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CAMPIONATUL S A RELUAT 
SUB SEMNUL RATĂRILOR I

Ieri s-au reluat întrecerile din cadrul campionatelor de 
handbal. In fotografie; Dobîrceanu (Universitatea) depășește 
la semicerc pe Harghel și Constantinescti (Progresul) și va 
înscrie.

Citiți in pag. a 3-a amănunte de la jocurile din div. A.
Foto ! V. BAGEAC
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GH. VULPE - NOUL DEȚINĂTOR AL TROFEULUI

Trimisul nostru special, GHEORGHE NICOLAESCU, transmite : jȚInteres deosebit pentru meciul de fotbal Grecia—România j
• Cele 40 000 de bilete au fost epuizate ® Formația probabilă a Greciei

ATENA, 13 (prin tele
fon). Deși sînt de puține 
ore pe pămîntul Atenei 
mi-am putut da 
uriașul interes 
trezește meciul 
opune 
naționale ale României și 
Greciei pentru un joc con- 
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial — 
ediția mexicană. La ora 
la care telefonez toate cele 
40 000 de bilete sînt epui
zate. în goană după locul 
mult dorit în tribunele 
stadionului Karaiskakis, 
iubitorul de fotbal din capi-

miercuri

seama de 
pe care-1 
care va 
echipele

Angelo Niculescu

DRUM BUN
I
i

tala Greciei nu mai știe 
ce să inventeze, for- 
țîndu-și la maximum fan
tezia. în acest sens, colegul 
Elie Sporidis, corespon
dentul ziarului „Sportul" 
la Atena, îmi povestea cu 
mult haz că a auzit pe 
un bun prieten al său că, 
în disperare de cauză, este 
în stare să-și procure o 
tricicletă de invalid pen
tru a se strecura mai ușor, 
miercuri la stadion.

Conflictul 
norul Dan 
și jucătorul 
cheiat, după

dintre antre- 
Gheorghiadis 
Domazos în- 
cutn se știe,

cu eliminarea din echipa 
națională a lui Domazos, 
strategul echipei, este viu 
comentat aci. Cercurile 
fotbalistice grecești apre
ciază că lipsa lui Domazos 
din „ll“-le preconizat 
Gheorghiadis s-ar putea 
fie fatal și echipei și 
antrenorului. De altfel, 
plin centrul orașului, 
zidul unei clădiri cineva 
a însemnat cu cretă ■ 
„Domnule Gheorghiadis, 
încăpățînarea poate să 
coste!“ Presa de specia
litate încearcă, în schimb, 
o împăcare între cei doi.

de 
să

în 
pe

VICTORIE ROMÂNEASCĂ IA ATENA“

Astfel, ziarul „Panathinai- 
ka Nea“ este de părere că 
„Nimis Domazos ar trebui 
să-și ceară iertare" (n.n. — 
pentru insultele aduse an
trenorului său).

Antrenorul Gheorghiadis 
a renunțat la ultimul meci 
de verificare pe care se- 
lecționabilii greci trebuiau 
să-1 dispute sîmbătă în 
compania formației de 
divizia A, Panionios. El s-a 
oprit asupra următoarei 
formații (probabile): Iko- 
nomopoulos 
Kremidas, 
(Zanderoglu), 
flaitas, 
feskos 
paioanou,
posibil ca 
renunțe la 
favoarea lui Dedes (aripă 
dreaptă), situație. în care 
echipa va juca în loc de 
1—4—3—3, 1—4—2—4.

Echipa României este 
așteptată să sosească luni 
la amiază și va fi găzduită 
la hotelul Marmara.
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• Echipa noastră pleacă astăzi dimineață pe calea aerului ® Dan Coe 
căpitanul naționalei © Dembrovschi 
manevrat cu inteligență

titular de ultimă oră ® Ionescu a
alături de Lucescu, înaintașul cel mai în vervă

Șl SUCCES!
I n cursul acestei dimineți,......... la

bordul unui avion special echipa 
națională de fotbal va călători 
spre Atena, orașul in care, 
miercuri 16 aprilie, pe stadionul 
Karaiskakis, urmează să întîlneas- 

că în.cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, reprezentativa țării gazdă.

Așa cum am mai avut prilejul să su
bliniem, confruntarea fotbalistică din
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- Kamaras, 
Balopoulos 

Gaitatzis — 
Yeutsos, Kara- 

Sideris, Pa- 
Botinos. Este 
antrenorul să 
Karafeskos în

I
I

SINAIA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Natura 
și-a revărsat asupra Bucegi- 
lor toată frumusețea ei, în- 
cîntînd publicțul prezent la 
concursul de schi „Gupa Fe
derației" și contribuind ne
mijlocit la Succesul acestei 
competiții prin care se în
cheie activitatea oficială a se
zonului.

Pe lîngă public, cald și en
tuziast, s-au bucurat de a- 
ceastă zi
. avut la . ,
splendidă, marcată, din Car
pul Mare
banei Gota 1500, cu multă is
cusință și acoperită cu obiș
nuitul firn de primăvară. în 
această ultimă zi a întrecerii •tlW*.

și schiorii care au 
dispioziție io pîrtie

pînă deasupra ca-

care s-a bucu-internaționale,
rat de o participare selectă 
(nu avem prea des ocazia să 
vedem evoluînd schiori din 
Austria, Franța și Italia), am 
așteptat cu multă nerăbdare 
să-i vedem pe reprezentanții 
noului val al schiului nostru 
atacînd cu toată dîrzenia po
zițiile fruntașe, mai ales că 
în cursele precedente rămă
seseră datori. Dar ei ne-au 
dezamăgit iar, nereușind să 
se claseze pe nici unul din 
locurile premiate. Mai mult 
chiar, nu l-au putut întrece 
nici pe Cornel Tăbăraș, a

D. STANCULESCU

(Sontinuare tn pag. a 2-a)

Ieri după amiază lotul na
țional a făcut ultimul antre
nament înaintea plecării în 
Grecia. Partener : echipa de 
tineret Progresul București. 
S-au jucat 3 X 30 minute. A 
înscris Năsturescu în prima 
repriză ; 
trache în repriza i 
Ghergheli (2), Tufan, 
și din nou Dinu în 
parte. Jocul și scorul 
luat mult în funcție 
tențialul sparing-partenerului. 
Pe măsură ce adversarul a o- 
bosit, tricolorii au evoluat mai 
lejer, mai coerent, mai co
lectiv, realizînd acțiuni r 
numeroase încheiate cu 
luri. Primele 30 de minute 
jucat formația : Răducanu 
Sătmăreanu, Boc, Dan, Delea- 
nu, Ghergheli, Dinu, Năstu
rescu, Ionescu, Dumitrache, 
Lucescu. Pentru notă discor
dantă, la pauză Năsturescu a 
fost înlocuit cu Dembrovschi 
care s-a manifestat lucid, do- 
vedindu-se mai oportun și 
mai apt de sincronizări cu 
ceilalți. Astfel, băcăuanul de
vine titular în ultima instanță, 
fără să participe la nici una 
din verificările anterioare. Cel 
mai în vervă jucător ni s-a 
părut Lucescu. Ionescu a ma
nevrat cu inteligență, cîștigînd 
sufragiile selecționerilor. Linia 
mediană, 
viitorului joc de la Atena s-a 
arătat mult timp lipsită de ca
pacitatea de coordonare nece
sară. Apărarea imediată n-a 
fost solicitată. Dumitrache 
este considerat de către medi
cul echipei recuperat. în pro
porție de 70—80®/o și apt de ti
tularizare. Au mai fost intro
duși în ultima repriză, Gor- 
nea, Anca, Hălmăgeanu șl 
Tufan.

La sfîrșitul antrenamentului 
o parte din membrii biroului 
federal s-au întrunit într-o 
scurtă ședință de lucru, la 
care au fost invitați și re
prezentanți ai presei. Antreno-

î’ul Angelo Nlculescu a con
cluzionat optimist pe margi
nea etapei de pregătire anun- 
țind formația definitivă șl pro- 
nosticind un rezultat favorabil 
echipei noastre în partida cu

Grecia. Delegația română 
compusă din 17 jucători și 
tehnicieni va fi condusă de 
tov. Ion Balaș, vicepreședinte 
al F. R. Fotbal.
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Cicliștii români

Dinu (2) și Dumi- 
secundă ;

, Lucescu 
ultima 

au evo- 
de po-

cheia probabilă a

LOTUL DE TINERET - PETROLUL 
(TINERET REZERVE) 6-0

O imagine surprinsă de fotoreporterul nostru, Aurel 
Neagu, de la ultima verificare a lotului înaintea me

ciului de la Atena I

au deziluzionat

JAN MAGIERA ÎNVINGĂTOR IN CUPA F.R.C

traseul ultimei etape...
Foto 5 B. VASILE

■

• "

I

Duminică dimineața, pe o 
vreme splendidă — a venit, 
în sfîrșit, primăvara 1 — ci
cliștii au participat la ultima 
etapă a ediției din acest an a 
„Cupei F.R.C." A fost „o eta
pă de salon", pe circuitul, de
venit clasic, din str. Cîmpinei, 
o etapă care — în mod cert — 
a folosit alergătorilor polo
nezi (aflați într-un stadiu 
înaintat de pregătire), dar 
n-a adus decît un minor be
neficiu cicliștilor noștri. Ru
tierii români din lotul pen
tru „Cursa Păcii" simt acum 
nevoia unor etape pe șosea, 
cu kilometri din ce în ce mai 
multi, care, în ceasul al 12-lea, 
să le completeze pregătirea 
deficitară

Poate n-ar mai fi nevoie, 
totuși, trebuie să repetăm 
(pentru a cîta oară în aceas
tă cursă ?) că alergătorii po
lonezi s-au detașat de restul 
participanților, că ei ne-au 
dat imaginea (dureroasă) a 
prăpastie! valorice ce ne se
pară în momentul de fată de 
stadiul lor de pregătire (că
ruia i se adaugă, firește, in
contestabilul plus de valoare). 
Jan Magiera, excelent și în 
acest început de sezon, dor
nic probabil să contribuie din 
nou la repurtarea unor suc
cese internaționale de am
ploare pentru ciclismul polo--

nez, a cîștigat cursa, impunîn- 
du-se chiar și printre valo
roșii săi colegi de echipă na
țională. Dar. tot atît de bine, 
cursa ar fi putut fi cîștigată 
de Szurkowski, Stec, Forma, 
Czechowski sau oricare altul 
dintre alergătorii polonezi, 
pentru că toți sînt într-o_ for
mă admirabilă. Pînă și cicliș
tii bulgari, modești sau, poate, 
chiar mai modești ca valoare 
deicît rutierii noștri, s-au do
vedit mai bătăioși, mai dor
nici să profite — măcar pen
tru pregătire — de o cursă in
ternaționala în care îi au ca 
adversari pe unii dintre cei 
mai redutabili alergători a-

Vasile 
slabă 
și fe- 
antre-

matori din lume — băieții 
lui Laszak.

Alergătorii lui Ion 
au deziluzionat. Cu o 
pregătire (de vină este 
deratia și colegiul de
nori, dar și Ion Vasile care 
n-a știut sau n-a vrut să so
licite posibilitatea de a se 
pregăti în condiții climaterice 
mai bune, chiar la noi în ta
ră), lipsiți parcă de vlagă, de 
dorința de a-și afirma posi
bilitățile, ei ne-au făcut să 
ne punem din nou întrebarea: 
are rost să fie trimiși în „Tu-

Hristache NAUM
(Continuare tn pag. a 2-a)

CINCI ȚINTAȘI 
ROMÂNI

VOR CONCURA
LA HAVANA

părăsi BucureștiulAzi, va 
cu destinația Havana, trăgătorii 
Gh. Vasilescu, Gh. Sicorschi, N. 
Bratu, D. Iuga, Șt. Popa îm
preună cu antrenorul Paul Go- 
reti. în capitala Cubei, țintașii 
români vor concura la o impor
tantă competiție internațională.

Lotul ele tineret sub 21 ani 
s-a antrenat în compania e- 
chipei de tineret-rezerve Pe
trolul Ploiești. A fost ultima 
partidă-școală, cu intenții de 
omogenizare, înaintea 
fruntării amicale cu 
similară a Italiei care 
disputa miercuri. la 
(Italia). S au jucat trei 
ze a 30 minute, 
puțin reușită,
cursive, presărate cu 
te combinații simple

ECHIPA ROMÂNIEI I

con- 
echipa 
se va 
Udine 
repri-

prima mai 
celelalte mai 

frecven- 
și efica-

(2), Ma-Au marcat: Manea 
rica (1), Decu (1). Neagu (2).

LOTUL DE TINERET (for
mația probabilă) : Moldovan 
— Gruber, N. Ionescu. V. 
Stoicescu Popovici, Crețu, 
Tătaru, Decu, Neagu, Marica, 
Manea. Lin lot mai fac parte 
Schwartz, Florescu, Sărac.

Antrenorul Dinca Schileru 
ne-a relatat cazul de indisci
plină comis de jucătorul Du
mitru (Rapid). Sîmbătă, adus 
la București pentru tratament 
stomatologic, el a dispărut 
fără să anunțe, fără să ceară 
permisiunea cuiva, și fără să 
se prezinte la cabinetul me
dical unde era așteptat. Du
mitru Și-a făcut apariția la 
Snagov abia ieri la vremea 
prînzului. Antrenorul l-a scos 
din lot Și va face propuneri 
biroului federal pentru sanc
ționare.

Romulus BALABAN

PENTRU MECIUL CU GRECIA
După ultimul antrenament de la Snagov, aseară, 

antrenorul Angelo Nlculescu a comunicat formația 
definitivă a României pentru meciul de miercuri de 
la Atena: RADUCANU-SATMAREANU, BOC, DAN, 
DELEANU, GHERGHELI, DINU, DEMBROVSCHI, IO- 
NESCU, DUMITRACHE, LUCESCU. Ca rezerve vor face 

deplasarea : Gornea, Hălmăgeanu, Mocanu, Anca, 
Năsturescu, Tufan.

Citiți în pag. a lll-a

AMPIE BEIATĂRI DE IA MECIURILE
ETAPEI A HI-a DIN DIVIZIA B

ECHIPA DE BOX
Ieri dimineață a avut loc o 

ședință organizată de Fede
rația română de box la care 
au participat antrenori și zia
riști de specialitate Tema : 
„ECHIPA ROMÂNIEI PEN
TRU CAMPIONATELE EU
ROPENE". în cadrul dezbate
rilor au fost ascultate opiniile 
a numeroși specialiști. Pen-

în campionatul diviziei A la lupte

0 etapă cu multe surprize
Simbătâ și duminică s-au 

disputat, în mai multe loca
lități, întrecerile etapei a doua 
a campionatului diviziei A de 
lupte greco-romane și libere, 
pe echipe. Iată relatări de la 
aceste confruntări.

