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Surprizele continua in finalele naționalelor de box

C Ouzuliuc, 0. Gorca, C. Cruți u. C Stand
marii eliminați ai zilei de ieri

V *

Provincialii In ofensivă
Cine a auzit de I. Găureanu?

Gh. Drugă emite pretenții 

Suplețea lui Pușcaș Infringe 

forța 

de

lui Stanef ® Nimic

reproșat arbitrilor

a doua tei a. finalelor campionatului 
de box ce set dispută în sala Fio- 

au continuat suprizele. Boxeri cu

1 Și în 
național 
rGCLSCCtf UU 16C6Q» WA’H » V M-

bună carte de vizită, cum sînt C. Stanef, 
O. Gorea sau O, Buzuliuc, au fost nevoiți 
să încline steagul în fața unor tineri Înver
șunați, dornici să se afirme. Dacă avem în 
vedere și eliminarea campionului european 
AI. Gîju, atunci ne putem aștepta să asistăm, 
în continuare, la răsturnarea multor ierarhii.

Finalele, deși r.u se ridică încă la un nivel 
calitativ superior, sînt pasionante. Salutăm 
dirzenia cu care majoritatea boxerilor îșț 
apără șansele pînă la ultima picătură de 
energie. După cum, demne de subliniat sînt 
și arbitrajele. Maratonul pugilistic va con
tinua ASTĂ SEARA, tot tn SADA FI
REASCA, la lumina reflectoarelor. Dar, să 
vedem ce constatări' ne-ait prilejuit disputele 
de ieri.

Muscă

Ripostă neașteptată

i După prima repriză, nici 
'o unmă de rutină din cele 
slS5 de meciuri susținute pînă 
'acum de C. Gruiescu (Steaua) 
nu lăsa să se întrevadă cine 
•va fi învingător. Sudorul 
Urinei Pop, în vîrstă de 22 
de ani, riposta bine, din miș- 
l'care, cu croșee de stingă. 
INM celelalte reprize nu
■ schimbă incertitudinea. Puți
ne directe de dreapta expe
diate mat precis și cîteva 
„scuturături" mal clare în 

i lupta corp la corp conving
■ juriul de abia în repriza a 
j,treia că Gruiescu este mai 
potrivit pentru promovare în 
Semifinale. Antrenorul Ser
giu Stfinescu pleacă la Arad 
leu satisfacția 
la realizat un 
în compania 
anul trecut.

O. Gruiescu

Cu „unu" începe 
dramatica numă
rătoare care-l țin
tuiește pe Crudu 
la podea și face 
inutilă privirea 
îngrijorată a lui 

Iliescu
Foto : A NEAGU
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COPIII
PE CĂRĂRILE

PATRIEI

’ că elevul ■ său 
med echilibrat 
finallstuâiii de

țiunl izolate, dă surprindere, 
în răstimpurile sale de re
laxare, elevul antrenorului 
Mihai Stan găsea destule re
zerve pentru a-1 stînjeni con
tinuu, destul de precis, de la 
distanță, cu direbte de dreap
ta și croșee de stingă. Gon
gul final îl găsește imai proas
păt pe piteșteari, deși lipsa 
sa de experiențăera vizibilă. 
Decizia i-a fost acordată cu 
3—2,

I. Găureanu b.p. D. Davi- 
descu

Fără concepții tactice...

b.p. I. Pop.

1 Tinerețea o de prefera*

începînd lupta timid, de- 
plasîndu-se permanent în ju
rul lui Davidescu (Dina
mo), piteșteanul I. Găureanu 
(C.S.O.) s-a mulțumit în pri
ma repriză doar cu cîteva ri
poste. Davidescu, probabil 
conștient de diferența de 
vîrstă dintre el și adversar, 
s-a menținut sta/tid, în cen
trul ringului, mizând pe ac-trul ringului, mizând

Un meci de mișcare, de 
echilibru valoric relativ sta
bil, pînă în repriza a treia, 
au furnizat St Constantin 
(Metalul Buc.) și craioveanul 
D. Nicolae (Electroputere). 
S-au schimbat lovituri multe, 
fără forță și precizie, cu co
ordonate destul de greu de 
identificat, care i-au epuizat 
pe amîndoi. Cîteva sclipiri de 
ordine în trei acțiuni izolate 
îl aduc pe St. Constantin în 
semifinala categoriei, pentru 
a patra oară

St Constantin b.p. D. Ni
colae.

Azi, la ora 
din nou între

19,
corzi

Maja!SEMIMIJLOCIE : A. -
(C.S.M. Cluj) — C. Ghiță (Dl
namo), I. Hodoșan (Metalul) — 
V. Fllip (Energia C-ța), I. Vol- 
cilă (A.S.A. Tg. Mureș) — M. 
Cornel (Metalul Plopeni), Cr. Va- 
siliu (Dunărea Galați) — V. Sll- 
berman (Steaua) : MIJLOCIE :
H. Stumpf (Metalul Buc.) — V. 
TeCuceanu (Rapid); I. Olteanu 
(Dinamo) — I. Petrea (Dlnamo 
Brașov), C. tojocaru (Chimia Gh. 
Gheorghiu-Dej) — Gh. Drăgan 
(Dinamo Buc), A. Năstac (Steaua) 
— Gh. Chlvăr (Steaua) ; GREA :
I. Alexe (Dinamo Buc) — I. Das- 

• călu (Dinamo Buc); G. Schubert
(U. M. Timișoara) — Al. Prohor 
(C.S.M. Sibiu), Șt. Panduru (Elec
troputere) — A. Iancu (Muscelul 
C-lune).

Pe urmele lui Gîju ?

A. Cojan (Dinamo Bacău) a 
servit campionului o ripostă 
fără ezitare, precisă și hotă
râtă. Boxer cu gardă inversă, 
cu mare forță de lovire, tî nă
rui mecanic băcăuan, antre
nat de N. Grigore, a pus sub 
semnul întrebării locul în re
prezentativă deținut aprioric 
de C. Ciucă. Furruizînd un 
meci dramatic, cu schimbări 
de avantaj din minut în mi
nut, cele două muște au elec
trizat tribunele, dar nu și pe 
specialiști. Evoluția lui Ciu
că, antrenat aproape perma
nent în lot, exprimă un de-

(Continuare In pag. a 4-a)

Campionatele internal ionale de înot
• •

4 victorii românești 
in cea de a 3-a zi
CLUJ, 6 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Cursa de 400 
m craul este poate cea mai 
frumoasă întrecere din multi
tudinea probelor de înot. Dis
par în mare măsură contrac
tarea, emoțiile dinaintea star
tului, pentru că pe distanța 
celor 8 lungimi sportivul are 
tot timpul să înoate calm, con
form unui plan dinainte sta
bilit și să acționeze în funcție 
de momentele ivite pe par
curs. Iată doar cîteva dintre 
motivele care ne îndrituiau să 
așteptăm cu mare nerăbdare 
disputa demifondiștilor.

Prezența la start a lui Wolf
ram Sperling, creditat cu o 
performanță de 4:22,9, înlătu
ra în linii mari problema în
vingătorului. Clou-ul întrecerii 
îl constituia duelul dintre Vla
dimir Moraru și Eugen Aimer. 
Cu 6 săptămîni în urmă, tînă- 
rul reșițean cîștigase de o ma
nieră indiscutabilă. De data 
aceasta, însă, se părea că îno
tătorul bucureștean se -va re
vanșa, mai ales că după pri
mele lungimi (60,4 la 100 m și 
2:09,0 la 200 m) Moraru îl 
talona îndeaproape pe Sper
ling (2:07,0), iar Aimer se afla

în urma sa la cîțiva metri. 
Aceeăși ordine și la 300 m, un
de sportivul german a trecut 
în 3:16,4, iar. Moraru în 3:19,0. 
Din acest moment Aimer a 
atacat puternic. Metru cu me
tru, el a refăcut distanța care 
îl separa de fruntași și, la ul
tima întoarcere, egalează po- 
eiția lui Moraru. Apoi, cu un 
sprint irezistibil, elevul prof. 
I. Schuster și-a distanțat riva
lul, apropiindu-se amenințător 
de Sperling. Din păcate, însă, 
el a plătit tribut serios pri
melor lungimi, parcurse mai 
lent, fiind nevoit să se mul
țumească doar cu locul secund 
și cu un nou record de seniori 
și juniori al țării.

In cea de a treia zi a inter
naționalelor au intrat în luptă 
și „delfinii". Cursa lor de 100 
m a fost pasionantă. Record
manul României, A. Covaci, a 
plecat cel mai bine, întoreînd 
după 29,0, înaintea italienilor 
Tozzi și Furgiuele. în con
tinuare, bucureșteanul a men
ținut un ritm constant, s-a a-

Adrion VASIL1U

(Continuare in pag. a 4 a)

Dinamo București și Rapid 
s-au apropiat amenințător de UTA
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P
rintr-o hotărîre a ConsilitHui 
Național a! Organizației pio
nierilor, 1969 a fost declarat 
an turistic. O asemenea ac
țiune de mare amploare va 
trebui să echivaleze cu mo

dalitatea de a atrage în practicarea 
turismului întreaga masă de copii din 
clasele I—VIII, după particularități și 
preferințe.

în orice caz, se recomandă, în prin
cipal, forma cea mai accesibilă de prac
ticare a turismului, și anume, drumeția. 
Prezența acestei activități în viața orga
nizației de pionieri va echivala cu per
spectiva cunoașterii temeinice o frumu
seților comunei sau orașului natal, ca și 
a împrejurimilor acestora. Succesul dru
mețiilor poate să fie marcat printr-o 
uriașă adeziune a copiilor, deoarece 
se preconizează o formă inedită ce 
ține de profilul tradițional al poporu
lui român și anume, drumeția în ospe- 
ție. Cu alte cuvinte, copiii vor fi găz- 
duifi In familiile micilor lor gazde, în 
condiții de reciprocitate.

O formă superioară drumețiilor va 
fi cea a expedițiilor pionierești, acțiuni 
qu un cadru mai larg care implică 
cunoașterea unor elemente de istorie 
și geografie, de filologie și arhitec
tură etc.

Anul turistic pionieresc va aduce în 
prim plan și utilitatea marșurilor, ca 
mijloc de formare a deprinderii de miș
care într-un anumit ritm, de discipli
nare și, implicit, de sporire a rezis
tenței fizice. Includerea unei asemenea 
forme dg activitate a fost sugerată 
chiar de profesorii de educație fizică 
sau de învățătorii care au experimen
tat-o, izolat, desigur, dar cu burib re
zultate.

Cicloturismul își va avea și el un loc 
bine definit. Explicația apare lesne : 
copiii, în mai toate județele, îl îndră
gesc tot mai mult, sînt cuceriți de el. 
Excursiilor cicloturistice li se vor alătura, 
cu un caracter strict de experiment, cele 
nautice.

Formelor clasice de turism și celor 
mai noi amintite, li se vor adăuga con
cursurile de orientare turistică, la nivelul 
claselor V—VIII, dar pe temeiuri stabi
lite împreună cu

acestora. Succesul dru
mețiilor poate să fie marcat printr-o

® Rapid, performera returului: a treia victorie consecutivă in deplasare I ® Avan

sul liderului s-a redus la trei puncte ® Scor de proporfii la Constanța ® 27 de 

goluri in etapa de ieri
REZULTATE TEHNICE

ECHIPA SĂPTĂMINII
GABORAȘ 

TALPAI NUNWEILLER IV 
ȘTEFĂNESCU 

NÂSTURESCU DEMBROVSCHI o

ASA Tg. Mureș—UTA

Progresul—Crișul

Jiul—Politehnica Iași

1-0 (0—0)

1-1 (0-0)

2—1 (1-0)

DAN

DUMITRU
DELEANU Petrolul—Craiova

Din. Buc.—Din. Bc.

1—0

2—1

(1-0)

(0-1)

POPESCU BUNGĂU
Farul—F.C. Argeș

6U“ Cluj—Steaua

4-0

1-0

(4-0)

(0-0)

QUO VADIS, RAPID?

lui 
lui

lui

Ieri am văzut jucînd peste 
70 de fotbaliști din prima di
vizie. Dimineața am fost pe 
Republicii... La patru am cobo- 
rît pe Dinamo... La cinci și ju
mătate am admirat cel dinții 
prim plan cu Pexa și am po
trivit butoanele în așa fel in
cit să pot asculta simultan 
„septetul" lui Ghițulescu și 
„duetul" Țopescu-Bădescu.

Am încercat, deci, un tur de 
orizont — cum spune dispece
rul radio.

In intenția acestei goane a 
fost realizarea unui montaj 
de imagini. Aș fi avut și cîte
va momente de virf :

— Formidabila cursă a 
Cociș, încheiată cu golul 
Kun.

— Fascinantul start al
Dembrovschi, care a pulveri
zat in primele 45 de minute 
„zona", „om la om“-ul și mix
tura lor.

— Frumosul gol al lui Mus- 
tățea, care a croșetat o minge 
de mare efect în poarta lui 
Suciu.

Și, totuși, sînt nevoit să re
nunț la montaj, pentru că sen
zația etapei o constituie per
formanța Rapidului, la Arad. 
O performanță care pune în 
umbră pînă și spectaculoasa 
apropiere U.T.A.-Dinamo.

Așadar, Rapid este din nou 
în faza exploziilor sale solare. 
Adică, într-una din faimoase
le sale faze care țin mai mult 
de astrologie.

Ce se întîmplă cu Rapid ?
Ingăduiți-mi să fac o glu

mă, pe care sper să o guste 
simpaticul nostru interlocutor 
la această rubrică, Marin Băr- 
bulescu, ale cărui merite în 
cursa celor 11 puncte din 12

posibile nu mai pot fi con
testate.

Iată despre ce este vorba...
Rapid 1969 e creația lui... 

Mazurachis.
Mazurachis a trezit, cu o 

forță neobișnuită, complexul 
de superioritate al lui Neagu.

Mazurachis, prin jocul său 
aprig ca... tulburelul, i-a făcut 
loc fostului gărar „Tăvi" Po
pescu.

Mazurachis, prin mulțimea 
mingilor pierdute în atac, l-a 
obligat pe Dan să redevină 
căpitan de clan.

Mazurachis, in sfîrșit, a con
firmat încă o dată, prin jertfa 
sa sublimă, că in cazul unei 
echipe care s-a născut sub un 
pod și a crescut în fum de lo
comotivă, grefele în general 
sînt tare complicate, iar 
de inimă — imposibile.

Quo vadis, Rapid ?

cele

I
loan CHIRILA

P.S. La cererea publicului, 
se studiază posibilitatea ca bi
letele pentru meciul Dinamo- 
Rapid, de la 27 aprilie a.c., să 
fie puse in vînzare mîine...

Vagonul—Rapid

CLASAMENT

1. U.T.A.
2. DINAMO BUCUREȘTI
3. RAPID
4. JIUL
5. DINAMO BACĂU
6. „U- CRAIOVA
7. „U" CLUJ
8. POLITEHNICA IAȘI
9. A.S.A. TG. MUREȘ

10. STEAUA
11. FARUL
12. PROGRESUL
13. CRISUL
14. PETROLUL
15. F. C. ARGEȘ
16. VAGONUL

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1-5

12
11
10
9

10
10
10
10
10
9
9
7
6
9
8
5

4
3
4
5
3
3
1
1
1
2
2
6
7
1
1
2

„Ce noroc
Privind cu obiectivitate 

meciul lor de ieri cu Progre
sul, tinerii fotbaliști de la 
Crișul nu ne vor contrazice, 
sperăm, dacă vom asemui 
prețiosul punct pe care l-au 
adăugat la cele 18 ce le aveau 
în clasament, cu un cîștig 
la... „Loz în plic". In condi
țiile în care a decurs jocul 
— într-o singură direcție, 
spre poarta Crișului — oaspe
ții aveau o șansă la sută de 
a ieși cu fața curată la fluie
rul final. Dar, chiar și această 
șansă infimă părea pierdută 
în momentul în care, după 
atacuri peste atacuri, Progre
sul a deschis scorul, în min. 
60. Ce mai putea spera Cri-

(1-0)

5
7
7
7
8
8

10
10
10
10
10

8
8

11
12
14

Dominarea netă a bucu- 
reștenilor este, in fine, 
concretizată. Adrian Con
stantinescu, deși are in 
față un „zid" de oameni, 
găsește culoarul... golului

Foto : V. BAGEAC
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Icursurile de orientare turistică, la nivelul 

claselor V—VIII, dar pe temeiuri stabi
lite împreună cu federația de resort.

