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r AConcursul republican
al atleților juniori mici

în ziua a doua a concursului 
republican de primăvară al atle
ților juniori mici, s-au remarcat 
în mod deosebit Viorica A chim 
(80 mg), Mariana Constantin 
(greutate) și Gabriel Călin (disc și 
ciocan). La 300 m fete. Maria 
Szakacs (Tract. Tg. Secuiesc) a 
realizat cu 43,5 s un nou record 
republican de copii.

Dintre rezultatele celor două 
zile de concurs notăm : BAIEȚJ 
— 80 m : FI. Stoian (Viitorul 
Buc.) 9,4, Al. Szakacs (Crișul O- 
radea) 9,4: ~ -- - •
37.7. Gh. 
37,9: 1000 m : 
Baia Mare) 1 
(C.S.M - 
Gavrilaș (C.S.M. Iași) 
Bejan (C.S.M. Iași) 
marș : Al. Stanca " 
14:51,8. “ ‘ "
14:57,8 
46,3, Constr. Buc. 46,4; 
Z. Szigyarto (Tract. Tg. 
1.87, R. Gavrilaș 1,78: 
C. Anton (C.S.Ș. Buc.) 
Voicu (C.S.Ș. Buc.) 3,60: lungime:
M. Borceanu (C.F.R. Tim.) 6,30, 
greutate 5 Kg : Gh. Licsanțiru 
(Constr. Buc.) 14.08, M. Iordan 
IȘ.S.A. Buc.) 13.90: disc: G. Călin 
(Ș.S.A. Buc.) 51.42, P. Finta (Lie.
N. Bălcescu Cluj)
vrilaș 46,82: suliță : 
(Constr. Buc.) 54,50, 
(Șc. sp. Oradea) 54,42: ciocan: 
Călin 51.42. “ — - -
Buc.) 44.18; FETE : — 80 m ;
Ad. Teodoru (C.S.Ș. Buc) 10,2 —- 
record republican egalat, E. Zor- 
gb (Șc. sp. Cluj) 10.3: 300 m: El. 
Monoranu (Șc. sp. Roman) 43.3. 
V. Ticu (Steaua)
(C.S.Ș. Buc.) 43,4,
(Șc.
vâri
R.
EI.

300 m : Al. Szakacs 
Sfichi (Constr. Buc.) 

: Fr. Mostiș (C.S 
2:38,6, V. Dumitrlu 

Iași) 2:41.1: 110 mg: 
--------  ’ ' 15,8.

15.8; 3 
(P.T.T. Buc.) 

D. Leliuc (Metalul Buc.) 
4xl00 m : C.S.Ș. Buc.) 

înălțime: 
Secuiesc) 
prăjină : 

3.70, M.

46.84, R. Ga- 
M. Szabo 
L. David

G.
C. Nedelcu (Viit. 
FETE : — 80

Echipa României ovaționată la Eissporthalle 
pentru victoria în meciul

MARIA ALEXANDRU

cu Japonia!
DOUĂ VICTORII ROMANEȘTI 

AU ÎNCHEIAT
TURNEUL DE TENIS

DE LA PALERMO

CARMEN CRI ȘAN
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u rare au fost cazurile cind li
derii formațiilor de juniori au 
dispărut înainte de a confir
ma, cind pronosticurile specia
liștilor, care vedeau o valoare 
autentică în cutare sport și-i 

anticipau o ascensiune uimitoare, au 
eșuat, vedeta devenind între timp un 
modest echipier al vreunei formații 
anodine.

Pornind de la aceașta,. cu atît. mai 
frapant apare cazul acelor tineri care, 
înfruntînd anumite privațiuni, uneori 
chiar obstrucții, izbutesc să dea expre
sie pasiunilor pentru sport, idealului lor 
.tineresc. Exemplul acestora, chiar dacă 
ține de excepție, trebuie propagat pen
tru caracterul lui dinamizant, tonic. Și 
Mihai Airinii merită să deschidă lista.