Eleonora Mihalca și carmen (rișan
pleacă la liiinclien

în vederea campionatelor mondiale de tenis de masă, 
azi urmează să plece în R.F.G. jucătoarele Eleonora Mi- 
halca și Carmen Crișan, însoțite de antrenorul emerit 
Farkaș Paneth. Lotul român va îi completat cu Maria 
Alexandru și antrenorul federal Fila Constantinescu, a- 
îlatc de acum la Munchen. în schimb, s-a hotărît ca 
garnitura masculină să nu mai participe la mondiale.

În sala clubului Progresul 
din str. Dr. Staicovici a avut 
loc cuplajul triunghiularelor 
Dinamo — Progresul — Meta
lul București (greco-romane) 
și C.S.M. Cluj — Dinamo — 
Progresul București (libere).

Triunghiularul bucureștean 
de lupte greco-romane a fost 
dominat, așa cum era de aș
teptat, de campioana tuturor 
edițiilor de pînă acum. Dina
mo ('antrenori D. Cuc și. 
V. Dona). în primul meci, Di
namo a întîlnit pe Metalul, o 
formație destul de bine pusă 
la punct de antrenorul Ilie 
Gheorghe. Și, cu toate că în 
garnitura dinamovistă n-au 
apărut titularii C. Turturea, 
I. Alionescu, Gh. Gheorghe 
ș.a. (ei fiind înlocuiți cu lup
tători tineri), metalurgiștii au 
fost învinși la scor : 25—7.

I
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bliniem, confruntarea fotbalistică 
capitala Greciei ni se pare de o im
portanță hotârîtoare pentru soccerul ro
mânesc, angajat în pasionanta bătălie 
a calificăriii în turneul final ce se va 
desfășura anul viitor în Mexic. în con
junctura actuală, cînd toate cele patru 
echipe din grupa I (europeană) au, după 
cite două jocuri, același număr de punc
te, fiecare din ele cîștigînd partida sus
ținută pe teren propriu, orice victorie 
sau rezultat egal obținut în deplasare 
poate deveni decisiv pentru participarea 
la prestigioasa întrecere a celor mai 
bune 16 selecționate naționale din lume. 
Apare, deci, limpede concluzia că pen
tru a-și mări șansele de calificare la 
turneul final al campionatului mondial - 
performanță pe care iubitorii fotbalului 
din țara noastră o așteaptă de trei 
decenii — echipa României va trebui, 
cel puțin, să evi‘e infrînaerea pe stadio
nul din Atena.

Fără îndoială, misiunea jucătorilor ro
mâni nu este de loc ușoară. Dimpotri
vă, chiar, partida, de miercuri se anunță 
ca deosebit de dificilă, deoarece pentru 
gazde — care speră, de asemenea, si 
în mod îndreptățit, după cum o atestă 
victoria asupra echipei Portugaliei, să 
obțină un loc la turneul din Mexic— ea 
are o miză și mai mare, orice punct pier
dut acasă periclitîndu-le acestora consi
derabil posibilitățile de reușită. Este de 
presupus, însă, că oricîtă forță și ener
gie ar arunca în luptă fotbaliștii eleni, 
oricît de puternic ar fi pentru ei avan
tajul terenului și al publicului propriu, 
aceste elemente nu vor putea anihila 
în întregime — și poate nici chiar parțial 
— șansele echipei României, dacă ea se 
va prezenta la un nivel cît mai apro
piat de acela al evoluției de pe Wem
bley. De fapt, gradul superior de teh
nicitate și — anticipăm — mai buna 
organizare în joc constituie pentru na
ționala noastră atuuri însemnate în me
ciul de miercuri. Ca și l _
rabil pe care ea îl deține în urma con
fruntărilor directe (formația Greciei nu 
are în palmares nici o victorie asuora 
aceleia a României) si care îi conferă 
un ascendent moral greu de neglijat.

Firește, nu este m intenția noastră sâ 
afișăm un optimism exagerat, care noa- 
te fi în cele din urmă dăunător. Con
siderăm însă necesar a sublinia câ e- 
chipei României îi este accesibil în me
ciul de la Atena un rezultat care să-i 
deschidă și mai larg drumul spre Me
xic. Ea are acum o ocazie favorabilă 
de a se manifesta ca o viitoare finalistă 
a campionatului mondial, pe care este 
datoare să o fructifice.

Din acest punct de vedere, apreciem 
ca pozitiv faptul că, în pofida recen
telor insuccese din partidele de.verifi
care susținute la Istanbul și Timișoara, 
pregătirea lotului național a continuat 
să decurgă, după cum ne-am dat sea
ma la fata locului, într-o atmosferă de 
calm, seriozitate și. încredere. Din dis
cuțiile purtate cu ei, a rezultat clar că 
selecționabilii noștri (în rîndul cărora 
avem satisfacția de a-l îngloba și pe 
Ion Ionescu) sînt gata să facă totul 
pentru a reprezenta cu cinste fotbalul 
românesc în greaua confruntare ce-i 
așteaptă

Astăzi, la plecarea lor spre Atena, 
orașul din care sperăm sâ revină cu 
frunțile sus, urăm,, tricolorilor în 
mele tuturor 
țara noastră :

A ROMÂNIEI VA FI
tru
toți . .
mat acordul față de boxerii 
propuși de către colegiul cen
tral de antrenori : categoria 
semimuscă — A. Mihai, mus
că — C. Ciucă, semiușoară — 
C. Cuțov, semimijlocie — V. 
Silberman, mijlocie ușoară —

opt categorii de greutate, 
cei prezenți și-au expri-

I
I

I
I
I
I
I
i
I
I
!
I
I
I
I

isemnate în me- I 
bilanțul nefavo- I

____  ____ nu- 
iubitorilor fotbalului din 
DRUM BUN Șl SUCCES !

C. FIRANESCU

STABILITĂ AZI
Covaci, mijlocie —

I.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I.
Stumpf, semigrea 
nea. grea — I. Alexe. S-a sta
bilit ca in cursul zilei de 
biroul federal să se întruneas
că și să definitiveze lotul pen
tru C.E., lot pe care-1 vom a- 
nunța în ziarul nostru de 
mîine.

H. 
Mo-

luni

CUPLAJ INTERESANT 
ÎN CAPITALA

Gh. Popovici (Dinamo) l-a 
surclasat pe C. Penciu (Me
talul). lată-l pe dinamovist 
(in stingă) încercind să-și 
ducă adversarul pe spate

Foto i T. MACARSCHI

Mult mai categoric s-a în
cheiat partida Dinamo — Pro
gresul : 37—3. Vizibil nepre
gătiți, elevii antrenorului 
L. Bujor s-au comportat la
mentabil. Excepție a făcut 
doar V. Vlădescu (cat. 57 kg) 
care a fost însă descalificat 
(nejustificat) pentru pasivita
te, în meciul cu dinamovistul 
C. Ionescu. Greșeala de arbi-

traj, de care s-au făcut vi- 
novați St. Simionescu (Bucu
rești) și Gh. Conciu (Galați) 
nu-1 îndreptățea însă în nici 
un caz pe Vlădescu să pără
sească echipa în meciul ur
mător, cu Metalul. De altfel,

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 2-a)
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văzute de
box AGITAflE IN SUBSOLUL CLASAMENTELOR

au in- 
iși ad-

Campionatele naționale de box ale anului 1969 
trat, de acum, in domeniul trecutului. Noii campioni 
miră centurile, cei care n-o pot face acum speră că anul 
viitor le va aduce mai mult succes, antrenorii reflectează și 
își pregătesc planurile do bătaie pentru activitatea compsti- 
țională ce urmează.

Finalele recent încheiate au constituit și lin bun prilej 
de analiză pentru specialiști, în raport cu cei mai mare eve
niment in perspectivă • campionatele continentale. Sîmbătă 
seara, după ultimul sunet de gong, am solicitat citorva spe
cialiști să ne împărtășească impresiile culese pe parcursul 
celor șapte zile de întreceri. Iată ce am aflat:

ac-

ca-

CRISTEA PETROȘEN EANU 
(secretar general al F.R. Box): 
„Sînt foarte satisfăcut că 
tualele campionate au evi
dențiat în mod deosebit
racteristica principală a bo
xerilor români: pregătire fi
zică excelentă, o combativita
te deosebită. Consider că lip
surile în organizarea apărării 
pot fi remediate. Mă bucură 
că tineretul asaltează pozi
țiile boxerilor fruntași. Mun
ca de creștere și de pregătire 
a speranțelor, dusă anii tre- 
cuți de antrenori, a început 
să rodească- Ivan, Dumitres
cu, Cuțov, Dobrescu, Pomel- 
cu, Silberman, GllBrfi, Năștițc, 
Alexc sint numai cîțiva din
tre tinerii care s-au impus 
in mod deosebit. Vom perse
vera in activitatea cu juniorii, 
căutînd să asigurăm boxerilor 
o pregătire fizică și tehnică 
superioare".

ION POPA (antrenor eme
rit). „Campionatele recent în
cheiate au răsturnat citeva ie
rarhii stabilite in anii pre- 
cedenți. Spunțnd aceasta, mă 
gindesc la categoriile cocoș, 
pană, mijlocie și chiar semi- 
muscă. Nouă, antrenorilor care 
răspundem de echipa naționa
lă pentru europene, ne este 
foarte greu să 
reprezentanți cu șanse 
campionatul continental 
categoriile amintite".

LUCIAN POPESCU (antre
nor emerit): „Avalanșa sur
prizelor din finalele campio
natelor a făcut ca antrenorii 
lotului reprezentativ să intre 
in derută. Personal, nu știu 
ce echipă s-ar putea alcătui 
pentru apropiatele confrun
tări europene. tn general, 
campionii nu manifestă o for
mă sportivă corespunzătoare. 
Va trebui gîndit foarte bine 
asupra echipei ce va fi alcă
tuită definitiv".

TEODOR NICULESCU (an
trenor): „Cea mai disputată 
ediție de campionat — de la

meciurile Nicolae Linca — 
Șerbu Neacșu. Nivelul tehnic 
al întrecerilor a fost destul 
de bun. Cînd spun aceasta 
mă refer in special la ultima 
reuniune finală — cînd, fi
ind în joc titlul de campion, 
în locul luptei — bătaie pen
tru victorie, sportivii au de
monstrat în majoritatea cazu
rilor frumoase cunoștințe 
nice. Ea unele categorii 
ivit probleme deosebite 
ceea ce privește alegerea 
fularului pentru campionatele 
europene. Cîțiva tineri s-nu 
impus atenției selecționeri
lor: Dumitrescu. Pușcaș, Gyfir- 
fi. Și-au confirmat valoarea 
Silberman și Monea"

aurel gherghina (an
trenor — Reșița): „Mi-a /</<!> 
cut foarte mult, în aceste fi
nale de campionat, evoluția 

lan- 
Șur- 
mai 
care 

boxe’i

teli- 
s-au 

în 
li-

ne
selecționăm 

in 
la

boxerilor tineri care sau 
sat cu această ocazie, 
prizele nu trebuie să ne 
uluiască, deoarece cei 
le-au realizat sint 
foarte talentați. Finalei.' din 
acest an s-au desfășurat in 
tr-o conjunctură deosebită. 
Dorința fiecărui boxer de a 
îmbrăca tricoul național la 
campionatele europene a fă
cut ca tehnica, spectacolul, să 
nu fie de cca mai bună cali
tate. Au primat elanul, dîrze- 
nia. O impresie bună mi-au 
lăsat tinerii Pușcaș. Dumitres
cu, Anderco și 
fericit că unul

Pometcu. Sint 
dintre cele 11

titluri, de campioni naționali . 
a fost cîștigat de un sportiv 
care provine din Reșița: 
Gheorghe Pușcaș. Mă bucur 
pentru performanța boxeru
lui, dar mai cu seamă pen
tru maestrul Petre Pop, sufle
tul mișcării pugilistice din 
orașul nostru".

ION CHIRI AC (antrenor) t 
„De mulți ani așteptam ca 
finala campionatului să fie 
„festivalul pugilistic" al țării 
noastre, să fie oglinda posibi
lităților interne, actuale și în 
perspectivă. Anul acesta am 
trăit această senzație. Pentru 
iubitorii sportului nostru a- 
ceastăi săptămână a fost o 
adevărată sărbătoare, pentru 
sportivi un adevărat maraton 
— lucru foarte important, 
pentru că la scară redusă se 
aseamănă cu turneul euro
pean, iar pentru specialiști 
prilej de judecată, de apre
ciere și, în unele situații, de in
certitudine. Faptul că finalele 
au stabilit titularii la unele 
categorii iar la altele nu au 
lăsat decît incertitudini, îl 
consider firesc. Ar fi foarte 
bine ca la fiecare categorie 
să avem măcar cite două va
luri atît de apropiate incit să 
nu știm pe cine să alegem. 
Dar, din păcate, acolo unde 
Situația este mai clară, „spa
tele" nu este asigurat".

SANDU ION (antrenor): .,4 
fost una din cele mai reușite 
ediții. Majoritatea boxerilor 
s au prezentat bine pregătiți, 
iar asaltul tinerilor a fost e- 
i ident. e( remareîndu-se în 
special la categoriile cocoș și 
pană. Toți sportivii au țintit, 
în afara centurii de campion 
și selecționarea pentru cam
pionatele europene. Am reți
nut constanța manifestată de 
pugiliștii cu vechi state de 
serviciu, ca de pildă Monea, 
Covaci, Ciucă, Dinu și A. Va-
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(arbitru): „M-a impresionat 
asaltul tineretului, mai cu 
seamă a celor care nu au fost 
pregătiți în condiții de lot, 
adică exceptați de a participa 
la zone. După cum ați obser
vat, o bună parte dintre cei 
care au ajuns in reuniunea fi
nală, cu 2—3 săptămîni înain
te nu figurau pe tabelul „vi- 
zaților". Și nivelul tehnic nu 
a avut nimic de suferit, ci 
dimpotrivă. Nu știu dacă ei au 
fost foarte bine pregătiți, sau 
ceilalți din lot mai puțin 
bine...

De curînd am fost invitat 
ca arbitru la campionatele na
ționale ale Poloniei. Iată citeva 
constatări demne, de remarcat, 
în raport cu soluțiile noastre 
în privința desfășurării cam
pionatului național și a pre
gătirii pentru confruntările 
internaționale : nu se face 
dinainte, nici un fel de lot, 
nici un fel de pregătire cen
tralizată, deoarece se conside
ră că un sportiv bun se poate 
pregăti foarte bine în mediul 
și cu regimul de viață obiș
nuit (familie, ambianță so
cială, antrenorul său, loc de 
producție etc). Cu puțin timp 
înaintea unei competiții inter
naționale sportivii sint che
mați la verificare împreună 
cu antrenorii care-i pregătesc 
de obicei. In privință selecției 
titlul de campion nu repre
zintă un criteriu. Iată un e- 
xemplu: din cei 11 boxeri po
lonezi stabiliți pentru a par
ticipa la campionatele euro
pene numai șase sînt cam
pioni".