Gama deosebit de variată a formelor 
de practicare a turismului de. către 
cei mai mici cetăjeni ai patriei nu 
exclude alte mijloace specifice acestei 
activități — taberele în corturi, ex
cursiile cu autocarul sau cu trenul, 

însă, să promo- 
ca 

în anii 1—VIII elevii să ajungă șâ-și 
cunoască mai întîi locui natal pînă la 
limita județului respectiv și ceva , mai 
tîrziu, începînd din liceu, cînd orizon
tul lor cultural va spori simțitor, să 
abordeze excursii-aigant, în întreaga 
țară și chiar peste notare.

Anul turistic pionieresc 1.969, acțiune 
inspirată și pentru care inițiatorii ei 
merită felicitări călduroase, a produs 
încă de pe acum, o uriașă eferves
cență printre elevi și profesori. Dar 
o efervescență lucidă, măsurată cu 
simțul realității, adaptată la condi
țiile existente, fapt ce determină să .se 
anticipeze succesul ideii și perspectiva 
fericită a perpetuării ei. . j

Tibenu STAMA 8

I
I
I
I Organizatorii doresc, însă, să prom 

veze Ia nivel de principiu ideed _ 
în cinii 1—VIII elevii să aiunaâ să

I
I
I
I
I
I

33— 18
41—24
28—25
23—20
27— 25
34— 34
31—29
22— 24
26—28
35— 30
28— 30
19—23
23— 22
21—26
24— 36
28—49

28
25
24
23
23
23
21
21
21
20
20
20
19
19
17
12

am

Stadionul Republică!, timp 
plăcut, teren bun, spectatori: 
circa 8 000. Au înscris : Ad. 
Constantinescu (min. 60) șl 
Kun I (min. 83).

PROGRESUL : Mîndru (fă
ră notă) — Viorel Popescu 7, 
Măndoiu 8, Grama 7, Adr. 
Constantinescu 7, Neacșu 8, 
Beldeanu 7, Țarălungă 8, Ma- 
teianu (din min. 6) 6, Decu 
6, Oaldă 8, Soangher 7.

șui, care și pînă atunci pă
rea o corabie clătinată de 
vînt ? Iar acum, se produsese 
spărtura pe care se luptase 
cu disperare s-o evite... Dar, 
contrar așteptărilor, vasul nu 
s-a scufundat. Mai mult încă,

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
5

ETAPA VIITOARE (20 aprilie)

Crișul—Dlnamo Bacău

F.C. Argeș—jU- CliiJ

Petrolul—Progresul

Rapid—Farul

U.T.A.—Jiul

Steaua—A.S.A. Tg. Mureș

«U" cralova—Vagonul

Poli. Iași—Dlnamo Buo.

a vut!“
PROGRESUL—CRIȘUL 1—1 (0-0)

CRIȘUL I Baumgartner 5 — 
Balogh 6, Sărac 8, E. Naghl 
8, Popovici 5. Serfozo 5; Cociș 
7, Tomeș 5; Kun 1 6, Kun II 5 
(din min. 77 Suciu), Petrescu 
5 (din min. 77 Dărăban).

Arbitru : Octavian comșa 
★ ★★★> ajutat Ia linie de j 
Al. Ene șl C. Savu (toți din 
Cralova).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

în min. 83, Cociș, inițiind 
SINGURA acțiune de ataG a 
Crișului în acest meci, și-a 
lăsat în urmă apărătorii de

Jack BERARIU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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SE APROPIE FINIȘUL IN DIVIZIA A

Campionatele de volei 
propie de finiș. Așadar, 
pentru puncte, pentru 
nătfițirea setaverajului - 
care echipele aflate la 
două limite ale clasamentelor 
încearcă să evite retrograda
rea sau să-și sporească șansele 
Ia titlu în turneul final — este 
din ce in ce mai pregnantă...

C.S.M. SIBIU—CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (f) 3-0 (3, 2, 
4). Sibiencele s-au impus foar
te ușor în fața unei echipe care 
nu a opus nici un fel de re
zistență. S-au evidențiat : Fle- 
șeriu, Schunn. Cristina Popa. 
(Gr. Topîrceanu, coresp.).

PENICILINA IAȘI—l.E.F.S. 
(f) 3-0 (9, 10, 4). Greșind mult 
în apărare, în special la pre
luări, bucureștencele nu au 
reușit să facă față atacurilor 
formației gazdă. S-au remar
cat : Căunei, Zabara, Demetriu 
de la Penicilina și, respectiv, 
Ionecl. (D. Diaconescu, coresp. 
principal).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
C.P.B. (f) 3-2 (-8, -13, 15, 6, 
8). După un început slab, în 
care au comis multe greșeli, 
clujencele se mobilizează, reu
șind să refacă handicapul și, 
în cele din urmă, să-și adju
dece victoria. Remarcăm pe : 
Marcu, Gabriela Popa, Ileana 
Tabără de la „U“, respectiv, 
Mihaela Vlădeanu și Elena Co
vaci. (N. Todoran, coresp.).

se 
lupta 

îmbu- 
■ prin 

cele

a-

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA- FARUL CONSTAN
TA (f) 0-3 (-7, -11, -5). O 
victorie meritată a oaspetelor, 
care au practicat un joc com- 
binativ, căruia gazdele nu au 
știut să-l facă față. Eviden
țiem : Goloșie, Anghel, Biji - 
Farul șl Coste, Popescu — „U“. 
(P. Arcan, coresp. principal).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- DINAMO BUCUREȘTI (f) 
0-3 (—4, —4, —4). Deși au fo
losit mai mult garnitura de 
rezervă, oaspetele au învins de
tașat. (M. Vlădoianu, coresp.).

DINAMO—PROGRESUL (m) 
3—0 (2, 5, 5). Victorie clară a 
dinamoviștilor, în fața unei e- 
chipe care nu a reușit să mai 
dea replica hotărîtă ce o ser
vise în turul campionatului 
formației din șoseaua Ștefan 
cel Mare. Dinamo a învins la 
un scor sever, mai ales dato
rită jocului excelent la blocaj, 
prin care au fost stopate a- 
proape toate atacurile Progre
sului. In setul Iii; antrenorul 
S. Mihăilescu a utilizat rezer
vele, care au suplinit cu brio 
pe titulari. (N. M.).

POLITEHNICA CLUJ-PE- 
TROLUL PLOIEȘTI (m) 0-3 
(-6, -6, —10). Lipsiți de apor
tul a 5 titulari, clujenii au fost 
învinși de o echipă care a evo
luat totuși destul de slab. (N. 
Todoran, coresp.).

VIITORUL BACĂU-POLI
TEHNICA GALAȚI (m) 3-1
(-6, 14, 11, 13). Ambele echipe 
au jucat cu mult sub valoarea 
obișnuită. Cu un plus de mobi
litate și luciditate în acțiunile 
1* fileu, gazdele au reușit *ă

REZULTATE SCONTATE
IN DIVIZIA A

PROGRESUL — GRIVIȚA 
ROȘIE 0—3 (0—3). Singura 
partidă de campionat (divizia 
A) programată în Capitală a 
dat loc la o dispută foarte in
teresantă, în care ambele for
mații au practicat un joc des
chis. Victoria a revenit echi
pei campioane a țării printr-o 
lovitură de picior căzută, rea
lizată de Balcan în min. 25. 
Spre sfîrșitul întîlnirii, jocul 
a devenit extrem da nervos, 
„tonul" în această privință 
fiind dat de component!! e- 
chipei Progresul. în min. 75 
Ceaușu (Progresul) a fost eli
minat de pe teren pentru lo
virea intenționată a unui ad
versar. A arbitrat bine G. Ef" 
timescu (București).

Aurel Păpădie — coresp. 
ȘTIINȚA PETROȘENI —' 

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 12—3 (3—0). întîlnirea a 
fost așteptată cu mult interes 
de amatorii de rugby din Va
lea Jiului. Spectatorii au fost 
mulțumiți de jocul viu dispu
tat, oferit de aceste două echi
pe, care au luptat cu multă 
dîrzenie pentru victorie. în
vingători au ieșit jucătorii din 
Petroșeni, care au știut să fi
nalizeze acțiunile ce le-au ini
țiat în partea finală a meciu
lui. în plus, ei au manifesta» 
și o oarecare superioritate tn 
mînuirea balonului, tn tehnic» 
individuală, în general. Au în ■ 
scris i Sabău (o Încercare și •

lovitură de pedeapsă), Roșea 
(două încercări) pentru Știin
ța Petroșeni, Sziics (încercare) 
pentru Universitatea Timișoa
ra. Trebuie spus, de asemene», 
că în repriza secundă am asia- 
tat la multe durități, motiv 
pentru care au fost eliminați 
Haralambie și Brăescu (Uni
versitatea Timișoara), Uvre- 
mie și Bojenescu (Știința). A 
condus slab D’Eclessis (Bucu
rești).

(T. Gornea — corespondent

AGRONOMIA CLUJ — FA
RUL CONSTANȚA 6-3 (6-0). 
Joc plăcut, cu numeroase faze 
de calitate de ambele părți. 
Au Înscris i Cordoș II (două 
lovituri de picior căzute) pen
tru Agronomia, respectiv 
Zamfirescu (lovitură de picior 
căzută). A arbitrat bine P. NI 
culescu (București).
N. Todor an — corespondent

RULMENTUL BÎRLAD — 
POLITEHNICA IAȘI 3—3 
(0—3). Meci de un bun nivel 
tehnic, In care am remarcat 
frumusețea șarjelor liniei de 
treisferturi de la Rulmentul 
și omogenitatea înaintării de 
la Politehnica. Au înscris 
Gheorghiu (min. 20) pentru 
Politehnica și Țopa (min. 74) 
pentru Rulmentul, ambii din 
lovituri de pedeapsă. Foart» 
bun arbitrajul Iul Șt. Cristea 
(București).

«• Solomon — corespondent

CONSTRUCTORUL
ÎNVINSĂ DIN NOU

PE TEREN PROPRIU!
PROGRESUL BUCUREȘTI

— VIITORUL DOROHOI 62— 
49 (28—18). Performera etapei 
trecute, echipa Viitorul Doro- 
hoi, a abordat partida cu mult 
curaj, jucînd o mare parte 
din timp de la egal la egal cu 
bucureștencele. în final, însă, 
baschetbalistele de la Progre
sul s-au impus, cîștigînd la o 
diferență apreciabilă. Au în
scris Cosma (14), Nicolae (14), 
Tita (21), Behm (6), Saifert (4), 
Jelescu (3) pentru învingătoa
re și Apostol (16), Anichitei
(2) , Eftimie (19), Kneac (4), 
Muraru (4), Munteanu (3), Zu- 
gravu pentru învinse. A arbi
trat bine cuplul bucureștean 
G. Chiraleu, C. Popescu. (Au
rel Păpădie — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 36—57 (21— 
30) Joc de slabă factură teh
nică, cu multe greșeli, în spe
cial ale echipei locale. Au 
marcat Simon (6), Vogel (2), 
Moldovan (2), Petrie (9), Sala 
(4), Nedelea (13), pentru Vo
ința și Racoviță (13), Egyert
(3) , Suliman (17), Chiraleu (4), 
Vasilescu (8), Tvanovici (8), 
Ferencz (4) pentru Rapid. 
Foarte bun arbitrajul lui Bela 
Koos (Tg. Mureș) și Mihai Al- 
dea (Ploiești). (P. Dumitrescu
— coresp).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
l.E.F.S. BUCUREȘTI 58—55 
(25—17). Clujencele puteau 
cîștiga la o diferență cate
gorică, dacă nu ratau exaspe
rant de mult. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Pă- 
curaru (17), Wagner (15), Mu- 
țiu (14) pentru Universitatea 
și Trandafir (22), Mihalca (10) 
pentru l.E.F.S. Au condus bi
ne M. Szalteleki (Oradea) și 
V. Kadar (Tg. Mureș). (N. To- 
doran — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — A.S.A. CLUJ 40—41 
(22—24) I Jucătoarele de la 
Constructorul n-au reușit să 
se mobilizeze suficient nici în 
această partidă, pierzînd ast
fel practic șansele de a ră
mîne în categoria A. De sem
nalat că jucătoarele de la 
Constructorul au ratat nu mai 
puțin de 12 aruncări libere. 
Au condus foarte bine, un Joc 
dificil, E. Niculescu și I. Șer- 
bănescu, amba din București. 
(F. Simion — coresp.).

Sportul

cîștige. S-au remarcat Cîucu- 
reanu, Moșescu șl Burciu (Vii
torul), respectiv Udișteanu și 
Ozum. (Flore* Ene, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV-PO- 
LITEHNICA TIMIȘOARA (m) 
0-3 (-9, -4, -11). Lovitură de 
teatru la Brașov ! Tractorul s-a 
prezentat sub orice critică și 
a cedat în 45 de minute în fața 
tinerei formații timișorene, care 
a evoluat foarte bine la blocaj 
și în atac. (Eug. Bogdan, co
resp.).

FARUL—CELULOZA 
ILA (m) 2-3 (11, -11, 
-14).

CLASAMENTE

MASCULIN

BRĂ- 
-7,6,

TINERII

EXCELENT

POPICARI ROMANI
S-AU COMPORTAT

Nr. 507 (5941)

1.
2.
3.
4.

Dinamo 
Steaua 
Rapid 
PoU. Galați

6. viitorul Bacău
6. Tractorul Bv.
7. PoU. Tlra.
8. Farul
9. Petrolul

10. Celuloza Brăila
11. PoU. Cluj
12. Progresul

feminin

19
19
19
18
19
18
18
19
18
18
19
18

17
17
13
12
10
10

9
6
6
5
3
3

55:10 36
36
32
30
29
28
27
25
24
23
22
21

1. Dinamo
Rapid 
Penicilina 
Farul
C.S.M. Sibiu

2.
3.
4.
i.
6. C.P.B.
7. Unlv. Timiș.
8. Medicina Buc.
8. Ceahlăul P. N.

10. „U“ Cluj
11. I.K.F.S.
12. Univ. Craiova

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

1
2
2
6
6

11
11 
12
13

34
34
30
29
25
25
24
23

17
16
18
12
12
7
7
8
5
4 14 23:46 22
4 14 18:45 22
1 18 13:51 20

PRIMUL SUCCES

In ziua a doua a tntîlnlril In
ternaționale de popice Românla- 
Cehosiovacla s-s disputat turneul 
internațional, tn care pe primele 
locuri, cu rezultate excelente, 
s-au situat „Juniorii noștri. La 
băieți, din nou cel mal bun a 
fost reșlțeanul loslf TIsmănaru, 
care deși n-a mal reeditat re
zultatul obținut sîmbătă tn în
trecerea pe echipe (1012 p d), a 
ctștlgat detașat — 955 p. d,- cifră 
valoroasă chiar șl pentru un 
component al lotului de seniori. 
Concursul fetelor a fost cîștlgat, 
de asemenea, de un 
șlțean. Este vorba de 
care a totalizat un 
p d, tntrecînd pe 
clasate la diferențe

Din echipele oaspe, 
au concurat mai bine decît sîm
bătă, s-au remarcat J. Antonin 
(913), un Jucător cu multă pre
cizie la „singuratice", Dana Tres- 
ticova (411) Șl Miroslava JlraScova 
(398).

Această dublă tntîlnlre cu po
picarii cehoslovaci a constituit 
pentru Juniorii noștri, în special 
pentru băieți — care se pregătesc 
pentru campionatele europene —, 
o utilă verificare, tn general, 
atît la băieți cît șl la fete, avem 
echipe omogene cu cîteva Indi
vidualități de valoare internațio
nală, țum sint : I. TIsmănaru, C. 
Voicu, I. Băiaș, Ildico Jijic, Ana 
Marcu, Stela Andrei și * ' ' “ 
Babuțiu.