Elev în clasa o Xl-a a unui liceu din 
Suceava, Airinii are ocazia, cu un 
în urmă, să răsfoiască un manual 
judo, din paginile căruia desprinde — 
singur — primele elemente ale artei * 
părării. Din toamnă se legitimează 
Institutul pedagogic Suceava și, tot sin
gur, încheagă o... secție, lucrează in
sistent, de cinci ori pe săptămînă, fără 
antrenor, de multe ori numai el cu prie
tenia glacială a saltelei de lupte.

în fața naționalelor de iuniori, soli
cită plecarea la București, pentru con
curs. Nefiind însă secție afiliată, răs
punsul federației întîrzie să sosească, 
CJEFS Suceava nu-și asumă, pe propria 
răspundere, o atare deplasare, părinții 
nu ccceptă subvenționarea unui drum 
lung și costisitor. Rămas din nou singur, 
Mihai se vede nevoit să-și înstrăineze 
o parte din biblioteca persoriolă pentru 
acoperirea cheltuielilor de drum. Călă
torește înaintea competiției (tot singur, 
fără antrenor ș: conducători), se zbate 
pentru drept de concurs, intră pe saltea 
și se clasează pe locul II la categoria 
75 kg. Maniera de luptă, corectă Și 
eficace, atrage atenția specialiștilor, an
trenorul Liviu Urmă reținîndu-l, pe timpul 
vacanței, pentru o serie de antrena
mente comune cu echipa sa, I.O.R.

Perseverent, Airinii a reușit să de
monstreze, în același timp, două lucruri : 
o confirmare, prin concurs, a calităților 
de judoka ; o verificare, prin faptă, a 
capacității sale de mobilizare, a tenaci
tății și persuasiunii de care poate fi ca
pabil. A fost o victorie a voinței demnă 
de toată lauda.

I
I
I
IITrimisul nostru special la C.M de tenis de masă,43,4, G. Popa 

A.
43.4,
43,4
Cluj)
Cluj)

Mureșan 
, A. So- 
; 50o m: 

1:21,0, 
1:21,1;

80 mg : V. Achim (Șc. sp. Reși
ța) 12,1. C. Dumitrescu (Constr. 
Buc.) 12.3. M. Szatmarl (Lie. 2 
Tg Mureș) 12,3, M. Nedelcu (Șc. 
sp. Cluj) 12,3: 4x100 m ; Șc. sp. 
Ploiești 51,5, Șc. sp. Cluj 51,6; 
înălțime : E. Crețu (Ș.S.A. Buc.) 
1,57, L. Ghițescu (Șc. sp. Ploiești) 
1,45: lungime : L. Jinga (Șc. sp. 
Ploiești) 5,47, L. Dumitrescu 
(Ș.S.A. Buc.) 5,16, L. Ghițescu 
5,16; greutate 3 kg : M. Constan
tin (Ș.S.A. Buc.) 13,68, E. Andre- 
escu (Lie. 2 C. lung Muscel) 12,87; 
disc : Cr. Slașomeanu (Tehnica 
Brănești) 37,08, Ec. Kulczyckl 
(Șc. sp. Oradea) 35,16: suliță : E. 
Zorgo 35,28, D. Mesaroș (C.S.M 
Cluj) 35,04.

sp. Tg. Mureș) 
(Crișul Oradea) 

Petruș (C.S.M. 
Groza (C.S.M.

C. COMARNISC HI, transmite I
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După mtMlț î ani,
titlul mondial

suride din nou fetelor noastre!
• Ieri 3-1 cu R. D. Germană și 3-0 cu Ungaria
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Dinamo a ciștigat clar derbyul
campionatului de rugby

Pasionații sportului cu balonul oval prezenți ieri dimineață pe sta
dionul Progresul au avut toate motivele să plece mulțumiți. Intr- 
adevăr, cele două derbjuri — al codașelor și al fruntașelor, — și-au 
justificat titulatura ți au permis ca așteptările să nu fie înșelate.