CONSTANTIN DUMITRES
CU (antrenor): „Nu fac de
clarații, de data aceasta, dar 
analizați rezultatele obținute 
de boxerii lotului de tineret, 
lot la care muncesc și eu ca 
antrenor".

Orădencele au alergat 
mult, au construit cu 
fiecare acțiune ofen- 

au înregistrat un pro-

Cu trei etape înainte de în
cheierea campionatului, situa
ția nu dă semne de clarificare 
în subsolul clasamentelor di
viziei A. Dacă în partea lor 
superioară clarificarea va fi 
opera turneelor finale din mai, 
permanența In divizie rămîne 
spre rezolvare de către cam
pionat. Și meciurile de dumi
nică, în loc să purifice, au tul
burat și mai rău apele în zona 
retrogradării, care pare să for
meze punctul de atracție al 
finalului de sezon. La fete, 
victoria surprinzătoare a craio- 
vencelor la București au readus 
în bănie speranțele (e drept 
destul de palide) într-o even
tuală salvare. Dar și I.E.F.S. — 
o altă echipă amenințată — a 
obținut o victorie prețioasă în 
fața studentelor timișorence, în 
timp ce Universitatea Cluj, în
vingătoare la Constanța, și-a 
sporit oarecum șansele de men
ținere în A. Interesant de re
marcat că principalele preten
dente la... divizia B, sînt anul 
acesta echipele studențești. La 
băieți, in afara Politehnicii 
Cluj care — practic — nu mai 
poate conviețui anul viitor ală
turi de actualele colege, pen
tru evitarea locului 11 luptă — 
judecind după perspectivele 
viitoare — Farul, Celuloza 
Brăila și Progresul.

Iată citeva amănunte de 
meciurile disputate 
ieri :

CEAHLĂUL P. 
PENICILINA IAȘI . . 
10, 7). în fața puternicei forma
ții a oaspetelor, candidată 'a 
titlul de campioană, localnicele 
nu au putut face nimic mai 
mult decit să piardă onorabil. 
Ceea ce parțial le-a reușit. In - 
setul II, mai ales, ele au ținut 
în șah valoroasa echipă ie
șeană, dar numai pînă la sco
rul de 10—10. Aurelia Cău- 
nei, Lucia Dobrescu și Ana 
Zobora (Penicilina Iași) au 
excelat în această partidă. 
(G. Nemțeauu — corespondent).

C.P.B. - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (f) 2-3 (-8, -12, 1, 
14, —9). Craiovencele au făcut 
una din partidele cele mai 
bune în actualul campionat, iar 
adversarele lor una dintre cele 
mai slabe. Remarcate : Dobirtă, 
Zamfir (Univ.), Ionescu și Pi
sică (C.P.B.).

I.E.F.S. - UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA (f) 3-1 (10, -11, 
6, 8). Bucureștencele, profitînd 
de dezorganizarea în joc a ad
versarelor. au obținut o vic
torie deosebit de utilă în ten
tativele de ieșire din zona pe
riculoasă. S-au remarcat ! Ma-

în etapa

NEAMȚ
(f) 0-3

la 
de

(2.

rinescu, Popescu (I.E.F.S.), res
pectiv Coste. Bun arbitrajul 
cuplului R. Farmuș — N. 
nescu (Buc.)

RAPID - C.S.M. SIBIU 
3—0 (7, 11, 4) Campioanele 
întrecut un adversar destul 
bine pregătit, dar cu carențe 
la preluare (în ultimul set, Ra
pidul a obținut 7 puncte din 
serviciu !), datorită forței în 
atac (Baga, Szekely, Bălășoiu), 
blocajului prompt și organiză
rii jocului (Rebac).

DINAMO - MEDICINA (f) 
3-1 (7, 2, -14, 5). Deși bloca
jul studentelor a funcționat 
bine, condiția fizică precară 
le-a adus înfrîngerca. Remar
cate : Bogdan, Șorban și Con- 
stanlincscu (Dinamo), respec
tiv, Pandrea, Zaharescu și Su- 
dacevschi. (D. Diaconescu — 
coresp.).

FARUL - UNIVERSITATEA 
CLUJ (f) 1-3 (-14, 3, -11, -6). 
Clujeneele le-au depășit pe lo
calnice la toate capitolele. 
(L. Brukner - coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI - 
DINAMO BUCUREȘTI (m) 0-3 
(—7, —9, —10). în partida cu di
namoviștii, echipa locală a evo-

Io-

(f) 
au 
de

luat slab, nepunînd probleme 
bucureștenilor. Remarcați :
Smerecinschi și Cozonici de Ia 
Dlnamo, respectiv Zamolo de 
la Petrolul. (A. Cristea - 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI
- VIITORUL BACĂU (m) 3-1 
(5, 13, -13, 10). Luptînd pentru 
supraviețuirea în prima divi
zie, voleibaliștii de la Progre
sul, împreună cu oaspeții, au 
oferit publicului spectator un 
frumos spectacol. Cei mai buni: 
Păunoiu, Ștefănescu, Vasiliu 
de la Progresul, respectiv Ti- 
mofte și Rednic de la Viito
rul. (D. Diaconescu — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
- FARUL CONSTANȚA (m) 
3-0 (4, 12, 2). Victorie obținută 
de gazde în fața unui adver
sar care a opus o ușoară re
zistență doar în setul II. Re
marcați : Vraniță, Costea și 
Armion de la Politehnica. 
(N. Colcșeriu — coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI - 
TRACTORUL BRAȘOV (m) 
3-0 (4, 12, 8). Cele două for
mații au prestat un joc cu 
multe faze spectaculoase. S-au 
remarcat : Marcel Popa, Szocs, 
Udișiearu de la „Poli”, respec
tiv Ferariu și Pruneș. (G. Ar- 
senie — coresp.).

CELULOZA BRĂILA - 
STEAUA BUCUREȘTI (m) 0-3 
(-8, -0, -9). Brăilenii n-au re
zistat în fața unui adversar, 
evident, mai bun în toate com
partimentele. S-au remarcat : 
lorga, Poroșnieu, Cristiani de 
la Steaua, respectiv Bărbulescu 
și Brandemburg da la Celu
loza (D. Cristache — coresp.).

Ș.S.A. Șl C.S.Ș
Stadionul Dlnamo din Capita

lă a găzduit sîmbătă și dumini
că meciul de baraj pentru ca
lificarea în categoria B a cam
pionatului republican de atle
tism pe echipe. Au participat 
formațiile bucureștene Viitorul, 
Clubul sportiv școlar și Școala 
sportivă de atletism, precum și 
selecționata județului Caraș- 
Severin. S-au înregistrat urmă
toarele punctaje : 
C.S.Ș. 
174—83,
C.S.Ș. cu Caraș-Severin 103— 
101, cu Viitorul 110—60; Caraș- 
Severin cu Viitorul 107—65. In 
urma acestor rezultate, în cata-

Ș.S.A. cu
cu Caraș-Severin 103— 

cu Viitorul 174—55;

CLUJENCt ÎNVINSE
IA SCOR

CRIȘUL ORADEA - UNI
VERSITATEA CLUJ 78-39 
(38—18). Gazdele s-au compor
tat excelent, practicînd cel 
mai bun joc din actualul cam
pionat. Studentele, complet de
zorientate, au fost depășite din 
toate punctele de vedere și, 
astfel, au părăsit terenul în
vinse la o diferență de 39 de 
puncte. - - - ■
foarte 
migală 
sivă și _
centaj foarte bun în aruncările 
la coș. Gazdele au avut cele 
mai bune jucătoare în Ghiță 
și Vigh, iar de la oaspete am 
reținut doar pe Wagner. Au 
arbitrat foarte bine M. Aldea 
(Ploiești) și C. Sasu (Tg. Mu
reș). (E. ȘURANI — coresp.).

I.E.F.S. BUCUREȘTI-VOIN- 
ȚA BRAȘOV 52-40 (28-18). La 
o nouă evoluție în Capitală, 
Voința Brașov a prestat un 
joc de slabă factură tehnică. 
Studentele, mai calme și mai 
bine conduse de pe margine, au 
reușit să speculeze greșelile ad
versarelor 
tige. Din 
trenorului 
amprenta 
pei brașovene. Prin cîștigarea 
acestui ' 
un pas 
rea în 
bune :
Nia (I.E.F.S.), respectiv Simion 
și Vogel (Voința). Au arbitrat 
corect Gh. Chiraleu și E. Nicu
lescu (F. SIMION — coresp.).

RAPID-PROGRESUL 55-43 
(34—21). Meciul a fost de fac
tură tehnică modestă și a dat 
cîștig de cauză echipei mai ru
tinate. Progresul a ratat multe 
situații favorabile, iar in apă
rare a aglomerat prea mult zo
na. Am reținut evoluția bună 
a sportivelor Racoviță. Vasiles- 
eu și Suliman (Rapid), respec
tiv Tita (Progresul). (FL. SAN
DU — coresp.).

A.S.A. ------
NICA 
(25-45). Meciul a fost foarte 
spectaculos și a plăcut pu
blicului. Campioanele au a- 
plicat cu succes apărarea agre
sivă pe tot terenul, iar în atac 
au folosit cu multă eficacitate 
contraatacul. Tinerele baschet
baliste din Cluj au răspuns cu 
un joc avîntat, dar nu au pu
tut face față rutinei bucureș- 
tencelor. De remarcat evolu
ția jucătoarelor : Sanda Geor
gescu, Ecaterina Savu, Bogda
na Diaconescu și Gabriela 
Ciocan (toate de la Politeh
nica). (P. RADVANI —coresp.).

VIITORUL DOROHOI 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 2—Q ! Bucureștencele au 
condus aproape tot meciul cu 
o diferență minimă. în ultimele 
secunde, la scorul de 74—72 
pentru Constructorul, Murariu 
(Viitorul) are două aruncări 
libere pe care le ratează, dar 
Ciurciun recuperează și înscrie: 
74-74. Oaspetele repun min
gea în joc șl cronometrorul a 
fluierat sfirșitul meciului. 
Bucureștencele, din cauza va
carmului, au continuat acțiunea 
și au fost faultate. Antrenorul 
Dir.escu a cerut ca echipa lui 
să execute aruncările libere, 
dar cum meciul se terminase 
arbitrii nu au permis acest 
lucru. Ca urmare bucureșten
cele au refuzat să joace pre
lungirile și au pierdut partida. 
(T. UNGUREANU - coresp.).

și, în final, să cîș- 
nou nervozitatea an-
Gh, Roșu și-a pus 

asupra jocului echi-
joc I.E.F.S.-ul a făcut 
hotărîtor spre participa- 
turneul final. Cele mai 
Trandafir, Szabados și

CLUJ - POLITEH-
BUCUREȘT1 61-96

La patinoarul „23 August", locul de desfășurare a campio
natelor europene, au început lucrările de amenajare. Se 
muncește intens pentru ca această bază sportivă să asigure 
condiții optime celei mai importante competiții pugilistice a 
continentului.

rumâni
(Urmare din pag. 1) 

rul Belgiei" (competiție dură, 
în care în nici un caz nu-ți 
poți completa pregătirea) și 
chiar în „Cursa Păcii", pînă 
la al cârti start a mai rămas 
mai puțin de o lună de zile ?

Biroul federal și colegiul 
de antrenori au datoria să fi
nalizeze urgent situația Iotu
lui pregătit de Ion Vasile, 
să-și expună clar obiectivele, 
să dezbată posibilitățile pe 
care le au acești cicliști de a 
le duce la îndeplinire. Pen
tru că nimeni nu va accepta 
ca acestor alergători să nu 11 
se pună în față măcar obiec
tivul unei comportări onora
bile în competițiile amintite.

Bizare ni s-au părut și in
sistențele unor antrenori de 
a-i supune pe juniori (care au 
o pregătire și mai relativă) 
«unui examen timpuriu, con- 
stînd din etape de bloc, con
tratimp și circuit.

Iată clasamentele :
Seniori, etapa a IV-a, 40 

ture pe circuit (44 km) : 1. R. 
Szurkowski (Polonia) 1 h. 
13:09 ; 2. K. Stec (Polonia) Ih. 
13:11 ; 3. M. Forma (Polonia), 
4. Z. Hanusik (Polonia), 5. 
W. Ziegler (România), 6. P. 
Drăgan iDinamo). 7. M. Kegel

au deziluzionat
(Polonia) — același timp. în 
clasamentul pe puncte, pri
mele 6 locuri sînt ocupate de 
alergătorii polonezi: Szur- 
kowski (50 p), Stec (17), For
ma (17), Czechowski (17), Ha- 
nusik (13) și Szpak (11). Ju
niori, etapa a III-a, 
(22 km): 1. P.
(Steaua) 37:09 ; 2. I. 
(CSM Cluj); 3. N.
(Steaua) — același timp. In 
clasamentul pe puncte: 1. I. 
Ajochin (Șc. sp. 2) 28 p.

CLASAMENTE GENERA
LE : seniori — 1. Jan Ma- 
giera (Polonia) 6 h. 08:48 ; 2. 
R. Szurkowski (Polonia) 6 h. 
09:17; 3. K. Stec (Polonia) 8 
h. 10:13 ; 4. C. Polewiak (Po
lonia) 6 h. 10:57; 5. K. Ja
sinski (Polonia) 6 h. 11:00 ; 
6. Z. Czechowskj (Polonia) 6 
h. 12:09; 7. Z. Hanusik 
nia) 6 h. 12:13 ; 8. M. 
(Polonia) 6 h. 12:57 ; 
Szpak (Polonia) 6 h.
10. St. Suciu (Dezrobirea Bra
șov) 6 h. 13:36. Primul ciclist 
din lotul României este N. 
David, aflat pe locul 15 cu 
timpul de 6 h. 15:39 I juniori 
— 1. P. Dolofan (Steaua) 2 h. 
11:17; 2. I. Selejan (CSM
Cluj) 2 h. 11:49; 3. St. Ene 
(C.S. Brăila) 2 h. 11:51.

20 ture 
Dolofan. 
Selejan. 
Gavrilă

(Polo- 
Kegel 
9. T. 

13:03 ;

ROȘIE—ȘTIINȚA PE-
6—8 (3—3) I Indlspo-

ca și improvizațiile

GKIVIȚA 
TROȘENI 
nibilitățile, .... 
<1-? ultim moment, și-au pus am
prenta asupra jocului griviteni- 
lor, care au trebuit să părăseas
că, în cele din urmă, învinși te
renul propriu. Meritoriu plusul 
de insistentă al rugbyștilor din 
Valea Jiului în fazele de fina
lizare. Țlbuleac (2 lovituri de 
pedeapsă) pentru Grivita Roșie 
șl. respectiv, Dragoș, Sabău (cîte 
o încercare) șl Crăclunescu 
(transformare) pentru Știința 
sînt autorii punctelor. A arbi
trat inconstant P. Niculescu. 
(prof. N. Vizitiu — corespon
dent) .