Rezultate : băieți — 1. 
MANARU (Romania) 955 
I. Băla? (R) 920 p d, 3. J. 
(Cehoslovacia) 913 p d, 
Voicu <R) 396 p d. 5. G. 
(R) ~ ------
(R) 
427 
421 
411 
<C)

sportiv re- 
Ildico Jijic, 
valoros 440 
următoarele 
apreciabile, 

care ieri

Volchlța
I. TÎS- 
p d, 2. 
Antonin 

4. C. 
, _ Silvestru

888 pd. Fetei 1. ILDICO JIJIC 
440 p d, 2. Stela Andrei (R) 
p d, 3. Volchlța Babuțlu (R) 
p d, 4. Dana Trestlcova (C) 
p d, 5. Mlroslav» Jiraskova 
898 p d.

T. RÂBȘAN

AL FELICIEI DORNEA
REZULTATE TEHNICE : sări

turi : Rodie» Apăteanu 9,90, Doi
na Bălăceanu 9,40, Irina Sărăcuț 
șl Feliei» Dorne» 9,30 • paralele : 
Alina Goreac 9, EUsabeta Turcu 
8.90, Rodie» Sccoșan 8,85 ; birnă : 
Felicia Dornea 9,40, Claudia Pan
delescu 9,35, Maria Varlu 9.30 ; 
sol. : Felicia Dornea 9,40, Maria 
Variu 9,10, claudia Pandelescu șl 
Șteranta Baco. 9,05 ț individual 
compus : Feliei» Dornea 39.60, 
Rodica Apăteanu 36,20, EUsabeta 
Turcu 36,15, Marla Variu 39,10, 
Rodica Secoșan 35,95, Vanda Is- 

șl Claudia Pandelescupravnicu 
35,15.

Da, tn 
Dej am 
devSrat 
temerile 
privire la nivelul pregătirii gim
nastelor fruntașe pentru noul se
zon s-au risipit in bună parte. 
Aceasta nu pentru că am consi
dera. cumva, că acum totul este 
tn regulă, că toate gimnastele 
participante la concurs s-au pre
zentat la un nivel mondial, că 
sîntem deja siguri că anul 1969 
va fi unul plin de succese. Nu 
ne gîndim (și poate că la fel ar 
trebui să facă șl alții), tn pri
mul rînd, la succese, șl ne dăm 
prea bine seama că sînt încă 
multe de făcut. Dar. nu se poate 
să nu vedem șt ceea ce e bun.

Cele 20 de concurente care 
s-au prezentat tn fața aparatelor 
(multe altele, apropiate ca nivel 
de primele, s-au aflat în tribune) 
ne-au oferit destule semne că 
stnt posibilități ca tn gimnastica 
feminină să se înregistreze, trep
tat. treptat revirimentul atit de 
mult așteptat. A ctștlgat tinăra 
gimnastă de 14 an! din Bacău, 
Felicia Dornea (antrenori Marina 
șl Mlrcea Blblre), șl credem că 
șl acesta e un semn bun. Este a- 
devărat că dintre „veterane" au 
lipsit Ceampelea șl Chlriță (ac
cidentate). dar, stntem siguri, 
chiar alături de ele Felicia Dor
nea s-ar fl impus. S-ar fl Impus 
pentru că ea are calități evi
dente 1 bagaj tehnle satisfăcător 
la toata aparatele, ținută eo-

orașul Gh. Gheorghlu- 
urmărlt sîmbătă un a- 
concurs de selecție șl 
exprimate de noi eu

MAGDA BORCEA: nou record național
de juniori la armă standard 3x20 f

Ultima zi a competiției de 
selecție a trăgătorilor fruntași 
s-a soldat cu un record repu
blican. Este vorba de perfor
manța tinerei reprezentante • 
Arhitecturii, Magda Borcea, 
care la proba de armă standard 
3X20 f juniori a realizat 566 p, 
cifră care întrece cu un punct 
vechiul record al țării la juniori 
(Șerban Lupașcu 565 p). Rezul
tate, in general, bune au fost 
obținute și la armă standard 
3X20 f seniori. în schimb, punc
tajele înregistrate Ia pistol ca
libru mare 30-1-30 f și la ta
lere nu se situează la nivelul 
posibilităților celor mal mulțl 
dintre trăgători.

Rezultate, pistol calibru mare 
30-1-30 f i 1. D. Iuga (Dinamo) 
581 p, 2. I. Tripșa (Dinamo) 
580 p, 3. L. Giușcă (Construc
ții) 579 p, 4. N. Flamaropol 
(Olimpia) 578 p, 5. M. Roșea 
(Dinamo) 576 p, 6. G. Maghiar 
(Dinamo) 576 p ; armă stan
dard 3X20 t juniori t 1. Magda 
Borcea 566 p, 2. I. Codreanu 
(Steaua) 552 p, 3. C. Manole 
(Steaua) 547 p, 4. Maria Vasi- 
liu (Dinamo) 545 p, 5. Gh. Păș
tea (Dinamo) 545 p, 6. S. Safta 
(C.F.R. Arad) 542 p ; armă stan
dard 3X20 f seniori • 1. P. Șan- 
dor (Steaua) 569 p, 2. G. Vasi- 
leacu (Olimpia) 564 p, 3.

DIVIZIA B
SERIA I: Duelul
OȚELUL GALAȚI — ELEC

TRONICA OBOR 2—2 (1—0). 
Joa anost, de slabă factură 
tehnică. Golurile au fost 
marcate de loniță (min. 44 
și 75 — ambele din penalii) 
pentru Oțelul, Lazăr (min. 46) 
și Păunescu (min. 74) pentru 
Electronica. A condus slab 
V. Buimistruc (Iași). (T. Si- 
riopol, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — 
MIA SUCEAVA 2—0 
Feroviarii au luptat 
pentru victorie. Cele 
goluri au fost 
Ciupa (min.
(min. 76). Corect arbitrajul 
lui C. Popa (București). (C. 
Enea și V. Apostol, eoresp.).

DUNĂREA GIURGIU — 
FLACĂRA MORENI 
(1—0). Aproape toți 
de la Dunărea au 
păți. Unicul gol a 
scris de Manciu. în 
A condus coreot N.
nu (București). (Tr. Barbălată, 
coresp.).

Steagul roșu-Politehnica Galați continuă
(min. 42) și Alexe (min. 66). 
(C. Popa, coresp. principal).

CHI- 
fi—<rz. 
mult 
două 

realizate de 
17) și Hrițcu

1—0 
jucătorii 
fost gri- 
fost în- 
min. 33. 
Petricea-

PORTUL CONSTANȚA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 
(2—0). După un joc de bună 
factură tehnică, constănțenii 
au câștigat meritat. De re
marcat că portarul Argeșeanu 
(Ceahlăul) 
din multe 
condus A. 
rești). Au 
breanu (min. 21),

a salvat echipa sa 
situații critice. A 
Rădulescu (Bucu- 
marcat: Sîntim- 

Caraman

PROGRESUL BRĂILA — 
POIANA CIMPINA 3—1 
(1—0). Partida a plăcut celor 
aproape 5 000 de spectatori. 
Brăilenii au insistat mai mult 
și au înscris prin Stoicescu 
(min. 4 șl 87) și Stoian (min. 
49). Pentru oaspeți a marcat 
Vochin (min, 84). A condus 
bine Marin Constantin (Bucu
rești). (N. Costin, coresp. prin
cipal).

Ritter (Timișoara). (C. Gruia, 
coresp. principal).

GLORIA BÎRLAD — ME
TALUL BUCUREȘTI 0—0. 
Joc de slab nivel tehnic. 
Bucureștenii au reușit să 
plece cu un punct deoarece 
s-au apărat cu 7 și 8 jucători. 
A condus bine I. Cîmpeanu 
(Cluj). (E. Solomon, 
principal).

CLASAMENT

coresp.

*

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — METROM BRAȘOV 
1—0 (0—0). Joc de luptă, cu 
puține faze frumoase. în pri
ma repriză studenții au avut 
inițiativa, însă brașovenii au 
contraatacat foarte periculos. 
După pauză, acțiunile ofen
sive s-au desfășurat mai mult 
spre poarta Metromului. în 
min. 53, Dinu (Metrom), vrînd 
să degajeze balonul, a comis 
henț și penaltiul a fost trans
format de Ciornoavă. Pînă 
la sfîrșitul partidei, bucureș- 
tenii au mai ratat eîteva oca
zii. A arbitrat foarte bine G. 
Manol» (Constanța), (p. v.).

STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV — POLITEHNICA GA
LAȚI 1—0 (1—0). Peste 12 000 
de spectatori au asistat la 
derbiul seriei, eare s-a în
cheiat cu victoria la limită 
a stegarilor. Unicul gol a fost 
înscris de Florescu, în min. 
29. A condus satisfăcător I.

1. Poli. Gl.
2. Steagul r.
3. Portul C-ța
4. Metalul Buc.
5. Chimia Suc.
5. Ceahlăul 

Piatra N.
7. Flacăra 

Morenl
8. Poiana 

Cîmpina
9. Prog. Brăila

10. Poli. Buc.
11. Oțetul Gl. 

Metrom Bv. 
Dunărea 
Giurgiu 
C.F.R. Paș. 
Electronica 
Obor
Gloria Btrlad

12.
13.
14.
15.
18.

20
20
20
20
20

12
11
10
10
IO

3
5
5
4
3

5
4
5 
G
7

27
25
24
23

20
20
20
19
20
20
20
29 
«0
20
19

10

7
7
5
4

3 7 27—22 23
5 7 20—24 21
4
7
6
6
4
2
1
3
8

11
13

12 
U

21 - -28 
21-26 
20—25 
20— M
21 —•>!

12-24
21—2<î

20
19
18
18
16
ÎS
15

13
13

ETAPA VIITOARE (12 apri
lie)! Metalul București—Portul 
Constanța, Flacăra Moreni — 
Politehnica București, Dună
rea Giurgiu — Otelul Galați, 
Poiana Cîmpina — Steagul 
roșu Brașov, Politehnica Ga
lați — Ceahlăul P. Neamț, 
Metrom Brașov — Gloria Bir- 
lad, Electronica Obor — C.F R. 
Pașcani, Chimia Suceava — 
Progresul Brăila.

4.

rectă, eleganță în mișcare, exer
ciții cu combinații reușite. Are, 
cum se spune, „stofă" șl numai 
de ea depinde ca acest prim 
succes remarcabil să-1 fie de bun 
augur. Cu un exercițiu excelent 
la paralele (aparat Ia care, din 
păcate, a căzut) șl cu o săritură 
foarte bună. Rodica Apăteanu 
(antrenori Emilia Lițl și Petre 
Mlclăuș) a confirmat comporta
rea bună din R.D. Germană, do- 
vedfndu-ne că are două aparate 
cu car» se poate prezenta bine 
șl tn concursuri de anvergură. 
Pe locul al treilea EUsabeta 
Țurcu (antrenoare Elena Sima), 
o ploleșteancă modestă, dar ex
trem de ambițioasă, receptivă la 
indicațiile antrenorilor,- în pro
gres de la un concur» la altul. 
Ținută, expresivitate, acurateța 
in mișcări, lată atuurlle acestei 
gimnaste despre care, cu sigu
ranță, vom mal vorbi. Mia Va- 
rlu șl Rodica Secoșan (antrenori 
Marla Ralcu și Norbert Kuhn), 
Vanda Ispravnicu (antrenoare Ta
tiana Isar) șl Claudia Pandelescu 
(antrenor V. Cibl) au comple
tat tabelul primelor clasate, cu 
toate avtnd, tn general vorbind, 
comportări meritorii. în grupul 
evidențiatelor tșl au locul șl Doi
na Bălăceanu (antrenor Marcel 
Dtincan) și Irlna Sărăcuț (antre
nor Fraticlsc DarvaȘ), pentru să
riturile executate în concurs.

De data aceasta, aspectele ne
gative ale concursului le lăsăm 
exclusiv pe seama antrenorilor, 
consemnînd doar faptul că el tșl 
dau cu toții seama de ceea ce 
trebuie făcut tn perioada urmă
toare pentru ca viitoarele com
petiții să le găsească pe cele mal 
bune gimnaste ale noastre tn ple
nitudinea forțelor lor competlțlo- 
nale.

Constantin MACOVEI

Alerhand (C.F.R. Arad)
p, 4. D. Vidrașcu (Di- 

561 p, 5. T. Ciulu
6. Gh. Si-

seria A ii-a: C.F.R. Cluj are, din nou, un avans de 5 puncte
CHIMIA RM. VÎLCEA — 

MEDICINA CLUJ 2—0 (1—0). 
Gazdele au dominat mal au
toritar în partea a doua a 
mediului. Golurile au fost rea
lizate de Albu (min, 24, auto
gol) și Mihâilescu (min. 70 
din penal ti). Foarte bun arbi
trajul lui O. Pop (Hunedoara). 
(D. Roșlanu, coresp.).

C.F.R. CLUJ — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—0 (1—0). Joa 
destul de anost, «u puține fa
ze de fotbal. Clujenii au «îș- 
tigat grație unui plus de in
cisivitate. Autorii golurilor: 
Zanca (min. 5) și Straț (min. 
70). A eondus bine G. Făr- 
oașu (Baia Mare). (V. Morea, 
coresp. prineipal).

METALUL HUNEDOARA 
— OLIMPIA ORADEA 2—1 
(1—0). Tinerii orădenl au lup
tat pînă la epuizare, însă 
n-au putut evita înfrîngerea. 
Au înscris : Covaci (min. 13), 
Cergo (min. 67) pentru Me
talul, Sacaci III (min. 90) 
pentru Olimpia. A eondus 
corect A. Pîrvu (București). 
(A. Voicu, eoresp. principal).

METALUL TR. SEVERIN — 
C.F.R. ARAD 2—1 (1—0). Gaz
dele au dominat net. Golurile 
au fost realizate de Bolovan 
(min. 31), Constantin (min. 
85), respectiv Beșcucă (min. 
69). Excelent arbitrajul lui 
G'n. Limona (București). (Gh. 
Manafu, aoresp.).

s.
562
namo)
(Steaua) 560 p, 
corschi (Dinamo) 560 p ; ta
ler» (200 t.) : 1. S. Bodnălescu 
(Școlarul)
Trăistaru
80), 3. A.
t (82+81),
(Steaua) 161 p, 5. A. Marinescu 
(Școlarul) 153 p, 6. A. Mar coci 
(Steaua) 150 t

166 t (86+80), 2. V. 
(Steaua) 164 t (84+ 
Ionescu (Steaua) 163

4. V. Calomfirescu

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — MINERUL BAIA MA
RE 0—1 (0—6). Deși au avut 
inițiativa în permanență, stu
denții au părăsit terenul în
vinși. Cauzele 7 Ineficacitatea 
liniei de atac și aglomerarea 
jocului pe eentrul careului 
de 16 m. Oaspeții au avut o 
apărare bună și în min. 89 
au înscris unicul gol, prin 
Bohonl. A condus eorect S. 
Mureșan (Turda). (I. Stan, 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.S.M. SIBIU 2—1 
(0—1). Un gol noroeos, mar-

C. TĂBĂRAȘ ÎNVINGĂTOR INTR-O SPECTACULOASĂ 
COBORÎRE PE VALEA LUI CARP

DAN CRISTEA CÎȘTIGĂTOR AL „CUPEI BUCEGI*

SINAIA, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Vremea 
care dă. de obicei, multe emoții 
schiorilor și de care depinde 
atât de mult succesul unei 
competiții alpine, a fost splen
didă, inundînd Bucegii cu lu
mina și căldura soarelui de 
primăvară.

Așadar, după cîteva zile în
cețoșate, schiorii au benefi
ciat de condiții optime pentru 
a lua startul într-o probă atit 
de frumoasă cum este cobo- 
rirea. Evenimentul, petrecut în 
cadrul tradiționalei „Cupe Bu- 
cegi“ organizată de C.J.E.F.S. 
Prahova, nu s-a bucurat de o 
participare prea largă, lucru 
normal dacă ținem seama de 
kilometrajul infim parcurs la 
antrenamente de schiorii noș
tri alpini. Mai mult chiar, nu 
am putut admdra nici măcar 
un minimum din cuceririi» 
tehnicii moderne a coborîrii. 
In schimb, ne-am convins că, 
în ciuda lipsei de pregătire 
specifică, datorată unor con
diții obiectiv», dar șl altora

subiective, coborârea, această 
probă a curajului, rămîne o 
adevărată pasiune a schiori
lor români. Ne-am convins 
încă o dată de acest lucru la 
sosirea temerarilor care au 
avut de înfruntat dificila Vale 
a Carpului, acoperită ou mai 
dificila zăpadă de primăvară 
care „fuge“, dar în care se și 
manevrează greu schiurile.

