 
DESCOPERIT PRIN SPOR
TUL DE PERFORMANȚA" 
iusținută de conf. univ. dr. 
ândrei Demeter — maestru 
al sportului. Urmează filmul 
.Inelele gloriei".

ÎNCĂ 0 ETAPĂ SUB SEMNUL
TERENURILOR

Din nou consecințele iernii 
relungite și-au spus răspicat 
jvîntul, influențînd puternic 
tapa din divizia A. La Bucu- 
sști, de exemplu, cuplajul 
rogramat pe terenul Con
ductorul n-a mai fost... cu- 
laj, întrucît primul meci, 
rivița Roșie — Constructo- 
11, nu s-a disputat, arbitrul 
h. Witting apreciind că tere- 
ul periclitează integritatea 
irporală a jucătorilor. Tre- 
uie precizat că, într-adevăr, 
i ora 10 gheața colțuroasă 

bulgării de pămînt înghe- 
t abundau pe suprafața de 
■c. în schimb, spre amiază, 

ora de începere a partidei 
inamo — Progresul, arbitrul 
ti. Nasta a putut constata 
. crusta amenințătoare se în- 
uiase și a fluierat începerea 
eciului. Spectatorii au pu- 
t asista la o luptă dîrză cu 
«roiul și cu cele 2—3 bălți 
iașe,
care sportivii n-aveau cum 
iasă învingători. Imposibi- 

atea de 
tinica a 
ipe la 
levărat
id pînă la abnegație, pentru 
re îi felicităm pe toți cei 

au evoluat. Superioritatea 
namoviștilor a fost greu pu- 

în valoare, scorul menți- 
ndu-se multă vreme direct 
oporțional cu dominarea te- 
orială, deci echilibrat De 
ia spre sfirșit s-a mărit de 
3 la 9 puncte zestrea liniș- 
îare, pe care eforturile a- 
oape disperate ale jucători- 
■ de la Progresul amenințau 
> anihileze. Scorul final — 
INAMO-PROGRESUL 9—0 
-0) — a fost realizat de Ni- 
(2 lovituri de pedeapsă) șl 

din păcate o luptă

a pune în valoare 
obligat ambele e- 
eforturi 
remarcabile,

fizice cu
mer-

gie din Florența. Ajutor îi va 
fi soția sa Ludovica Goraza, 
fostă campioană a Italiei. Prof, 
univ. ing. Ree Andras de la 
Facultatea de mecanică din 
Budapesta va apăra. împreună 
cu Egri Antal și Buzoty GyOr- 
gy, culorile Ungariei. Ing 
Kmoch Mvilim, asistent la In
stitutul de construcții Mahi 
din Zagreb (campion la .In
door* al Iugoslaviei), va în
cerca, alături de ceilalți doi 
coechipieri ai săi — Gabriel 
Leopold și Emil Mikulcic — 
să onoreze acest concurs cu 
performanțe deosebite.

In sfîrșit, fără prezentări 
(iubitorii de micromodele îi 
cunosc), cele două formații 
ale noastre : ROMANIA A 
(Otto Hits, Mihai Teut și Aurel 
Popa) și România B (Nicolae 
Bezman. Petre Florea, Eugen 
Holtier).

In marea și originala sală de 
întreceri « minei Slănic a în
ceput concursul. Liliputanele 
aparate, ușoare ca un fulg (ce
le mai grele nu depășesc un 
gram I), se avîntă «urajoase 
spre înălțimile Impresionante 
ale bolții de sare. In jur e li
niște deplină. O liniște profe
sională, consfințită de toți, 
atît de concurenți, arbitri, an
trenori, cît și de publicul spec
tator. Toți știu că o deplasare 
dintr-o parte într-alta a sălii, 
un ropot mic de aplauze, o îm- 
brăcare bruscă a treningului 
— toate acestea la un loc și 
fiecare în parte pot produce în 
lumea micromodelelor un ade
vărat taifun. De aceea, se vor
bește aproape în șoaptă, se cir
culă în vîrful picioarelor, ast
fel îneît să nu se aducă preju
dicii disputei pentru realiza
rea performanțelor maxime.

întrecerile de duminică 
după-amiază au programat 
două lansări. Regulamentul 
concursului, însă, prevede un 
număr de șase zboruri oficiale. 
Urmează deci ca luni să se 
efectueze și celelalte patru 
starturi, care, desigur, vor de
cide în final cîștigătorii. Ori
cum, după două evoluții între
cerile se anunță deosebit de 
strînse, ridicate din punct de 
vedere tehnic și al performan
ței.

Vasile TOFAN

Penultimul act al campionatelor

NEOSPITALIERE
Niculescu (încercare). Th. 
Nasta a condus bine (deși cu 
unele scăpări în aprecierea 
pozițiilor de ofsaid) un meci 
în care starea terenului ne-a 
scăzut mult pretențiile față 
de jucători și față de arbitru. 
Mai bine nu se juca nici a 
doua partidă... '

Gh. RUSSU-SIRIANU
POLITEHNICA IAȘI — 

ȘTIINȚA PETROȘENI 16—0 
(16—0). Jocul a fost la dis
creția gazdelor, care au do
minat autoritar, mai ales pe 
înaintare, oaspeții nereușind 
să treacă de centru decît o 
singură dată, în partea a do
ua a jocului. Au înscris Ghe- 
țu (o încercare și un drop
goal), Chifan și Costache (în
cercări transformate de 
Gheorghiu). A arbitrat cu scă
pări V. Cișmaș — București.

* coresp.
TIMI-

L. NEGRU — 
UNIVERSITATEA 

ȘOARA — FARUL CONS
TANȚA 16—0 (3—0). Pe un 
timp primăvăratia și un vînt 
care a schimbat, jucăuș, di
recția balonului, cele două 
formații — mai ales gazde
le — au jucat deschis, curat, 
furnizînd multe faze frumoase. 
Constănțenii s-au apărat mult 
și au inițiat doar rareori a- 
tacuri, timișorenii dominînd 
clar și înscriind 4 încercări. 
Punctele au fost marcate de 
Păunei (3), Suciu (3), Stan (5), 
Szasz (3) și Duță (2). A arbitrat 
corect Renă Chiriac — Bucu
rești.
P. ARCAN—coresp. principal

Meciuri internaționale
de handbal la Tg. Mureș

La Tg. Mureș au avut loc 
două partide amicale între 
selecționata masculină de 
handbal a orașului și forma
ția Dozsa Debrețin. In primul 
meci, victoria a revenit mure
șenilor cu 23—22 (11—11), iar 
în cel de al doilea — oaspeți
lor cu 20—19 (12—10).

C. ALBU — coresp.

După o perioadă de ușor re
viriment, marcat de calitatea 
mai bună a jocurilor la sfîr- 
șitul primei părți a campio
natului, asistăm, de cîteva 
săptămîni, la o reinstalare a 
mediocrității în plutonul frun
taș. Partidele consumate în 
retur au fost în majoritate 
slabe, din ce în ce mai slabe, 
alungind astfel din săli pînă 
și pe cei mai fervenți supor
teri. Echipele arată o îngri
jorătoare inconstanță de la 
meci la meci, se obțin puncte 
și victorii mai mult din greșe
lile adversarilor, se renunță cu 
ușurință la luptă! Etapa de 
ieri nu a făcut excepție de la 
această curbă descendentă.

MEDIGINA BUCUREȘTI — 
«EAHLAUL PIATRA NEAMȚ 
(f) 2—3 (13. 5, —7, —12. —16). 
După un Joc anost, care a re
ținut timp de 125 de minute 
atenția celor dornici să se., 
enerveze, voleibalistele de la 
•eahlăul au obținut o nespe
rată victorie, putînd astfel să 
spere la menținerea fn prima 
divizie. După un prim set tn 
care oaspetele au condus de
tașat (9—3, 12—6), dar au co
mis în final greșeli flagrante, 
pierzînd, bucureștencele și-au 
adjudecat și pe următorul, tot 
datorită unei suite de greșeli 
de partea adversă. Așadar, 
2—0 pentru Medicina și per
spectiva victoriei în trei se
turi. Dar... ploaia greșelilor 
se abate de acum în terenul 
gazdelor, din rindul cărora 
antrenorul N. Humă scoate 
pe Zaharescu, care nu-i res
pectă indicațiile și atacul slă
bește. Deci, victorie pietrea- 
nă. Au arbitrat corect C. Flo- 
rescu și V. Dumitru — Bucu
rești. (B.A.)

I.E.F.S. — FARUL (f) 0—3 
(—12, —4, —9). In sala din 
șos. Ștefan cel Mare și-au dat 
întîlnire echipele clasate pe 
locurile patru (Farul) și nouă 
(I.E.F.S.). Distanța din clasa
ment a fost evidentă și pe te-

S-A DESCHIS SEZONUL DE CICLISM

Sîmbătă și duminică, în
tr-o serie de localități, s-au 
disputat întrecerile de zonă 
ale campionatului republican 
individual al seniorilor la 
lupte libere și greco-romane.
ÎNTRECERI ANODINE LA 

LUGOJ
Lugoj, 23 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru). S-ar cuve
ni poate, ca după două zile 
de întreceri, la care au par
ticipat 74 de sportivi din 10 
localități, să facem o relatare 
amplă, să vorbim despre o 
serie de luptători prezenți la 
„zona" de la Lugoj. Nu este 
însă cazul deoarece din cei 
17 sportivi calificați pentru 
finală s-au detașat doar trei 
care au folosit procedee teh
nice specifice luptelor libere 
Este vorba de P. Cemdu 
(C.F.R. Timișoara). C. Arde- 
leanu (A.S.M.T. Lugoj) și FL 
Moț (Jiul Petrila). Ceilalți f>- 
nalișți au reușit să se califice 
folosindu-se mai mult de e- 
lemer.te tehnice de la greco- 
romane.

Iată finaliștii desemnați 
această ..zonă*: categ. 48 
- N. Musai (Lugoj). 52 kg 
P. Cernău (Timișoara) și 
Carculea (Petrila). 57 kg
FL Moț (Petrila). 62 kg — P 
CheZcea (Lugoj) și E. Clrciu- 
mdrescu (Craiova), 68 kg — 
4>t. Kassler (Deva) și M. AsoL 
tanei (Arad). 74 kg — C. Ar- 
deleanu (Lugoj) și A. Gergely 
(Deva). 82 kg — R. Hoțea (Ti
mișoara) și I. Scorobete (Hu
nedoara), 90 kg — L. Rădoi 
(Lugoj); 100 kg G. Olaru (Lu
goj) și C. Schmidt (Timișoa
ra) ; +100 kg — D. Gergely 
(Deva) și I. Ingris (Timișoara). 
In înche’ere trebuie să men
ționăm pasiunea lugojenilor 
pentru lupte (reuniunile an 
fost urmărite de un 
mare de spectatori) și arbi
trajele competente 
de M. Belușica, I. 
(București), D. Dana 
șoara) și T. Oană (Brașov).

Coslin CHIRIAC
SPECTACULOASE 
TÎRGOVIȘTE
clubului petroliști-

la

I

număr

prestate 
Bobei 

(Timi-

MECIURI 
LA

In sala
lor din localitate s-au între
cut luptătorii din județele 
Constanța, Ilfov, Ialomița, 
Prahova și Dîmbovița. Meciu
rile (lupte libere) au fost des
tul de spectaculoase, eviden- 
țiindu-se, în mod special, tîr- 
goviștenn care au oferit spec
tatorilor partide de un bun 
nivel tehnic. Iată primii cla
sați, în ordinea categoriilor 
de greutate : I. Buzoianu (Că
lărași), T. Pătrașcu (Tîrgovlș- 
te), N. Apostol (Ploiești), P. 
Tarbă (Tîrgoviște), FI. Neicev 
(Tîrgoviște), P. Radu (Tîrgo
viște), V. Gelal (Constanța), 
I. Man (Constanța), Șt. Grigo- 
raț (Tîrgoviște) și T. Moțescu 
(Medgidia). Au arbitrat foar
te bine I. Popescu (București) 
și M. Strulovlci (Galați).
M. AVANU — coresp. princ. 

ren, unde studentele s-au 
străduit, dar nu au reușit, să 
dea o replică viguroasă con- 
stănțencelor. Gu excepția pri
mului set, cînd s-au ținut de 
adversare pînă la 12, în cele
lalte două ele au cedat com
plet, rarele încercări de atac 
fiind ușor stopate de jucă
toarele de la 
fost mai bune 
și în apărare, 
samblu, jocul

Farul, care au 
atât în atac cît 
Totuși, în an- 

a fost atît sub

raport tehnic, cît și spectacu
lar, sub nivelul mediu. (Em. 
F.).