STEAUA—RULMENTUL BIR- 
LAD 37—3 (17—3). In principiu,
un asemenea scor exclude co
mentariile. Totuși, trebuie men
ționată forma bună a stellști- 
lor, din rîndurlle cărora s-au 
detașat ieri Durbac prin efica 
citate. Ciobănei prin inteligență 
constructivă a locului, Băltărețu 
șl Al. Ionescu. Oaspeții, deși 
au prestat una din partidele lor 
bune, au primit o avalanșă de 
puncte. Tn rezumat, Steaua pare 
a ne prevesti o luptă titanică 
în meciul cu Dlnamo, iar bîr- 
lădenil au dovedit progrese re
marcabile în special în concep
ția de joc. Puncteje au fost rea
lizate de Durbac (4 lovituri de 
pedeapsă, o încercare și 2 trans
formări — total 19 puncte !). 
Al. ionescu (o încercare șl... un 
drop-goal I), Mateeseu și 
cîte o încercare). Giugluc 
goai), la care se adaugă 
cercare de penalizare 
Steaua, respectiv Țopa 
goal) pentru Rulmentul.
lent arbitrajul Iul Șt. Constan- 
tlnescu. (G. Russu—Șirianu)

Braga 
(drop- 
0 în- 

penlru 
(drop- 
Exce-

(Urmare din pag. 1)
cărei evoluție ne-a făcut să 
regretăm din nou retragerea 
lui din activitatea competi- 
țională, eveniment anunțat și 
de Kurt Gohn (acesta nu a 
luat parte la „Gupa Federa
ției*, deoarece a fost bol
nav). Dan Sristea și Gh. Vul
pe au ocupat pozițiile 6 și 7,

Referitor la cursa propriu- 
zisă, vom sublinia, în primul 
rind, surprinzătoarea victo
rie a francezului Gandoulf 
Thierry, aflat încă la vîrsta 
junioratului, asupra austria
cului Kurt Racher care obți-

Foto I T. MARINESCU

DINAMO—AGRONOMIA CLU.T 
17—3 (6—0). Lidera clasamentu-
lui a cîștigat cu ușurință, dar 
și partenera ei de joc a contri
buit la reușita spectacolului 
sportiv. Au înscris Niculescu 
(drop-goal) Nica (2 lovituri de 
pedeapsă și o transformare), Ro
man și Rășcanu (cite o încer
care) pentru Dinamo, respectiv 
Moldovan (încercare) pentru oas
peți. A arbitrat bine FI. Tudoracbe 
(A Păpădie •— coresp,).

î

universitatea timișoara- 
PROGRESUL BUCUREȘTI 11—8 
(0—3). Gazdele și-au asigurat vic
toria de-abia în penultimul mi
nut de joc. Bucureștenii condu
ceau cu 8—0, în min. 65 (Oprea 
drop-goal, Suditu încercare și 
Craioveanu transformare), dar 
s-au sufocat în ultimele 15 mi
nute. iar studenții au înscris prin 
Haralambie, Popeț (cîte o lovi
tură de pedeapsă), Suciu (încer
care) și Duță (transformare). A 
arbitrat bine Șt. Cristea (dr. P. 
Arcan — coresp. principal).

POLITEHNICA IAȘI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 17—3 
(11-3).

FARUL CONSTANȚA — GLO
RIA BUCUREȘTI 22—6 (3—3).

nuse primul loc în cele două 
curse anterioare. Racher ple
case din start cu numărul 9 
și realizase cel mai bun timp 
— 1:25,8 — dînd impresia că 
lan. Dar Thierry a speculat 
ceva mai bine porțile slalo
mului uriaș și cînd a trecut 
linia de sosire acele cronome- 
trelor 
1:25,3. 
portat 
Mașa, 
tea austriacului Anton Dor- 
fner. după o cursă în care atît 
pe Carpul Mare, cit și pe 
Carpul Mic, a trecut cu mult 
aplomb pi mire fanioane. în

îl înregistraseră cu 
Remarcabil s-a com- 

și cehoslovacul Jaroslav 
clasat al treilea, înain-

goria B a campionatului repu
blican pe echipe vor activa în 
noua ediție S.S.A. (seria I) și 
C.S.Ș. (seria a II-a).

Din probele individuale, re
ține atenția noul record repu
blican de junioare — 15,2 s — 
obținut de Elena Mîrza (Ș.S.A.) 
în cursa de 100 m garduri. Alte 
rezultate : BĂIEȚI — 100 m i 
M. Stoenescu (Ș.S.A.) 11,1; S. 
Păsulă (C-S) 11,1; 200 m: Si 
Păsulă 22,8 ; S00 m: FI. Arsene 
(Ș.S.A.) 2:03,6 ; 3000 m : I. Popa 
(Ș.S.A.) 9:11,4 : 400 mg: N. Cris
tea (V) 57,0 ; 4x100 m: Ș.S.A.
43.9 ; înălțime : C. Scafeș (Ș.S.A.) 
1,85 ; prăjină : St. Tăcu (C.S.Ș.) 
4,00, N. Lungu (S.S.A.) 3,90, CJ 
Lihu (C.S.Ș.) 3,90; lungime a 
M. Ling (V) 6,90 ; triplu: ~ 
Costenco (Ș.S.A.) 
te: VI. Hodoș 
disc: VI. Hodoș 
G. Ghelmegeanu 
FETE —
12,2 ; 200 in • n
(C.S.Ș.) 26,9; 800
Cîmpulungeanu 
mg: Niculina
15.9 ; 4x100 m : C.S.Ș. 51,1; înăl
țime : Elvira Crețu (Ș.S.A.) 1,50 j 
lungime: Florica Boca 5,70 j 
greutate: Carmen Ionescu (Ș.S.A). 
12,01 ; disc: Carmen Ionescu 
45,66. (NICOLAE D. NICOLAE— 
coresp.).

• Concurs în aer liber Ia 
Cluj. 100 m : V. Teudean 10,9 ; 
400 m: V. Bogdan 50,7 ț 
800 m : FI. Purghel 1:53,6, I. Că- 
praru 1:55,6; lungime și greutate: 
V. Jurcă 6,91 și 13,89 ; disc: C. 
Socol 49,60 ; FETE — 400 și 800 
m : Ana Jakab 58,5 și 2:17,2 ; 
înălțime: Draga Comșa 1,56; 
disc : Rozalia Herman 38,84 ; su
liță : Angela Zirbo 46,36. (A.
PALADE—URSU, coresp.).

S.’
14,14 ; greuta- 
(Ș.S.A.) 13,13; 
44,86 ; ciocan 9 
(Ș.S.A.)

100 m: Elena 
Florica 

) m 3
m:

49,54 ; 
Mîrza
Boca
Sofia

(V) 2:25,8; 100 
Manea (Ș.S.A.)

O etapă cu multe surprize
(Vrmare din pag. 1) 

întîlnirea Metalul — Progre
sul, încheiată cu victoria netă 
a metalurgiștilor (29—7), nu 
s-a ridicat la nivelul așteptă
rilor. Spre surprinderea ce
lor prezenți, Progresul nu a 
prezentat concurenți la 4 ca
tegorii de greutate ? I Deci, nu 
mai puțin de 16 puncte, din 
cele 29, au fost cedate fără 
luptă. Credem că este de da
toria clubului Progresul să 
analizeze comportarea echipei 
în această etapă și să ia mă
surile ce se impun. S-au re
marcat :A. Maghiran, I. Ță
ranii și Gh. Popovici (Dinamo), 
F. Răduț și E. Hupcă (Meta
lul), I. Tofan (Progresul).

Pe patrulaterul întrecerilor 
de lupte libere disputele au 
fost deosebit de dîrze. C.S.M. 
Cluj a reușit un rezultat ne
sperat în meciul cu Progresul 
(21—19), furnizînd o verita
bilă surpriză. Eșecul bucureș- 
tenilor s-a conturat la cate
goria 62 kg, unde D. Alexan
dru, cu toate că a condus cu 
5—1, a pierdut, în final, prin 
tuș. în continuare a fost rân
dul clujenilor să fie învinși 
de dinamoviștii bucureșteni: 
16,5—23,5.

în ultima partidă a reuniu
nii, Dinamo — Progresul se 
părea că vom asista la o altă 
surpriză. După trei meciuri 
Progresul conducea cu 10—2 I 
Da categoriile mari de greu
tate, însă, dinamoviștii au re
stabilit echilibrul, astfel că

sfîrșit, la acest capitol al 
evidențierilor nu-1 putem 
omite pe Constantin Văidea- 
nu care, repetînd reușita evo
luție de sîmbătă (clasat al 
șaptelea), s-a bătut de la 
egal cu mulți concurenți stră
ini. Și acum, clasamentul aces
tei curse de slalom uriaș :
1. G. Thierry (Franța) 1:25,3;
2. K. Racher (Austria) 1:25,8,
3.
1:26,4; 4. A. Dorfner (Austria) 
1:26,9; 5. O. Tăbăraș 
sportiv Sinaia) 1:27,1: 
Cristea (Dinamo 
1:27,8; 7. Gh. Vulpe 
sportiv Sinaia) 1'28,2;

J. Mașa (Cehoslovacia)

(Clubul
6. Dan 

Brașov) 
(Clubul

8. J.

terminat 
egalitate : 

remarcat: V.

cu un 
16—16. 
Boltaș,

partida s-a 
rezultat de 
S-au
T. Pancă și L. Rădoi (Dinamoj, 
I. Tobă, P. Ioniță și C. Dră- 
gulin (Progresul), I. Marton, 
M. Vereș și C. Mathe (C.S.M. 
Cluj). De subliniat, de aseme
nea, arbitrajele foarte corect 
prestate de L. Bandi (Bucu
rești) și M. Ștrulovici (Galați).

GALAȚI. Echipa clubului 
Steaua a avut de îndeplinit 
doar o formalitate în „tri
unghiularul" gălățean. Bucu
reștenii au dispus cu 36—4 de 
A.S.M.T. Lugoj și cu 32—4 de 
Dunărea din localitate. în mod 
surprinzător lugojenii au 
pierdut la un scor categoric 
și în fața luptătorilor de pe 
malul Dunării: 9,5—30.5. 
Campionul mondial Simion 
Popescu (Steaua) a fost la un 
pas de înfrîngere în meciul 
cu Gh. Nin (Dunărea) în
cheind, cu mari eforturi, la 
egalitate. (T. Siriopol-coresp.t

BRAȘOV. Puținii spectatori 
prezenți In sala Armatei au 
asistat la o reuniune cu mul
te surprize. Mai întîi Rapid 
București a întrecut puterni
ca formație craioveană Elec
troputere cu 20—16. 
chipa 
roșu a 
18—14, 
partidă 
șit pe Steagul roșu cu 19—13. 
Au plăcut îndeosebi partidele 
susținute de campionul mon
dial Gh. Berceanu (Electropu-

compania luptătorilor 
(Steagul roșu) și L 
(Rapid) pe care i-a 
la puncte. (T. Maniu-

tere) în 
V. Țiru 
Ionescu 
întrecut 
coresp.)

TIMIȘOARA. Meciuri fru
moase, îndeosebi la catego
riile mici de greutate, victo
rii scontate ale echipei locale 
C.F.R. (18—6 cu C.S.M. Re
șița și 22—10 cu Stuful Tul- 
cea) și un rezultat strîns, în
registrat la capătul unor con
fruntări viu disputate, C.S.M. 
Reșița — Stuful 19—17. (C.
Crețu-coresp.)

LIBERE

TÎRGOVIȘTE. întrecerile 
oferite de cele trei formații, 
Steagul roșu Brașov, Progre
sul Brăila și Metalul Tîrgo- 
viște au fost palpitante 
de un bun nivel tehnic, 
calnicii și-au dominat 
versarii cîștigînd ambele par
tide: 20,5—11,5 cu Progresul, 
Și 21—19 cu Steagul roșu.

Și 
Lo- 
ad-

Victoria asupra echipei bra
șovene constituie o surpriză de 
mari proporții. în ultima în- 
tilnire brașovenii și-au im
pus superioritatea în 
cu sportivii brăileni: 
(Mișu Avanu-coresp. 
pal).

SATU MARE. Un 
numeros a aplaudat succesul 
echipei locale Olimpia care a 
reușit să întreacă pe A.S.M.T. 
Lugoj cu 26—14 și pe Rapid 
București cu 23—17. în mod 
surprinzător rapidiștii și-au 
adjudecat victoria, și încă la 
scor, în fața lugojenilor cu 
23,5 la 12,5. (A. Verba-coresp.)

GALAȚI. Grupa programa
tă în localitate a fost domi
nată de Steaua care n-a avut 
probleme în meciurile cu 
Mureșul Tg. Mureș (35—5) și 
Dunărea (28—12). Gălățenii 
deși au avut trei juniori în 
formație, au reușit un succes 
notabil, întrecînd cunoscuta 
formație din Tg. Mureș cu 
26—14.

disputa
28—12.
princi-

public

Apoi e- 
brașoveană Steagul 

dispus de Rapid cu 
iar în cea de a treia 
Electroputere a depă-

Cermak (Cehoslovacia) 1:28,4; 
9—10. A. Gasse (Italia) și G. 
Văideanu (A.S.A. Brașov) 
1:29,8; 11. P. Anghelov (Bul
garia) 1:30,4; 12. G. Mussone 
(Italia) 1:30,8; 13. V.
(A.S.A. Brașov) 1:31,4; 
Focșeneanu (Clubul 
Sinaia) 1:31,8; 15. B.
(A.S.A. Brașov) 1:31,9.

„Cupa Federației", acordată 
concurentului român cu cel 
mai bun punctaj la slalomul 
special de vineri și la slalo
mul uriaș de duminică, a 
revenit lui Gheorghe Vulpe 
(35,60 p), urmat în clasament 
de Cornel Tăbăraș (42,58 p)

Brenci 
14. M. 
sportiv
Haidu

AUTOMOBILIțTI!

Atelierele mobile, autodepanatoarele și aulotransporloarele 
întreprinderii

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

asistență tehnică imediată în orice situație vă veți afla, 
oriunde.

vo 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 de asistență tehnică

„CICLOP"
Telefon: 11.91.71



SITUAȚIE DIFERITĂ IN CELE DOUĂ SERII ALE DIVIZIEI B
SERIA I ÎN REPRIZA A ll-A GAZDELE AU PUNCTAT HOTĂRITOR

Metalul București — Portul Constanța 4—1 (1—0)LIDERUL ȚINUT ÎN ȘAH PE TEREN PROPRIU!
Politehnica Galați — Ceahlăul Piatra Neamț 0—0

GALAȚI, 13 (prin telefon). 
Celor 8 000 de spectatori 

care au asistat astăzi la me
ciul dintre Politehnica Galați, 
liderul seriei I, și Ceahlăul 
Piatra Neamț, nu le venea 
să-și creadă ochilor, văzind 
că minutele zboară ca vîntul 

*și echipa lor favorită nu reu
șește să-și îngenunchieze ad
versarul. Apărîndu-se tot 
timpul, oaspeții, care au avut 
în portarul Argeșanu un ade
vărat înger salvator, au reu
șit să ajungă cu bine la sfîr- 
șitul celor 94 de minute (ar
bitrul a prelungit repriza a 
Ii-a, pentru a recupera timpul 

(irosit de fotbaliștii din Piatra 
Neamț cu trimiterea mingii în 
tribună), smulgînd gazdelor 
un punct pe care- acestea nici 
nu-1 discutau.