MtJNCHEN, 20 (prin telefon). — 170 de minute (inclusiv pauzele și întreruperile) 
infernale ! Numai așa poate fi caracterizat intervalul de timp pe parcursul căruia repre
zentativa feminină de tenis de țnasă a României a realizat o victorie eclatantă în fața 
făimoaSei echipe'-a Japoniei — carfpioană mondială.

Mai întîi voi sublinia că 
Ella Constantine seu a făcut 
o bună alegere cind « 
ca junioara Carmen 
să devină titulară In 
ție pentru lntîlnirea

stabilit 
Crișan 
forma- 
cu Ja

(Continuare in pag. a 2-a)

l Luptă la mare altitudine in tușă. In tricouri, albe — Dinamo
Foto i T. MACARSCHI

UJ.A. Sl-A MĂRIT->
REZULTATE TEHNICE

Crișul — Dlnamo Bacău
l-o (0-0)

F.C. Argeș — „U“ Cluj 0—1 
(0-0)

Petrolul Progresul 2—1 
(1-0)

Rapid — Farul 1—1 (0—0)
U.T.A. — Jiul 2—0 (1—0)
Steaua — A.S.A. 1—1 (1—0)
„U” Craiova — Vagonul 1—2

(0-2)
Politehnica — Dinamo Buc.

ETAPA VIITOARE (27 aprilie)

Steaua — Progresul
iUf Craiova — Politehnica
U.T.A. — Vagonul
;,U" Cluj — Crișul
A.S.A. — Petrolul
Rapid — Dinamo București
Jiul — Farul

l-i (o-i) Dlnamo Bacău — F.C. Argeș
CLASAMENT

1. U.T.A. 22 13 4 5 35—18 30
2. DINAMO BUCUREȘTI 22 11 4 7 42—25 26
3. RAPID 22 10 5 7 29—26 25
4. „U" CLUJ 22 11 1 10 32—29 23
5. DINAMO BACĂU 22 10 3 9 27—26 23
6. JIUL 22 9 5 8 23—22 23
7. „U" CRAIOVA 22 10 3 9 35—36 23
8. POLITEHNICA 22 10 2 10 23—25 22
9. A.S.A. 22 10 2 10 27—29 22

10. STEAUA 22 9 3 10 36—31 21
îl. CRIȘUL 22 7 7 8 24—22 21
12. FARUL 22 9 3 10 29—31 21
13. PETROLUL 22 10 1 11 23—27 21
14. PROGRESUL 22 7 6 9 20—25 20
15. F. C. ARGEȘ 22 8 1 13 24—37 17
16. VAGONUL 22 6 2 14 30—50 14

ponia. Menționez că antre
norul federal a decis acest 
lucru nu dintr-o Inspirație de 
moment. Ea și-a motivat ho- 
tărlrea cu mult înaintea me
ciului. Considerentul a fost 
acela că. în orice formă ar 
fi, lui Mihalca nu-i convin 
adversare care acționează ra
pid și ofensiv, în genul japo
nezelor, că pentru așa ceva 
ar putea fi mai aptă Crișan. 
atît la simplu cit și la dublu. 
Am ținut să fac această pre-

clzare nu pentru faptul că 
după un succes de asemenea 
amploare totul devine tran
dafiriu, ci din dorința de a 
evidenția un principiu just: 
acela că o echipă 
fie alcătuită și în 
forma sportivilor, 
funcție de stilul 
adversarilor.

In primul meci
nit campiona lumii, SACHI
KO MORISAWA, și ciștigă- 
toarea criteriului european

trebuie 
funcție 
dar și 
de ioc

să 
de 
in 
al

s-au intîl-

de juniori — CARMEN CRI
ȘAN. Așa cum a debutat 
partida, așa s-a și Încheiat: 
schimburi de mingi efectua
te intr-un ritm sufocant. Mo- 
risawa conduce cu 12—7, dar 
Crișan atacă cu nonșalanță, 
se apropie amenințător, ega
lează la 15 și ia chiar condu
cerea cu un punct: 16—15. 
Din nou, prima paletă de pe 
glob se distanțează : 19—16, 
dar românca nu se intimidea
ză și ajunge la 
sfîrșit, jucătcarea 
tigă primul 
N-au trecut

set 
decit

18-19. Tn 
niponă ciș- 
cu 21-18.
5 minute !