PENICILINA IAȘI —e.P.B. 
(f) 3—0 (9, 1, 0). Venite fără 
trei jucătoare de bază, bucu
reștencele n-au reușit decît 
în primul set să opună o oa
recare rezistență. Remarcăm 
pe Goia, Demetriu, Chirițescu 
de la Penicilina și Florea, Po
pescu de la 8.P.B. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — DINAMO BUCU
REȘTI (f) 0—3 (—8, —11, —5). 
Fără să se întrebuințeze, e- 
chipa bucureșteană a câștigat 
în fața unui adversar care a 
încercat totul pentru a putea 
să se ridice la nivelul adver
sarului. S-au evidențiat L Po
pescu de la „U* și Bogdan de 
ia Dinamo. (I. STAN — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — G.S.M. SIBIU (f) 2—3 
(—11, 13, —11, 11, —14). In 
timpul celor două ore de 
joc s-au văzut și unele faze 
spectaculoase, dar și nenumă
rate greșeli elementare. (V. 
POPOVICI — coresp.)

Duminică dimineața s-a dat 
startul in r.oui sezon ce ci
clism. Competiția de debut a 
fost .Cupa Olimpia*, aflată la 
cea de a Xl-a ediție. Ca și în 
anii trecuți, clubul sportiv 
Olimpia a asigurat întrecerii 
condiții optime de desfășura
re. Au participat rutieri din 
București, Brașov și Giurgiu. 
Cursa seniorilor (24 de con
curenți, 40 km, start și sosire 
la km 15 — șoseaua Bucu-

Farul si Politehnica lași
3 J

au retrogradat în divizia B

cele 
candidate la 

dat ciștig

organizat în atac 
egalînd în min

moment. Cristian 
deosebită vervă, 

suită de 6 acțiuni

RAPID — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (m) 79—73 (37— 
41). Tntîlnirea cea mai impor
tantă a etapei, dintre 
două formații 
locul III, a 
de cauză — la capătul unui 
meci vru disputat, baschet- 
baliștiior feroviari După o 
primă perioadă de domi
nare a studenților, care în 
min. 13 aveau un avantaj de 
9 puncte (29—20), rapidiștii. 
cu o „zor.ă* foarte strânsă și 
un joc mai 
au revenit, 
26 (49—49).

Din acest 
Popescu, în 
a realizat o 
individuale încheiate cu coș. 
în același timp. Politehnica 
l-a pierdut pe Niculescu și 
Molin (cite 5 greșeli persona
le), astfel că Rapidul a obți
nut o victorie meritată în- 
tr-un final pasionant (D. BĂ
NICĂ — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ- 
FARUL CONSTANȚA (m) 
90—56 (44—22) Deși au fost 
lipsiți de aportul lui Ruhring, 
clujenii au obținut o victorie 
comodă în fața unui adversar 
resemnat cu gândul retrogra • 
dării. Vizi (24) și Demian (20) 
au fost principalii realizatori 
ai învingătorilor. (M. RADU 
— coreso.)

POLITEHNICA GALAȚI — 
POLITEHNICA IAȘI (m) 87 
-62 (39—28) Fără să strălu
cească, gălățenii au învins de
tașat o echipă venită doar cu 
0 jucători. (T. SIRIOPOL -• 
coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ— 
A.S.A. CLUJ (f) 63—45 (36 — 
16). Derbiul echipelor clujene 
a fost din nou ratat. Și acest 
lucru datorită faptului că în 
prima repriză A.S.A. a Jucat 
sub orice critică. După relua
re, meciul a fost mai echili
brat, dar studentele acumu!»-

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(m) 3—0 (7, 4, 14). Comițînd 
erori în serie în atac (mingea 
afară, In fileu sau ușor de 
parat) și la blocaj (neregula- 
rități repetate comise în să- 

'ritura la fileu), studenții timi
șoreni au pierdut incredibil 
de ușor primele două seturi. 
Dinamoviștii, găsind perma
nent dezordine în terenul ad
vers, au punctat aproape din 
fiecare atac. In setul trei oas
peții s-au regăsit au acționat 
cu mai multă clarviziune și 
rezultatul s-a reflectat și pe 
tabela de marcaj. Adăugind la 
aceasta o serie de greșeli teh
nice care începuseră să se 
strecoare în jocul dinamoviș- 
tilor, avem explicația echili
brului care a tronat în aceas
tă parte a meciului. Remar
cați i Dumănoiu, Cozonicl, 
Smerecinschi, Tîrlici (Dina
mo), Tănăsescu, Armion, 
Vraniți (Politehnica). Arbitraj 
bun C. Armășescu — R. Far- 
muș (A.B.).

POLITEHNICA CLUJ — 
POLITEHNICA GALAȚI (m) 
1—3 (—8, 6, —11, —10). Oas
peții, deși au cîștigat, au e- 
voluat sub valoarea care i-a 
consacrat. Gazdele au luptat 
eu multă ambiție, dar nu au 
reușit să stăvilească atacurile 
gălățenilor. (M. RADU — 
coresp.)

VIITORUL BACAU — FA
RUL CONSTANȚA (m) 3—0 
(6, 9, 6). Joc mediocru, în ca
re oaspeții s-au prezentat sub 
orice critică, stârnind ilarita
te în rîndul spectatorilor prin 
jocul prestat (I. IANCU — 
coresp. principal.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
CELULOZA BRAILA (m) 
3—0 (2, 13, 14). După 50 de 
minute, gazdele au învins în- 
tr-o partidă echilibrată doar 
în ultimele două seturi. (P. 
DUMITRESCU — coresp.) 

revenit 
Suciu — 

care își

Dolofan

rești-Alexandria) 
brașoveanului ȘL 
timp 1 h. 07:40 • 
face astfel reintrarea în acti
vitatea competițională cu o 
victorie. La juniori mari (25 
km), a câștigat P.
(Steaua) 41:35, la juniori mici 
(10 km) — I. Gavrilă (Steaua) 
17:00, la semicurse (6 km) — 
V. Budică (Steaua), 10:00 iar 
la turism (4 km) — M. Din- 
că (Șc. sp. 2) 11:15.

seră deja un avantaj substan
țial pentru victorie. (T. BARA
— coresp.)

CRIȘUL ORADEA — RA 
PID BUCUREȘTI (f) 44—52 
(20—26). Cu o apărare mai 
sigură și acționînd cu fermi
tate în atac, cvintetul bucu- 
reștean s-a impus din prime
le minute (20—5 în min. 16) 
In repriza secundă, gazdele 
au avut o puternică revenire, 
apropiindu-se pînă la 28—30, 
dar în continuare, dominate 
clar în lupta sub panou, oră- 
dencele au fost nevoite să 
plece steagul. Principalele 
realizatoare: Racoviță 16, Su- 
liman 14 de la învingătoare, 
respectiv Horvat 19 de la în
vinse. (I. GHIȘA — coresp. 
principal)

VIITORUL DOROHOI — 
I.EF.S. (f) 51—54 (25—31).

Alte rezultate: DIVIZIA A 
(m) : Politehnica Brașov — 
Universitatea Timișoara 64—59 
(37—22); DIVIZIA B (m) i 
Constructorul Arad — Unio 
Satu Mare 49—30 (18—22) ; 
Voința Buc. — Petrolul Plo
iești 97—67 (40—29); Progre
sul Buc. — ȘcJSp. Constanța 
72—58 (33—25); Universitatea 
Iași — Constructorul Iași 49— 
44 (33—25 ); Politehnica Cluj
— Știința Petroșeni 77—54 
(36—29); Comerțul Tg. Mureș
— Șc. Sp. Mediaș 76—70 (40— 
35); A.S.A. Bacău — Universi
tatea Buc. 54—57 (23—31) ; 
Steagul roșu Brașov — I.E.F.S. 
II 65—48 (39—28).

DIVIZIA B (f): Universita
tea Timișoara — Șc. Sp. Sibiu 
61—50 (28—16); Mureșu] Tg. 
Mureș — Foresta Arad 72—39 
(39—23) ; Universitatea Iași — 
I.E.F.S. II 57—37 (29—20);
Șc. Sp. Craiova — Voința Tg. 
Mureș 50—41 (22—14); Voința 
Buc. — Pedagogic Constanța 
44—60 (23—32) ; Politehnica 
Brașov — Șc. Sp. Brașov 57— 
49 (21—32).

RAPID —R.D. GERMANA
LA BASCHET

Astă-seară, de la ora 19, sala 
Giulești din Capitală găzduieș
te meciul internațional de 
baschet dintre formația Ra
pid și reprezentativa mascu
lină a R. D Germana.

DIVIZIA B
SERIA I: DUELUL POLITEHNICA GALAȚI - STEAGUL ROȘU

CONTINUĂ
STEAGUL ROȘU — CEA

HLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (1— 
0). S-a jucat într-o singură 
direcție, spre poarta Ceahlău
lui. Terenul greu a supus e- 
chipele la eforturi deosebite. 
Oaspeții s-au prezentat mo
dest, inițiind doar cîteva ac
țiuni în final. Au marcat: 
Florescu (min. 33 și 73) și Ne- 
cula (min. 85). A condus D. 
Isăcescu (București). (C. Gru
ia — coresp. principal)

• Meciul GLORIA BlR- 
LAD—PROGRESUL BRAILA 
a fost amînat.

POLITEHNICA GALAȚI— 
METALUL BUCUREȘTI 2—0 
(0—0). C-ălățenii au încercat 
mai des și mai periculos poar
ta adversă. După pauză, stu
denții și-au concretizat supe
rioritatea prin golurile mar
cate de Adam (min. 59) și 
Tudorie (min. 84). Metalur- 
giștii s-au apărat bine în pri
ma parte a meciului. Exce
lent arbitrajul lui N. Barna 
(Tîrnăveni). (Gh. Arsenie. 
coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
2—0 (2—0). După o repriză 
bună de joc, jucătorii de la 
Portul și-au asigurat o victo
rie muncită și mai dificilă 
decît o arată scorul. Acțiuni
le de atac ale studenților au 
fost destrămate de apărarea 
fermă a localnicilor. Au în
scris : Cgraman (min. 8) și 
Bukosi (min. 26). A condus 
slab T. Leca (Brăila). (C. Popa 
— coresp. principal)

FLACÂRA MORENI — PO
IANA CIMPINA 1—0 (0—0). 
Joc de slabă factură tehnică 
Unicul gol a fost realizat de 
Drăgan în ultimul minut de 
joc. I. Dancu (București) a 
condus satisfăcător. (Gh. Hin- 
ca. coresp.)

DUNĂREA giurgiu — 
METROM BRAȘOV 1—0 
(0—0). Din cauza terenului 
complet desfundat, cele două 
formații au prestat un joc 
mediocru. A marcat: Coj'oca- 
ru (min. 81). întrucît arbitrul 
C. Iofciu (București) s-a pre
zentat la teren cu o jumătate 
de oră întîrziere, partida a 
fost condusă de N. Hristea 
(Alexandria). în min. 86. Di 
nu (Dunărea) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a

SERIA A ll-a: C.F.R. TIMIȘOARA ÎNVINSĂ PE TEREN
PROPRIU

C.F.R. TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 0—1 (0—0). Și 
de data aceasta timișorenii au 
plecat decepționați de la sta
dion. Nu atît de rezultat, cît 
mai ales de comportarea sla
bă a favoriților lor. Deși au 
dominat, feroviarii au jucat 
fără claritate, iar Fodor (min. 
64, 83, 85) și Seceleanu (min. 
71) au ratat ocazii clare. în 
afara golului marcat de Nes- 
toro-.ici (min. 87), pe un con
traatac. oaspeții au mai avut 
o bară In min. 70. Foarte bun 
arbitrajul lui V. Pădureanu 
(București). (P. Arcan și Q. 
Crețu. coresp ).

INDUSTRIA SÎRMEI — O- 
LIMPIA ORADEA 1—2 (1—1). 
Orădenii au jucat bine, lup- 
tînd pentru fiecare balon, în 
schimb gazdele au evoluat 
fără nici un orizont. Golurile 
au fost înscrise de Popa (min. 
29) pentru Industria Sîrmei, 
Sacaci (min. 4) și Covaci (min. 
88) pentru Olimpia. A condus 
bine C. Bărbulescu (București). 
(P. Tone, coresp.).