Echipa gălățeană a dominat 
tot timpul (raport de cornerei 
17—2), a avut numeroase o- 
cazii, dar înaintașii ei s-au 
precipitat, au acționat din ce 
în ce mai confuz, pe măsură 
ce meciul înainta în timp. 
Cele mai mari ocazii au fost 
pierdute de Adam, Zotinca și 
Mureșan, care, în min. 48, 51, 
60, 82, 83 și 87 au tras pe lîngă 
poartă, de la distanțe de cîți- 
va metri. Pierzîndu-și bu

DOMINARE STERILĂ
Electronica Obor — C.F.R. Pașcani O—O

Două echipe cu o firavă zes
tre de puncte, angajate direct 
în cursa pentru evitarea re
trogradării, s-au înfruntat în- 
tr-un veritabil derby al co
dașelor. Acesta este motivul 
ce a determinat crisparea de 
la începutul meciului și nu
meroase ratări, mai ales ale 
atacanților echipei gazdă. Do- 
minînd cu autoritate mijlo
cul terenului, apărătorii E- 
lectronicii au aprovizionat cu 
mingi utile cvartetul ofensiv, 
care însă a irosit — din pri
peală și nervozitate — ocazii 
clare de a deschide scorul. 
Feroviarii moldoveni și-au 
manifestat de la început in
tenția să obțină un meci nul. 
Cu extremele retrase, cu unul 
din atacanții centrali activînd 
pe linia fundașilor, ei au res
pins atacurile lipsite de coe
rență ale bucureștenilor. Buna 
formă a apărării ceferiste, 
cc jugată cu jocul încîlcit al 
atacului advers, explică sco
rul alb, în ciuda faptului că 
întregul meci s-a jucat în sens 
unic, spre poarta oaspeților. 
In min. 6, 12, 30, 39, 47, 50, 52, 
54 jucătorii Electronicii ra
tează ocazii clare de gol. 
Momentul psihologic al me
ciului se consumă în min. 57 
cînd Ion Ștefan execută de

ALTE REZULTATE
METROM BRAȘOV — GLO

RIA BÎRLAD 2—1 (0—1)

Brașov, 13 (prin telefon). în 
repriza a două, brașovenii au 
insistat mai mult. Oaspeții au 
venit cu intenția de a scoate 
un rezultat egal. Autorii go
lurilor : Marinescu (min. 54), 
Selimesi (min. 59), îespectiv 
Trăznea (min. 22). A condus 
satisfăcător V. Topan — Cluj.

V. Secăreanu, coresp.

FLACĂRA MORENI — POLI- 
TEIINICA BUCUREȘTI 

3—0 (0—0)

Moreni, 13 (prin telefon). 
Joc modest ca și arbitrajul 
lui N, Barna — Tîrnăveni. 
Gazdele au cîștigat cu con
cursul larg al lui Ojoc (Poli
tehnica), caie a ieșit de 2 ori 
din poartă, dînd astiet posi
bilitate iui Drăgan să înscrie 
-în min. 56 și 75. Cel de al 
treilea gol l-a marcat Dumi
tru (min. 77).

G. llinca, coresp.
DUNĂREA GlURGIU-OȚE- 

I.UL GALAȚI 1-1 (0-0)

Giurgiu. 13 (prin telefon). 
Peste 5000 de spectatori au a- 
sistai la un joc disputat. Sco
rul a fost deschis de Bruștiuc 
(Oțelul) în min. 75. Egalarea 
s-a produs în min. 81, prin 
Cojocaru. Foarte bun arbitra
jul lui M. Biolan — Tr. Seve
rin.

TR. BARBĂLATĂ, coresp 

CHIMIA SUCEAVA — PRO
GRESUL BRĂILA 0—1 (0—1)

Suceava. 13 (prin telefon). 
Dominare insistentă, dar ste
rilă a gazdelor. De notat fap
tul că echipa Chimia a be
neficiat de un penalti. în min. 
15. care a fost ratat de Goran. 
Brăilenii s-au apărat calm și 
au initial contraatacuri bine 
organizate. Dintr-o astfel de 
a' 'June. în min. 33, Stoian a 
marcat unicul gol. A arbitrat 
satisfăcător M. Bădulescu — 
Oi adea.

R. Munteanu, coresp. 

sola, antrenorul gălățenilor a 
operat, în repriza a II-a, două 
schimbări neinspirate (Lehă- 
duș și Mureșan în locul lui 
Bretan și Otescu), astfel că, 
în locul revirimentului aș
teptat, jocul echipei locale a 
devenit și mai încîlcit.

Din rîndurile echipei gălă- 
țene nu poate fi remarcat ni
meni. Toți jucătorii au evoluat 
sub valoarea lor, acționînd, în 
plus, și fără ambiție. Oaspeții 
s-au apărat cu disperare, ade
sea neorganizat, dar au meri
tul că au rezistat, în primul 
rind moral, continuei presiuni 
exercitate de gazde. Este ade
vărat, pe de altă parte, că 
portarul lor, Argeșanu, a 
„prins" o zi mare, el oprind 
în cîteva rînduri goluri ca și 
făcute.

în ciuda tensiunii, explicabi
le, în care s-a disputat a- 
ceastă partidă, conducătorul 
ei, arbitrul bucureștean N. 
Petriceanu, a condus cu mul
tă siguranță, fluierînd prompt 
și exact infracțiunile comise 
atît de oaspeți cît și de gazde.

T. SIR1OPOL și 
VICTOR ȘTEFĂNESCU, 
coresp.

fectuos o lovitură de ia 11 
m acordată în urma unui henț 
comis de Rozorea. Din această 
clipă jocul devine nervos, 
confuz și numeroasele „me- 
leuri* din careul oaspeților 
rămîn nefructificate. Inhibați 
de miza jocului, cei 22 de ac
tori ai acestui matineu fotba
listic au pus accent pe totala 
angajare fizică, neglijînd ele
mentul spectacular al parti
dei. Dobîndind un punct mare 
cît roata carului, C.F.R. Paș
cani și-a relansat speranțele 
de a rămîne în divizia B. S-au 
remarcat Cozma (cel mai bun 
de pe teren), Rozorea, Fătu și 
Mocanu (C.F.R. Pașcani), Șer- 
ban, Enciu și Lazăr (Electro
nica Obor). Excelent arbitra
jul brigăzii ploieștene condu
se de Emil Vlaiculescu, aju
tat la tușă de E. Păunescu și 
M. Moraru.

Regretăm că în divizia B nu 
există „Trofeul Petschowschi" 
pentru public. Spectatorii 
bucureșteni meritau indiscu
tabil nota maximă.

MIHAI SAVEN

Steagul roșu a pierdut 

un punct la Cîmpina
ge,

CÎMPINA, 13 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Steagul 
roșu Brașov, aflată în cursa 
pentru revenirea în diviza A 
și Poiana Cîmpina, s-au în- 
tîlnit în cel mai important 
meci al etapei. O victorie a- 
supra localnicilor le-ar fi 
mărit stegarilor șansele la 
primul loc. iar un eventual 
succes al gazdelor le-ar fi 
consolidat acestora poziția în 
zona liniștită a clasamentului.

Partida se recomanda de la 
sine și prin tradiția întâlniri
lor dintre aceste două echipe. 
Previziunile au fost confir
mate. Jocul a debutat cu ac
țiuni ofensive purtate în mare 
viteză de oaspeți. în min. 14, 
la o astfel de fază. Necula 
de pe extrema dreaptă, pa
sează lui Florescu, acesta se 
îndreaptă singur spre poartă, 
fiind „cosit" — în ultimă in
stanță — de Dobre în careul 
de 16 m. Arbitrul Victor Pă- 
dureanu consideră — nu înțe
legem de ce — numai o sim
plă obstrucție a apărătorului

SILVIU PLOIEȘTEANU I

La 13 aprilie 1969 a încetat su
bit din via(ă, în urma unei 
crize cardiace, antrenorul Silviu 
Ploieșteanu una dintre figurile 
cele mai proeminent^ ale fot
balului românesc.

Născut Ia 28 ianuarie 1913, la 
Craiova, Silviu Ploieșteanu s-a 
simțit atras timpuriu de mirajul 
balonului rotund. La 16 ani a 
debutat în formația Craiovan, a- 
poi la U.D.R., demons trind nu 
numai un talent cu totul ieșit din 
comun, dar și o putere de muncă 
rar întîlnită. Iși șlefuiește re
pede măiestria, jucînd la Uni
versitatea Cluj și apoi la Venus

Timp excelent, teren bun, 
cîteva mii de spectatori en
tuziaști — iată ambianța în 
care s-a disputat unul dintre 
meciurile-cheie ale seriei I. 
Cu toate că miza a fost mare, 
ambele echipe au acționat 
deschis și au creat multe faze 
frumoase, in care tonul l-au 
dat oaspeții. După cum au 
evoluat constănțenii în prima 
parte, nici cei mai înflăcărați 
suporteri ai metalurgiștilor nu 
puteau să prevadă deznodă- 

Panică la poarta Portului. Dumitru Emil (Metalul) a trimis balonul pe lîngă bară. (Fază din meciul Metalul București- 
Portul Constanfa).

mîntul jocului. Din primele 
minute oaspeții au avut iniți
ativa și în min- 5 Caraman a 
ratat prima mare ocazie. în 
plină dominare a Portului, în 
min. 9, un contraatac pe par
tea dreaptă și Roman (Meta
lul) a intrat în careu, unde a 
fost faultat de Hulă. Penaltiul 
a fost transformat de Geor
gescu și 1—0 pentru Metalul. 
Pînă la pauză, constănțenii au 
creat multe breșe în apărarea 
bucureștenilor, însă 1. Cojo
caru, Caraman și O. Cojocaru 
n-au reușit să fructifice nici 
o ocazie. N-a trecut decît un 
minut de la reluare și scorul 
a fost majorat. La primul 
atac al metalurgiștilor, o cen
trare în fața porții și Pante
limon, cu capul, a făcut tar
divă intervenția portarului 
Popa: 2—0 pentru Metalul. 
Dar, Portul nu a depus ar
mele și în min. 49, I. Cojoca
ru, care trecuse de apărarea 
Metalului, a fost oprit nere
gulamentar în careu. Același 
I. Cojocaru a executat penal
tiul și o nouă modificare a 
tabelei de marcaj: 2—1. După 
două minute. Georgescu, pe 
partea dreaptă, a centrat ca 
la carte, o nouă săritură a 
lui Pantelimon, din nou o lo
vitură cu capul și astfel s-a 
mărit — din nou — diferen
ța la 2 goluri în favoarea Me
talului. în continuare, jocul 
a fost echilibrat. în min. 73., 
apărarea constănțenilor a ce- 

local și acordă lovitură indi
rectă. Șutul lui Ivăncescu lo
vește „zidul" gazdelor, de 
unde mingea ricoșează în 
plasă : 1—0 pentru Steagul 
roșu.

în continuare echipele se 
angrenează înțr-un joc tare, 
dar nu dur.

Fotbaliștii din Poiana au 
abordat jocul. în repriza se
cundă, cu mai multă energie 
și decizie. Ei au fost mai ra
pizi, au dezvăluit mai multe 
subtilități tehnice și tactice 
și, drept consecință, au egalat 
printr-un gol înscris de Matei 
în min. 57.

Echipa din Poiana a orga
nizat, apoi mai multe faze de 
mare tensiune la poarta lui 
Papuc, suplinind apărarea ad
versă la grele încercări. Cu 
rezultatul de egalitate de du
minică. Steagul roșu a mai 
pierdut un punct în duelul 
pentru divizia A. Victor Pă- 
dureanu-București a condus 
satisfăcător.

Troian IOANIȚESCU

București unde cariera sa fot
balistică avea să atingă apogeul. 
Intre anii 1937 și 1941 face parte 
de 11 ori din echipa națională, 
cucerindu-și faima unui jucător 
de o înaltă tehnicitate și de un 
larg orizont tactic.

Părăsind activitatea competițio- 
nală, se consacră muncii de an
trenor. Timp de 20 de ani, ne
întrerupt, a pregătit formația 
brașoveană Steagul roșu, func- 
ționînd în acest răstimp în repe
tate rinduri. ca antrenor al echi
pei naționale.

Silviu Ploieșteanu a făcut par
te din familia aleasă a tehnicîe- 
nilor-intelectuali, din categoria 
oamenilor mereu însetați bă în
vețe. Practician eminent și teo
retician de marcă, el a căutat, 
și a reușit, să apropie un înalt 
conținut științific activității sale. 
Prin dispariția prematură a lui 
Silviu Ploieșteanu, aflat încă în 
plenitudinea puterii de muncă, 
fotbalul românesc pierde un slu
jitor devotat.

Amintirea sa va rămîne neș- 
tearsă in inimile tuturor celor 
care iubesc fotbalul,

„SPORTUL*

După cum ni se comunică de 
la Brașov, înmormintarea va a- 
vea loc marți 15 aprilie, la ora 
15, la cimitirul Biserica Română 
din localitate. 

dat, repetîndu-se situația în
scrierii celui de al treilea gol. 
Centrare înaltă de pe partea 
dreaptă, Pantelimon sare și, cu 
capul, trimite balonul în 
poartă. Pînă la fluierul final, 
înaintările ambelor formații 
au creat cîteva ocazii, însă 
Strîmbeanu, O. Cojocaru (Por
tul) și Pantelimon (Metalul) 
au ratat.

A arbitrat O. Comșa (Cra
iova).