Cîștigătorul probei a fost 
maestrul sportului Cornel Tă
băraș, acest autentic talent al 
schiului nostru, aflat încă pe 
cea mai înaltă treaptă valo
rică a carierei sale sportive, 
dar care dintr-un bun simț 
caracteristic, a anunțat că va 
abandona activitatea competi- 
țională. Tehnicianul, dîrzul, 
combativul Tăbăraș a ținut ca 
Ia acest penultim concurs (ul
timul va fi cel de săptămâna 
viitoare, cînd se va disputa 
„Cupa Federației") să reamin
tească mai tinerilor săi adver
sari că galoanele gloriei pot 
fl menținute, în duda uzării 
fizice și psihice, dacă iubești

sportul pe care-1 practici și 
îi respecți solicitările, din 
toate punctele de vedere.

Trofeul a revenit lui Dan 
Cristea, acest real talent, des
pre care sperăm că succesele 
de acum vor constitui pentru 
el un imbold pentru o pregă
tire tot mai 
altceva.

Clasamente : 
niori (din Vf. 
sub Carpul Mic): 1. C. Tăbă
raș (’Clubul sportiv Sinaia) 
1 :32,05 ; 2. Gh. Vulpe (CI. sp. 
Sinaia) 1 :34,01 ; 3. Dan Cris
tea (Dinamo Brașov) 1 :34,02 ; 
4. Gh. Bălan (A.S.A. Brașov) 
1 :34,04 ; 5. I. Zangor (A.S.A.) 
1 : 34,05 ; 6—8. M. Focșeneanu 
(CI. sp. Sinaia), K. Gohn (DL

serioasă șl nu

coborîre se-
Furnica pînă

AZI, DE LA ORA 17,30 lN SALA DALLES

CURSUL „SPORT Șl EDUCAȚIE FIZICĂ'
Centrul de cercetări științifice al CNEFS( In colaborare cu Univer

sitatea populară București — Cursul 4Sport șl educație fizică" — orga
nizează azi, de la ora 17,30, în sala Dalles, expunerea „CREȘTEREA 
SOMATOFUNCȚIONALA A TINERELOR GENERAȚII CORELATA CU 
DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR MOTRICE", susținută de prof. Vlrgll 
Mazilu, șef de secție la Centrul de qercetări științifice al CNEFa.

namo), V. Brencî (A.S.A.) 
1 :35,08 ) fete (din Vf. Fumiea 
pînă deasupra Carpului Mio) t 
1. Elena Neagoe (I.E.F.S.) 
1 :18,03 ; 2. Liliana Focșe
neanu (CI. sp. Sinaia) 1 :19,04 j
3. Mihaela Sandu (Dinamo)
1 :20,00 ; 4. Ioana Belu
(I.E.F.S.) 1 122,08 ; juniori :
1. Al. Bogdan (CI. sp. Sinaia) 
1 :13,05 ; 2. P. Ivănescu (CI. 
sp. Sinaia) 1 r 15,00; 3. D. Ce
zar (CI. sp. Sinaia) 1 115,07 ;
4. Fl. Precup (Carpați Sinaia) 
1 i 25,02 ; 5. Gh. Popa (Voința 
Sinaia) 1 :26,08 ; 6. H. Manta 
(Voința Sinaia) 1 : 20,08 ; com
binată seniori: 1. Dan Cristea 
— câștigător al „Cupei Bucegi*.

D. STANCULESCU

„CUPA TRACTORUL" LA FOND
în Poiana Brașov, în dreptul 

cabanei Vînătorul, s-a desfă
șurat un interesant concurs 
de schi fond, dotat cu „Cupa 
Tractorul*. La startul celor 
patru probe s-au aliniat nu
meroși conourenți aparțlnînd 
cluburilor brașovene. O plă
cută surpriză a constituit-o 
pentru cei prezenți Adriana 
Barabaș (Tractorul), care a 
câștigat întrecerea senioarelor, 
în urma unei curse spectacu
loase, în dauna campioanei 
țării. Marcela Leampă.

Rezultate tehnice i junioare 
3 km — 1. Elena Pîșa (Dina
mo) 12 :52 ; 2. Rodica Crinciu

(Tractorul) 13 138 j 3. Marcela 
Bădescu (Tractorul) 14 i 00 ,' 
juniori 5 km — 1. Gh. Gîmiță 
(Dinamo) 16 135 j 2. Nicolae 
Veștea (A.S.A.) 17 114 ; 3. Ni
colae Cristoloveanu (A.S.A.)
17 î 42 ; senioare 5 km — 
1. Adriana Barabaș (Tractorul)
18 :07 ; 2. Marcela Leampă 
(Dinamo) 18 :36; 3. Lucia Ba
rabaș (Tractorul) 19 i 07 j se
niori 10 km — 1 Molse Stoian 
(A.S.A.) 33ill) 3. Gh. Cim
poi» (A.S.A.) 33 e 53; 3. Gh. 
Bădescu (Dinamo) 34 1 47.

C. GRUIA — coresp. principal

cat de Unguroiu (C.S M.), în 
min. 4, a dat o desfășurare 
interesantă jocului. După pau
ză, craiovenii au jucat mai 
bine și au înscris de două 
ori prin Lovin (min 59 și 87). 
în min. 87, după executarea 
unei lovituri litiere indirecte, 
a urmat o fază confuză, por
tarul a prins mingea și a că
zut lîngă bară. Oaspeții au 
cerut să se acorde gol, apoi 
s-au produs unele incidente, 
asupra cărora vom reveni. A 
arbitrat I. Boroș (Timișoara). 
(S. Gurgui, coresp. principal).

A. S. CUGIR — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (2—0). Ju
cătorii de la A. S. Cugir au 
dominat categorie. A marcat. 
Madea (min. 4 din penal ti, 
mni. 34). A arbitrat foarte 
bine N. Mogoroaș. (Craiova). 
(M. Vîlceanu, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — INDUS
TRIA SÎRMEI 3—1 (3—0). In 
prima repriză, reșițenii au 
desfășurat un joa bun șl au 
marcat de trei ori. Autorii go
lurilor i Jac (min. 3 șl 30), 
Nestorovici (min. S3). După 
pauză, oaspeții au redus din

„Ce noroc
(Urmare din pag. 1)i

pe . _______ ____
la linia de fund, a trimis, 
de-acolo, o centrare pe eare 
Kun I a reluat-o, eu capul, 
în gol. Și iată un neașteptat 
1—1, în locul unei victorii la 
scor a Progresului, sau mă
car a tradiționalului 1—0 eu 
care bucureștenii au taaheiat 
ătîtea meoiUri.

Dacă excludem a«est final 
senzațional, se poate spune 
că partida n-a avut istoric. 
Progresul a controlat tot tim
pul Jocul, anihilîndu-și adver
sarul nu numai prin viteză 
și forță, dar chiar și prin- 
tr-un mai ridicat potențial 
tehnie, Crișul în mod sur
prinzător cedînd și în acest 
domeniu In care 1 se acorda 
destul credit în min. 8, sco
rii putea fi 2—0 pentru Pro
gresul, dar, deși Baumgart
ner a ratat de două ori in
tercepția balonului și oaspe
ții păreau înfrînți, atât Oaidă, 
cit și Mateianu n-au putut 
finaliza. Nici Șoangher n-are 
mai mult noroc la un alt atac

partea sa șl, sprintînd pînă

handicap prin Chețan (min.
88). A condus bine A. Pop. 
(Oradea). (L Plfivițiu, coresp ).

CLASAMENT
30
M
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11
10

6 2 38—18
3
4

38—28
35—25
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25
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20
20
20

10
11
10
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0
1

30—20
33-27
27—18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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10 1 0 30-31
23—3<?
21—20
23—23
19—23
23—22
14—20
25—35

21
20
19
19
19
18
15
15

4 7
4 8

9
10

15—33
19-44

15
14

1. C.F.R. Cluj
2. Olimpia 

Oradea
S. C.F.R Arad
4. C.S.M.

Reșița
5. C.S.M. Sibiu
6. Met. Huned.
7. Metalul 

Tr. Ssverln
8. Electroputere 

Craiova
9. PoU. Tlm.

10. Gaz metan
11. A.S. Cuglr
12. C.F.R. Tlm.
13. Minerul B.M.
14. Med. Cluj
15. Chimia

Rm. Vtlcea 
18. Ind. etrmei

ETAPA VIITOARE (13 apri
lie) l C3.M. Sibiu — C.S.M. 
Reșița, C.F.R. Timișoara — 
Politehnica Timișoara, Olim
pia Oradea — Minerul Baia 
Mane, Metalul Tr. Severin — 
Ind. sîrmei, C.F.R. Arad — 
Gas metan, A.S. Ougir — 
Eleotroputer» Craiova, Chi
mia Rm. Vîleea — Metalul 
Hunedoara, CJ’Jl. Cluj — Me- 
dlcina Cluj.

am avut!"
«u perspectivă de gol, iar în 
min. 11, Mateianu, în «areu, 
lovind putemia, cu capul, 
mingea pasată de Oaidă, gre
șește de puțin ținta. Crișul, 
prin cei doi fundași centrali, 
Sărac șl E. Naghi, încearcă 
să faeă față acestei presiuni 
sufocante, dar încordarea per
sistă șl în min. 85 Oaidă și 
Beldeanu pierd o ocazie uni
că, încureîndu-s» unul pe 
altul.

După pauză, gazdele exer
cită o presiune și mai mare, 
ceea ce duce, în min. 60, la 
obstnicționarea lui Oaidă și, 
din lovitura liberă indirectă 
eare a urmat, un ricoșeu la 
Adrian Constantineseu șl un 
nou șut al acestuia, de-a lun
gul unul miraculos culoar li
ber. Un 1—0, eu prisosință 
meritat, dar care, așa cum 
arătam la începutul aeestor 
rînduri, avea să se prăbu
șească în min. 83. Nepătrun
se «înt tainei» fotbalului I

La tlneret-rezerv» i Progre
sul — Crișul 0—0.

• Cooperativa „DESERVIREA" 
ii organizează prin metode
■i fi eficace
îj INVAȚAREA
i. DACTILOGRAFIEI Șl STENOGRAFIEI
i?. Costul unei or» Mte a» I I»1

LecțUIe stnt susținute d» specialiști eu 
înaltă calificare profesională șl Inaelun- 
gată experiență. Cooperativa garantind 

.{«..• caUtate» excepțională a predărilor.
Informații șl înscrieri zlinlo Intre 

or»l» 10—17 tn str. FiUtti nr. 14, tal. 
14.54.tt,
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1 Dacă nu se accidenta Ghită ?

FARUL A TRECUT UȘOR DE F. C. ARGEȘ
FARUL — F. C. ABGEg 

4—4 (4—9)
Stadion 1 Mal, timp frumos, 

răcoros, teren foarte bun de 
joc, spectatori 16.000, Au mar
cat : Tufan (min. za șl 89), 
Antonescu (tain. 88) și Kallo 
(min. 45).

A arbitrat Gh. Popovlal 
(București) *****, «Ju- 
tat bine Ia tușă de Gh. Motor- 
ga șl Șt. Lazăr.

FARUL : Ștefănescu 7 — Ple- 
șa 7, Tîlvescu 7, Mareș 7, 
Dumbravă 5, Antonescu 8, 
Koszka 7 (Nlchlti din min. 71), 
Sasu 7, Iancu 7 (Constantinescu 
din. min. 76), Tufan 8, Kallo 8.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 4 
(din min. 44 I. Vasile 6) — Pă
ciulete 5, Barbu 7, Vlad «, Ivan 
6, Dobrin, Olteanu 5, Nuțu 5, 
Radu 6, Kraus S (din min. 60 
Prepurgel 7), Țurcan 6.

Trofeul Pietschovschj (pentru 
public) : 7.

Farul a pătruns azi în te
ren mai decis ca oricînd să 
obțină victoria. Profitînd și 
de o așezare total defectuoasă 
a dispozitivului defensiv ar- 
geșean (apărare aglomerată 
cu Barbu „libero" și numai

cu Dobrin mijlocaș) constăn- 
țenii au luat imediat inițiati
va, controlînd cu aplomb o 
zonă foarte largă de terefn. 
Localnicii construiesc, neobo
siți, atac după atac. Cele două 
aripi, Kallo și Sasu, se infil
trează cu insistentă în tere
nul advers, cîștigă tot mai 
des duelurile cu Păciulete și 
Ivan, iar centrările lor sînt 
reluate de Iancu și Tufan, 
înfipți ea două cuie în careul 
plteștean. Antonescu stă 
de Dobrin ca marca de 
soare, neutralizînd astfel 
dintre principalii centri .... 
voși ai echipei oaspete. După 
o serie de ocazii ratate de 
Tufan, Kallo și Antonescu, 
Iancu șutează puternic de la 
9 m (min. 21) și Niculescu 
respinge cu mare greutate in 
extremis. Un minut mai tîr
ziu „cavaleria ușoară" a con- 
stănțenilor șarjează 
stîngă : Kallo trece 
lucă de Păciulete, 
lui Iancu și acesta 
lui Tufan care cu un șut pre
cis nu-i mai lasă nici o spe
ranță lui Niculescu. Oaspeții

lipit 
ecri- 
unul 
ner-

pe aripa 
ca o nă- 
centrează 

pasează

„La pomul lăudat ii
BBS

„U“ CLUJ — STBAUA
1—0 (0—0)

Stadion Central, timp exce
lent, tcicn bun, spectatori 
28 000. A marcat Mustățea In 
min. 65.

UNIVERSITATEA CLUJ s 
Moldovan (nu a avut ce apă
ra) — Crețu 7; Pexa 7; So
lomon 6, Cîmpeanu 7, Anca 6, 
Neșu 6. Ulfăleanu 5 (din min. 
68 Lică 8), Mustățea 7, Oprea 
6. Bungău 10.

STEAUA : Suciu 7 — Săi- 
măreanu 5, Dumitru Nicolae 7 
(din min. 64 Jenei 5), Hălmă
geanu 6, Vlgu 4, Tătaru H 4 
(din min, 78 Constantin), Ne
grea 4, Dumltrlu HI 4, Pantea 
3, Volnea 4, Crelniceanu 4.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) 
ajutat la linie da 

Leca (Brăila) șl Liga (Galați);
Trofeul Petschovschi (pen

tru public) T

CLUJ, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Mult aștep
tata duminică fotbalistică la 
Cluj nu a satisfăcut sufragiile 
zeloșilor spectatori Șl supor
teri ai echipei studențești care 
s-au consolat doar cu o zi 
splendidă pentru fotbal și cu 
cele două puncte obținute în 
dauna echipei militare, neîn
vinsă de mai mulțl ani pe 
stadionul de pe malul Some
șului. De altfel, chiar de la 
începutul jocului, ldeea obți
nerii cu orice preț a unei vic
torii împotriva ateii stilor a lă
sat să se întrevadă o stare 
crispată la întreaga echipă 
studențească care a jucat în
corsetată, mai ales în prima 
repriză ; a atacat într-adevăr 
dezlănțuit, dar dezordonat, 
ocaziile avute Hind ratate de 
fiecare dată cu multă ușu
rință. Cea mal mare din aces
tea a fost a lui Oprea (min. 
30), cînd de la 6 m a tras ală
turi de poartă o minge bine 
servită înapoi de Mustățea. Se 
remarcă în această primă re
priză doar buna dispoziție da 
joc și de șut a lui Bungău, 
de altfel singurul atacant elu-

jean care a dus după el în
treaga echipă, arătîndu-se în 
dese ocazii periculos pentru 
poarta apărată de Suciu. Ast
fel în minutele 15, 30, 32 
(bară), 35, 41, 61 și 74 Bungău 
încearcă, prin puternice șuturi 
de la distanță și semidistanța, 
să obțină un rezultat al jocu
lui în favoarea echipei sale. 
Riposta echipei Steaua pe în
tregul parcurs al acestui meci 
a fost submediocră, fără să 
exagerez, majoritatea jucăto
rilor militari acționînd șters, 
fără vigoare, ca și cum s-ar 
........................... i din 11fi adunat 11 fotbaliști 
echipe diferite.