C.F.R. CLUJ — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—0 
(1 —0). Feroviarii au evoluat 
sub valoarea reală și mai alee 
sub valoarea jocurilor din ac
tualul campionat. în repriza I 
s-au dat multe pase greșite, 
iar după pauză au fost ratate 
multe ocazii, prin M. Popescu 
Zanca și Roman. Graiovenii 
au atacat foarte rar, prin Lo
vin și Matei. Autorul goluri
lor : P. Emil (min. 32 și 71) 
A arbitrat foarte bine P. Ba
dea (Brașov) (N. Todoran 
coresp.).

C.F.R. ARAD — 6HIMIA 
RM. VILCEA 3—0 (1—0). Do
minare netă a arădenilor. Au 
marcat: Gyenge (min. 38 și 
66), Damian (min. 87). A con
dus corect Gh. Vasilescu 1 
(București). (G. Nicolăiță, co
resp.).

A.S. CUGIR — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 0—1 (0—1)

LIDERUL N-A CONVINS
(Urmare din pag. 1) 

lea“, urmată de o centrare în 
careul advers i mingea ajun
ge la Dumitriu III care, din 
apropierea liniei de 16 m, șu- 
tează puternic, jos, lingă ba
ră. Deși nu s-a scurs decît un 
sfert de ceas, UTA își pierde 
răbdarea, se arată mai puțin 
preocupată de construcția fa
zelor și mai mult de acțiuni 
directe, la angajament fizic. 
In jocul textiliștilor abundă 
acum pasa lungă, trimisă de 
cele mai multe ori înalt spre 
careul mic, de unde Dumitru 
Nicolae și Hălmăgeanu res
ping cu capul fără prea multă 
dificultate. Și totuși, deși hao
tic, forcingul arădean va avea, 
în min. 20, efecte nebănuite : 
la o centrare de pe aripa 
stingă, Șchiopu și Vigu își 
dispută balonul pe partea o- 
pusă, lateral dreapta, cu pu
țin în interiorul careului. In
trat în posesia mingii, Șchio
pu șutează direct în mîna lui 
Vigu. Arbitrul Em, Vlaicu- 
lescu acordă penalti. Deși, du
pă părerea noastră, fundașul 
stelist, aflat la 1—2 metri de 
extrema dreaptă a UTA-ei, n-a 
Intenționat să comită henț. 
Lovitura de la 11 metri este 
executată de Lereter, pe jos, 
spre colțul (șoptit de Pantea 
Ia urechea lui Suciu) stînga 
ai porții. Suciu se întinde de
cis, atinge balonul cu vîrful 
degetelor, dar nu îl poate îm

adversarului. (T. Barbălatd, 
coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — OȚE
LUL GALAȚI 0—1 (0—0).
Oaspeții au profitat de avan
tajul vîntului și au marcat, 
în repriza a doua, unicul gol 
al meciului. Autor : Nistor 
(min. 72). N. Mihăilescu 
(București) a arbitrat bine. 
(C. Enea, coresp.).

ELECTRONICA OBOR — 
CHIMIA SUCEAVA 0—0. 
Gazdele au intrat pe teren 
cu gîndul la cele două puncte 
de care aveau nevoie ca de 
aer, fapt care le-a creat o sta
re de nervozitate excesivă, 
manifestată pe întreg par
cursul meciului. Terenul greu 
a împiedicat execuțiile tehni
ce, totuși meciul a fost foarte 
disputat prin lupta perma
nentă ce s-a dat Intre atacul 
gazdelor și apărarea aglome
rată, solidă, a oaspeților.

între ocaziile favorabile ra
tate de gazde, o vom mențio
na doar pe cea din min. 52. 
cînd Dobrescu și Lazăr au 
tras succesiv, dar întîi porta
rul Petcu și apoi Gheghe, de 
ia Chimia, au respins chiar 
de pe linia porții. S-au re 
marcat de la gazde Lazăr (au
tor a cîtorva șuturi pericu
loase) și mijlQcașul Păunes- 
cu, sjngurul care a căutat șă 
„lege" și să limpezească jo
cul. De la oaspeți apărarea a 
dus greul jocului, în frunte 
cu cei doi fundași centrali, 
Gheghe și Mărculescu. Arbi
trul O. Comșa (Craiova) a 
condus bine un meci dificil. 
(D. Graur, coresp.)

CLASAMENT
1. Polit. Galați 18 11 3 4 28—15 25
2. Steagul roșu 18 10 5 3 25—13 25
3. Portul Const. 18 9 5 4 40—13 23
4. Metalul Buc. 18 9 3 6 36—18 21
5. Chimia Sv. 18 9 3 6 27—17 21
6. Ceahlăul P. Neamț

18 9 3 6 32—17 21
7. FI. Moreni 18 7 5 6 18—23 19
8. Poiana Cîmp. 18 7 4 7 19—25 18
9. Oțelul Gal. 18 6 5 7 18—22 17

10. Prog. Brăila 17 5 7 5 18—23 17
11. Metrom Bv. 18 5 4 9 19—26 14
12. Poli. Buc. 18 4 6 8 17—25 11
13. Dunărea G. 18 6 2 10 11—23 14
14. C.F.R. Paș. 18 6 1 11 19—35 13
15. Gloria Bîrlad 17 4 4 9 20—30 12
16. Electr. Obor 18 5 2 11 20—32 12

Etapa viitoare (30 martie) : Cea-
hlăul p. Neamț-Gloria Bîrlad,
Flacăra Moreni-Progresul Brăila, 
Electronica Obor-Politehnica
București, Politehnica Galați- 
C.F.R. Pașcani, Poiana Cimpina- 
Dunărea Giyrglu, Chimia Su- 
ceava-Portul Constanța, Metrom 
Brașov-Oțelul Galați, Metalul 
București-Steagul roșu Brașov.

In min. 4, Petrovici a trecut 
de apărarea locală și a în
scris unicul gol. Corect, arbi
trajul lui E. Martin (Bucu
rești). (M. Vilceanu, coresp.).

C.S.M. SIBIU — METALUL 
TR. SEVERIN 1—0 (1—0>.
Gazdele au avut inițiativa în 
majoritatea timpului. A mar
cat Chiran (min. 17). Foar
te bun arbitrajul lui S. Biră- 
escu (Timișoara). (I. Ionescu, 
coresp. principal).

GAZ METAN MEDTAS — 
MINERUL BAIA MARE 2—0 
(1—0). Joc dinamic, cu multe 
acțiuni ofensive Ia poarta 
oaspeților. Ambele goluri au 
fost marcate de Dumbreanu 
(min. 23 și 72). A arbitrat bi
ne I. Hrisafi (București). 
(Z. Rișnoveana, coresp ).

METALUL HUNEDOARA 
— MEDICINA CLUJ 3—0 
(2—0). Hunedorenii au domi
nat majoritatea timpului. Au 
înscris : Pleian (min. 14), Cer- 
go (min. 39) și Covaci (min. 
77). A condus foarte bine I.

metan — Chimia Km. Vîlcea. 
C.S.M. Reșița — A.S. Cugir, Indus
tria sîrmei — Politehnica Timișoa
ra, Medicina Cluj — Metalul Tr. 
Severin, Olimpia Oradea — C.F.R. 
Cluj. C.F.R. Timișoara — Metalul 
Hunedoara, Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Sibiu. Electroputere Craio
va — C.F.R. Arad.

Soos (Tg. Mureș). In min. 78,
jucătorul Tarcu i(Medicina) a
fost eliminat pentru vocife-
rari repetate. (.4. Voicu,
coresp. principal)

CLASAMENT
1. C.F.R. Cluj 18 11 6 1 35-15 282. C.F.R. Arad 18 10 4 4 33-20 24
3. Olimpia Or. 18 10 3 5 32-25 23
4. C.S.M. Slb. 18 10 0 8 31-25 20
5. Met. Hun. 18 9 1 8 24-14 19
6. C.S.M. Reșița 18 8 3 7 24-19 19
7. Gaz nffetan Mediaș

18 7 5 6 23-20 19
8. Metalul Tr. Sșverin

18 9 1 8 26-27 19
9. Poll. Tim. 18 6 6 6 21-19 18

10. A.S. Cugir 18 6 5 7 17-20 17
11. C.F.R. Tim. 18 5 6 7 20-19 16
12. Electroputere Cr.

18 7 2 9 18-32 16
13. Min. B.’M. 18 5 3 10 13-19 13
14. Med. Cluj 18 3 7 8 22-31 13
15. Ind. sîrmei 18 4 5 9 18-31 13
16. Chitnia Rm. Vîlcea

18 2 7 9 12-33 11
Etapa viitoare (30 martie) : Gaz

piedica să se rostogolească în 
plasă : 1—1. U.T.A. păstrează 
inițiativa și după gol, dar 
perseverează în a trimite 
mingi înalte în careu, ca și 
pînă atunci sortite eșecului. 
Ajutată și de adversar, Stea
ua se descurcă bine în apă
rare, dar în atac se vede mai 
pregnant numai în ultimul 
minut al reprizei, cînd Gor- 
nea iese la timp, blocînd ba
lonul la picioarele lui Tătaru 
II.

După reluare, jocul se ridi
că arareori la un nivel mul
țumitor. Satisfăcute, se pare, 
cu golul de pe tabelă, atît 
U.T.A. cît și Steaua manifes
tă prudență in joc. Ne rețin 
totuși atenția cîteva faze de 
poartă care reușesc să mai 
scoată partida din anonimat: 
în min. 49 Voinea driblează 
scurt pe Bacoș, dar apoi e 
deposedat in extremis de Po- 
joni ; în min. 63 Șchiopu luf- 
tează la aproximativ 8—10 
metri de poartă, vrînd să re
ia direct centrarea de pe ari
pa stîngă ; în min. 70 mingea 
expediată puternic de Negrea, 
de la 25 m, este deviată în 
corner de un adversar ; în 
min. 86 Dumitru Nicolae res
pinge cu capul în picioarele 
lui Domlde, care reia puternic, 
dar fi imprecis.

La tineret-rezerve U.T.A. 
—• Steaua 2—1 (2—0)
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Prepurgel ar li putut schimba soarta meciului
Partlda Dlnamo București— 

F.C. Argeș poate fi comparată 
cu un film ratat pe jumătate... 
Debutînd sub auspicii favora
bile — pe plan tehnic și spec
tacular — crescînd emoțional 
pe firul primelor 45 de minu
te, Jocul și-a păstrat flacăra 
la începutul reprizei a doua 
pînă la rostirea .sentinței", 
stingîndu-se apoi progresiv, 
pentru a se încheia intr-un 
cvasi-anonimat. Respectîndu-1 
cronologia, vom nota alerta 
permanentă în care s-au aflat 
fotbaliștii argeșeni în prima 
jumătate de oră, cînd gazdele 
s-au jucat cu ocaziile. Este 
adevărat, jocul (sau Joaca) di- 
namoviștilor a avut o specta
culară latură estetică, aprecia
tă ca atare de public. Pîrcălab 
a dansat cu mingea prin
tre apărătorii piteșteni, Dumi
trache șl-a etalat o dată în 
plus virtuțile de... pur singe, 
.Luceseu a reeditat cu elegan
ța-! recunoscută „diagonalele" 
sale de efect... vizual. Timpul 
și tabela de marcaj eu lăsat 
Insă asistenței impresia că 
„arta pentru artă" a dinamo- 
Viștilor *r putea fi sancțio-

DINAMO BUCUREȘTI - F.C.
ARGEȘ 2—1 (0—0)

Stadion Dlnamo ; timp reoe ; 
teren bun ; 6 000 de spectatori. 
Au marcat : Dinu (min. 51) și 
Dumitrache (min. 61) pentru 
Dlnamo, Radu (min. 70) pentru 
F.C. Argeș.

DINAMO BUCUREȘTI : Dat
cu 7 — Ptrvu 6, Boc 7 (min. 
83 Crăciunescu), Dinu 8, ște
fan 7, Ghergheli 8, Stoenescu 
7, Pîrcălab 8, Naghl 4 (min. 46 
Frățilă 7), Dumitrache 9, Lu- 
cescu 6.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 4 
— Păciulete 6, Barbu 8, Vlad 
8, Ivan 5, Prepurgel 4, Olteanu 
7, Radu 7, Țurcan 6, Dobrin, 
J er can 8.

A condus A. TOTH
ajutat de M. B&dulescu ți T. 
Vecan, toți din Oradea.

„Trofeul Petschowschl" (pen
tru public) : 9.

nată de către soartă. Și așa 
a fost. Sau ar fi putut să fie ...