P. VINTILA

SERIA A ll a

DIFERENȚĂ DE VALOARE
C.F.R. Cluj

CLUJ, 13 (prin telefon). 
După scorul strîns cu care 
a luat sfîrș’t partida, s-ar pă
rea că între cele două echipe 
a domnit un sensibil echilibru. 
Falsă impresie! în realitate, 
între C.F.R. și Medicina a e- 
xistat o diferență netă de va
loare. Feroviarii au etalat un 
joc tehnic, cu pase precise,

ViMOÎe din faze fixe
C.F.R. ARAD - GAZ METAN MEDIAȘ 2-0 (1-0)

ARAD, 
Deși au 
incomod, 
rezistență, 
practicat totuși un joc bun, 
viguros la capătul căruia a 
obținut o victorie meritată. 
Superioritatea localnicilor s-a 
manifestat în special în fața 
porții, unde ei s-au dovedit 
mai agresivi, mai periculoși. 
De-a lungul celor 90 de mi
nute, atacanții arădeni au 
construit multe acțiuni pericu
loase. Din păcate, însă, ma
joritatea lor au fost ratate. Ca 
urmare, cele două goluri au 
fost înscrise din faze fixe, In 
min. 18 la un șut a lui Gyen- 

apărătorul medieșan Pe-

13 (prin telefon), 
întâlnit un adversar 
care a opus o dîrză 

C.F.R. Arad a

UN MECI INTR-ADEVĂR NUL...
Metalul Tr. Severin

TR. SEVERIN 13 (prin tele
fon de la trimisul nostru). O 
zi superbă, senină, cu soare ar
zător, în care mulți severineni 
s-au dus să facă plajă pe ma
lul Dunării, va i amine în a- 
mintirea iubitorilor de fotbal 
din localitate ca o zi neagră...

Practicînd un fotbal de ni
vel județean, gazdele n-au 
reușit să străpungă apărarea 
supraaglomerată a oaspeților, 
care a jucat la disperare (ex
plicabilă prin situația critică 
pe care o are echipa din Cim- 
pia Turzii în clasament), tri- 
mițînd zeci de baloane in toate 
punctele cardinale...

Turneul
Karpatin Munkacevo
(R.S.S. Ucraineană)
SATU MARE. 13 (prin tele

fon). Echipa de fotbal Karpa- 
tin Munkacevo (R.S.S. Ucrai
neană) a susținut două meciuri 
amicale în localitate. în pri
ma partidă. Olimpia Satu 
Mare a întrecut pe Karpatin 
cu scorul de 5—0 (4—0). în 
cea de a doua întâlnire, oas
peții au cîștigat cu scorul de 
6—1 (2—0) în fata unei com
binate Rapid — Spartac Satu 
Mare.
A. VERBA, coresp. principal

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
15 ETAPA DIN 13 APRILIE

cu 
LA 

NR. 
19h'J

I. Bologna — Cagliari 
II. Milan — Juventus

III. Napoli — Fiorentina
IV. Palermo — Pisa 
'V. Roma — Lanerossl

'VI. Torino — Atalanta 
MI. Varese — Internazionaie 

Mil. Verona — Sampdoria 
IX. Dunărea — Otelul Gl.
X. Poiana — Steagul roșu— ------ Tim.

X
1
2
1
1
1
2
2
x
X
1

Metaiul
1

Cluj 1

Xl. C.F.R. Tim. — Poli.
XII. Chimia Hm. V. — 

Hunedoara
XIII. C.F.R, Cluj — Med. 

Fond de premii ; 437 251 lei.

1. Politehnica Galați
2. Steagul roșu
3. Metalul București
4. Portul Constanta
5. Ceahlăul P. Neamț
6. Chimia Suceava
7. Flacăra Moreni
8. Progresul Brăila
9. Poiana Cîmpina

10. Oțelul Galafi
11. Metrom Brașov
12. Politehnica București
13. Dunărea Giurgiu
14. C.F.R. Pașcani
15. Electronica Obor
16. Gloria Bîrlad

ETAPA VIITOARE (20 aprilie); Progresul Bră- 
ila-C.F.R. Pașcani, Steagul roșu Brașov-Metrom 
Brașov, (jloria Bîrlad-Chimia Sucea
va, Politehnica București-Dunârea Giurgiu, 
Portul Constanța-Electronica Obor, Poiana Cîm- 
pina-Metalul București, Politehnica Galați- 
Oțelul Galafi, Ceahlăul P. Neamț-Flacâra Mo
reni.

ETAPA VIITOARE (20 aprilie) ■. Electropufere 
Craiova-Chimia Rm. Vîlcea, Ind. sîrmei-C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Reșița-Metalul Tr. Severin, Gaz 
metan-C.F.R. Cluj, C.F.R. Timișoara — A.S. Cu
gir, Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad, Medi
cina Cluj-Olimpia Oradea, Metalul Hunedoara- 
Politehnica Timișoara.

Medicina Cluj 2
de faze

au
construind o serie 
spectaculoase. înaintașii 
dominat copios, cea mai mare 
parte a timpului și — îm
pinși de cei doi mijlocași, Al. 
Vasile și Bretan — au creat 
numeroase ocazii de a înscrie, 
din care însă nu au fructifi
cat decît două, prin Petru 
Emil (min. 37) și Strat (min. 
54).

trică este nevoit să salveze cu 
mina. Penaltiul este transfor
mat de Damian. în min. 53 
arădenii beneficiază de lovi
tură de colț. Execută Szabo I 
și Bermozer, aflat în careul 
advers, se înalță dintr-un pa
chet de jucători și reia im- 
parabil cu capul în plasă.

De remarcat că din min 
75 oaspeții au rămas în 10 
oameni, deoarece Dumbrean a 
fost eliminat din joc pentru 
atitudine ireverențioasă față 
de conducătorul întîlnirii. Ar
bitrul loan Rus (Tg. Mureș) 
a condus foarte bine

IACOB ȘTEFAN,
coresp. principal

Industria sirmei 0—0
me-

in extre-

Am reținut din filmul 
ciulul doar două secvențe no
tabile: una in min. 25 (o lovi
tură liberă executată de Sardi 
îi prilejuiește portarului se
verinean Buiuc o paradă 
splendidă, balonul fiind scos 
cu vîrfu) degetelor din „pă
ianjen") și o alta în minutul 
56 (in care Căprioru, ajuns 
în apropierea porții, aruncă 
mingea peste portarul oaspe
ților, Casoni, în poarta goală, 
dar Gaci salvează 
mis),

Atît despre un 
cate spectatorii au 
ei numai cu soarele și 
plaja...

Fotbal nu s-a jucat în 
ceastă partidă, rezultatul 
caracterizînd pe toate planu
rile acest joc.

Remarcăm, prin excepție 
pe Szoke și Casoni de la oas
peți și Constantin de la Meta
lul Tr. Severin. Excelent ar
bitrajul lui A. Miinich (Bucu
rești).

meci, 
rămas

în 
și 

cu

a- 
nu)

M. POPESCU

ALTE REZULTATE
A.S. CUGIR — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 1—2 (1—1)

Cugir, 13 (prin telefon). 
Gazdele au jucat sub orice 
critică. Au marcat: Savancea 
(min. 27) pentru A.S. Cugir, 
Chezan (min. 42) și Resciuc 
(min. 47), pentru Electroputere. 
în min. 81 Resciuc (Electro
putere) a fost eliminat pentru 
tragere de timp. Foarte bun 
arbitrajul lui T. Cruceanu — 
Arad.

M. Vîlceanu, coresp.

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
TALUL HUNEDOARA 1—0 
(0—0).

Rm. Vîlcea, 13 (prin telefon) 
Vîlcenii au dominat catego
ric, iar hunedorenii s-au apă
rat. Unicul gol a fost marcat 
de Ciobanu în min. 90. Exce
lent arbitrajul lui C. Manusa- 
ride — București.

D. Roșianu, coresp.

CLASAMENTE
SERIA I

21 12 4 5 29-16
21 11 6 4 27-17
21 11 4 6 43-19
21 10 5 6 44-18
21 IC 4 7 27-22
21 10 3 8 28-20
21 9 5 7 23-24
20 7 7 6 22-26
21 8 5 8 22-29
21 6 7 8 21-27
21 7 4 10 23-28
21 6 6 9 20-29
21 7 3 11 13-25
21 7 2 12 21 36

21 5 4 12 23-36
20 4 5 11 23-37

28
23
26
25
24
23
23
21
21
19
18
18
17
16
14
13

SERIA
1. C.F.R. Cluj
2. C.F.R. Arad
3. Olimpia Oradea
4. C.S.M. Sibiu
5. C.S.M. Reșița
6. Metalul Tr. Severin
7. Electropuiere Craiova
8. Metalul Hunedoara
9. C.F.R. Timișoara

10. Gaz metan
11. Politehnica Timișoara
12. A. S. Cugir
13. Chimia Rm. Vîlcea
14. Minerul Baia Mare
15. Medicina Cluj
16. Industria sîrmei

1 (l-O)
Șarjelor impetuoase ale fe

roviarilor, apărarea medici- 
niștilor, suprasolicitată, le-a 
făcut cu greu față, fiind ne
voită să respingă de zeci de 
ori la voia întâmplării pen
tru a salva poarta de goluri 
ce păreau gata făcute. Din 
partea medicini.știlor am asis
tat la un joc „dă-i înainte, 
unde s-o nimeri". în min. 90. 
cind nimeni nu se mai aș
tepta, o nouă minge respingă 
de apăia'iea Meifidlnei a VljtârL. 
Iu Tarcu: o cursă pp o jnmă 
tate de teien, un șut din ca
reu și... 2—1! A arbitrat bine 
Aurel Bentu (București).

V. MOREA, coresp. principal

Spre nemulțumirea 
suporterilor 

Olimpia Oradea — Minerul
Baia Mare 1—1 (0-1)

telefon), 
pe sta-

terenul oaspeților,

au reușit 
una din 

create în
de joc.

sâ fructifice 
numeroasele 

această pe- 
Oaspeții au 
min. 39 prin

ORADEA, 13 (prin 
— Partida disputată 
dionul Crișul s-a caracterizat 
prin două reprize distincte: 
în prima, gazdele au intrat pe 
teren prea sigure de victorie, 
au acționat fără convingere 
și. mai ales, lipsite de orizont. 
Băimărenii s-au apărat orga
nizat, au luptat din răsputeri, 
formind un zid de apărare 
din 6—7 jucători, iar princi
palul lor dispecer, Hornung, 
a temporizat jocu] și a ini
țiat cîteva contraatacuri prin 
care au periclitat poarta apă
rată de Baroslai. După pauză, 
orădenii au pornit cu toate 
motoarele în atac, s-au in
stalat în 
dar cu toată dominarea teri
torială 
numai 
ocazii 
rioadă 
deschis scorul în
Bohoni, care profitând de ezi
tarea portarului Baroslai, Ie
șit în întimpinare, i-a trimis 
balonul printre picioare in 
plasă. Egalarea a survenit in 
min. 67, Țanțoș înscriind cu 
capul in unna unei lovituri 
libere executată de Levai. în 
general evoluția formației 
orădene nu a mulțumit pe 
susținătorii ei care, pe alocuri, 
s-au manifestat 
motos față de 
de orădeni. A 
Badea ajutat la 
Calugherovici și 
Mihăilescu — toți din 
șov.

ILIE GHIȘA. coresp. princ.

în mod zgo- 
jocul prestat 
condus Petie 
tușe de O. 

Constantin
Bra-

C.S.M. SIBIU — C.S.M. 
REȘIȚA 2—1 (2—1)

Sibiu, 13 (prin telefon). Jo
cul a plăcut celor 6000 de 
spectatori. In prima repriză 
gazdele au dominat, iar după 
pauză inițiativa a aparținut 
oaspeților. Autorii golurilor : 
Chiran (min. 9), Kiss (min. 34), 
respectiv Nestorovici (min. 
27). A arbitrat bine Costică 
Constantin — București.

Gh. Topîrceanu, coresp.
C.F.R. TIMISOARA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(2-0).

Timișoara, 13 (prin telefon). 
Feroviarii au avut în perma
nență inițiativa. Studenții au 
jucat fără orizont, avînd doar 
două ocazii de a marca. Go
lurile au fost înscrise de Cio- 
roparu (min. 17 și 80), Sece- 
leanu (min. 32). A condus slab 
I. Drăghici — București.
âr. P. Arcan, coresp. principal

A lla
21 13 6 2 40-19 32
21 11 4 6 37-25 26
21 11 4 6 37-29 26
21 12 0 9 35-28 24
21 10 3 8 31-22 23
21 10 2 9 30-31 22

21 10 2 9 25-35 22
21 10 1 10 27-19 21
21 7 6 8 26-22 20

21 7 5 9 23-25 19
21 6 7 8 21-23 19
21 7 5 9 20-25 19
21 5 7 9 16-33 17
21 6 4 11 15 21 16
21 4 7 10 26-37 15
21 4 7 10 19-34 15

CAMPIONATUL 
S-A RELUAT 

SUB SEMNUL 
RATĂRILOR!
FEMININ, DIVIZIA A

Universitatea București — 
Progresul București 19—8 
(11—2). Studentele și-au asi
gurat un avantaj substanțial 
încă din prima repriză cînd 
majoritatea atacurilor lor 
s-au soldat cu goluri Acțio- 
nînd mereu în viteză, cu 
combinații variate, cu fermi
tate în apărare Universitatea 
a dominat cu autoritate în
treaga partidă. Cvintetul Do- 
bîrceanu. A rghir. Furcoi. Scor- 
țescu, Leonte și. în mod deo
sebit. portarul Doina Ciceu 
au manifestat multă poftă de 
joc. Handbalistele de la Pro
gresul, din rîndurile cărora 
au lipsit două jucătoare de 
bază : Otelea — principala 
realizatoare și Marinescu — 
conducătoarea de joc. nu au 
putut fa'e fată ritmului im
pus. (Gt>. Rangu).

Textila Buliuși — Rulmen
tul Brașov 10—11 (4—6). Po
ziția în clasament a celor 
două formații ambele aflate 
în zona retrogradării, a făcut 
ea meciul să fie extrem de 
disputat. Gazdele s-au com
portat slab, atît în apărare cît 
și în atac. fi. Vieru — cores
pondent).

Voința Odorheiul Secuiesc — 
Rapid București 4—10 (1—6). 
Feroviarele au fost net supe
rioare. asigurîndu-și victoria 
încă din primele minute. (A. 
Dialoga — corespondent).

Const!ui’tnrul Timisoara — 
Confecția București — 8—14 
(5-9).

MASCULIN, DIVIZIA A
Universitatea Bucuiești — 

Universitatea Cluj 14—19 
(7—9). Bucureștenii n-au pu
tut fructifica avantajul tere
nului, pierzînd 2 puncte ex
trem de prețioase în evitarea 
retrogradării. Exceptând mo
mentul de începere, cînd au 
deschis scorul. în rest gazde
le au fost conduse. Clujenii 
au știut să depășească aproa
pe cu regularitate fragila a- 
părare adversă. Merită de 
subliniat efortul făcut de 
Roth (Universitatea Cluj) care, 
deși accidentat a jucat totuși, 
asigurînd coordonarea atacu
rilor și acțiunilor defensive 
ale echipei sale. în afară de 
Roth, am mai remarcat forma 
bună a portarului Negovari (a 
apărat 4 lovituri de la 7 rn !).