Soarta jocului a fost 
luită în min. 65 cînd 
respinge pe centru o 
către Oprea care, prin void, 
pesta cap, o prelungește în 
adîncime unde avea să pă
trundă Mustățea; acesta, flan
cat de Hălmăgeanu și de Săt- 
măreanu, șutează din unghi 
în colțul lung al porții lui 
Suciu. Mingea lovește bara jos 
și intră în plasă, aducînd ast
fel victoria echipei studen
țești, o victoria meritată după 
numărul acțiunilor și al șutu
rilor pa raza porții echipei 
militare.

După acest gol, atacul stu
dențesc prinde mai multă 
viață și ca urmare a intrării 
în joc a lui Lică, în vervă de 
dribling și de reușite combi
nații cu ceilalți atacanți și în 
special cu Bungău. Și astfel, 
fluierul arbitrului M. Rotar u 
avea să consemneze minutul 
90 al unui meci în care, spre 
regretul nostru, nu am putut 
da nici o notă portarului 
Moldovan, care nu a fost de
ranjat cu nimic de atacul ca 
și inexistent al echipei mi
litare.

pecet- 
Anca 

minge

Teo IONESCU

Tineret-rezerve : Universita
tea Cluj—-Steaua 1—0 (0—0).

VAG0NUL-K.0

In repriza secunda
VAGONUL - RAPID 1—4 <1—•»

ARAD, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru), stadion 
C.F.R. î timp foarte frumos ; 
teren bun ; spectatori aproxi
mativ 6 000 ; au marcat : Stă- 
noaie (min. 17), Neagu (min. 
52, 80, 86), Oct. Popescu (min. 
69), Dvorjac (autogol min. 76).

VAGONUL i Matache 6 — 
Mih&ilescu 6, Boroș 5, Pop 5, 
Mlhai 4 (min. 79 Jurcă 6), 
Dvorjac 7, Chlvu 7, Stănoale 
5 (min. 72 Merteș 6), Sfîrlo- 
gea 6. Adam 5, Macavel 6.

RAPID I Răducanu 8 — Lu- 
pescu 7 (min. 86 Costea), Mo- 
troc 6, Dan 9, Greavu 8, Dinu 
7, Dumitru 9, Năsturescu 8, 
Neagu 8, Mazurachis 5 (min. 
46, Oct. Popescu 8+), Coclroa- 
nu 7.

A arbitrat P. Sotir — Mediaș 
-A-4-4nir'#r. ajutat bine la li
nie da V. Cioc — Mediaș șl 
stab de N. Barna — Tg. Mureș.

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 7.

Așadar, Rapidul a găsit „li
beră trecere" și la Arad, reu
șind o excelentă repriză a 
doua, reîntorcîndu-se astfel în 
Ciulești cu punctele celei de 
a treia victorii obținute pe te
ren străin în acest retur și 
abandonînd totodată pe Va
gonul unei retrogradări lip
site da ultimul dram de spe
ranță.

în toată prima repriză, 
giuleștenii cu un Mazurachis 
apatic și neinspirat și cu un 
Codreanu parcă la capătul 
puterilor, nu constituie un pe
ricol pentru poarta iul Ma- 
tache decît o singură dată 
— min. 11, Codreanu „bîlbîie" 
în careu o pasă primită de 
la Năsturescu — lăsînd tot 
greul pe seama apărării, în 
cere Dan „cel de fier" și Ră- 
ducanu repetă bunele partide 
ale sezonului.

La reluare, însă, împotriva 
tuturor așteptărilor, după 
cîteva minute de studiu, jocul 
își schimbă totalmente aspec
tul : Vagonul dă vădite semne 
de oboseală, iar Rapidul, cu

Octavian Popescu în linia de 
atac, începe să avanseze tot 
mai periculos spre poarta lui 
Matache. Noul introdus disti
lează la centrul terenului 
mingi foarte utile, punînd în 
evidență deopotrivă atît calită
țile de puncher ale lui Neagu 
cît și viteza de reacție a lui 
Năsturescu. Intre aceste coor
donate, după ce Neagu ega
lează (min. 52), Octavian Po
pescu aduce avantaj echipei 
sale, trimițînd în poartă, 
la 20 m, cu boltă, peste 
meleu de jucători masați 
careu, o minge respinsă 
Matache, de nerecunoscut 
această repriză.

Este min. 69 și Rapidul con
duce cu 2—1...

Din acest moment, jocul 
av-întat al giuleștenilor găsește 
în terenul advers reacția unor 
greșeli în lanț și meciul se 
reduce la un fel de joacă de-a 
șoarecele și pisica între atacul 
bucureștean și 
plasă a gazdelor. Și golurile 
nu întîrzie i min.
Popescu execută un șut-cen- 
trare și Dvorjac (care în ace
lași minut zguduise bara lui 
Răducanu!) trimite în pro- 
pria-1 poartă (3—1), min. 80 
— același Oct Popescu aflat 
pe dreapta șutează cu efect, 
mingea ajunge la Neagu care 
înscrie din apropiere (4—1) 
și, In fine, min. 86 — Pop pa
sează prea încet lui Matache, 
„optarul" giuleștean țîșnește... 
5—1 I

Se aude rar, apăsat, clopo
tul de victorie purtat de cei 
cîțiva suporteri ai Podului 
Grant între cîteva mii de 
arădeni care părăsesc stadio
nul mîhnițl, atît de meciul la 
care au asistat, cît mai ales, 
de acel 0—1 de la Tg. Mureș.

de 
un 
în 
de 
în

apărarea-

76 — Oct.

Ov. IOANIJOAIA

Tineret-rezerve i Vagonul— 
Rapid 1—?. (1—0).

nu răspund decît cu o singu
ră acțiune periculoasă, în 
min. 34 i contraatac Nuțu — 
Țurcan — Radu ratat de ulti
mul. în schimb, jucătorii de 
pe litoral găsesc din nou dru
mul spre plasa porții lui Ni
culescu (inin. 38). O nouă 
pasă laterală de la Kallo și 
Antonescu șutează formidabil 
de la 16 m, înscriind al doilea 
gol. Oaspeții își pierd com
plet busola și un minut mai 
tîrziu Niculescu e nevoit să 
scoată pentru a treia oară 
balonul din plasă. Acțiunea a 
pornit tot de pe stînga : o 
minge teleghidată, de același 
nărăvaș Kallo, ii găsește li
ber pe Tufan, care îl „execu
tă" prompt pe Niculescu, tri- 
mițîndu-1 apoi pe tușă (în 
locul lui va intra I. Vasile). 
Dar, nici noul venit nu are 
mai mult noroc. în ultimul 
minut al reprizei Sasu se stre
coară pe dreapta, pasează pe 
centru la Kallo care de la 16 
m șutează năpraznic i 4—0.

La reluare F.C. Argeș lese 
din apărare și jocul începe 
să se echilibreze. Sasu șl Kal
lo reușesc, totuși, să pună în 
pericol poarta adversă de 
două ori, dar X. Vasile inter
vine cu succes (min. 53). Apoi 
Mareș greșește o intercepție 
în careu, dar Ștefănescu sal
vează un gol aproape gata 
făcut de... propriul său apă
rător. Tempo-ul jocului scade 
vizibil. Apele nu mal sînt tul
burate decît de trei șuturi 
ale lui Dobrin și o bară a lui 
Prepurgel (min. 70). Arbitrul 
fluieră sfîrșitul meciului și 
oaspeții părăsesc terenul din 
Constanța cu capetele plecate. 
Poate așa vor înțelege, 
în ceasul al 12-lea, că 
tică bazată numai pe 
sivă nu poate aduce
bun. ci numai goluri (în cazul 
de față 4 ) în propria poartă.

acum, 
o tac- 
defen- 
nimic

O. MIHALACHE

Tineret-rezerve i
F.C, Argeș 0—0.

Farul

Liderul a
A.S.A, U.T.A. 1—0 (1—0)
TG. MUREȘ. 6 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Stadion Mureșul, timp ex

celent, teren idem, spectatori 
aproximativ 8.000. A marcat 
Mureșan în min. 61.

A.S.A. Tg. Mureș : Solyom 8 
(min. 85 Bal) — Șleam 8, Don- 
doș 8. Toth 7, Chlru 5, Dodu 8, 
Clutac 7, Lucaci 5 (min. 61, 
Lungu 6), Mureșan 6, Slko 7, 
Silaghi S.

U.T.A. : Gornea 7 — Blrău 
6, Bacoș 6, Pojoni 7, Bodea 5. 
Axente 7 (min. 79 Brindescu), 
Lcreter 6, Șchlopu 7, Sima 5 
(min. 53 Dumitrescu 5), Doml- 
de 6, Moț 5.

A arbitrat V. Dumitrescu 
★ ★★★★• ajutat bine la li
nie de D. Isăeescu șl I. Dră- 
ghlcl (toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 0.

cu implicații majo- 
configurației clasa- 
Partidă, numită, pe

Partidă 
re asupra 
mentului. 
bună dreptate, derby, datorită 
situației și țelurilor diametral 
opuse ale celor două formați!. 
Dar, miza atît de mare a jo
cului n-a stricat cu nimic o at
mosferă demnă de evidențiat. 
Nici soarele, nici ambianța ex
celentă nu au reușit însă să 
elimine din sufletul arădenilor 
îndoiala, temerea. Toți se gin- 
deau că i-au lăsat acasă pe 
Petescu și Czako (bolnavi), că

Golul lui Dinu (el nu se vede în imagine). Mingea a surprins toți apărătorii echipei din 
Bacău. Doar Boc pare pregătit să o ia în serios, dar fi nevoie

Foto : N. AUREI.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BACAU 2—1 (0—1)

Stadion Dinamo ; timp fru
mos ; teren bun ; spectatori a- 
proximativ 7 ooo ; au marcat : 
Rugiubei (min. 10), Frățilă 
(min, 52) și Dinu (min. 55).

DINAMO BUCUREȘTI : Dat- 
cu 8 - Popa 8. Boc 8, Dinu 
8. Ștefan 7, Ghergheli 7, 
Stoenescu 7, Pîrcălab (min. 
2i — Haidu 7), Sălceanu 8, 
Frățilă 7, Lucescu 8.

DINAMO BACAU : Ghiță 8 
(min. 53 Verșanschi 7) -- Ma
ghiar 7, Nunweiller IV 8, Veli- 
cu 7, David 7, Vătafu 7,. Ne
delcu 8, Ene Daniel 8 Dem
brovschi 84-, Rugiubei 7 (min. 
30 Volmer 7), Băluță 7.

A arbitrat Nicolae Cursaru 
ajutat la tușe de 

Emil Vlaiculescu șl Mlhal Ma- 
rinclu (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi — pen
tru public, 6.

Ce bine a jucat Dinamo 
Bacău în prima repriză! Ce 
apărare sobră și promptă. Ce 
atac iscusit și năvalnic. în- 
cepîrtd cu Ghiță, suplu și ca-

pabil de reflexe elegante (în 
min. 11, a plonjat la un șut 
al lui Dinu, dar traiectoria 
balonului fiind deviată, în 
ultimă instanță, Ghită l-a in
terceptat cu piciorul, ca într-o 
fotografie trucată), continuînd 
cu Lică Nunweiller, strategul 
apărării, cu Nedelcu, organi
zatorul ansamblului si cu Ene 
Daniel și Dembrovschi îna
intași ale căror manifestări 
mărturisesc în subtext niște 
idei tactice precise, echipa lui 
Nicușor a realizat în prima 
repriză un joc coerent, bazat 
pe o continuă circulație de 
balon, pe demarcări oportune 
și pe relații de strînsă cola
borare între linii. Oaspeții 
s-au remarcat încă din pri
mele minute (ocazii — Dem
brovschi, min. 6 ; Ene Daniel 
min. 7), iar, după cîteva ac
țiuni cu rol de repetiție, com
binația Dembrovschi — Ene 
Daniel — Rugiubei a străpuns 
prin rapiditate și precizie dis-

pozitivul 
Da teu.
minute și gazdele 
duse cu 1—0.

Pînă la pauză, Dinamo Ba
cău a Continuat să pară e- 
chipa aflată într-o zi mai 
bună, impresie pe care n-a 
anulat-o nici bara realizată 
de Frățilă (min. 26), nici e- 
forturile lui Dinu și Lucescu, 
care s-au lansat de cîteva ori 
periculos în careul oaspeților. 
Două ușoare accidentări (Pîr- 
călab și Rugiubei), doi în
locuitori (Ilaidu și Volmer),

din fața 
Trecuseră

porții lui 
numai 10 
erau con-

care n-au avut vreo Influen
ță hotărîtoare pe cîmpul de 
luotă și repriza 8-a terminat 
calm ca un preludiu la ur
mătoarele sjeee minute de fur
tună. ® .

Imediat după pauză. Ghită 
a mai avut cîteva intervenții 
dumnezeiești (min. 46, la un 
șut violent expediat de Gher
gheli ; min. 50 la o Infiltrare 
a lui Sălceanu) și în această 
scurtă perioadă de confrun
tare cu un adversar iritat 
probabil de muștruluelile pri
mite în pauză, el s-a acciden
tal (mărturisim că n-am se
sizat împrejurarea exactă). In 
timp ce Verșanschi. portarul 
de rezervă, se pregătea prin 
cîteva exerciții preliminare 
să-l înlocuiască, Ghiță a mai 
trimis un pumn zdravăn în
tr-o bomba lansată de Gher
gheli, făcînd să ricoșeze ba
lonul tocmai la Titl Frățilă, 
aflat într-un unghi de unde, 
îndeobște se centrează nu
mai. Cu toate acestea, „vîr- 
ful“ bucureștenilor și-a încer
cat șansa, șutînd spre poartă, 
acolo unde portarul băcăuan 
se mișca asemeni unei păsări 
rănite. Așa a venit egalarea 
(min. 52).

Și a intrat Verșanschi, toc
mai acum cînd atacul echipei 
lui Marian venea val după 
val, iar, după numai 2 minu
te, a fost și el perforat. Dinu 
a trimis o minge înaltă, atît 
de înaltă îneît în aer a părut 
apărătorilor din Bacău ieșită 
din teren, dar ea a căzut ca 
din cer pe spațiul porții, din
colo de linia de gol, a lovit 
bara transversală în interior, 
pecetluind soarta acestui meci 
prin capriciul unei traiectorii. 
Dinamo București s-a potolit 
pe dată, ca un copil alintat a- 
tunci cînd primește o rapidă 
satisfacție, legăturile interioa
re ale echipei din Bacău s-au 
deteriorat în aceste cîteva 
minute de încleștare, iar. par
tida s-a desfășurat în conti
nuare tot mai liniștită, ară- 
tînd în final ca suprafața 
unul lac adormit, pe care se 
leagănă agale niște flori de 
lotus.

Romulus BALABAN
La tineret-rezerve t Dinamo 

București — Dinamo Bacău 
2—1 (0—0).

PUNCTELE MIT VISATE...

plecat • ••
Broșovschi, „puștiul* care l-a 
scos din multe încurcături, 
este plecat tocmai la Cannes, 
și că misiunea lor va fi grea.

Pentru tinerii Bodea, Sima, 
Brîndescu și chiar Dumitres
cu, misiunea de a apăra locul 
I s-a dovedit a fi o sarcină 
prea mare.

Din primele minute, de cînd 
localnicii s-au lansat în ofen
sivă, lufturile lui Bodea și 
Moț, ezitările și intercepțiile 
greșite ale rutinaților Bacoș 
și Pojoni, trădau nesiguranță. 
La mijlocul terenului Axente 
a făcut o primă repriză exce
lentă, dar l-a cuprins oboseala 
și a cedat în a doua. Mijlocul 
terenului, unde U.T.A. își do
mina adversarul, a aparținut 
gazdelor. Mureșenii s-au do
vedit în această partidă mai 
bine pregătiți fizic, mai vioi, 
mai aproape de posibilitățile 
lor reale. Dar, marea hibă a 
echipei nu a putut fi remedia
tă : ratările. Din poziții exce
lente, Mureșan, Lucaci, Cin- 
tac sau Silaghi, au șutat in 
înaltul cerului. Gazdele au a- 
vut superioritate teritorială, 
s-au apropiat de poarta lui 
Gornea, dar au ratat. După o 
suită de șuturi imprecise, în 
mlfi. 27 Lucaci a făcut o ex
cepție ! „bomba* lui l-a lovit 
în piept pe Gornea. Mureșan

Gazdele s-au jucat
CU... ocaziile

JIUL — POLITEHNICA IAȘI 
2—1 (1-0)

Stadion Jiul, timp răcoros, 
teren bun, 4 500 de spectatori. 
Au marcat : Peronescu (min. 
2), Constantinescu (min. 61, 
autogol) respectiv Cupeiman 
(min. 50).