După ratări copilărești ale 
lui Pîrcălab și Dumitrache — 
min. 8, Dumitrache — min. 21, 
Ghergheli — min. 23, Naghi 
— min. 25, F.C. Argeș (care a 
avut o singură fază de gol

victorie In 4 MINUTE!

CRIȘUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—1 (1—1)

ORADEA, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Crișul • teren excelent ; timp 
înnourat ; vînt slab ; specta
tori — aproximativ

Au marcat : Niță 
Dărăban (min. 28), 
(min. 69) șl Kun II

CRIȘUL î Katona 
Iogh 6, Sărac 6, E. 1 
Popovici 7, Cociș 6, 
7, Tomeș 6, Kun I 6, Kun H 
7 (din min. 78 SerfOzO), Pe
trescu 8.

„U« CRAIOVA I Pile* I - 
Niculescu 5, Deselnlcu 7 (din 
min. 46 Bîtlan 4), Mlncă 8, 
Valea 5, Ivan 8, Stănescu 7 
(din min. 42 Țacoi 6), Bălan 
6, Niță 7, Oblemenco 9, Marti- 
novici S.

A arbitrat : Gheorghe Po
povici ■fc-JkW', sjutăt blne la 
linie de C. Ghemlngean șl A. 
Rădulescu, toți din București.

„Trofeul Petschowschl” (pen
tru public) : 7.

, ILiup 
specta- 

10 900. 
(min. 8), 
Kun I 
(min. 64).

6 — Ba- 
Naghl 7, 

, Dărăban

Toți spectatorii obiectivi 
prezer.ți la meci trebuie să fie 
de acord că Universitatea Cra
iova a practicat un fotbal de 
calitate, ofensiv, cum puține 
echipe își îngăduie în depla
sare. Dar, pentru că greșelile 
se plătesc și beneficiare au 
fost gazdele, în numai 4 mi
nute Crișul a marcat două 
goluri (mulțumită lui Pîlcă), 
obținînd două puncte extrem 
de prețioase.

In min. 4, Niță pătrunde în 
careu, trece de doi adversari 
și parcă speriindu-se de situa
ția creată trage de la 4 m 
în brațele portarului. In mi
nutul 8 se înscrie primul gol, 
după o fază extrem de spec
taculoasă. Oblemenco bombar
dează poarta de la 16 metri 
cu un șut fulgerător, Katona 
nu poate reține, respinge 
Stânescu. care pasează 
Niță (complet nemarcat) 
acesta introduce balonul 
poarta goală. în continuare, 
gazdele inițiază citeva atacuri 
rămase fără rezultat, deși unul

ia 
lui

Și 
în

dintre acestea putea să se sol
deze cu un gol, dacă șutul Iul 
Kun I nu ar fi nimerit bara 
Este apoi rîndul craiovenilor 
să atace dezlănțuit ratînd alte 
două mari ocazii prin Niță și 
Bîtlan. Ei dirijează jocul și 
gazdele par pur și simplu de
rutate. O acțiune inițiată de 
Petrescu la centrul terenului 
repune pe picior de egalitate 
pe gazde: Tomeș, bine lan
sat, centrează și Dărăban reia 
în gol (min. 28).

După egalare, jocul se echi
librează, Crișul are însă o 
ocazie mare prin Kun II, care 
de la 4 m nimerește din nou 
în bară. In finalul reprizei, 
eon. semnăm atitudinea ne
sportivă a lui Sărac, care l-a 
lovit pe Oblemenco cînd acesta 
nu se afla în posesia balonu
lui ! Nu ne putem declara de 
acord cu avertismentul dat 
lui Sărac, pentru că un ase
menea gest reclama exclude
rea vinovatului de pe teren.

După pauză, emoție la poar
ta craiovenilor : Kun I reia 
cu capul în bară, se produce 
învălmășeală în fața porții, 
gazdele reclamă henț la Veiea 
și arbitrul acordă cu extrem 
de multă ușurință penalty i 
Execută defectuos Balogh șl 
Pîlcă trimite în corner (min 
52). Opt minute mai tîrziu, Dă
răban face o cursă lungă, îl 
deschide pe Kun I, Pîlcă iese 
defectuos și orădeanul în
scrie. Portarul craiovean re
petă la scurt timp greșeala ; 
In min. 64, părăsește din nou 
poarta și Kun II reia cu capul 
în plasă. In ciuda greșelilor 
portarului craiovean, victoria 
Crișului este meritată.

prin Jercan — min. 33), bene
ficiază de un penalty la o co
site în careu a lui Jercan de 
către Pîrvu. împotriva cursu
lui jocului, echipa piteșteană 
este la un pas de ceea ce ar 
fi putut deveni „cheia" aces
tei partide. Prepurgel se apro
pie de punctul de 11 m, dar 
trimite — ca ultimul debu
tant — mingea pe centrul por
ții, exact în mîinile lui Datcu. 
A fost, probabil, momentul 
psihologic (min. 40) al partidei.

Treziți la realitate de acest 
duș glacial, dinamoviștii aban
donează... baletul în repriza 
a doua șl Joacă — simplu și 
decis — la gol. In min. 
Dinu încearcă vigilența 
Niculescu de la vreo 18 
portarul piteștean pleacă 
ziu și plonjează ca în _ 
peste mingea care ajunsese 
deja în poartă ! 1—0. Zece 
minute mai tîrziu, centrarea 
lui Pîrcălab este ștearsă cu 
capul de Dumitrache în colțul 
scurt al porții, faza surprir.- 
zînd întreaga apărare a oas
peților (inclusiv pe Niculescu, 
care nici n-a mișcat'.) îr.tr-o 
c'-askă poziție .gură-cascâ* 
Meciul este jucat Dtnamoviș- 
tli mai fac câteva dantelării, 
Dumitrache marchează chiar 
un nou gol (min. 68) neeccr- 
dat de arbitru pentru un 
fault (pe care nu l-am văzut) 
al dinamovistuhri asupra lui 

. Barbu și cu asta .motaareie* 
gazdelor se opresc. Oaspeț J 
au o ultimă reacție, o acțfcrie 
ofensivă a lor aducfr.du-i min
gea lui Radu, care înscrie fără 
dificultate. Mm. T0: 2—L
Pînă la «flrșitul partidei, se 
iscă niște scântei la citeva to- 
trdri .tari*, asistăm și la vreo 
couă-trei false alarme la 
poarta oaspeților ș< cam atft.
Dinamo te multucnesie cs o 
victorie „subțire*, la puncte, 
argeșenii — debusoiați pe an
samblul meciului — n-s 
ța de șoc de altădată, ii 
bîicul _ ascultă pas os 
rsalurile ae la Arad și Tg. Mo
res

Cetatea a eaiut greu...
51, 
lui 
m, 

tir
iac.

tă Căci, minutele se scurgeau 
și, în ciuda dominării sufo
cante a Progresului, a nume
roaselor ocazii pe care le 
avuseseră bucureștenii, tabela 
de marcaj continua să arate 
scorul de 0—0, ca în momen
tul fr.ceperil meciului.

Și nu se poate spune că apă
rarea oaspeților a funcționat 
irețroșabil. Nici nu i se putea 
cere acest lucru, pe terenul 
«l .mecos de ieri. în care prima 
grijă era să-ți păstrezi măcar 
echilibrul. Fără discuție, apă
rătorii arădeni au luptat din 
răsputeri, dar au și comis 
multe greșeli, de plasament și 
de intervenție, care l-au pus 
oe Matache în fața unor si-

o ta ciștiga portarul Vago- 
Foto : A. NANU

sul fa. Raksi. Sîlaghi și mai 
Lei Mureșan. Acesta a în
cercat fa fața lui Dan pătrun
deri :n forță și, firește, acțtu- 
w.i» a- es'iat de fiecare dată.

oră
pc 

sînt 
în-
24

L OCHSENFELD

La tineret-rezerve i Crișul— 
Universitatea Craiova 3—0 
(3—0).

«* f»

cerca s

UN MECI DE LUPTA
Două echipe învinse de ar

bitri în etapa anterioară au 
intrat pe terenul din Ploiești 
decise la un angajament to
tal pentru obținerea victoriei.

Farul a evoluat din nou sub 
posibilități, mișeîndu-se greoi 
în teren și fără coeziune. Apă
rarea a rezistat destul de bine, 
dar Uțu, în zi slabă, a fost 
surprins de două șuturi de la 
distanță și a semnat capitula
rea echipei sale. Cel puțin 
atacul Farului s-a prezentat 
sub orice critică, nereușind 
nici un moment să-și găseas
că busola.

Petroliștii n-au strălucit nici 
ei prea mult în joc, dar au 
luptat cu multă însuflețire și 
au beneficiat de un Dincuță 
în zi foarte bună care, real
mente, a tras toată echipa 
după el. împreună cu Pavlo- 
vici și Dridea a semănat me
reu panică în apărarea Faru
lui șl puțin a lipsit ca scorul 
să la proporții. Dar, să redăm 
cîteva faze mai Interesante da 
Joc.

Petroliștii atacă în forță din 
primele minute, ratînd două 
ocazii prin Dridea și Alexiu. 
După șase minute, golul so
sește în mod cu totul surprin
zător. Pavlovlci execută cîteva 
driblinguri la mijlocul terenu
lui și, încolțit de adversari, 
pasează lui Dincuță; acesta 
nu stă prea mult pe gînduri 
și șutează de la 30 metri. Min
gea se duce ca din tun și se 
așează în colțul de sus al por
ții, uluindu-l cu desăvîrșire pe 
Uțu. Surprinși, constănțenii 
schițează cîteva contraatacuri 
și Tufan, profitînd de o ezi
tare a lui Gruber, șutează d« 
la 8 metri. Sfetcu, atent, re
ține. In minutul 18, Alexiu 
execută o lovitură liberă, Dri- 
dea trimite balonul în bară 
cu capul și tot el reia, ratind 
pentru a doua oară, de la 
numai 6 metri.

Jocul se îndîrjește, se eomit 
numeroase faulturi și constăn
țenii sînt la un pas de ega
lare în minutul 40. Sasu exe
cută o lovitură liberă, mingea 
ajunge la Mareș, acesta cen-

PKTBOLLL—r.lln »—« (1—41

PLOIEȘTI, n (prin telefon, 
de la trimisul nostru;. Stadion 
Petrului ; teren bun ; timp 
ricoroa ; spectatori — apro
ximativ 8 000. Au marcat Din
cuță (min. 8) șl Dridea (min. 
U>.

petrolul : Sfetcu 7 —
Gruber 7, Bădin 8, N. Ioneșeu 
6, Mocanu S, Dincuță 8, Ale
xiu 6, Oprișan J (din min. 7» 
Moldoveanul. Dridea I 7, Pa- 
vlovici 7, Grozea 4.

FARUL : Uțu 5 (din min 
53 Ștefănescu 7). Pleța 6, TI1- 
veseu 7, Mareș' 6, Dumbrava 
6, Antonescu 7, Koszka 8. Sasu 
4, Badea 5, Tufan 6, Ologu 8 
(din min. 62 KaUo 8).

A arbitrat : AUREL BENTU 
ajutat bine la li

nie de R. Buzdun șl AL Plrvu 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschl” (pen
tru public) : 8.

trează și Ologu ratează de la
8 m de poartă. In min. 44,

t tații aproape pierdute. Dar, 
bine inspirat și ajutat și de 
dramul de noroc pe care tre
buie să-1 aibă orice portar, 
acesta și-a salvat echipa, ade
seori în mod miraculos. L-au 
ajutat, uneori, și

Progresului, din ce în ce mai 
nervoși pe măsură ce partida 
înainta în timp și, deci, inca
pabili să se orienteze în mo
mentele decisive. Ar mai fi 
de adăugat că una din preo
cupările lor, mal ales a lui 
Oaidă, a fost aceea de a-1. sîcîi 
pe Matache, fără să obțină alt
ceva din aceste obstrucții de- 
cît o creștere a tensiunii la 
toți jucătorii.

Terenul a fost jalnic, ln- 
fluențînd la maximum execu
țiile tehnice, dînd fiecărei 
pase o notă, mai mică sau 
mai mare, de imprecizie. To
tuși, e vorba doar de niște 
circumstanțe atenuante șl nu 
de o absolvire totală a celor 
două echipe pentru puținele 
faze de fotbal pe care ni, le-au 
oferii. Vagonul, am avut im
presia, nici nu s-a gîndit la 
asa ceva, singura el preocu
pare fiind' să se apere, să 
arunce mingea înainte, dg cele 
mai multe ori cbțar la întîm
plare. Apreciind ardoarea cu 
care și-au apărat oaspeții mi
ca șansă de a se întoarce 
acasă cu un punct deosebit de 
prețios pentru ei, nu ne putem 
împăca însă cu gîndul că, 
pentru aceasta, ei trebuiau să 
abandoneze orice idee de joc, 
orice intenție ofensivă, potri
vit unei vorbe cu foarte puțin 
conținut etic și anume că sco
pul scuză mijloacele...