Politehnica Timișoara — 
Timișul Lugoj 18—1! (8—5). 
Oaspeții au tăcut tot ce le-a 
stat în putiritâ pentru a li
mita diferența la care au fost 
învinși. Din acest motiv locul 
a fost în unele momente sta
tic sau obstructionist. Totuși, 
studenții au manifestat o b'mă 
pregătire tehnică și fizică 
pentru început de sezon, rea- 
hzînd faze frumoase, atunci 
cînd au fost în posesia min
gii. (Petre Arran — coresp. 
principal).

Dinamo Bacău — Politeh
nica Galati 20—10 (10—3).
Beneficiind de aportul umil 
portar in mare formă (Bogo- 
lea) și dovedindu-se mai in
sistent! în atac, dinamoviștii 
au obținut o victorie pe de
plin meritată. Scorul putea fi 
chiar mai mare, dacă gazdele 
nu ratau unele contraatacuri 
clare (Paraschiv a fost de 
trei ori singur cu portarul si 
nu a înscris I). (Ilie lani u — 
coresp. principal).

Dinamo Brasov — Dinamo 
București 16—24 (7—H). Sco
rul nu refiectă fidel raportul 
de forte de pe teren. Brașo
venii au dat o replică dîrză 
colegilor Irr din București, 
dar din păcate au ratat enorm 
de multe situații printre care 
și 5 lovituri de la 7 m ' Ex
celent a apărat portarii) hueu- 
reșțean C Penn. (C. Gruia — 
coresp. principal)

Rafiuăiin leleajen — Steaua 
13—29 (8—16)

Divkia A, mal4CUlj|l
1. SleauR 19 16 3 0 428—233 35
2. Din. Buc. 19 15 3 1 365—253 33
3. Pol. lini 19 9 3 7 318-277 21
4. Din. Bar 19 9 3 7 298—284 21
5. Univ. CI. 19 9 2 8 365—344 20
6. Din. Br. 19 8 2 9 333—372 18
7. Raf. Tel. 19 7 1 11 322—386 15
8. Univ. Buc. 19 6 2 11 302—336 14
9. Pol. Gl. 19 6 0 13 312—399 12

10. Tim. Ltd. 19 0 1 18 261—420 1
Divizia A. feminin

1. R. Buc. 19 16 0 3 258—174 32
2. Univ. lin?. IR 15 1 2 229—138 31
3. Con Buc 19 14 2 3 219-174 3()
4 Univ. Buc 19 12 3 4 201-168 27
5. Rul. Br. 19 7 2 10 211—232 16
6’. Con. Tm. 19 7 2 10 177—201 lb
7. Prog. Buc. 19 6 0 1.3 202-213 Î2
8. V Oflorhei 19 5 1 1 1 191—224 11
9. Lie. 4. Tim. lx 3 2 13 112—173 8

10. Text. Buh. 19 2 1 16 193-263 -)



Agenda campionatelor europene
de gimnastică

In acest an, campionatele 
europene de gimnastică vor fi 
organizate de federațiile de 
specialitate din Suedia (femi
nine) și Polonia (masculine).

Iată cîteva amănunte despre 
aceste întreceri.

LANDSKRONA, orășel din 
sud-vestul Suediei (situat în 
apropiere de Malmo) va găz
dui, în zilele de 17—18 mai, 
competiția feminină. 23 de 
țări și-au anunțat prezența la 
concurs, ceea ce reprezintă un 
record de participare. Cu ex
cepția Greciei și a Islandei, 
toate federațiile europene afi
liate la F.I.G. își vor trimite 
reprezentante la Landskrona. 
Lupta pentru cele cinci tit
luri puse în joc se va da în
tre gimnaste din Belgia, Bul
garia, Danemarca, Anglia, 
Finlanda, Franța, Ungaria. 
Olanda, Italia, Iugoslavia, Nor
vegia, Polonia, Portugalia, 
România, Elveția, Spania. 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R.F.G.. 
Austria, R.D.G., Luxemburg și 
Suedia.

Federația internațională a 
desemnat deja șefele de bri
găzi pe aparate : sol: Taisia 
Demidenko (U.R.S.S.); para
lele : Kăthe Wiesenberger 
(Austria) ; birnă: Iaroslava 
Matlachova (Cehoslovacia) și 
Valeria Nagy-Herpich (Unga
ria) ; sărituri: Andreina Gotta 
(Italia) și Ellen Berger 
(R.D.G.).

Organizatorii au stabilit pro
gramul concursului, după cum 
urmează : 17 mai — evoluția 
tuturor concurentelor (cu 
exercițiile liber alese) la cele 
patru aparate ; 18 mai — con
cursul primelor șase clasate 
pe aparate. Fiecare țară poate 
înscrie pe foaia de concurs 3 
gimnaste, dintre care numai 2 
au dreptul de a participa la 
întrecerea oficială.

Sala de sport a orașului 
Landskrona care va găzduiCișligălorul raliului sud-vest: Aurel Puiu

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). Etapa a doua a campio
natul național de raliuri a 
avut două particularități dis
tincte: — a fost singura etapă 
desfășurată noaptea (startul 
s-a dat la ora 23,31); — cucei 
706 km ai săi este etapa cu 
cel mai lung kilometraj. Cea 
mai dificilă porțiune din tra
seu — defileul cuprins între 
Petroșeni și Tg. Jiu — s-a des
fășurat în condiții de vizibi
litate redusă, din cauza unei 
groase perdele de ceață, însă 
nu pe acest tronson au avut 
Joc abandonuri, ci în ulti
ma probă specială — cea a 
circuitului de viteză din ju
rul stadionul 1 Mai din Ti
mișoara.

Lupta pentru primul loc în 
clasamentul general indivi
dual urma să se dea între 
orădeanul A. Gașpar și bucu- 
reștanul M. Dumitrescu, dar 
calculele hîrtiei au fost in
firmate de brașoveanul Au
rel Puiu.
GENERAL INDIVIDUAL Ah 
ETAPEI: 1. A. Puiu — Gh. 
Pescaru 609,6 p, 2. Gh. Bereni
— R. Colesnic 613,4 p, 3. A. 
Botez — A. Negrescu 614,5 p. 
CÎȘTIGATORII PE CLASEI 
pină la 850 cmc E. Ionescu 
Cristea — Gh. Florescu 625,9 
p; 850—1000 cmc Gh. Rotaru
— Gh. Rădulescu 646,8 p; 
1000—1150 cmc A. Puiu — 
Gh. Pescaru 609,6 p; 1150— 
1300 cmc P. Vezeanu — M. 
Dumitrescu 622,2 p; peste 
1300 cmc Gh. Bereni — R. 
Colesnic 613,4 p.

CLASAMENTUL

IN DIVIZIA A LA POPICE

Simbătă și duminică s-a dis
putat etapa a XlV-a a campio
natului 
șurarea

L1VIU ȘEREAN

DE CĂTRE

FEMININ

divizionar. Iată desfă- 
partidelor :

București — Petrolul
2307-2365 p d. Rapid,

Rapid 
Ploiești 
cu o singură jucătoare cu peste 
400 p d (Elena Cernat — 408) 
a cedat la o diferență de 58 
de figuri în fața echipei cam
pioane. Ploieștencele au pre
luat conducerea după schim
bul trei, prin Polixenia Ga- 
vrilă, care a totalizat cel mai 
bun punctaj al reuniunii - 
412 p d. Rezultatul a fost con
solidat apoi de către tînăra 
Anica Dobre cu 411 p d

Voința București — UT. Arad 
2472—2237 p d. Bucureștencele 
cu trei jucătoare în formă ex
celentă — Crlsta Szocs 461 p d, 
Valeria Dumitrescu 444 p d 
și Cornelia Moldoveanu 435 p d 
— și-au surclasat adversarele, 
care au evoluat slab. (T. R.)

Hidromecanica Brașov — Vo
ința Tg. Mureș 2527-2302 p d. 
partida s-a încheiat cu două 
noi recorduri : 2527 p d nou 
record al județului Brașov, iar 
rezultatul obținut de lise 
Schmidt (Hidromecanica) — 459 
p d — constituie cea mai va
loroasă cifră realizată pe are
na brașoveană. (C. GRUIA — 
coresp. principal).

Gaz metan Mediaș — Voința 
Cluj 2269-2189 p d. Cele mai 
bune jucătoare : Florescu — 
409 p d, Bandi - 392 p d, Bar
na — 392 p d de la gazde, res
pectiv, Nagy — 397. (Z. RIȘ- 
NOVEANU - coresp.).

C.S.M. Reșița — Laromet 
București 2489—2389 p d. Reși- 
țencele au învins la scor pe 
lidera clasamentului feminin. 
Cea mai bună jucătoare a reu
niunii a fost bucureșteanca 
Elena Trandafir cu 473 p d.
(I. PLAVIȚU coresp.).

MASCULIN

Petrolul Ploiești — Olimpia
Reșița 5298-5189 p d. Cele 
douâ fruntașe s-au întrecut în-

Felicia Dornea (la antrenament) perfecționează o nouă 
mișcare

campionatele europene are o 
capacitate de 4 000 locuri.

Alegerea gimnastelor noas
tre care să ne reprezinte la 
Landskrona nu este o sarci
nă dintre cele mai ușoare. 
După cele văzute la concursul 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
se pare că cele mai mari șan
se de a fi cuprinse în dele
gație le au Felicia Dornea, 
Rodica Apăteanu, Elisabeta 
Turcu. Nu și-a spus deocam
dată cuvîntul Elena Ceampe- 
lea, care n-a concurat pe mo
tive de boală. Dar, se pare,

PENTRU TITLURILE
MOSCOVA, 13 (Agerpres). 

— La Moscova a avut loc fes
tivitatea de deschidere pentru 
titlul mondial masculin de 
șah dintre marii maeștri so
vietici Tigran Petrosian (ac
tualul campion) și Boris Spas
ski. Cu același prilej s-a tras 
la sorți culoarea pentru pri
ma partidă ce se va juca la 
14 aprilie în sala teatrului de 
estradă din Moscova. Cu pie
sele albe va juca Boris Spas
ski. Meciul cuprinde în total 
24 de partide (cite trei în fie
care săptămînă) și va dura a- 
proximativ 2 luni. Arbitrii 
sînt marii maeștri Alberic 
O’Kelly (Belgia) și Miroslav 
Filip (Cehoslovacia).

★

Meciul pentru titlul mon
dial feminin de șah dintre ju-

Th. Ghițescu, clasat

LONDRA, 13 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Bognor Regis a luat 
sfîrșit cu victoria maestrului 
englez David Pritchard, care 
a totalizat 7 puncte. Șahistul 
român Theodor Ghițescu a 

ocupat locul 10 cu 5 puncte.

tr-o partidă Interesantă care a 
satisfăcut așteptările. _ Pînă 
după cinci perechi intîlnirea 
s-a desfășurat la egalitate, plo- 
ieștenii conducînd cu un sin
gur punct diferență. Deci, re
zultatele ultimelor schimburi 
urmau să hotărască soarta 
meciului. Pe posturile nr. 6 
ale celor două echipe au jucat 
maeștrii emeriți ai sportului 
C. Vînătoru (P) și I. Micoroiu 
(O). Ploieșteanul l-a învins pe 
veteranul echipei noastre na
ționale : Vînătoru — 968 p d — 
Micoroiu - 860 p d, rezultat 
care a decis echipa cîștigă- 
toare (I. TRAIAN).

Constructorul București — 
Voința Cluj 4865-4776 p d. Re
zultate destul de modeste da
torită și caracteristicilor piste
lor de pe arena Industria bum
bacului A unde s-a desfășurat 
partida. Cel mai mare punctaj 
l-a semnat Ilie Popescu de la 
Constructorul — 889 p d (550 
la „pline" și 339 la „izolate"). 
N. TOKACEK — coresp.

Flacăra Cîmpina — Voința 
Tg. Mureș 5479-5169 p d. Gaz
dele au cîștigat la mare dife
rență, datorită, în primul rînd, 
jucătorilor Gruia, Bartic. Su- 
catu și Purje (în ordinea intră
rii pe pistă) care au totalizat 
aproape 3 800 de puncte, adică 
908 p d, 944 p d. 934 p d și 981 
p d. (C. VIRJOGHIE — coresp.).

Gloria București — C.F.R. 
Timișoara 5090-4870 p d. Ul
tima clasată după etapa a 
XIII-a, Gloria, a repurtat o 
frumoasă victorie în fața ce
feriștilor timișoreni. Cel mai 
precis în aruncări a fost bucu- 
reșteanul Gh. Dumitrescu, no
tat cu 934 p d (5 bile goale). 
(A. PĂPĂDIE — coresp.).

Rapid București — Gaz me
tan Mediaș 5131—5159 p d. Re
zultat surpriză 1 Medieșenii, cu 
o formație mai omogenă au 
cîștigat la o diferență mică. De 
la Rapid a lipsit Al. Vrînceanu 
— bolnav. Performerul reuniu
nii a fost V. Măntoiu (R) care 
a realizat 953 de popice dobo- 
rîte avînd o singur aruncare 
în gol (T. LIVIU - coresp.). 

prima noastră gimnastă deține 
o formă remarcabilă.

CAMPIONATELE europene 
masculine vor avea loc la 
Varșovia, în zilele de 24 și 
25 mai. Prima zi este rezer
vată exercițiilor liber alese 
ale tuturor concurenților, iar 
cea de a doua întrecerii pri
milor clasați pe aparate. Com
petiția va fi găzduită de sala 
patinoarului artificial Torvvar 
(capacitate 5 000 de locuri), pe 
un podium special amenajat 
în vederea europenelor de 
gimnastică.

cătoarele sovietice 
prindașvili și Alia 
continuat la Tbilisi cu parti
da a treia. Gaprindașvili, cu 
piesele negre, a fructificat a- 
vantajul unui pion cîștigat la 
mutarea a 22-a, decizînd par
tida în favoarea sa la muta
rea a 41-a. Scorul este acum 
egal: l'/a—l’/s.

Nona Ga- 
Kușnir a

LA 9 LA BUCUREȘTI
La finele săptămînii tre

cute, pe adresa Federației ro
mâne de tenis a sosit o vastă 
corespondență în legătură cu 
viitoarele întîlniri pe care le 
va susține reprezentativa țării.

Astfel, în vederea meciului 
România — Republica Arabă 
Unită, din primul tur al „Cu
pei Davis" (zona europeană), 
viitorii noștri adversari au 
anunțat telegrafic că sînt de 
acord asupra datelor de 9—11 
mai, propuse de forul român. 
Intîlnirea urmează să aibe loc 
la București.

Totodată, federația bulgară 
de specialitate a răspuns fa

■
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Miercuri, echipa Portugaliei susține un dificil examen cu Elveția in preliminariile C.M. 
In foto: Vantorio (Mexic) și Jacinto (Portugalia).

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB.
AJAX AMSTERDAM SI SPAR
TAK TRNAVA AU DEBUTAT ÎN 

SEMIFINALELE C.C.E.

Aseară, la Amsterdam în 
fața a 60 000 de spectatori a 
avut loc primul meci din se
mifinalele C.C.E. dintre Ajax 
și Spartak Trnava. Intîlnirea 
s-a încheiat cu rezultatul de 
3—0 (1—0) pentru Ajax.