RAPID — FARUL 1—1 (0—0)

Stadionul Republicii; timp 
înourat; teren bun; specta
tori cca. 25 000. Au marcat : 
Ologu (min. 58) și, respectiv, 
Oct. Popescu (min. 65).

RAPID : Răducanu 5 —
Lupescu 8. Motroc 5, Dan 7, 
Greavu 8, Dinu 6, Angelescu 

7, Neagu 6 
8), Ma- 
7.

7 —
Mareș 

Dumbravă 5, Antonescu 7, 
Sasu 8.

7, Kallo 6

7, Năsturescu
(min. 62 Oct. Popescu 
zurachis 6, Codreanu

FARUL : Ștefănescu 
Pleșa 6, Tîlvescu 8, 
7, ~ ' ‘ '
Constantinescu 6, 
Iancu 5, Tufan 
(min. 52 Ologu 7).

A arbitrat C. Nițescu (Sibiu) 
★★★★’ ajutat la tușă de P. 
Sotir (Mediaș) și E. Bucșe 
(Sibiu).

„Trofeul Petschowschi"
(pentru public) 5.

CREȚU

BARBU

(Continuare In pag. ala)
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Aa punctat dear...
Dupâ cum începuse partida — 

printr-un 
Iui — se 
lăsat la 
„al 9-lea 
truchipat
(vă mai amintiți ?) i-a scufundat 
în plină cursă spre titlul de 
campioni. Asistam, minute 
șir, la 
entată 
sărată 
te din 
solicitau la maximum pe Ștefă
nescu. La o asemenea fază, în 
min. 12, „nr. 1“ al constănțeni- 
lor era cvasi-bătut: șutase Di
nu, cu sete, de Ia aproximativ

iureș la poarta Faru- 
părca că feroviarii au 
cabină complexul lui 
val“ care, cîndva, în

de Siderurgistul

în 
o presiune puternică, ori- 
pe ambele flancuri și pre- 
adesea cu șuturi expedia- 
unghiuri diverse, care il

ECHIPA ETAPEI

NUNWEILLER
ANCA

AXENTE

GHITĂ

iar Ștefănescu nu reușise 
să respingă la marginea

25 m, 
decit 
careului mic, în picioarele lui 
Codreanu care a reluat peste 
bară.

Rapidiștii au apăsat în conti
nuare pe accelerator, dar — 
puși în gardă de șutul lui Co
dreanu — băieții lui Cosmoc au 
trecut la o aplicare mai severă 
a betonului. Cu excepția lui Tîl- 
vescu, ieri în postură de libero.

■
de a nu primi gol), apărindu-se 
cu înverșunare și contraatacând 
rar, dar periculos, prin zona lui 
Sasu (retras, pe stingă, la mij
locul terenului) și Kallo. Oas
peții vor t,lega“, Insă, puține 
mingi, bune de finalizat, din 
care cauză vor încheia prima 
parte a. jocului doar cu trei șu
turi, și acelea imprecise, spre 
poarta lui Răducanu. De partea 
cealaltă, Rapidul și-a păstrat-su-

BUNGAU

IV SOLOMON BROȘOVSCHI

DOMIDE

• 7 puncte culese în deplasare • Rapid și complexul
celui de ,,al 9-lea val" O Revenirea tardiva a Vagonului

Ieri, am fost la fotbal 
doar dimineața, pentru 
Rapid—Farul. După amia
ză, am vrut să revăd 
tele superbul slalom al 
Dumitrache spre poarta 
Ikonomopoulos (Atena, 
aprilie a.c., min. 45) 
astfel m-am surprins 
postura personajului 
Claudiu, ascultînd 7 
ciuri ia radio șl privind 
unul la televizor.