Partida n-a avut Istoric, dar, 
cum am spus,, a, fpșt pasionan
tă datorită faptului că poar
ta lui Matache, periclitată, me
reu, părea însă ferecată. Ară
denii au emis pretenții doar 
în primele 10 minute de jo* 
și într-o scurtă perioadă cțnd, 
după primirea golului, au 
ieșit oarecum Ia atac. In rest, 
joc într-o șingură direcție și 
ocazii peste ocazij în favoarea 
Progresului, printre care și 
două goluri, ca Și făcute, evi
tate în ultima fracțiune de 
secundă de Chi-vu și de Mihai, 
care au respins în corner șu
turile lui Neacșu și, respectiv 
Oaidă. Maț este necesară men
țiunea că victoria Progresului 
a fost pe deplin meritată ?

Jack BERARIU

înaintașii
La tineret-rezerve i Progre

sul!—Vagonul 4—0 (3—0).
*

BĂCĂUANII SAU APARAT CA LEII• ••

Dincuțâ fii rerleazf :arfci ti
rul s: trtaiite ua f-: foarte 
□erirtițos de la M ra. care oco
lește ce puț:- poarta apArai* 
âe Uțu.

La reluare, d-P* douâ cor- 
nere cor.sec-Jrtve, U o noua 
acțiune de atac. ParlovJcl pa
sează la Dridea șl acesta. c.i- 
tr-un unghi anroane famxsszbil. 
șutează de Ia 2® ce reetrt Ba
lonul se oprește iarăși fa poar
ta lui Uțu, styprinzfadu-l pen
tru a doua oară. In min. 53, 
după o nouă combinație Din- 
cuță-Alexiu, Dincuță șutează 
pe lingă bară In min. 64. 
Alexiu scapă de sub ur
mărirea lui TT-vescu. dar 
trage slab, de la 10 m. In min. 
75 constănțenii marchează un 
gol, anulat însă pentru ofsai
dul lui Tufan.

George MIHALACHE

La tineret-rezerve i Petro
lul—Farul 1—0 (1—0).

tr.-rte «trese pe c* 
Jucători le Sac fa orrte 
*-ar cmnKă să se odihnească. 
D»că e așa. e și mai regreta
bil E ehiar fcarte grav.

Acestea fiind zise, să tre
cem ia jocu'. propriu ris. Ra- 
pșcul s-a detașat ce adversar 
prfa jocul excelent prestat în 
apărare și prir.tr-o mai bună 
oraanizare. mai ales pe mij
locul terenului. O continuă 
mișcare in câmpul de joc, 
pressing pe toată suprafața 
terenului (îndeosebi Năstu
rescu și Cocreanu. Dumitru 
și Angelescu), dublări perma
nente. arlomerarea spațiului 
fa care adversarul încerca 
să-și construiască acțiunile 
ofensive — iată armele fot
baliștilor bucureștent Această 
tactică de destrămare in fașă 
a atacurilor adverse a reușit 
fiindcă mureșenii atacau cu 
încetinitorul, construiau ac 
țiuni ofensive cu stingăcie, 
dar mai ales greșeau pasele. 
Gazdelor le-a lipsit Ciutac. 
dar aceasta nu justifică slabul 
randament al mijlocașilor, 
comportarea ștearsă a funda
șului Sleam și individualis-

care

în pm-na Jumătate de 
se acționează mai mult 
rer.tru. Șuturile la poartă 
o raritate. In min 19 a 
cercat Dumitru, în min.
Dcdu șt in min. 28 Silaghi, 
dar toți trei n-au nimerit țin
ta. Rapidul avea avantajul 
viatului, de care a profitat 
Ccdreanu. In min. 32, cînd ni
meni nu se aștepta, a șutat de 
la 30 de m și a trimis balonul 
in colțul sting, la păianjen, 
inscrund spectaculos. Bai a 
fast surprins in afara porții.

In repriza a doua. înregis
trăm cel mai periculos sut la 
pcanâ al localnicilor (Czako 
min. 43k reținut de Răducanu. 
în rest, mureșenii se încurcă 
ir. mir gi. xor să dribleze, dar 
mp-drstii se resrupează. sînt 
2—3 in jurul balonului. In 
min. €3. Mureșan, singur cu 
portaruL șutează in acesta, 
ratind ega'.area. Rapidul ri- 
poatauă in min. 72. cfnd min- 
eea centrată de Năsturescu 
trece pe sub Bai. dar Sleam 
o respinge de pe linia porții. 
Bucureștenii sir.t apoi stă pinii 
terenului, atacă atuncî cînd 
vor și culeg aplauzele spec
tatorilor.

Constantin ALEXE

Le tineret-rezerve 8 A.S.A.
Tg. Mureș—Rapid 1—0 (0—0).

BACAUJTUL — DINAMO
0—0

PETROȘENI, 23 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Sta
dion Jiul, timp friguros, teren 
bun, spectatori 4 009.

JIUL : Stan 6, Talpai 7, 
Georgevici 7, Georgescu 7, Mi
hai 8, R. Popa 5 (din min. li 
Grizca), Sandu 5 (din min. 46 
Achim 6), Peronescu 8, Cotor
mani 5, Libardi 6, Naidin 6.

DINAMO BACAU -. Ghiță S 
— Kiss 7, Nunweiller IV 9, Ve- 
licu 8, David 7, Vătafu 7, Ne- 
delcu 8, Enț. Daniel 5, Dem
brovsehi 5. Rugiubei 6, Simfo- 
naș 5 (din min. 80 Băluță).

A arbitrat GHEORGHE MA
NOLE âșâkâk ajutat de N. «ta- 
vru și R. Cocol (toți din Con
stanța).

„Trofeul Petschowschl” (pen
tru public) : 7.

Din primele minute, minerii 
s-au avîntat spre poarta lui 
Ghiță, dar atacurile lor, dezor
donate, aveau să se izbească 
de defensiva băcăuană, bine 
organizată șj condusă de Ldcă 
Xunweiller. Aceasta avea să 
fie de altfel nota meciului, 
căci dinamoviștii s-au apărat 
80 din cele 90 de minute, 
uneori cu eîte... 11 jucători.

Atacanții Jiului au greșit 
nepermis de mult, eentrînd 
mingea în careul advers, nu-

PRONOSPORT

sus, acolo 
IV, Velisu

NOTA 10 PENTRU
Qu citeva minute înaintea 

partidei, antrenorul ieșean 
Iustin ne declara, nu fără în
grijorare, că, deși lipsită de 
patru jucători de bază — Ga- 
vrilă, Ștefănescu, 0. Popescu 
și Incze — echipa sa își va 
vinde foarte scump pielea.

La capătul celor 91 minute 
de joc (în min. 35, arbitrul C. 
Petrea a anunțat prelungirea 
partidei pentru repetatele în- 
tîrzieri ale studenților oas
peți), i-am dat oarecum drep
tate antrenorului Iustin. Timp 
de aproape 70 minute, atacu
rile perpetue — dar dezarti
culate — dirijate de Anca 
spre buturile lui Constanti- 
nescu au rămas nemateriali
zate pe tabela de marcaj, a- 
părătorii ieșeni, cu un Gontar- 
do „lipit" de Stoicescu, anihi- 
lîr.d fiecare acțiune.

E drept că o mare contri
buție la menținerea unui re
zultat alb a avut-o și înain
tarea clujeană în care Barbu 
a fost cvasi-inexistent, iar 
Oprea a jucat dezordonat, ra
tînd numeroase ocazii dintre 
care cel puțin două trebuie 
amintite i în min. 15, aflat la 
6 m de poartă, Oprea atinge 
prea încet cu capul balonul

„U. CLUJ — POLITEHNICA 
IAȘI 2—4 (4-4)

CLUJ, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadionul 
Municipal j timp frumos ; te
ren bun ; spectatori — aproxi
mativ 20 004. Au marcat Mus- 
tâțea (min. 68) și Anca (min. 
77).

„U“ CLUJ : Moldovan 7 —
Crețu 7, Pexa 7, Solomon 9, 
Cîmpeanu 8, Anca 9. Mustă
țea 8, Uifăleanu 7, Barbu 5 
(din min. 65 Llcă 7), Oprea 6, 
Bungău 6.

POLITEHNICA IAȘI t Con- 
stantinescu 6 (din min. 77 Cl- 
tlc) — Lupea 7, lanul 8, stoi
cescu 9, Deleanu 8, Lupules- 
cu 6, Contardo 6, Gollac 5, 
Vornicu 4, Cuperman 7, Cos- 
tăchescu 5.

A arbitrat : C. PETREA 
ajutat excelent la 

linie de Gb. Limona și V. 
Dumitrescu (toți din Bucu
rești).

„Trofeul Petschowschl” (pen
tru public) : 10.

Uifăleanu, permi- 
„____ ___ Constantinescu să

trimită în corner : tot Oprea, 
în min. 19, singur la 6 m, sal
tă balonul peste portarul ie
șean. direct în ...bară !

Se părea că în același pei
saj — dominare categorică a

centrat de 
tîndu-i lui

PUBLIC
gazdelor și apărarea uneori 
disperată a ieșenilor, cu mingi 
la întîmplare — oaspeții vor 
reuși să ia drumul Moldovei 
cu mult doritul punct Ba mai 
mult, la începutul reprizei se
cunde, avantajați de vîntul 
care bătea tot mai puternic, 
ieșenii „îndrăznesc" cîteva 
atacuri, iar Vornicu irosește 
două ocazii de gol servite ca 
pe tavă de... Pexa și, res
pectiv, Cîmpeanu, trimițînd 
balonul — singur cu Moldo
van — o dată în portar (min. 
54) și o dată în bara transver
sală (min. 57).

După aceasta, asediul clu
jean a reînceput. In 9 minute 
elevii lui Cîrjan marchează 
cele două goluri, ambele da
torate mijlocașilor. In min. 
68, Uifăleanu centrează din 
viteză, mingea se lovește de 
lanul și sare la Mustățea, ca
re exact din punctul alb de 
la 11 m trimite din voiâ în 
plasă (1—0), iar în min, 77 
Anca îl driblează pe Constan- 
tinescu și... 2—0 1

Ov. IOANIȚOAIA

La tineret — rezerve i „U“ 
Cluj—Politehnica lași 3—1 
(3—0).

n-zmerele extrase la concursul Extragerea a X-a : 19 18 40 42
excepțional Pro-oexpres din 23 12 18 8 5 44 37

martie 1969 Fond de premii: 2.598.064 lei.
AȘA ARATA O VARIANTA

Exmagerea I: S7 14 8 8 1 30 20 CU 13 REZULTATE EXACTE
31 M 39 LA CONCURSUL PRONOSPORT

Extragerea a n-a : 27 21 8 9 40 NR. 12 ETAPA DIN 23 MARTIE
15 11 39 6 1969

Extragerea a Ut-a : 1 19 31 18 38 I. U.T.A.-Steaua X
37 22 36 34 35 H. Dlnamo Buc.-F. C. Argeș 1

Extragerea a IV-a : 7 45 29i 35 3 III. Petrolul-Farul 1
21 M 17 25 44 IV. „U“ Cluj-Polltehnlca Iași 1

Ex-.ragerea a V-a : 40 43 6 39 15 V. Jiul-Dinamo Bacău X
14 28 42 13 45 VI. A.S.A. Tg. Mureș-Rapld 2

Extragerea a Vl-a : 10 33 41 40 VII. Crișul-,,U“ Craiova 1
37 15 5 î 20 9 VIII. Atalanta — Sampdoria X

Extragerea a VU-a : 23 7 38 11 IX. Fiorentina-Internazionale 1
24 34 19 44 32 31 X. Pisa-Juventus X

Extragerea a vm-a : 10 5 13 38 XI. Roma-Verona 2
12 35 37 3 19 18 Xn. Torino-CagUari X

Extragerea a IX-a: 37 25 a 38 Xin. Varese-Palermo X
20 30 7 16 17 23 Fond de premii : 515,025 lei.

mai și numai pe 
unde Nunweiller 
și Ghiță au respins sau cu
les absolut totul.