JIUL : Stan 8 ...
Georgevlci 8, Georgescu 8. Mi
hai 7, R. Popa 7, ‘ *
(min. 46 Acnim 5); 
8, Cotormanj 7; 
Naidin 6.

POLITEHNICA : _______
nescu 7 — Gavrilă 7, lanul 
8, stolcescu 7, Deleanu 8, Ște
fănescu 9, O. Popescu 6 (min. 
77 Costăchescu), Lupulescu 7, 
Cuperman 6 (min. 80 Vornlcu), 
Contardo 7, Goliac 6.

Arbitrul A. Alexe (Rm. Vîl- 
cea) ajutat bine la
linie de I. Rus (Tg. Mureș), 
V. Mesaroș (Cluj).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : t.

Talpai 9,
sandu 8 

Peronescu 
Libardi 8

Constantl-

PETROȘENI, 8 (prin tele
fon). Se scurseseră doar 70 de 
secunde de la fluierul de în
cepere a partidei și tabela de 
marcaj indica 1—0 pentru 
gazde. Naidin a făcut o cursă 
pe stînga, a centrat pe sus în 
fața porții și Peronescu, cu 
capul, a înscris spectaculos. în 
continuare s-a jucat deschis, 
înaintașii ambelor echipe au 
șutat mult la poartă. Deși 
prima repriză s-a încheiat cu 
1—0 pentru localnici, nu pu
tem trece cu vederea bara lui 
Sandu din min. 13, că Naidin 
în min. 27, de ia 8 m, a tri
mis balonul mult peste poar
tă, că Cotormani, min. 32, a

șutat mingea pe jos lingă 
bară. Oaspeții au practicat pe 
toată durata partidei un joc 
deschis, au amenințat poarta 
lui Stan. In min. 5 Contardo 
a trimis balonul de puțin pe 
lingă bara verticală, iar în 
min. 17 Lupulescu a încercat 
vigilența lui Stan, însă acesta 
a fost la post. Dar la numai 
5 minute, după reluare, tabela 
de marcaj a arătat egalitate. 
Apărarea gazdelor a ezitat la 
un atac al studenților și Cu- 
perman a înscris fără difi
cultate.

In min. 61 la o acțiune ofen
sivă a gazdelor 
fază interesantă 
urmă s-a soldat 
toriei minerilor.
tat de la circa 16 m, balonul 
a fost deviat de lanul spre 
poartă, dînd astfel ocazie lui 
Constantinescu să intervină, 
însă acesta, disperat, a reac
ționat tîrziu și a reținut balo
nul dincolo de linia porții. 
In min. 68 arbitrul A. Alexe 
i-a eliminat din joc pe lanul 
(Politehnica) și pe Naidin 
(Jiul) pentru lovire reciprocă. 
Pînă la fluierul final, Jiul s-a 
jucat cu ocaziile 1 înaintașii 
și-au creat o serie de poziții 
favorabile însă acestea au fost 
ratate de Achim (min. 74, 80 
și 81) și de Libardi (min. 75).

s-a produs o 
care pînă la 
cu golul vic- 
Achim a șu-

ST. BĂLOI Șl S. KONICKA 
—coresp.

Tineret-rezerve : Jiul—Poli
tehnica Iași 1—0 (0—0).

s-a uluit ți a întîrziat să acțio
neze pentru a trimite mingea 
în poartă de la 8 m.

în prima Jumătate de oră 
U.T.A., prin Axente și Domi- 
de, a realizat două faze de 
poartă reușite, dar prea puțina 
pentru un lider.

Repriza s-a încheiat albă. 
Mulțumitor pentru oaspeți, 
dar pentru gazde remiza era 
supărătoare, chiar dacă Farul 
îi ajuta de la distanță. A doua 
parte a întîlnirii a fost mai 
dramatică. La început au ratat 
Mureșan și Lucaci. I-a imitat 
Silaghi. Apoi, în min. 60, cînd 
Pojoni a sărit greșit la balon, 
singur cu portarul, Mureșan 
a trimis mingea peste bară. 
S-a reabilitat peste 60 de se
cunde, cînd Dodu a centrat 
și el a țîșnit printre trei apă
rători pironiți și a marcat.

După 10 minute ale gazde
lor, U.T.A. a găsit puteri să 
iasă la atac. 0—1 și veștile de 
loc plăcute aduse de undele 
radioului de la întîlnirea di- 
namoviștilor, cereau ofensivă. 
Și din min. 80 U.T.A. a atacat, 
dar a ratat prin I.ereter (min. 
85), cînd, în duel, l-a acciden
tat involuntar pe Solyom, și 
în min. 86 cînd Moț, din po
ziție excelentă, a trimis eu ca
pul pe lingă bară.

Așa stînd lucrurile, U.T.A. 
a trebuit să plece steagul în 
fața unui adversar ce i-a fost 
superior. Și astfel, s-a redes
chis lupta pentru titlu.

petrolul — universita
tea CRAIOVA 1—0 (1—0)
Stadion Petrolul; timp În

chis ; vînt, frig ; teren bun ; 
spectatori 15 000 ; a marcat: 
Pavlovici (min. 25). ,

PETROLUL : M. Ionescu 6 — 
Gruber 7, Bădin 8. Pali 6, Mo- 
canu 7, DlnCuță 7, N. Ionescu 
7, Grozea 6, Dridea 8, Pavlo
vici 7, Moldoveanu 5 (min. 74 
Oprlșan).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Gaboraș 8 — Niculescu 6, 
Bitlan 5, Deselnicu 6. Velea 5, 
Strîmbeanu 5, Ivan 6, Nlță 5 
(min. 75 Stănescu), Neagu 5, 
Oblemenco 6, Martinovlct 6.

A arbitrat C. Petrea 
★ ★★★> ajutat la tușă de 
C. Gbemingean (București), 
Gr. Bîrsan (Galați).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) o.

Constantin ALEXE

Tineret-rezerve i A.S.A.
U.T.A. 4—0 (2—0).

PLOIEȘTI, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Parcă 
a prevăzut Pavlovici că noua-i 
echipă va rămîne cu golul în
scris de el în min. 25 al par
tidei ; cu golul care avea să 
aducă formației sale victoria 
și o dată cu ea și cele două puncte 
atît de necesare Petrolului în 
dramatica-i tentativă de a „scă
pa" din substratul periculos al 
clasamentului. Cînd mingea po
posea deja în plasa porții lui 
Gaboraș, „Pavca“ și-a mani
festat exploziv bucuria, bătînd 
aerul cu pumnul, gen Eusebio, 
apoi a parcurs în fugă terenul 
pînă la banca unde se afla an
trenorul Iile Oană pe care l-a 
„strivit" literalmente, în îm
brățișări.

Emoționantă scenă, subliniind 
Cit se poate de elocvent starea 
de spirit cu care au abordat 
petroliștii partida cu Univer
sitatea Craiova. într-adevăr, în 
dorința de a înclina din start 
balanța de partea sa, formația 
gazdă a declanșat ofensiva de 
la primul fluier de arbitru. Era, 
e drept, și repriza în care și 
vîntul sufla pentru ea, dar ne
răbdarea de a înscrie rapid 
și-a pus pecetea pe acțiunile 
ofensive puternic sprijinite de 
Dincuță — N. Ionescu, cei doi 
de la mijlocul terenului. După 
o serie de atacuri purtate pe 
ambele flancuri, prima mare 
ocazie ploieșteană s-a consumat 
în minutul 11 : Dridea a centrat

în careu, de undeva de pe 
stînga, Bîtlan a încercat să in
tercepteze, dar a luftat ca un 
diletant, servindu-1 impecabil 
pe Pavlovici. Gaboraș a încre
menit pe linia porții și cînd 
toată lumea a „văzut" gol, noua- 
rul Petrolului a plasat grăbit de 
la 6 m alături de bară și jocul 
a continuat să se desfășoare 
tot în sens unic. Pentru a se 
elibera din strînsoare, Univer
sitatea Craiova a încercat să 
joace la ofsaid, plasîndu-și fun
dașii în linie. Pînă cînd a ve
nit minutul (25) crucial al par
tidei : in lupta cu fundașul de 
pe partea sa, Moldoveanu a 
împins balonul cu umărul peste 
Niculescu și peste Deselnicu 
pînă la apropierea punctului 
de la 11 m unde se afla Pav
lovici ; scăpat o clipă de sub 
supravegherea apărătorilor cra- 
ioveni, înaintașul Petrolului a 
șutat rapid cu stîngul, dar 
lingă bară, răpindu-i lui Ga
boraș posibilitatea de a mai 
interveni cu eficiență. Pavlo
vici își răscumpărase gafa din 
min. 11. Un stadion 
tase de ea și acum 
delir.

Dar, golul nu avea 
tă pe ploieștenl din 
excesivă nervozitate,
și de exagerata expectativă a 
oaspeților, petroliștii au apăsat 
pe accelerator pînă la sfîrșitul 
reprizei, dar au făcut-o la fel 
de precipitat. După reluare, 
cînd vîntul a trecut de partea 
oaspeților, jocul s-a mai echi
librat oarecum, dar adevăratele 
faze de atac s-au înregistrat 
tot la poarta lui Gaboraș. Vom 
reține din întreaga repriză se
cundă numai marea ocazie ra
tată de Grozea (min. 75) care, 
«ingur-singurel, la 5-6 metri 
pe direcția porții, a reluat mult 
peste bară mingea pusă de Dri- 
dea parcă cu mina, la o cen
trare de pe aripa stingă.

întreg ui- 
aclama în

să-i scoa- 
starea de 
îndemnați

G. NICOLAESCU

Tineret-rezerve 5 Petrolul- 
Universitatea Craiova 2-1 (2—1)
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asistență tehnică imediată în orice situație vă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanafoareie și autotransportoarele 
întreprinderii

Așa arată o variantă cu 13 re- 
zultate exacte la concursul Prono
sport nr. 14, etapa din 6 
1969.

aprilie

1.

CICLOP
■BUCURE$TIBt>t/LMAGHERU68

.,U“ Cluj — Steaua
2. Vagonul — Rapid
3. A.S.A. Tg. M. — u.T. Arad
4 Jiul — Politehnica Iași
5. Petrolul — „U“ Craiova
6. Farul — F.C. Argeș
7. St. roșu — Politehnica Gl.
8. Metalul Tr.S. — C.F.R. Arad
9. Cagliari — Milan

10. Inter — Torino
11. Juventus — Napoli
12. Verona — Florentina
13. Bologna — Roma

Fond de premil: 508 041

CONSFĂTUIREA

lel.

ANTRENORILOR DE TIR

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

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

Rețineți: Serviciul da asistențâ tehnică

„CICLOP»
Telefoa. 11,91.71
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Cu Începere de Iun! șl pînă 
miercuri inclusiv, la centrul 
23 August va avea Ioc con
sfătuirea antrenorilor de tir. 
Reuniunea tehnicienilor din 
acest sport al preciziei are 
ca scop ridicarea cunoștințe
lor lor profesionale prin prezen. 
tarea unor lucrări din ex
periența proprie șl străină. 
Vor lua parte aproape 60 de 
antrenori din București șl 
provincie, profesori de la ca
tedrele de educație fizică din 
tnvățămintul superior care se 
ocupă de tir, studenții anului 
IV de Ia I.E.F.S. cu speciali
tatea tir, sportiv! fruntași, 
arbitri.



Finalele naționalelor de box J»
&

(Urmare din pag. 1)
clin de formă fără nici un 
echivoc. Doar două eschive 
executate în repriza a treia 
— mai mult din disperare — 
au constituit singurele mij
loace de apărare ale lui 
Ciucă, cu care de fapt a ob
ținut victoria.

C. Ciucă b.p. A. Cojan

Pană
Buzuliucțînvins 
prin abandon

După cum a început parti
da, se părea că vom asista 
la o dispută calmă, în care 
cei doi adversari, C. Buzu
liuc (Steaua) și Gh. Drugă 
(Dinamo Brașov) se rezervă 
pentru ultima parte a meciu
lui. A fost însiă o simplă im
presie, deoarece în min. 3 
spiritele s-au aprins. Drugă 
a primit un avertisment, just, 
de la arbitrul polonez Lauke- 
drey pentru lovituri neregu
lamentare. A urmat un clasic 
un-doî expediat de elevul con
tabil din Brașov și Buzuliuc 
a căzut. în rundul 2, la un 
schimb năpraznic de directe, 
stelistul a recepționat în pli
nă figură o lovitură și, din 
nou k.d. Se ridică, vrea să 
continue, dar arbitrul, pe bu
nă dreptate, ridică mîna bra
șoveanului.

Gh. Drugă b. ab. 2 C. Bu- 
BUllUC.

Un anonim 
produce surpriza

Elevul antrenorului Vasile 
Tiță a început meciul foarte 
curajos și folosind, cu precă
dere, croșeele, a punctat de 
multe ori decisiv. Ei a evitat 
cu destul succes directul de 
stînga expediat cu regularita
te de Gorea (Steaua) și a răs
puns cu lovituri de dreapta 
la figură. Ultimele trei mi
nute ale meciului au fost 
foarte disputate, Amăzăroaie 
(A.S.A. Tg. Mureș) a atacat

• Administrația de Stat 
Loto-Pronosport va acorda 
numeroase premii boxerilor 
clasați pe locurile 1, 2, 3 și 4, 
aelul mai tehnic pugilist al fi
nalelor, precum și două pre
mii speciale antrenorilor care 
vor prezenta cel mai tehnici 
boxeri în acest ultim act al 
campionatului.
• Televiziunea 

transmite în 
principalele faze

română va 
telerecording 

___ _________  ale semifina
lelor’ șl finalelor campionatu
lui național de box, in emi
siunea telesport de duminică 
13 aprilie.

dezlănțuit, nu s-a lăsat jrins 
în cursele întinse de Gorea 
și a obținut o surprinzătoare 
Victorie, acordată cu 4—1.

O. Amăzăroaie b.p. O. Go
rea.
Un croșeu de stînga și... 

k.o.
A treia partidă a catego

riei a pus față-n față doi pu- 
gilisti cu vechi ștate în boxul 
nostru: C. Crudu (Dinamo) 
și A. Iliescu (Farul C-ța). 
întîlnirea a debutat calm, cu 
lovituri de tatonare. în roin. 3 
însă ambii pugilist! se anga
jează într-un schimb de cro
șee, dar constănțeanul, cu o 
fracțiune de secundă mai

Matineu
Matineu ca toate matlneele, cu actori obosiți, cu spectatori (mai 

puțini, 2 000) aproape plictisiți, făcînd șicane protagoniștilor și re
gretted că au amînat plimbarea cu copilul la șosea. Exagerăm, fi
rește, pentru că au fost șl meciuri interesante (dintre care unul 
aplaudat la scenă deschisă, curat ca o lacrimă, fără neregularități : 
Mathâ — Pâtrățeanu), dar ceva a lipsit reuniunii, puțin nerv, sare și 
piper. Ne consolăm cu gîndul că, la urma urmiei, sîntem abia la 
începutul unei săptămînl pline de box șl apoteoza se pregătește, 
după toate canoanele. într-o progresie normală.

Penele au dominat ziua (inclusiv cele... de lumină, întrucît 
becurile pomenite ieri tot nu s-au aprins !). O categorie în care 
Buzuliuc, Gorea, Crudu și mai ales Stanef coboară ringul învinși în 
primul meci, e vrednică de milă. Selecționați, selecționabill șl ex-se- 
lecțlonațl bucureștenl eu fost înfrinți de o pleiadă de provinciali 
mai mult sau mai puțin merituoși, dar in orice caz curajoși, cum 
sînt viitorul contabil brașovean Gheorghe Drugă; lăcătușul moldo
vean Octavian Amăzăroaie, constănțeanul Aurel Iliescu sau reșlțea- 
nul (proaspăt stelist) Gheorghe Pușcaș.