Impresii ? Nenumărate. 
Ghițulescu — „Arta fugii". 
Urziceanu — „Clavecinul 
Wne temperat". lacoban — 
..Humoreska" de Dvorak, 
Buhoiu — Tino Rossi. 
Soare — „Pavană pentru 
o infantă (aproape) moar
tă". Secoșan — game și 
arpegii. Domozină — nai. 
Enisei — „Variațiuni pe 
o temă T. V.“ — Voicilă 
— „Cintec fără cuvinte".

la 
lui 
lui

IS
Și 
în 
iul 

me-

Și acum. ' fără ordine, 
despre fotbal.

1. Ologu și Octavian Po
pescu au înscris golurile 
echipelor lor la citeva clipe 
după ce își lepădaseră tre
ningurile de rezervă. Și

zut un joc frumos, aici, la 
Ploiești". Dar cel mai urlt 
a fost gestul Iul Grozea 
după „11 m“, la 2—1.

5. Domozină : „Macavei 
a înscris un gol splendid !“ 
Nu cumva Vagonul a pă-

Radiotelecronica
cind te gîndești că unii 
antrenori nu dorin trei 
nopți pentru a forma 
„ll“-le de bază...

2. lacoban : „Numcelller 
VI muncește ca o furni
ci". Iată o știre care ne 
bucură pe toți...

3. Soare : „Bungău a 
înscris de la 40 de metri I" 
Doctorul Ivanstlc pretind» 
că acesta a fost un șut la 
poarta... Destinului.

4. urziceanu : „N-am vă-

cătuit privind prea 
în grădinile altora ?

6. Buhoiu : „Am

mult

auzit 
că Voinea e supărat pe 
mine, pentru că..." Dragă 
Aristide, cred că e un 
simplu zvon. Fotbaliștii 
sînt mult mai generoși de
cit credem noi.

7. Secoșan : „Publicul a- 
rădean a Izbucnit în a- 
plauze tn clipa în care s-a 
auzit la megafon că Va
gonul conduce cu 2—0".

Asta mi-a adus aminte de 
aplauzele dăruite sprintu
lui pe care-1 execută ulti
mul sosit într-o cursă de 
18 000 m...

8. Mlnoiu : „Pe locul 9, 
A.S.A. Tg. Mureș, cu 22 
puncte... Pe locul 10, Stea
ua, cu 21 de puncte... Pe 
locul 11, Crișul, cu 21 de 
puncte..." De necrezut, dar 
adevărat.

9. subsemnatul, la în
chiderea emisiunii „Sport 
șl muzică" : „Vagonul a 
învins pe Dinamo, favo
ritul presei sportive (vezi 
ancheta Magazin). Vagonul 
a învins, IN DEPLASARE, 
pe „U" Craiova, un alt fa
vorit. Duminica viitoare se 
joacă, deci, marele derby 
al campionatului, U.T.A.— 
VAGONUL... Cu alte cu
vinte, TRĂIASCĂ FOTBA
LUL I I !

loan CHIRILA

In sfirșit, după multe eforturi ale feroviarilor, Ștefănescu este 
învins. Rapidul, care forțase tot timpul victoria, a reușit... 
egalarea. Oct. Popescu și Greavu (in plasă) își manifestă 

bucuria

toți ceilalți apărători constănțeni 
și-au luat fiecare un om în pri
mire (Pleșa pe Codreanu, Mareș 
pe Neagu, Dumbravă pe Năstu- 
rescu, Constantinescu — un fel 
de Stiles, și ca rol și ca ... rău
tate — pe Mazurachis) pe care 
l-a urmărit peste tot, în jumă
tatea de teren a Farului.

Adăugind la această lecție, 
destul de bine învățată, și o oa
recare doză de machiavelism (fe
nomene de anti-joc — degajări 
în tribună, repuneri cu ... înceti
nitorul), Farul și-a urmărit, în 
continuare, scopul propus (acela

Foto i AUREL NEAGU
perioritatea teritorială, dar (cu 
excepția minutului 43 cind a 
avut două bare) forța și lucidita
tea în ofensivă i-au slăbit evi
dent.