Dintre acțiunile primei re
prize am notat doar două: 
prima, în min. 21, cînd Li- 
bardi, lent și neinspirat în 
partida de ieri, a ratat sin
gur cu portarul Ghiță o mare 
ocazie; a doua, în min. 30, 
cînd la un henț involuntar 
al lui Vătafu (Cotormani i-a 
șutat mingea în mină de la 
un metru), jucătorii Jiului 
protestat eu vehemență 
clamînd lovitură de la 11

Minerii încep repriza 
cundă cu Libardi mijlocaș 
în locul lui Sandu și Achim 
atacant central alături de Co
tormani ; schimbări ce nu vor 
aduce însă luciditatea și cal
mul atît de necesare. In min. 
62 semnalăm prima apariție 
periculoasă a băcăuanilor la 
poarta lui Stan, încheiată cu 
un șut puternic și plasat (Si- 
mionaș).

Elevii lui Nioușor prind... 
gustul ofensivei și în min. 65 
obțin primul corner, iar 10 
minute mai tîrziu au chiar 
ocazia de a deschide scorul, 
dar Dembrovsehi, SGăpat sin
gur spre poarta lui Stan, șu
tează de la 14 m alături.

Jiul revine în atac și în 
min. 84 Talpai, aflat în ca
reul băcăuanilor este atacat 
violent din spate de Băluță : 
11 metri clar. Arbitrul Gheor- 
ghe Manole, situat în imedia
ta apropiere a fazei nu acor
dă. în mod surprinzător, pe- 
nalti !

Un minut mai tîrziu, Mihai 
șutează pe Jos 
metri, balonul 
sare în teren 
acesta- șutează.
ge pînă la Cotormani care 
căzut la pămînt încearcă za
darnic să trimită în poartă.

au 
re-
m. 
se-

de la 20 de 
lovește bara, 
la Peronescu, 
Ghiță respin-

Dumitru VIȘAN

La tineret-rezerve : Jiul —■ 
Dinamo Bacău 3—1 (2—0).

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul s 11.91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteti obține o asistență 

tehnică imediată în orice situație vă veți afla oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoarele în

treprinderii

BUCUREHIBwMAGHm

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

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

Rețineți : Serviciul de asistență tehnică

„C I C Ii O P** Telefon: 11.91.71



rirciuL
BUCI®EȘTI -

BOLIM
a fost; aninat

Pe adresa F,.R. Box a 
sosit din. partesi forului de 
specialitate din. R. D. Ger
mană o telegrsamă eu ur
mătorul conțin ut:

„Intrucît echipa de box 
a Berlinului—-cu toate că 
a primit confirmarea re 
zervării locuiților la avion 
de la Fraga, la București 
(n.n. rezervarea a fost fă
cută de «către compania 
Interflug) — nu și-a putut 
continua călătoria din ca
pitala Cehibsovaciei, nea- 
vînd locuri* la cursa spre 
București și a fost nevoită 
să se întoarcă la Berlin, 
VA RUGAM SA AMÎ 
NAȚI DATA MECIULUI 
Vă aducem la cunoștință 
că nici pentru ziua de 24 
martie nu am putut obține 
locuri la avion."

Aceasta fiind situația, 
meciul internațional de 
box București — Berlin — 
care trebuia să se desfă
șoare astă-seară în sala 
Floreasca cu începere de 
la ora 19 — se amînă pen
tru o dată ce se va anun
ța ulterior.

După meciul România — Bulgaria

Ce se întîmplă cu Nicolae fiîju?
Domnul Bernard Mascot, 

arbitrul care a oficiat ca neu
tru în întîlnirea dintre repre
zentativele României și Bul
gariei, este o personalitate 
binecunoscută pe ringurile 
franceze. De altfel, d-sa deține 
funcția de președinte al Cole
giului central de arbitri din 
Franța. La cîteva minute după 
încheierea meciului de la Si
biu, dl. Mascot ne-a destăinuit 
că este surprins de faptul că 
antrenorii noștri au reușit să 
alcătuiască simultan două e- 
chipe naționale. Interlocutorul 
nostru se referea la selecțio
nata care a întîlnit la Sibiu 
naționala Bulgariei și la cea 
care urma să întîlnească astă- 
seară echipa Berlinului. „Bo
xul românesc, spunea d-sa, 
dispune de o garnitură soli
dă, din care se disting cîțiva 
sportivi de certă valoare. M-a 
înaintat tinărul Cuțov prin 
clarviziunea cu care acționea
ză în ring, m-a impresionat 
rezistența și eficacitatea 
punch-uîui Iui Silberman, în 
sfirșit Monea mi-a reconfir
mat — dacă mai era nevoie — 
că este un pugilist stăpîn pe 
meserie".

Să încercăm să tragem însă 
o concluzie generală asupra 
confruntării pugilistice româ- 
no-bulgare de la Sibiu. Sîntem 
de părere că succesul de sîm- 
bătă seara trebuie interpretat 
cu prudență, pentru că a fost 
un simplu meci de tatonare, 
de sondare a terenului advers, 
înaintea marii competiții con
tinentale care se apropie. Cu
noscutul arbitru bulgar Emil 
Jecev ne spunea, nu de mult, 
că boxul din țara sa nu va fi 
reprezentat la Sibiu de cea 
mai bună garnitură. Și într- 
adevăr. din formația oaspeți
lor au lipsit cîțiva titulari, 
printre care Pilicev, Mițev, 
Gheorghiev, Stoicev, boxeri 
care — fără îndoială — ar fi 
solicitat la maximum pe re
prezentanții noștri.

Selecționata României a de
monstrat că se află într-o 
bună formă sportivă. în pri
mul rînd a impresionat prin 
excelenta pregătire fizică, a- 
tribut care i-a permis să de
țină Inițiativa în majoritatea 
meciurilor. Tenacitatea lui Mi
hai Aurel, Buzuliuc, Stumpf, 
tehnica lui Cuțov, Dinu, Sil-

INCARIA—ROMANIA 5-2
(Urmare din pag. I)

jucat mai reținut, in întîlnirea 
cu Kishazi, sportiva româncă 
ți-a revenit o dată cu aplicarea 
regulii activizării, de la scorul 
de 18-13, în primul set. De aici 
ți pină la sfirșit, problema în
vingătoarei nu s-a mai pus, Ma
ria Alexandru domlnlndu-și cu 
autoritate adversara, in ciuda 
eforturilor acesteia de a opune 
rezistență. Am remarcat la 
campioana României, in spe
cial, atacurile reușite din am
bele părți ți executate cu o de
osebită indemlnare și precizie. 
Tot ea s-a impus și in meciul 
de dublu mixt, alături de Șer- 
ban Doboși, cînd, împreună, au 
realizat cea de a doua victorie 
din confruntarea de ieri.

Cit privește pe Doboși, el ni 
s-a părut depășit oarecum de 
miza jocurilor, în timp Silviu

IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1)

Clasament : 1. Z, Molovici (I) 
11:55.8, 2. P. Lupan 11:56,0, 3. 
H. Matthes 12:01,5,... 15. D. Mi- 
ghiu 12:26,6,... 22. I. Orășteanu 
12:35,0,... 26. T. Szekeli 12:56,0; 
pe echipe -- 1. Iugoslavia 18 p.
2. România 37 p, 3. Bulgaria 42 
p, 4. Grecia 45 p, 5. Turcia 68 p.

6000 M TINERET — Această 
probă s-a desfășurat pentru 
prima dată în cadrul competi
ției, în mod experimental. Cîști- 
gător detașat — bulgarul Petko 
Iordanov. Sosit al cincilea, Ion 
Dima nu s-a arătat în cea mai 
bună formă a sa. Ordinea : 1. 
P. Iordanov (B) 18:04,8, 2. M. 
Pavlovici (I) 18:12,0, 3. M. To- 
mici (I) 18:32,0,... 5. I. Dima 
18:39,6,... 7. Al. Grosu 18:57,0,... 
10. R. Rusu 19:06,0,... 14. C. Pas, 
cale 19:15,2,... 16. Gh. Popa Bota 
19:19,2 ; pe echipe — 1. Iugo
slavia 15 p, 2. Bulgaria 30 p, 3. 
România 33 p.

2000 M SENIOARE - Con
form obiceiului său, Viorica 
Gabor a luat cursa pe cont pro-

Marginalii la zonele campionatului national
DOAR ELANUL Șl ENTUZIASMUL...

Cu toate eforturile organiza
torilor, „zona" campionatelor 
naționale desfășurată la Ba
cău n-a reușit să adune în tri
bunele spațioasei săli decît un 
număr redus de spectatori la 
fiecare gală. Poate că era ne
voie de forme mai diverse și 
inițiative mai eficiente de 
popularizare, dar credem că 
și conținutul programelor (cu 
o săracă participare a boxeri
lor consacrați) a contribuit Ia 
aceasta. Nu vrem să mai re
luăm importanta temă a „ex- 
ceptaților", dezbătută recent 
în coloanele ziarului, dar ea

Culese de
• FINALA, disputată sim- 

bătă seara, a corespuns în 
bună măsură așteptărilor. Me
ciurile au fost echilibrate și 
viu disputate. In acest sens, 
grăitor este faptul că din cele 
10 întîlniri, doar una singură 
s-a terminat înainte de limi
tă.
• COMISIA județeană Dolj 

a oferit o frumoasă cupă de 
cristal lui L Costin (Timișoa
ra), considerat cel mai tehnic 
boxer al „zonei".
• EPILOG la meciul I. 

Gheorghe (Brăila) — L. Sima 
(Caraș-Severin), din prima ga
lă. După ce arbitrul i-a aver
tizat de cite 3 ori pentru fap
tul că ceea ce făceau în ring 
nu avea tangență cu boxul, 
oficialul din ring a oprit lup
ta. Sima s-a dus în colțul său 
și a început să plîngă, aștep- 
tînd decizia juriului. în 
schimb, I. Gheorghe a sărit

GALLSTRAT GUȚOV 
văzut de AL. CLENCIU

berman, Monea, au făcut ca 
angrenajul general al echi
pei să funcționeze a- 
proape perfect. N-au co
respuns Covaci și Alexe, care 
s-au lăsat angrenați într-un 
box confuz, lipsit de orizont.

Desigur, se pune întrebarea i 
ce se întimplă cu Constantin 
Ciucă și cu Nicolae Gîju ? 
Campionul nostru la „muscă" 
a făcut o primă repriză exce
lentă cu Milev, dar începînd 
din minutul 4 a recepționat 
numeroase lovituri datorită 
lipsei de mobilitate. Obosea
la sa vizibilă, care pe toți cel 
prezenți în jurul ringului ne-a 
surprins, a făcut ca Ciucă să 
acționeze fără nerv, și să bată 
în retragere. El afirmă că da
torită examenelor nu s-a pu
tut pregăti așa cum trebuie. 
Din păcate, antrenorii nu au 
— practic — cu cine să-l în
locuiască, întrucît nici Gru- 
iescu nu deține o formă co
respunzătoare. Campionul eu
ropean Gîju se află departe 
de ceea ce așteptăm de la el. 
Colegul meu, R. Vilara. afirmă 
că la Belgrad Gîju a fost în
vins de arbitri, și nu de Ibra- 
himovici. Iată că la Sibiu, 
Gîju a pierdut din' nou. Noi 
sîntem de părere că merita 
victoria, la limită. Adică, fn 
termeni de arbitraj, la 60— 
59. Dar acesta nu e cel mai 
important lucru. Dacă Gîju 
s-ar dovedi net superior, a- 
tunci el n-ar mai fi frustrat 
de arbitri. De multă vreme 
însă, campionul de la Roma 
se află în declin.

Romeo CALARAȘANU

Dumltriu, cu toate eforturile de
puse, n-a putut să facă față cu 
succes unor adversari confir
mați pe plan internațional.

Rezultate: Rlampar — Doboș! 
(24 de minute de joc) 2—1 (18, 
—21, 21), Borzsei — Dumitriu 
(18 minute) 2-0 (14, 15), Kis
hazi — Alexandru (23 de minu
te) 0-2 (-15, —7), BCrzsel, 
Klampar — Doboși, Dumitriu 
(19) 2-1 (14, -20, 12), Kishazi, 
Biirzsel - Alexandru, Doboși 
(15) 0-2 (-18, -13), BOrzsei - 
Doboși (17) 2-0 (18, 18). Klam
par - Dumitriu (14) 2-0 (13,

Astăzi, de la ora 9,30, la sala 
de la stadionul Republicii, Car
men Crlșan, Viorica Ivan. Șer- 
ban Doboși și Cornel Macovei 
vor susține cîteva partide ami
cale de antrenament în com
pania jucătorilor maghiari.