Cu aceeași voință in acțiune s-au distins cîțiva băieți mai puțin 
cunoscuți de la categoria muscă. Sudorul arădean Irinel Pop i-a 
făcut viață grea lui Gruiescu, iar frigotehnistul Anton Cojan; de la 
Fabrica de bere din Bacău, extrem de rezistent, bun încasator,- l-a 
impus lui Ciucă un meci epuizant; dus pînă la limitele forțelor 
fizice, încheiat într-un dans de fantoșe, într-un menuet de loc grațios 
de păpuși mecanice. In sfîrșit, cvasl-anonimul plteștean Ion Gău- 
reanu șl-a permis sâ-1 elimine pe cunoscutul Davldescu.

La categoria ușoară, în cadrul căreia nici unul dintre favorițl 
nu E£-a îneîntat; nici măcar cumințenia sobră a constănțeanului 
Dinu; nemaivorblnd de acțiunile neclare, ale lui Antoniu Vasile; — 
s-a repetat, din păcate, pentru a treia oară, Împrejurarea cu totul 
de neînțeles de a avea în finale trei reprezentanți de la același 
club. In acest fel; unele categorii se transformă aproximativ în 
dlnamovlade sau spartachlade militare. Nu contestăm, firește, va
loare multora dintre acești flăcăi, dar concentrarea lor la unul șl 
același club (c'nd aparțin aceleiași categorii) șl ușurarea accesului 
lor la finale prin exceptări de la fazele preliminarii — lată lucruri 
nesănătoase. Cu totul altceva este cînd, la categoria ușoară. Clujul 
reușește să aducă doi reprezentanți, unul elev al lui Eugen Douda 
(Voința) șl altul al lui Florea Stanomir (C.S.M.).

Oricum, matineui a aparținut provincialilor, chiar dacă pe 
tabela rezultatelor el au făcut meci nul cu bucureștenll.

Victor BANCIULESCU

&

Trimisul nostru special Ia C. M. de scrimă tineret, SEBASTIAN BONIFACIU :

Dan Irimiciuc și Dan Popescu ne promit
RAPID BUCUREȘTI
JADRAN HERJEG

NOVI
LA POLO

rapid, a găsit bărbia lui Cru
du, acesta din urmă prăbu- 
șindu-se la podea. El s-a ri
dicat, cu greu, la 8, dar ne- 
luînd poziția de luptă, arbi
trul a numărat pînă la 10 
Deci, dintr-un meci ce părea 
calm, un învingător 
de limită.

A. Iliescu b.k.o. 1 C.
Ah, Stanef...

într-o discuție avută 
trenorul Șerbu Neacșu 
tarul oficial, acesta ne-a spus: 
„Duminică, Pușcaș îl va învin
ge pe Stanef". Dinamovistul 
s-a aruncat din primele se
cunde asupra tînărului său 
adversar, urmărind — evi
dent pentru toată lumea — 
lovitura decisivă. Dar modul 
cum a acționat Stanef a fost 
deplorabil, stîrnind ilaritate, 
demonstrînd încă o dată (da
că mai era nevoie) că nu a 
învățat nimic de la maeștrii 
săi, C. Nour și C. Dumitrescu. 
Pușcaș (Steaua) a evitat în 
mod inteligent contactul dur 
cu adversarul, prin deplasări 
rapide, derutante și cu lovi
turi de dreapta de la distan
ță a acumulat puncte. în run
dul 3 Stanef, văzînd că pierde 
teren, a început să lovească 
neregulamentar, a fost averti
zat și, în cele din urmă, des
calificat de arbitrul maghiar 
Guido Gesztocii,

Gh. Pușcaș b. dese. 3 C. Sta
nef.

înainte

Cruda.

cu an- 
la cîn-

minat ringul, plasînd cîteva 
croșee scurte, dar n-a putut 
face mai mult deoarece ad
versarul său a obstrucționat 
deseori, atacînd periculos cu 
capul. Ar mai fi de semna
lat faptul că în prima repri
ză Ene a fost numărat în pi
cioare. în asemenea condiții, 
decizia a fost acordată în 
unanimitate.

Antoniu Vasile b.p. 
Ene.

Ladislau Mathe și-a 
datoria

Gh.

făcui

în primul său an de 
rat, tînărul L. Mathe 
ța Cluj), în vîrstă de 20 ani, 
a dovedit o siguranță mai 
mare în acțiuni, reușind să 
lase o bună impresie datori
tă execuțiilor sale tehnice 
superioare boxerului de la 
Chimia Gh. Gheorghiu-Dej, 
M. Pâtrățeanu. Stîngile pre
cise la plex și la cap ne-au 
dovedit că Mathe șj maestrul 
său Douda au lucrat intens 
la antrenament. Deși învins 
la puncte, Pătrat cana a acțio
nat cu curaj, la acest capitol 
fiind deseori egal boxerului 
din Cluj. Meciul a fost curat, 
astfel că directorul de luptă, 
I. Niță. a intervenit rareori.

L. Mathe b.p. M. Pătră- 
țeanu.

Un adversar cuminte

senio- 
(Voin-

GENOVA, 6 (prin telefon). 
Proba de sabia a Campionate
lor mondiale de scrimă pentru 
tineret a reunit duminică di
mineață, în primul tur elimi
natoriu, 46 de trăgători pe plan
șele de la Palatul sporturilor. 
Repartizați în grupe de cite 
6 șl 7 concurenți, ei aveau să 
intre într-o proporție ceva mai 
mare de 50 la sută (28) ta turul 
II, care a fost dispus în 4 gru
pe de cîte 7

Dintre cel 
mâni, Dan Irimiciuc și Dan 
Popescu au 
cu succes ambele tururi, în 
timp ce Vlad, mai puțin expe
rimentat decît coechipierii săi, 
a fost eliminat încă din primul 
tur în care n-a realizat decît o 
victorie asupra belgianului De- 
vischer (5—2). în restul asaltu
rilor el a cedat lui Roca (Ita
lia) cu 1—5, Quivrin (Franța) cu 
4-5, Kalder (R.F.G.) cu 3-5 și 
Ham (Olanda) cu 2—5.

Irimiciuc a terminat pe lo
cul 2 în primul tur realizînd 4 
din 5 victorii posibile, deoarece 
a cedat numai în fața puterni
cului trăgător sovietic Sarașe- 
nidze (2—5). El a debutat în 
competiție cu o victorie ușoară 
(5—2) asupra cubanezului Ortiz, 
(care în turul II avea să de
vină protagonistul grupei sale, 
terminînd pe locul I cu 5 vic
torii și lăsînd în urmă nume 
consacrate ca Renski și Abbay). 
Mai greu s-a acomodat Iri
miciuc cu stilul de luptă al 
francezului Vitrac, în fața că
ruia a obținut o victorie la li
mită (5—4). In schimb, pe a- 
mericanul de origine japoneză, 
Nonomoura, reprezentantul nos
tru l-a întrecut categoric, fără

nici o tușă (B-0), în

trăgători.
trei concurenți ro-
reușit să absolve

a primi 
sfîrșit, ta ultimul asalt Irlml- 
ciuc s-a revanșat asupra, polo
nezului Pregowskl, tavlngîn- 
du-1 cu 5—2, scor cu cara tră
gătorul polonez I-a Învins pa 
Irimiciuc ta barajul Turneului 
speranțelor olimpice de la Bucu
rești, unde a dobîndlt locul I.

Dan Popescu a terminat și el 
pe locul secund primul tur din 
întrecerea sabrerilor totalizînd 
— Intr-o grupă de 7 trăgători — 
4 victorii. învinșii Iul au fost 
austriacul Prause (5—4), nord- 
americanul Abbi (5—3), engle
zul Hughs (5—3) șl olandezul 
Ligteringen (5—2). în schimb 
reprezentantul nostru a fost în
trecut în două asalturi de ma
ghiarul Kocsis, cu 5—1 și de 
cubanezul Delgado, cu 5—3.

în turul următor Popescu a 
tras cu multă' vervă, uneori 
prea relaxat, ca ta asaltul cu 
Hoehne (R.F.G.), în care a con
dus cu 4—1 și pe care l-a cîști
gat în ultimă Instanță cu 5-4. 
El nu a cunoscut d-ecît o înfrta- 
gere, în fața sovieticului Sa- 
rașenidze, pe care l-a condus 
cu 2—0, cedînd In cele din urmă 
adversarului său extrem de calm 
și de precis (2—5). Popescu a 
obținut victorii, în general, u- 
șoare, cu 5—2 la Pissula (Po
lonia), Lottspeich (Austria) și 
Coremblat (Franța) și cu 5—3 
la Storme (Belgia).

Irimiciuc a început al doi
lea tur cu o înfrîngere suferită 
din partea trăgătorului maghiar 
Karoly (3—5) și cu toate că 
ne-am temut că aceasta ar fi 
putut să influențeze evoluția 
sa viitoare, el s-a regăsit ime
diat și a dispus apoi pe rînd 
de toți ceilalți adversari, din

grupă, cu 5—4 de Quivrin (Fran
ța) și Jeanssen (Olanda), cu 
5—3 de Brandstatter (Austria) 
și Kalder șl cu 5-2 de Ferraro 
(Italia).

Astăzi dimineață sabrerii vor 
continua întrecerea ta elimi
nări directe care cuprind 10 
trăgători.

întrecerile de spadă, care au 
reunit inițial 67 de concurenți, 
au ajuns, de asemenea, în faza 
eliminărilor directe. Pînă acum 
s-au impus Kmâz, Joffe și Ros- 
sar (U.R.S.S.), Parzelski (Polo
nia), Biro, Pethes și Kovacs 
— ’ și Kollak

(Austria) și
(Ungaria), Ohnlng 
(R.D.G.), Jaretski 
Floquet (Franța).

Finala feminină 
fost dominată — 
teptărilor — de către sportivele 
sovietice, șl în special de tră- 
gătoarea Konurkina. Ea a tre
cut din victorie în victorie pînă 
la ultimul asalt ta care a tatîl- 
nit-o pe Pulch (R.F.G.). în 
acest asalt Konurkina n-a mai 
avut concentrarea necesară, ta- 
cît a fost nevoită să înscrie și 
o înfrîngere (2-4) în palmare
sul ei din această finală care 
a consacrat-o campioană mon
dială de tineret.

Iată și victoriile care i-au 
netezit drumul către invidiatul 
titlu : 4-1 cu Armbrust, 4-2 cu 
Koslenko și Trachez și 4-3 cu 
Piccard.

Clasamentul general al tur
neului final arată astfel : 1. 
Konurkina (U.R.S.S.) 4 v. ; 2. 
Kozlenko (U.R.S.S.) 3 v.—15 t.p.j 
3. Piccard (Franța) 3 v.—17 t. 
p. ; 4. Fulch (R.F.G.) 2 v.-17 
t.p. ; 5. Trachez (Franța) 2 v.— 
20 t.p. ; 6. Armbrust (R.F.G.) 
1 v.

de floretă a 
conform aș-

Ț 
prfi 

dai
Duminică, ta Ploiești; 

mul med internațional 
polo In piscina acoperită I 
Rapid București -* ffadrail 
Herțeg No vi (Iugoslavia) 2—1 
(0—0; I—O, 1—lj 0—0). Ari 
marcat Lazăr și Băjenard 
pentru învingători; respecți? 
Kovalic. A arbitrat bine dr. t, 
Drăgan (București). în deschi
dere, Petrolul Ploiești—Rapid 
București (copii) 6—0.

O. VASILIU-antrenor

Reapariția

unui navigator solitar^

Navigatorul solitar englez 
Robin Knox Johustin, despre 
care nu se mal știa nimic de 
la 21 noiembrie 1968, a fost 
observat duminică în largul 
coastelor Insulelor Azore, de 
către echipajul unui petrolier 
britanic. Tatăl temerarului 
marinar a declarat că speră ca 
fiul său să arunce ancora ta- 
tr-un port din sudul Angliei, 
ta următoarele două săptă
mâni.

Ușoară
Ene bate pasul pe loc

Dinamoviștii Antoniu Va
sile și Gh. Ene n-au mai re
editat spectacolul de anul tre
cut, din finalele campionatu
lui. De data aceasta lupta lor 
a fost confuză datorită îndeo
sebi lui Ene, care a și fost 
avertizat de două ori (în rep. 
II și III) de arbitrul Șchiopa. 
Antoniu Vasile a încercat să 
dea luptei cursivitate, a do-

Concursul inter național de sărituri

Melania Decuseară și Ion Ganea

Mihai Dumitrescu (Dinamo) 
l-a invitat insistent la atac 
pe Adolf Zaibel (C.F.A. Brăi
la), iar acesta din urmă nu 
s-a lăsat prea mult așteptat. 
Blondul dinamovist a lansat 
din defensivă directe de stin
gă precise, la care brăileanul 
a răspuns, însă, neconcludent. 
Lipsa de experiență ca și re- 
numele adversarului din față 
i-au tăiat elanul pugilistului 
din Brăila, ale cărui atacuri 
au fost lipsite de claritate. 
Dumitrescu a cîștigat la punc
te, dar victoria sa nu ne spu
ne prea mult. Dansul său în 
jurul adversarului, nedublat 
de lovituri de ripostă, prompte 
și eficace, nu îi va ușura sar
cina în partida cu Ion Dinu.

M. Dumitrescu 
Zaibel.

învingători
de-a doua 
internațio- 
apă, desfă

șurata bazinul Floreasca din 
Capitală, ne-au adus bucuria 
unor frumoase victorii româ
nești. După ce sîmbătă, fiind 
puțin bolnav, ocupase abia 
locul al patrulea la trambulina 
de 1 m, duminică Ion Ganea 
și-a revenit, impunîndu-se ca
tegoric la trambulina de 3 m. 
El și-a mărit avantajul după 
fiecare săritură, cîștigînd ușor 
în final și repurtînd victoria 
și la combinată (total puncte 
la trambulinele de 1 și 3 m). 

în disputa feminină la tram
bulina de 3 m, reprezentanta 
R.D. Germane, Petra Truger, 
a condus opt sărituri. Apoi, 
Melania Decuseară reușește 
să preia conduoerea cu o du 
ferență minimă. în sfîrșit, cea 
de a zecea săritură (un salt și 
jumătate răsturnat cu un șu
rub și jumătate), 
foarte bine, aduce

întrecerile celei 
zile a concursului 
nai de sărituri în

executată 
sportivei 

românce un punctaj de 43 p și 
un total de 347,10 p, care o 
clasează pe primul loc în ca
drul combinatei.

O mențiune pentru compor
tarea frumoasă a tinerilor 
Constantin Nedelcu (locul 2 la 
combinată), Mariana Voinea

și Nicolae Spariosu (locul 3).
Rezultate la trambulina de 

3 m : FEMININ — 1. Melania 
Decuseară (România) 347,10 p. 
2. Petra Truger '(R.D.G.) 330,00 
p. 3. Regina Krajnow (Polo
nia) 279,75 p, 4. Ildiko Csiky 
(România) 269,60 p, 5. Maria
na Voinea (România) 265,65 p, 
6. Irinel Popescu (România) 
253,70 p ; MASCULIN — 1.
Ion Ganea (România) 424,85 p,
2. Michael Hamann (R.D.G.) 
392,45 p, 3. Constantin Nedel- 
cu (România) 376,00 p, 4. Jerzy 
Suchecki (Polonia) 367,35 p, 5. 
Andrzej Wierniuk (Polonia) 
337,15 p, 6. Nicolae Spariosu 
(România) 334,45 p.

Primii trei clasați la combi
nată : FEMININ — 1. Melania 
Decuseară 661,20 p, 2. Regina 
Krajnow 566,25 p, 3. Mariana 
Voinea 520,70 ; MASCULIN — 
1. Ion Ganea 764,30 p, 2. Con
stantin Nedelcu 729,55 p,
3. Nicolae Spariosu 678,35 p.

prof. Emilia NEGULESCU

4 victorii românești

TEXTILA BUHUȘI 
A ClSTIGAT

9

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA HANDBAL

Ieri a luat sfîrșit în locali
tate turneul internațional de 
handbal feminin dotat cu „Cu
pa primăverii".

O surpriză plăcută au oferit 
numeroșilor lor suporteri 
handbalistele de la Buhuși 
care, în urma unor partide 
foarte disputate, au reușit să 
cîștige trofeul pus în joc.