Citiți amănunte în ziarul 
nostru de mîine.
IN CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile disputate în eta
pa a 3-a a campionatului 
U.R.S.S. s-au scldat cu urmă
toarele rezultate : Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Minsk 2—1; 
Fahtakor Tașkent — Torpedo 
Moscova 2—1; Neftianik 
Baku — Dinamo Moscova 
2—1; Zaria Lugansk — Di
namo Kiev 0—1 ; Kairat Al
ma Ata — Spartak Moscova 
1—1.

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ
A ROMÂNIEI iNVINSĂ
IN LIGA EUROPEANĂ

21—19; 
Diana 

14;
Alexandru

SCHLESWIG, 13 (prin te
lex). — în cadrul Ligii euro
pene la tenis de masă s-a 
desfășurat în localitate în față 
a 800 de spectatori meciul 
dintre reprezentativele R.F. a 
Germaniei și României. întîl- 
nirea s-a încheiat cu scorul 
de 6—1 în favoarea gazdelor.

Iată rezultatele înregistrate: 
Scholer — Dumitriu 21—12, 
16—21, 21—15; Jansen — Do- 

< boși 21—16, 12—21, " *
Maria 
Scholer 10—21, 21—17, 21- 
Jansen, Schmittlinger — Du
mitriu, Doboși 21—17, 17—21, 
21—15; Diana Scholer, Scholer 
— Maria Alexandru, Doboși 
21—12, 21—15, Scholer — Do
boși 21—10, 20—22, 22—20; 
Jansen — Dumitriu 21—16, 
21—19.

Agenția S.I.D., care transmi
te această știre subliniază 
că, în ciuda scorului general, 
meciurile au fost deosebit de 
pasionante, în care tinerii ju
cători români au lăsat o fru
moasă impresie.

REZULTATELE TURNEULUI DE BOX DE LA BUDAPESTA
La Budapesta s-a disputat re

cent turneul memorial de box 
„Sziklay Sandor“ la care au par
ticipat pugiliști militari din 
R.P.D. Coreeană, Polonia, Româ
nia. U.R.S.S. și Ungaria. Din 
partea țării noastre au fost pre- 
zenți pe ringul de la Sportcsar- 
nok șase sportivi : Șt. Boboc, I. 
Magerl, T. Miron, D. Filip T. 
Ivan și P. Cojocaru. Boxerii noș
tri au fost însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Fiat șl de arbitrul 
Gheorghe Stănescu.

Iată rezultatele obținute de re
prezentanții clubului Steaua : 
Gedd (Ungaria) b.p. Boboc ; Kim 
Zon II (R.P.D.. Coreeană) b.p. 
Mageri ; Han Tong Ho (R.P.D. 
Coreeană) b.ab. 3 Miron ; Karl 
(Ungaria) b.p. Filip ; Papp (Un-

ITALIA A CISTIGAT
>

„CUPA ALBERT

Cea de a 5-a ediție a „Cupei 
Albert Schweitzer", competiție 
internațională de baschet rezer
vată juniorilor, a luat sfîrșit 
sîmbătă seara, tîrziu, în sala 
Carl Diem din Mannheim (R.F. 
a Germaniei), cu victoria echi
pei Italiei, care a dispus în fi
nală de formația Cehoslovaciei 
cu 53—50 (20—22), la capătul 
unei dispute dramatice. Forma
ția italiană a mai cîștigat aceas
tă întrecere și în anul 1966.

vorabil solicitării noastre pen
tru desemnarea arbitrului în- 
tîlnirii, propunînd în această 
calitate pe arbitrul K. Petru- 
nov.

Se duc tratative în vederea 
contractării unei întîlniri a- 
micale, pe care tenismanii 
României ar urma s-o susți
nă cu selecționata Ungariei 
înaintea meciului de „Cupa 
Davis". Federația maghiară de 
tenis a anunțat în cursul zi
lei de ieri că este de acord 
să trimită la București pri
ma echipă, în frunte cu cu- 
noscuții jucători Gulyăs, Var
ga, Szikszay.

LEEDS UNITED ARE AVANS 
5 PUNCTE

Echipa Leeds United con
duce detașat în campionatul 
englez, 
din 38 
doi se 
puncte 
Cîteva 
sîmbătă :
2—1 
2—:

totalizînd 61 puncte 
de partide. Pe locul 
află Liverpool cu 56 

din 37 de meciuri, 
rezultate ale etapei de 

Leeds — Arsenal 
; Liverpool — Leicester 

■1; Newcastle — Manches
ter United 2—0; Tottenham — 
Nottingham Forest 2—0; West 
Ham United — Chelsea 0—0.

PLANUL ANTRENORULUI '

MASLOP

Viktor Maslop, antrenorul 
echipei Dinamo Kiev a făcut 
o interesantă expunere la 
posturile de televiziune din 
U.R.S.S. „Vom renunța la be
ton. Astfel, fotbalul devine 
mai spectaculos, cu mai mul-

ILEANA DRÎMBĂ A REPETAT
PERFORMANȚA LUÎ ȚIU...

NEW YORK, 13 (prin telefon). 
Și în proba feminină de floretă 
a Trofeului Martini, România a 
obținut un rezultat foarte bun: 
locul 2, prin Ileana Drîmbă. Re
prezentanta țării noastre a tras 
în finală cu italianca Lorenzoni, 
de care a fost întrecută la li
mită, în două asalturi (3—4, 3—4). 
Rezultatul constituie, totuși, o 
surpriză, dat fiind faptul că Lo
renzoni 
ierarhia 
Pînă la 
evoluat 
întreacă, printre altele, și 
reputata floretistă maghiară, II- 
diko Rejto-Ujlaki — în semifi
nale — cu 4—2, 1—4, 4—2.

Un rezultat scontat la spadă — 
pe locul I. Kulcsar, campion o- 
limpic în Mexic. în finală : 5—3, 
5—4 cu francezul Franțois 
Jeanne.

ocupă abia locul 6 în 
floretistelor Italiei, 

finală Ileana Drîmbă a 
excepțional reușind să 

pe

garia) b.p. Ivan ; Cojocaru b.ab. 
1 Varga (Ungaria), iar in finală 
a pierdut la puncte în fața lui 
Nagy (Ungaria). La încheierea 
întrecerilor, arbitrul Stănescu a 
fost premiat de organizatori,- pre
cum șl de delegațiile sovietică 
și coreeană pentru obiectivitatea 
cu care a judecat meciurile.

SCHWEITZER

Automobilistul 
rari.

italian Andrea de Adamich Inc earcă pe pista de la Monza o nouă mașină Fer- 
Telefoto : A. P.-Agerpres

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
In campionatele de înot ale 
S.U.A., disputate la Long 
Beach (bazin de 25 y), cam
pioana olimpică Debbie Meyer 
a suferit un triplu eșec: în
vinsă la 500 y, în prima zi, ea 
a ocupat locul 4 la 200 y (în
vingătoare, 
1:54,4) 
la 400 
4:36,8).

Linda Gustavsson 
și locul trei, cu 4:38,7, 
y mixt (Lynn Vidali —

Finala turneului de tenis de

te goluri marcate. în acest 
scop — a propus Maslop — 
preconizez următoarea așeza? 
re pe teren : 1—2—4—3. A- 
dică un „măturător", doi fun
dași, patru mijlocași și trei 
înaintași. Cu alte cuvinte, 
mijlocașii pot deveni în orice 
moment apărători sau înain-

Un bogat program internațional
Calendarul internațional al săptămînii ce urmează cu

prinde numeroase și interesante întîlniri.
Miercuri, 16 aprilie, se vor disputa 4 meciuri în preli

minariile campionatului mondial: Grecia — România s, 
Portugalia — Elveția ; R. D. Germană — Țara Galilor; 
Scoția — R. F. a Gemaniei și 4 partfde amicale : Olanda — 
Cehoslovacia ; BeJ2®ă — Mexic ; Franța — Italia (speranțe); 
Italia — România (tineret).

Alte două meciuri pentru campionatul mondial : Cipru — 
Austria și Polonia — Luxemburg vor avea loc la 20 aprilie.

Heidenheim, 13 (prin tele
fon). Turneul Individual de 
spadă dotat cu „Cupa Heiden
heim" a fost cîștigat de tră
gătorul sovietio Nlcancikov. 
Primul dintre sportivii ro
mâni a fost Al. Istrate, situat 
pe locul 8. Printre învinșii 
săi au fost Mayer (R.F.G.), cu 
10—7. Schmid (din prima e-

EDDY MERCKX ÎNVINS Tinerii inotători

Cea de a 67-a ediție a 
cursei cicliste Paris — Rou
baix (264 km) s-a desfășurat 
pe o vreme rece, cu grindină 
și zăpadă, O evadare a ci
cliștilor belgieni, în care s-a 
intercalat și italianul Felice 
Gimondi, a permis lui Wal
ter Godefroot să termine în
vingător — după un sprint 
solitar de 30 km în 6 h 46:47, 
Au urmat, în ordine: Merckx, 
Wekemans, Gimondi și R. de 
WIaeminck, toți în 6 h 49:26. 
Primul francez sosit a fost 
Cyril Guimard, în 6 h 57:26.

la Catania va opune pe ma
ghiarul I. Gulyas și englezul 
G. Stilwell. în semifinale : 
Gulyas — Mulligan 6-4, 6-1, 
6-8, 4-6, 6-4 ; Stilwell - Ga- 
siorek 3—6, 7—5, 6—3, 6—1.

In proba de simplu bărbați a 
turneului de tenis de Ia Ciudad 
de Mexico, Ismail El Shafei 
(R.A.U.) l-a eliminat consecu
tiv pe Tom Groman (S.U.A.) cu 

—9 și pe Ingo

tași. Or. un atac 
eu 7 oameni, poa- 
to fi foarte efica-

UN FORFAIT 
JUSTIFICAT

motivele 
forfait ? 

vest-ger- 
motivat 

prin lip-

Meciul dintre 
Hamburger S. V. 
și Gdztepe Izmir, 
contînd pentru 
sferturile de fina
lă ale „Cupei ora
șelor tîrguri" nu 
s-a mai disputat. 
Echipa vest-ger- 
man ă a forfaitat 
așa îneît, Gdztepe 
Izmir s-a calificat 
în semifinalele 
competiției. Care 
au fost 
acestui 
Clubul 
man a 
forfaitul 
sa de zile dispo
nibile în progra
mul extrem de 
încărcat al jucă
torilor. Echipa a 
avut de recuperat 
trei meciuri res
tante din campio
natul 
plus 
tori 
mâți 
tru 
cadrul prelimina-

țării și în 
cîțiva jucă- 

au fost
în lot pen- 
meciul

che-

cu
Scoția din
riilor campionatului mondial, 
care va avea loc la 16 aprilie, 
la Glasgow.
ÎN ITALIA : LUPTA PENTRU 
TITLU CONTINUA

în etaf>a a 25-a partidele 
importante s-au soldat cu vic-

10—9chipă g Ungariei I) cu 
și, Losert (Austria) cu 5—0, 
In tururile preliminarii.

Ceilalți spadasini români 
au ocupat locurile 9—16 (Se- 
peșin), 17—32, (Iorgu, Mari
nescu), 33—64 (Moldanschl, 
Pongrat).

La turneq au luat parte 
273 de spadasini din 18 țări.

români se afirmă
SOFIA, 13 (Agerpres). — 

La Pazargic se desfășoară un 
concurs de înot între echipele 
de copii ale României și Bul
gariei. După prima zi, tinerii 
înotători români (victorioși în 
majoritatea probelor) conduo 
cu 120—88 puncte. S-au re
marcat din echipa de fete 
Mihăiescu, Pupăzan, Georges
cu, iar din cea de băieți Po- 
povici, Nicolae, Marin 
Horvat.

6-2, 
semifi-

Buding (R.F.G.) cu 6-4, 
calificîndu-se pentru 
nală.
B
Intr-un meci contind 
„Cupa națiunilor” la 
echipa Spaniei a dispus 
(15—0) de cea a Marocului, 
Madrid.

pentru

la

a 
de

Finala de dublu feminin 
turneului de tenis „open" 
la Johannesburg : Ann Jones, 
Francoise Durr-Nancy Richey, 
Virginia Wade 6—3, 3—6. 6-4. 
B
Tînărul atlet sovietic Valentin 
Rîtov a stabilit, la Soci, un 
nou record unional de juniori 
la aruncarea suliței : 73,22 m.

învingînd pe norvegianul 
în repriza a 

desfășurat la
2-a 

Ma-

Mi-japonez Etsuo 
ani) a stabilit un 
mondial de juniori

Boxerul spaniol de cat. grea 
Jose Manuel Ibar „Urtain” a 
obținut a 11-a victorie prin 
k.o., ‘ '
J. Romsaas 
a meciului 
drid.
£1
Halterofilul 
tuishi (19 
nou record . _ ___ .____
la categoria cocoș, stilul „îm
pins", cu performanța de 
110,500 kg. Compatriotul său, 
Masao Kato, a depășit recor
dul mondial la categoria pană, 
ridicînd la totalul celor trei 
stiluri 367,500 kg.

toriile ale formațiilor din 
plutonul fruntaș. La Milano, 
Milan a dispus de Juventus, 
la Bologna, Cagliari, după ce 
a fost condusă de două ori, a 
reușit un meci egal cu forma
ția locală, la Neapole, Fioren
tina a cucerit două puncte ex
trem de prețioase și în fine, 
la Varese, Internazionale a 
întrecut echipa locală.

Astfel, trioul fruntaș a ră
mas neschimbat, urmînd ca 
viitoarele etape să decidă care 
dintre protagoniste va cuceri 
titlul. Fiorentina, Cagliari sau 
Milan ?

Iată rezultatele înregistrate : 
Bologna—Cagliari 2—2 (au 
marcat Mueisan 2, respectiv 
Boninsegna și Riva din pe- 
nalti); la Milano : Milan— 
Juventus 1—0 (Prati); la 
Neapole : Fiorentina—Napoli 
3—1, (Maraschi 2, Rizzo, res
pectiv Cane); la Roma : Ro
ma—Vicenza 5—2 (Landini 2. 
Capello 2, Cordova, respectiv 
Ciccollo 2); la Torino : To
rino—Atalanta 3—1 (Poletti, 
Rampanti, Combin, respectiv 
Tiberi); la Varese : Interna
zionale—Varese 1—0 (’Jair); la 
Verona : Sampdoria—Verona 
3—0 (Vieri 2 Francesconi).

?oziția XihipUdr fruntașe i
1. Fiorentina 25 13 11 1 30—16 37
2. Cagliari 25 12 11 2 36—15 35
3. Milan 25 12 11 2 28—11 35
4. Inter 25 11 7 7 43-22 29
5. Juventus 25 10 9 6 28—20 29

C. T.