7 TITLURI
priu, dar a pierdut teren pe ul
timii 20 m, sosind a treia. Re
zultate : 1. Diurdjica Rajher (I) 
6:21,8, 2. Kipra Danailova (B) 
6:22,4, 3. Viorica Gabor 6:24,4, 
4. Elisabeta Bucur 6:27,1, 5. Eli- 
sabeta Baciu 6:27,2,... 12. Ioana 
Arășanu 6:54,2 ; pe echipe — 1. 
ROMANIA 12 p, 2. Iugoslavia 
14 p, 3. Bulgaria 19 p.

10 000 M SENIORI - Ilie 
Cioca, singurul român în plu
tonul fruntaș, a reușit cu mare 
greutate să se mențină printre 
protagoniști. în final, iugosla
vul Dușan Grașovaț, care stă
tuse ascuns un tur în tufiș (!), 
ajută compatriotului său Dane 
Korica să „scape" în cîștigător. 
Grașovaț a fost descalificat. 
Clasament : 1. D. Korica (I) 
30:05,0, 2. M. Dalkilic (Turcia) 
30:05,6, 3. I. Cioca 30:06,0,... 5.
I. Rusnac 30:20,8, 6. N. Mustață 
30:28,8,... 9. O. Scheible 30:39,0, 
...13 A. Barabaș 30:57,9,... 17. I. 
Câpraru 31:18,0 ; pe echipe : 1. 
ROMANIA 23 p, 2. Iugoslavia 
26 p, 3. Bulgaria 47 p, 4. Turcia 
43 p, 5. Grecia 66 p.

trebuie să râmînă în atenția 
forului de specialitate. Pasio- 
nații boxului băcăuan — și 
sînt cu adevărat pasionați — 
au asistat de-â lungul celor 3 
seri de concurs la o adevărată

la Craiova
corzile ringului și n-a mai aș
teptat comunicarea deciziei; 
așa cum era normal.

Atitudinea lui I. Gheorghe 
n-a fost singulară în a doua 
reuniune, D. Jipa, tot din Bră
ila, descalificat de arbitru, a 
urmat exemplul colegului său, 
părăsind ringul.

Poate că la analiza ce va 
avea loc la Brăila, în care se 
va face bilanțul participării la 
„zone", se vor discuta și aspec
tele mai sus arătate. Pentru că 
un boxer trebuie să aibă o 
comportare civilizată și atunci 
când pierde—

• GH. STANESCU; dele
gatul general al galelor : „Ar
bitrajele au fost, în general, 
mulțumitoare. Dintre oficialii 
din ring, F. Piroiu a condus 
cel mai bine, fiind tot timpul 
pe „fază", a aplicat corect și 
la timp sancțiunile ce se im
puneau. Dintre judecători, Ion 
Necula a dat cele mai juste 
decizii. Ceilalți arbitri s-au 
comportat bine mai ales în 
ultima reuniune. Mă refer în 
special la Ion Ștefăneacu, care 
are categoria a doua de cla
sificare. în prima gală I. Ște- 
fănescu a făcut unele greșeli, 
apoi el a aplicat mai corect 
regulamentul".

P. VINTILA

Sînt cîțiva tineri care promit
întîlnirile din cadrul „zonei" 

de la .Galați au dat loc unor 
dispute extrem de dîrze și 
echilibrate. Latura tehnică și 
spectaculară a meciurilor a 
avut însă de suferit.

Pot fi luați, eventual, în dis
cuție cîțiva dintre pugiliștii 
participanți la întrecerile de 
la Galați, pentru completarea 
lotului reprezentativ ? Din 
constatările personale, ca și 
din discuțiile pe care le-am 
avut cu delegatul general, ar
bitrul Nicolae Matei, rezultă 
că s-au impus cîțiva sportivi 
care n-ar trebui evitați de 
federație. Printre aceștia ci
tăm pe Irinel Pop (Arad), Ni
colae Măniță (Galați), C. Me- 
linte și V. Ciuraru (Iași), A. 
Iancu (Cîmpulung Muscel) și

LA BRAȘOV, „AUREA MEDIOCRITAS"
Sîmbătă seara, sala Tracto

rul din orașul „Cerbului de 
aur", arhiplină, Impînzită de 
fum de țigară șl ... încreme
nită de frig — a găzduit ul
tima gală din cadrul etapei 
de zonă a campionatului na
țional individual de box pe 
anul 1969.

Majoritatea întîlniri lor au 
fost viu disputate, dar la un 
nivel tehnic care exclude ori
ce comentariu cu privire la 
„accesul" unora dintre boxeri 
în lotul național. O singură 
excepție: veteranul Mihai 
Goanță care a boxat trei re
prize doar pentru a arăta cit 
de frumos este boxul. Impre
sia generală a constituit-o 
disproporția de valori dintre 
unii combatanți. Gh. Pușcaș 
a cîștigat un meci cu o sin
gură lovitură, expediată la 
timp, precis și mereu aceeași: 
croșeu de dreapta eu pas la
teral sau cu pivot. Mihai Du
mitrescu a învins doar dato
rită cîtorva drepte pe care a 
putut să le expedieze în răs
timpurile — foarte rare de 
altfel — cînd nu era îmbră
țișat de Gheorghe Cărăușu 
(Metalul Plopenij.

lată momentul încununării celor doi super- campioni ai schiului mondial, la capătul unui 
sezon de mari competiții. Austriacul Karl Schranz fi compatriota sa, Gertrud Gabl, salută 
pe spectatorii de la Waterville Valley (S.U.A.) ridicînd cele două cupe de cristal— „Trofeul

Evian' — simbolul supremației lor pe anul 1969
Telefoto : A.P.—AGERPRES

Pe trambulina giganț de la 
Planica (Iugoslavia), schiorul 
Manfred Wolf (R.D.G.) a reușit 
duminică să sară 165 m corec- 
tînd cu 1 m recordul mondial 
stabilit cu o zi înainte de ce
hoslovacul Jiri Raska.

Gaston Roelants a cîștigat 
„Crosul Națiunilor' de la Glas
gow, parcurgînd distanța de 
12 km în 36:25,0. Au urmat 
Taylor (Anglia) 36:44,0 și Mac- 
Caffartt (Scoția) 36:57,0. Pe e- 
chipe locul întîi a fost ocupat 
de Anglia, urmată de Franța și 
Belgia. La feminin a terminat 

paradă a calităților morale și 
fizice cu care este înzestrat 
tineretul nostru. Disputele 
înverșunate, duse pQiă la epui
zare într-un ritm debordant 
și cu o deosebită forță și vi
goare, au electrizat pur și sim
plu. Cei mai experimentați 
au făcut față cu greu asaltu
lui, elanului și dorinței nestă
vilite. Unii dintre ei au tre
buit să cedeze — cum este 
cazul fostului campion Bădoi, 
iar alții au fost nevoiți să se 
întrebuințeze serios.

N. Păpălău, „speranța" cat. 
semiușoară („un viitor Linca* 
cum afirmă plin de încredere 
C. Nour) a trecut prin grele 
clipe în meciul cu Mircea Ni
colae (A.S.A. Bacău), iar ex
perimentatul Preda (Farul 
Constanța) a temperat cu di
ficultate impetuozitatea lui 
Aioanei (Chimia Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej). Ca să nu mai 
vorbim de meciurile în care 
s-au întîlnit adversari cam 
cu același grad de cunoștin
țe. în întîlnirile lui Pătrățea- 
nu (Chimia Or. Gh. Gheorghiu. 
Dej) cu Voicu (Energia Con
stanța) sau Filip (Energia Con
stanța) cu Sâvescu (ICOR Ga
lați) s-a epuizat atîta energie 
fizică și nervoasă incit s-ar 
mai fi putut organiza o reu
niune de box...

Tineri plini de entuziasm, de 
elan, de calități, dar nesusți
nute de cunoștințe nici sufi
ciente și nici dintre cele mai 
bune. Unii dintre ei abia cu
noșteau abecedarul boxului. 
Procedeele de apărare din 
timpul atacului propriu sau 
advers, pregătirea loviturilor 
și, mai ales, oprirea și contra- 
rea adversarului, procedee oa
recum generale, dar care fac 
deliciul boxului, au lipsit a- 
proape total. Oare numai pen
tru că nu muncesc îndeajuns 
boxerii ? Sau poate nici antre
norii nu se mai străduiesc 
pentru a le imprima elevilor 
lor ?

Eustajiu MĂRGĂRIT

Gheorghe Drugă (Brașov). Con
siderăm că este timpul să fie 
încercați mai mulți tineri ta- 
lentați, să se creeze acele 
„dubluri" atît de necesare în
tr-un lot reprezentativ. Zonele 
oferă un foarte bun prilej pen
tru a se porni la această trea
bă.

Referitor Ia întrecerile de 
la Galați, subliniem că pugiliș
tii din județele Ilfov și Ialo
mița s-au prezentat sub orice 
critică. Cu excepția deciziei 
din meciul Vasiliu (Galați) — 
Melinte (Iași), care l-a favo
rizat pe gălățean, n-avem 
nimic de reproșat arbitrilor 
Ion Ștefan și David Oprișan.

T. SIRIOPOL

Am desprins și cîteva lu
cruri frumoase : corectitudi
nea, forța și precizia cocoșu
lui Vasile îvanovici (Dinamo 
Bacău), mobilitatea și con
traatacul mijlociului Mihaf 
Cornel (Metalul Plopeni), bo
xer care a realizat una din 
cele mai spectaculoase parti
de, precum și una din cele 
mai rare calități întîlnite ia 
categoria grea : curajul și 
dîrzenia cu care A. Prohor 
(C.S.M. Sibiu) l-a stopat pe 
Ton Sănătescu de a participa 
la finală. Cel mai disputat, 
mai dramatic dar și cel mal 
echilibrat meci al galei l-au 
furnizat Ion Petrea (Dinamo 
Brașov) și Tudor Ivan (Steaua 
București), în care învingăto
rul — Ion Petrea — a fost 
decis de două acțiuni mat 
clare, înainte cu cîteva se
cunde de gongul final. în rest, 
fără preocupări deosebite în 
sfera procedeelor de apăra
re, toți păreau trecuți doar 
„pe recepție", neoferind situa
ții dificile corpului de ar
bitri judecători condus de 
Marin Zamfirescu (Bucu
rești).

Gheorghe ILIUTĂ

învingătoare Doris Brown
(S.U.A.). Ea a realizat pe 4 000 
m timpul de 14:46,0.
■
După desfășurarea meciului 
Țara Galilor — Franța (8—8), 

TELEX, RADIO, TELEFON
în clasamentul „Turneului ce
lor 5 națiuni" la rugby condu
ce Irlanda cu 6 puncte din 4 
meciuri urmată de Țara Gali
lor cu 5 p (3), Anglia 4 p (3),

FOTBAL PE GLOB
ALEMANNIA AACHEN 

(CU ION IONESCU IN VERVA) 
A ȚINUT IN ȘAH PE LIDER

Liderul campionatului vest- 
german de fotbal, Bayem 
Munchen nu a reușit, pe teren 
propriu (în fața a 19 000 de 
spectatori), decît un rezultat 
nedecis în fața formației Ale
mannia Aachen. Și aceasta s-a 
datorat în mare parte lui Ion 
Ionescu, din a cărui excelentă 
pasă a marcat coechipierul său 
Klostermann (min. 22) și care 
a făcut o partidă foarte bună 
pină în min. 72, cînd a părăsit 
terenul fiind lovit Bayem a 
egalat abia în min. 60 prin 
Breninger. VfB Stuttgart, for
mația care o urmează în cla
sament a fost învinsă cu 1—0 
de Werder Bremen.

în celelalte meciuri t 1 F.(J. 
Numberg — Eintracht Frank
furt 1—0 ; Borussia Monchea- 
gladbach — Schalke 04 3—0; 
Borussia Dortmund — Ein
tracht Braunschweig 2—1; 
Hannover 96 — Hamburger 
SV 2—2 ; 1 F.G. Keisserslau- 
tem — 1860 Munchen 3—1 : 
1 F C. Koln — MSV Duisburg
1—1 ; Kickers Offenbach — 
Herta BSG 1—0.