Rezultatele ultimei zile î 
Goldberger Budapesta — Insti
tutul pedagogic Bacău 19—13 
(10—8), Spartak Subotica — 
Rapid București 13—12 (8—5), 
Textila Buhuși — Confecția 
București 13—12 (8—6). în ur
ma acestor rezultate, configu
rația clasamentului este urmă
toarea : 1. Textila Buhuși ; 2. 
Confecția București ; 3. Spar
tak Subotica : 4. Rapid Bucu
rești ; 5. Goldberger Budapes
ta ; 6. Institutul pedagogic Ba
cău.

1. VIERU — coresp.

(Urmare din pag. 1)
flat în frunte pînă la 95 m, 
pentru ca apoi să fie depășit 
la potou de Angelo Tozzi. în 
proba feminină de 200 m, Ag
neta Sterner a încheiat o cursă 
solitară cu nou record națio
nal (2:36,8).

în sfîrșit, Marian Slavic — 
care-și caută de trei zile pro
ba — și-a văzut încununate 
eforturile pe distanța de 200 
m mixt. Românul a luat un 
avans apreciabil față de italie
nii Chino și Chimisso la del
fin și le-a rezistat cu succes 
pe lungimile de spate și bras, 
unde oaspeții erau mai buni, 
în final, craulul lui Slavic s-a 
dovedit determinant în obți
nerea primului loc. Alte două 
victorii românești : cea a Da
nielei Coroiu la 800 m, cu nou 
record de junioare (10:46,5) și 
a Gicăi Manafu la 200 m bras 
(2:58,7), care, condusă 150 m 
de Cristina Stănescu, a avut 
resurse superioare la sprintul 
final.

Iată acum rezultatele pro
belor desfășurate duminică; 
400 m liber (b) — W. Sperling 
(R.D.G.) 4:27,1, E. Aimer 4:29,2
— nou record de seniori și 
juniori, V. Moraru 
Naghi 4:35,9; 200 m
— Agneta Sterner 
nou record, Mara
2:52,1, Siegiid Slecian 2:55,5; 
100 m delfin (b) — A. Tozzi 
(Italia) 62,7, A. Covaci 62,8, A.

4:30,5, D. 
delfin (f) 
2:36,8 —
Hahanu

'lipăi u) I 1*. „Infuistr Biezuimiu nr. 23—25, București

Explozia constănfeanului 
Dinu

■fotbal je jlrtiftftai te gltfc
2—2 (Bertini și Facchetti, res
pectiv Pulici și Moschino), 
Juventus — Napoli 2—0 
(Haller și Bonei), Lanerossi — 
Varese 1—0 (Cinesinho), Samp- 
doria — Pisa 1—2 (Salvi, res
pectiv Piaceri și Morini — 
autogol).

In clasament: Fiorentina 35 
p, Cagliari 34, Milan 33, Ju
ventus 29, Inter 27 etc.

C. T.

LOTUL ITALIAN 
DE TINERET

Federația italiană de fotbal 
a stabilit lotul echipei de ti
neret care va întîlni la 16 
aprilie, la Udine, echipa Ro
mâniei (tineret). Lotul cuprin
de pe următorii jucători i 
Novellini, Zanibonia (Atalan- 
ta), Scala (Bologna), Guccu- 
reddu (Brescia), Stanzial (Fio
rentina), Spadetto (Interna
zionale), Marchetti (Lecco), 
Vecchi (Milano), Achilli (Mon
za), Abaonanza (Napoli), Spi- 
nosi (Roma), Sabadini (Samp- 
doria), Bertonelli (Torino), 
Polici (Torino), Rampanti 
(Torino), Rimbano (Varese) 
Antrenorul echipei este Vicini.

Antecedentele îl anunțau 
pe clujeanul P. Prunea 
(C.S.M.) ca un boxer hotărît 
să-și apere șansele cu străș
nicie. Ieri însă elevul lui 
Florea Stanomir s-a complă
cut în situația de partener. 
E drept, Dinu (Farul) știe 
să-și croiască drum spre victo
rie. îi dă dreptul experiența. 
Constănțeanul și-a dat seama 
că Prunea este o pradă ușoa
ră (acesta a și fost avertizat 
de arbitrul Dimulescu) și, în 
consecință, n-a mai acționat 
atît de convingător cum îl 
știm. El a boxat economic, 
dar cele cîteva serii scurte, 
explozive, ne-au arătat că în- 
tr-un meci cu un adversar 
mai valoros, Dinu știe să se 
descurce.

I. Dinu b.p. P. Prunea.

Cronici redactate de Romeo 
CALARĂȘANU, Paul IOVAM 
și Gheorghe ILIUȚA

în cea de a 3-a ii
Furgiuele (Italia) 63,1, R. Frei- 
gang (R.D.G.) 63,1 ; 200 m bras 
(f) — Gica Manafu 2:58,7, 
Cristina Stănescu 3:01,0, Ca
melia Vîjeu 3:01,9; 200 m mixt 
(b) — M. Slavic 2:22,3, R. Chi- 
misso (Italia) 2:26,0, F. Chino 
(Italia) 2:27,0, Z. “ 
2:28,7; 800 m liber 
niela Coroiu 10:46,5 
cord de junioare,
Zeliewska (Polonia) 10:50,2, 
Lucia Radu 10:59,0; 4X100 m 
mixt (b) — Steaua 4:21,1.

Oprițescu 
(f) _ Da- 
— nou re- 

Elisabeta

Cursa de

Vislasii de la
la a 63-a

O frumoasă paradă a portarului Taylor de la Blackpool, în 
meciul încheiat la egalitate (1—1) cu Crystal. Palace, în liga 

engleză secundă
O NOUA VICTORIE 

A LUI LEEDS

Wally Herbert 
a ajuns la pol!

După 407 zile de 
pediția transarctică 
compusă din 4 membri, care 
a pornit de la Point Barrow 
(Alaska) pentru a. ajunge pe 
gheață pînă la insulele Spitz- 
bergen, a atins Polul Nord, 
sîmbătă 5 aprilie ora 8 (GTM), 
parcurgînd 3 200 km.

mers, ex- 
britanică,

FINALĂ FEMININĂ
LA REGGIO CALABRIA
ROMA 6. — Finala probei 

de simplu femei din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Reggio Calabria a 
fost cîștigată de jucătoarea 
cehoslovacă Neumanova, în
vingătoare cu 6—2, 6—3, 6—3 
în fața italiencei Nasuelli.

în celelalte două sferturi de 
finală ale probei de simplu 
masculin, italianul Pietrangeli 
l-a învins cu 6—3, 8—6 pe en
glezul Stilwell, iar iugoslavul 
Iovanovici a dispus cu 6—2, 
8—6 de italianul Tocci.

pe Tamisa

Cambridge 
victorie
— Cea de-a 115-aLONDRA, 6 (Agerpres).

ediție a tradiționalei curse de bărci dintre 
echipajele universităților Oxford și Cam
bridge, disputată pe Tamisa, a revenit stu
denților de la Cambridge. Zeci de mii de 
spectatori au urmărit pasionanta întrecere 
desfășurată între punctele Putney și Mort
lake. Echipajul Universității Cambridge a 
realizat timpul de 18:18, întrecînd cu 4 lun
gimi pe cel al Oxforduiui. Aceasta a fost 
cea de-a 63-a victorie realizată de Cam
bridge în meciul cu Oxford. Vîslașii de la 
Oxîord au terminat victorioși în 51 de în
tîlniri, o întrecere încheindu-se la... egalitate 
în anul 1877.

FRANȚA 
ADVERSARA 

IN FINALA DE

VA FI
ROMÂNIEI 

LA CANNES

doua semifi-în cea de a 
nală a turneului internațional 
(rezervat echipelor de juniori) 
de la Cannes, selecționata 
Franței a terminat la egalitate 
0—0 cu reprezentativa Israe
lului. Beneficiind de un ra
port favorabil de cornere 
(7—0), formația Franței s-a 
calificat în finala competiției 
în care va întîlni echipa 
României. într-un meci con- 
tînd pentru locurile 7—8, e- 
chipa Internazionale Milano 
a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Chelsea.

CAGLIARI A ÎNVINS 
PE MILAN

Campionatul italian a pro
gramat ieri una din partidele 
cheie î Cagliari—Milan. în în
tîlnirea desfășurată la Cag
liari, formația gazdă a obți
nut o victorie clară ! 3—1 (au 
înspris Greatti, Nene, Riva, 
respectiv Rivera). Liderul — 
Fiorentina — abia a reușit 
să egaleze la Verona, în ulti
mele minute (prin Rizzo). 
Iată și celelalte rezultate : Ve
rona — Fiorentina 2—2 (au 
înscris Bui, Maddfe, respectiv 
Chiarugi și Rizzo), Atalanta 
—, Palermo 2—2 (Milan și 
Novellini, respectiv Pellizza- 
ro — 2), Bologna — Roma 
0—0, Internazionale — Torino

Rugbyștii francezi 
au terminat victorioși, 

Ia Barcelona
Pentru locul III: Romania - Italia 6 0

BARCELONA, 6 (Agerpres). — Turneul 
internațional de rugby de la Barcelona, re
zervat echipelor de juniori, a luat sfîrșit cu 
victoria reprezentativei Franței. în finala 
competiției, disputată duminică, selecționata 
franceză a dispus cu ușurință de echipa 
Marocului : 31—0 (25—0).

In meciul pentru locul trei al clasamentu
lui final, echipa României a întrecut pe cea 
a Italiei cu 6—0 (0—0).

Cu o zi înainte se disputaseră alte 
două întîlniri : Cehoslovacia a învins cu 6—3 
echipa secundă a Spaniei, iar Spania I a 
dispus cu 6—3 de echipa Portugaliei.

deîn campionatul englez 
fotbal conduce Leeds cu 58 de 
puncte, urmată de Liverpool 
— 53 puncte și Arsenal 49 de 
puncte. Rezultate mai impor
tante în etapa de sîmbătă : 
Burnley—Chelsea 3—2 ; Leeds 
United — Manchester City 
1—0 ; Liverpool — Wolver
hampton Wanderers 1—0; Sun
derland — Arsenal 0—0 ; 
West Bromwich Albion — E- 
verton 1—1.

CAMPIONATUL U.R.S.S. 
ÎN DOUA GRUPE

A început cel de al 31-lea 
campionat unional de fotbal, 
la care participă 20 de echipe 
împărțite în două grupe. Pen
tru turneul final, care va de
cide formația campioană, se 
califică 14 echipe (primele 7 
din fiecare grupă). '

Iată rezultatele primei eta
pe : grupa I : Ararat Erevan 
— Dinamo Kiev 1—4 ; Neftci 
Baku — Cernomoreț Odessa 
2—0 ; Zaria Lugansk — Ural- 
maș Sverdlovsk 0—1 ; grupa 
a Il-a : Pahtakor Tașkent — 
Dinamo Minsk 0—1 ; Dinamo

Tbilisi — Lokomotiv Mosco“ 
va>3—1.

în campionat mai participă 
următoarele formații: Dina
mo Moscova, Ț.S.K.A. Mos
cova. S.K.A. Rostov pe Don, 
Aripile Sovietelor Kuibîșev 
(grupa I) și Spartak Moscova, 
Torpedo Moscova, Zenit Le
ningrad, Șahtior Donețk, Kai
rat Alma Ata și Torpedo Ku
taisi (grupa a II-a).
IN CAMPIONATUL R.D.G.
Au continuat întîlnirile din 

cadrul campionatului de fotbal 
al R.D. Germane. Gîteva re
zultate mai importante : Lo
komotiv Leipzig — Chem ie 
I^eipzig 0—0 ; Vorwdrts Berlin
— F.G. Magdeburg 0—0 ; Carl 
Zeiss Jena — Ghemie Halle 
3—2 i Hansa Rostock — Karl 
Marxt Stadt 1—2; Stahl Riesa
— Dynamo Berlin 4—0. Con
duce Vorwdrts Berlin 27 p, 
urmată de Hansa Rostock tot 
cu 27 p.

ȘTIRI, REZULTATE
® în orașul Bari s-au întîl- 

nit selecționatele de tineret 
ale Italiei și Elveției. Fotba
liștii italieni au obținut victo
ria cu 3—0.

® Geltic Glasgow a cîștigat 
„Gupa Scoției" la fotbal. în 
meciul final, Geltic a învins 
cu scorul de 6—2 (3—0) echi
pa Hibernians Edimburgh.

® La Enschede, în meci re
tur pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A., echipa de ju
niori a Olandei a învins cu 
scorul de 6—1 (3—0) echipa 
Elveției. Fotbaliștii olandezi 
au ocupat locul doi în grupă, 
după selecționata Franței.

® în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în R.F. a 
Germaniei, echipa de juniori 
a Cehoslovaciei a evoluat la 
Bottrop în compania unei se
lecționate locale. Tinerii fot
baliști cehoslovaci au obținut 
victoria : 2—1 (2—0).

Turul Annaba
ALGER 6 (Agerpres). — 

Cea de-a 6-a etapă a competi
ției cicliste internaționale Tu
rul Annaba, desfășurată între 
Annaba și Chetaibi (64 km), 
a fost cîștigată de austriacul 
Osena în Ih 48:12. în clasa
mentul general continuă să 
conducă suedezul Gosta Pe- 
tersson, urmat la 6 sec. de 
Mickein (R. D. Germană).

j^tefexradiotelefon^
La Los Angeles, Bob Seagren a 
cîștigat proba de prăjină cu per
formanța de 5,03 m. Săritura în 
înălțime a revenit lui Clarence 
Johnson — 2,13 m.

în Finlanda a început un turneu 
internațional de volei masculin la 
care participă echipe din 13 țări. 
Iată primele rezultate : Finlanda 
— Anglia 3—0; Belgia — Norvegia 
3—0; Finlanda — Norvegia 3—0; 
Belgia — Spania 3—0; Olanda — 
Turcia 3—0; Israel — Suedia 3—0; 
Italia — Danemarca 3—0; R.F. a 
Germaniei — Grecia 3—0.
EB
Continuîndu-și turneul în Franța, 
selecționata studențească feminină 
de baschet a Poloniei a jucat la 
Gaillac cu formația locală 
A.S.S.U. Baschetbalistele poloneze 
au terminat învingătoare cu 
58-38 (26—17).
8
Intr-un meci internațional de 
rugby, desfășurat la Koln, echipa 
Franței a învins cu scorul de 
20—6 (8—3) echipa R.F. a Germa
niei. In acest meci, naționala 
franceză a fost alcătuită din ti
neri jucători.
8
Competiția ciclistâ internațională 
de la Modena a fost cîștigată de 
italianul Dancelli, care a parcurs 
188,600 km în 5h 10:00. EL a dis
pus la sprintul final de Motta 
(Italia) și Vlieberghe (Belgia).

Concursul internațional automo
bilistic desfășurat pe circuitul de 
la Oulton Park (Anglia) a reve
nit englezului Peter Gethin, ps 
„McLaren** (160 km în 57:28; me
die orară — 171,610 km).
Bl
în returul meciului dintre echipa 
Academic Sofia și formația olan
deză Valvobol, din sferturile de 
finală ale C.C.E. la volei feminin, 
la Sofia, gazdele au cîștigat cu 
3—0 (15—11. 15—6, 15—10), califl-
cîndu-se pentru semifinalele com
petiției.
8
In turneul internațional de polo 
pe apă rezervat echipelor de ti
neret de la Schoeneberg, Olanda 
a terminat la egalitate (3—3) cu 
Italia, iar Iugoslavia a învins cu 
3—1 echipa Franței. R F. a Ger
maniei a Întrecut cu 4—3 echipa 
Spaniei.
8
Rezultate de la concursul interna
țional de natație de ia Praga î 
MASCULIN : 200 m liber — Bra- 
nik (Cehoslovacia) 2:07,5: 100 m 
fluture — Schiller (R.F.G.) 1:02.8. 
FEMININ : 100 m liber — Kocen- 
dova (Cehosl.) 1:04,2: 200 m flu
ture — Mulder (Olanda) 2:46,3.
8
în semifinalele probei de dublu 
bărbați din cadrul turneului de 
tenis de la San Juan (Porto Rico): 
Com. Curtis - Ashe, Pasarell 
6—3. 15—13 : Alexander, Dent —
Kodes, Holecek 6—2, 6—4.
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