Clasament: 1. Bayern Miin- 
chen 35 p; 2. Stuttgart 33 p |
3. Monchengladbach 32 p ; 4. 
1860 Munchen 31 p ; 5. Ham-' 
burger SV 28 p; 6. Alemannia 
Aachen 28 p etc.

BOGAT
SFÎRSIT DE SAPTAMTNA 
TN SOCCERUL INSULAR

Mai puține amînări de me
ciuri, atît în Anglia cit și în 
Scoția, deși terenurile quasi- 
impracticabile continuă să a- 
bunde. Sîmbătă, a fost zi de 
jucare a semifinalelor de cu
pă. A pășit pragul penulti
mei trepte în „Gupa Angliei* 
echipa Manchester Gity, în
vingătoare cu 1—0 asupra lui 
Everton în meciul desfășurat 
pe terenul Villa Park din Bir
mingham. Unicul gol a fost 
marcat abia în min. 80, de 
Mike Booth. Cealaltă semifi
nală, West Bromwich-Leices
ter Gity, a fost reprogramată 
pentru 29 martie.

Campionatul mondial de hochei
STOCKHOLM, 23 (prin te

lefon, de la Karl Andersson). 
Returul campionatului mon
dial de hochei (gFupa A) a 
prilejuit, de la primul joc, un 
rezultat care poate fi consi
derat — pe bună dreptate — 
surpriză. Hocheiștii sovietici, 
socotiți (pină la meciul cu 
Cehoslovacia) lideri autoritari 
ai competiției, âu avut de fur
că cu modesta formație ame
ricană (17—2 în primul joc) 
cîștigînd după eforturi cu 8—4 
(3—1, 2—1, 3—2). Este adevă
rat că, de data aceasta, cam
pionii lumii n-au avut o zi toc
mai bună, iar adversarii lor

DAN CRISTEA—LOCUL VI
ÎN COMBINATA ALPINĂ „MAOOITNNT"
Schiorii români Dan Cris- 

tea, Dorin Munteanu și Virgil 
Brenci, participanți la cel de 
al XII-lea „Mare Premiu Mau- 
rienne", pe care l-au găzduit 
stațiunile franceze La Tous- 
suire (unde a avut loc vineri 
slalomul special) și Le Cor- 
bier (două probe de slalom 
uriaș, sîmbătă și duminică), 
au încheiat concursul cu re
zultate remarcabile. în clasa
mentul final al combinatei 
alpine, alcătuit Pe baza celor 
trei curse disputate, primele 
trei locuri au fost ocupate, 
în ordine, de Christian Neu- 
reuther (R.F. a Germaniei), 
Jean-Louis Ambroise (Franța)

Scoția 2 p (4), și Franța 1 (4). 
La 12 aprilie se joacă partida 
Țara Galilor — Anglia, la 
sfîrșitul căreia se va cunoaște 
clasamentul final al competi
ției.

Ciclistul belgian Rik Van Loy 
a cîștigat competiția interna
țională Harelbeke — Anvers 
— Harelbeke. El a acoperit 
distanța de 215 km în 5h 23. 
După 25 sec. a sosit compatrio- 

în jocurile din prima ligă, 
de notat i Tottenham-Ghelsea 
1—0, Manchester United-Shef- 
field Wednesday 1—0, Queens 
Park-Arsenal 0—1; Stoke- 
Wolverhampton 4—1, West 
Ham-Ipswich 1—3, Notting
ham-West Bromwich 3—0, 
Southampton—Leicester 1—0. 
Derbiul etapei, Leeds-Liver
pool, a fost amînat. Conduce 
Leeds cu 45 p, urmat de Li
verpool 48 p, Arsenal și E- 
verton 44 p, Ghelsea 40 p.

JIMMY GREAVES 
(Tottenham Hotspur)

O ETAPA FAVORABILĂ' 
FLORENTINEI

Fiorentina a respins, cu suc
ces, și atacul pe care l-a d,at în 
această duminică formația In
ter așa că ea se menține mai 
departe în fruntea clasamentu
lui. De fapt, etapa a opta a re
turului a fost, în ansamblul ei, 
favorabilă echipei din Floren
ța care, deși continuă să fie 
urmărită de Milan, a reușit 
în schimb să se distanțeze de 
Cagliari care jucînd la Torino 
a trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate 

au prins una excepțională, ori
cum — însă — scorul acesta, 
socotit strîns, a suscitat multe 
comentarii în culisele patinoa
rului „Johanessov", asupra că
rora vom reveni.

în celelalte partide ale reu
niunii de duminică s-au înre
gistrat rezultatele scontate : 
Cehoslovacia — Canada 3—2 
(1—1, 1—0, 1—1); Suedia — 
Finlanda 5—0 (2—0, 1—0,
2—0). în clasament, cele trei 
formații fruntașe se află în 
aceeași ordine : U.R.S.S, SUE
DIA, CEHOSLOVACIA, toate 
acumulînd cîte 10 puncte.

și Felice De Nicolo (Italia). 
Dan Cristea s-a clasat pe locul 
6, V. Brenci pe locul 12 și 
D. Munteanu pe locul 15, re
zultate care pot fi considera
te excelente, mâi ales dacă se 
ține seama că a fost un con
curs de gradul I (F.I.S.).

In cele două probe de sla 
lom uriaș au fost repfezenta- 
te 11 țări, prin 93 de partici
panți. Sîmbătă, primele locuri 
au fost ocupate de Eberado 
Schmals (Italia) — 1:36,87,
Franco Berthod (Italia) 1'37,77, 
Franz Rauther (Austria) — 
1:38,30 și J. P. Augert (Fran
ța) — 1:38,61. Cristea a ocupat 
locul 18 cu timpul de 1:42,19, 
Munteanu locul 34 cu 1:47,18 
și Brenci locul 43 cu 1:49,82. 
Duminică, primii în clasa
ment au fost J.P. Augert cu 
1:39,63, B. Orcel (Franța) cu 
1:40,50 și Schmals eu 1:40,97. 
Cristea a ocupat locul 28 cu 
1:45,74, Brenci locul 38 cu 
1:48,01 și Munteanu locul 43 
cu 1:49,05.

VICTORIE FINALĂ A SCHIORILOR
AUSTRIECI IN „CUPA MONDIALĂ1

NEW YORK, 23 (Agerpres;.
— în ultimul concurs „Gupa 
mondială* la schi, desfășurat 
la Waterville Valley, proba fe
minină de slalom special a 
fost cîștigată de Kiki Cutter 
(S.U.A.), cu timpul 78.18. Pe 
locurile următoare : Roși Mit- 
termaier (R.F.G.) — 78,68 și
Judy Nagel (S.U.A.) — 78,69. 
Proba masculină a revenit 
francezului J. N. Augert cu 
84,10. H. Huber (Austria) — 
84,11 și P. Russel (Franța) — 
84.34 s-au clasat pe locurile ur
mătoare.

tul său Van Coningsloo. 
Mercks a ocupat locul 7 la 
3:45.
■ <
Proba de 500 m din cadrul 
concursului internațional de 

patinaj viteza de la Tromsoe 
(Norvegia) a fost cîștigată de 
vest-germanul Keller în 43,0. 
Acesta a terminat învingător 
și în cursa de 1 000 m cu re
zultatul de 1:35,4. Olandezul 
Verkerk a înregistrat cel mai 

(0—0). Milan a realizat însă 
scorul etapei dispunînd eu
4—0 de Bologna care, în cea 
de a doua repriză, a fost lipsi
tă de aportul celui mai bui» 
jucător al său, Bulgarelli.

în general, etapa a fost să
racă în goluri (în total 9) și â 
înregistrat o singură surprizâl 
succesul Veronei la Rom#.

în clasamentul golgeterilOT, 
Prati de la Milan a marcat 
o ascensiune serioasă datorită 
celor trei goluri înscrise fa 
poarta Bolognei. Riva, „tu
narul" lui Gagliari a rămas tot 
cu 15 goluri. Iată clasamentul 
lor: 1. Riva — 15 goluri; 8. 
Anastasi (Juventus) — 13; 3—
4. Bui (Verona) și Prati (Mi* 
lan) — 12 etc.

Rezultatele etapei! Atalantâ
— Sampdoria 0—0 ; Fiorentina
— Inter 1—0 (a marcat Chia- 
rugi); Milan — Bologna 4—3 
(Prati — 3, Fogli); Napoli — 
Vicenza 1—0 (Altafini); Pisă
— Juventus 0—0 ; Roma —<
Verona 0—2 (Vanelo — 2) f 
Torino — Gagliari 0—0 j Va
rese — Palermo 0—0. .

Clasamentul se prezintă asț» 
fel t 1. Fiorentina 34 p; 2. Mfc 
lan 33 p ; 3. Gagliari 32 p ; 
Juventus 27 p etc.

Cesare TRENTINI

Nicoleta Stefănescil 
învingătoare la 

„Trofeo dei Navigli 4 
în marele concurs interna* 

țional de înot dotat cu ;,Trd3 
feo dei Navigli", care s-a des-t 
fășurat în bazinul Olona Ga-» 
nottieri din Milano (25 m^’
Nicoleta Ștefănescu a cîștigat’ 
proba de 200 m delfin cu 
2:46,0, iar Cristina Balaban 
s-a clasat pe locul III în 
cursele de 200 m mixt cu 
2:35,0 (cea mai bună perfor
manță românească) și 400 m ’ 
mixt cu 5:37,2. Alte rezultate 
și amănunte în numărul de 
mîine.

Gh. Vulpe pe locui 4 
în slalomul 

de la Vitoșa
SOFIA 23 (Agerpres). — Pe 

pîrtiile de la Vitoșa au conti
nuat întrecerile internaționale 
de schi pentru „Cupa Aleko". 
Proba masculină de slalom 
uriaș a fost cîștigată de Adolf 
Roest (Elveția) în 2:45,37* 
iar la feminin a terminat în
vingătoare Catherine Gonchd 
(Elveția). Slalomul special 
masculin a fost cîștigat de 
Czebunia (Polonia) cu 123,2. 
Gh. Vulpe (România) s-a cla
sat pe loeul 4 cu 126,21. Ingrid 
Neubauer (Austria) a terminat 
învingătoare în proba femi-j 
nină. 2

Franulovici
l-a învins pe Ashe!

în semifinalele turneului in
ternațional de tenis de la St. 
Petersburg (S.U.A.), tînărul 

‘jucător iugoslav Z. Franulo
vici, comportîndu-se remar
cabil, a reușit să-l învingă cu
3—6, 6—1, 6—1 pe americanul 
Arthur Ashe. în finală, Franu
lovici se va întîlni cu chilianul 
Fillol, care l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe brazilianul Mandarina

START IN 
„FLECHE ALGERIENE"
ALGER 23 (Agerpres). — A 

început Turul ciclist al Alge
riei („Fleche Algeriene"). Pri
ma etapă a competiției des
fășurată pe ruta Oran — Mo- 
staganem, în lungime de 80 
km, a fost cîștigată de olan
dezul Bert Solaro cronometrat 
în 2h 03:22. El l-a învins la 
sprintul final pe Horst Wag
ner (R.D GJ, Pe locul trei s-a 
clasat polonezul Ryszard — 2h 
03:25 urmat de Wouter (Olan
da), In același timp, Groen (O. 
landa) — 2h 03:27 șl alți 10 ci
cliști. '

S

Iată clasamentele finale t 
MASCULIN i 1. Karl Schrant 
(Austria) — 182 p ; 2. Jean- 
Noel Augert (Franța) 123 p ; 3. 
Reinhard Tritscher (Austria) 
— 108 p; FEMININ: 1. Ger
trud Gabl (Austria) — 131 p ;
2. Florence Steurer (Franța) — 
112 p ; 3. Wiltrud Drexel (Aus
tria) — 111 p. Clasamentul fi
nal al „Cupei Națiunilor" : 1. 
Austria 1120 p ; 2. Franța 1 040 
p ; 3. S.U.A. 542 p ; 4. Elveția 
426 p ; 5. K. F. a Germaniei 
130 p ; 6. Italia 74 p.

bun timp în cursa de 3 000 m 
— 4:46,5.■
Șahistul danez Bent Larsen, 
conduce cu 4V2—2'A puncte în 
întîlnirea cu M. Tal U.R.S.S.), 
ce se desfășoară la Haga, Lar
sen este virtual învingător, de. 
oarece mai urmează să se joa
ce o singură partidă.
■
La Belgrad s-a desfășurat me
ciul internațional de box din
tre echipele Iugoslaviei și Gre
ciei. Pugiliștii iugoslavi au ob
ținut victoria cu scorul de 
14—6.
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