Repriza a doua a semănat, la 
început, cu primele minute 
jocului ■. Rapidul a plonjat 
nou în atac. într-un singur 
nut (50) apărătorii Farului
acordat trei cornere, iar puțin 
mai tîrziu (min. 57) au trecut

ale 
din 
mi
au

G. NICOLAESCU

(Continuare fu pag. a 3-a)
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DINAMO - RAPID
8-2 (-11, 10, 4, -10, 9).

SE APROPIE
FINALUL

Astă-seară, la Floreasca:

Derbiul campionatului feminin

(m) 
. . Etapa

de ieri a diviziei A a fost do
minată de derbyul masculin 
Dinamo — Rapid, care a avut 
loc In sala Floreasca, Am ur
mărit un joc interesant, spec
taculos și de bun nivel tehnic. 

■ Favoriți incontestabili, ți în
vingători pînă la urmă după 
un joc de două ore, dinamoviș- 
tii au primit o replică deosebit 
de dîrză din partea Rapidului, 
echipă de acum matură, care 
se anunță pretendentă la titlu 
In viitorul campionat. Giuleș- 
tenil încep jocul furtunos, al
ternează loviturile de atac pu
ternice cu mingi puse In zone 
descoperite, se apără cu înfo
care prin blocaje prompte și 
joc acrobatic la dublaj și în 
linia a doua șl conduc în pri
mul set, spre uimirea adversa
rilor și a spectatorilor cu : 8—0, 
9—1, 11—3. Revenirea spre final 
a dinamoviștilor este tardivă 
și... 1—0 pentru Rapid, care 
menține superioritatea și la în
ceputul setului II : 1—0, 4-1.
Treptat însă, Dinamo echili
brează jocul detașîndu-se în 
final. În setul 3 rapidiștii par 
descumpăniți, obosiți, în timp 
ce adversarii lor își redresea
ză din ce în ce jocul și cîști- 
gă clar. Cînd toată lumea se 
aștepta ca Rapidul să cedeze 
în aceeași manieră setul urmă
tor, In rîndurile echipei fero
viare, în care Drăgan ne-a re
amintit de echipa sa de aur, 
s-a instaurat prospețimea ini
țială reflectată șl de tabela de 
marcaj : 1—0, 2-1, 6-3, 7-4, 
11-7, 15-10. Setul decisiv pă
rea să aducă marea surpriză : 
3—0, 7-4, 8—7, 9—8. Dar, in urma 
unei lungi serii de schimbări, 
Dinamo se dezlănțuie și obține 
victoria finală. Cea mal difici
lă victorie a lor îrr actualul 
campionat. S-au remarcat Co
loniei, Tirlici, Fapuglu de la 
Dinamo, respectiv, Drăgan, 
Costinescu, Cătălin ți Dumi
trescu. (A. B.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA - CELULOZA BRAILA 
(m) 3-1 (6, S, -11, 4). Timișo
renii, jucînd bine, s-au impus 
în fața unei echipe care a cău
tat să piardă cît mal onorabil. 
(I. Stan, coresp.).

FARUL CONSTANTA - PO
LITEHNICA GALAȚI (m) 1-3 
(—13, 15, —11, -8). Studenții 
gălățeni, in formă bună, au 
depășit formația constănțeană 
care a jucat Blab. (B. Liviu, 
coresp.).

VIITORUL BACAU - PE
TROLUL PLOIEȘTI (m) 3-1
(16, 6, —8, 15). Un joc de sla
bă factură tehnică în care am
bele echipe au comis foarte 
multe greșeli. (FI. Ene, 
resp.).

TRACTORUL BRAȘOV 
PROGRESUL BUCUREȘTI (m)
2- 3 (12, 12, -14, -13, -12)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA - PENICILINA IAȘI (f) 
0-3 (-6. -5, -8).

MEDICINA - C.P.B. (f) 8-0 
(11, 13, 7). Beneficiind de forța 
in atac a Venerel Zaharescu și 
a Elenei Pandrea, studentele 
au cîștigat comod in fața poli- 
grafelor, care s-au prezentat 
slab, atît în atac cît și în apă
rare. (V. Sănduiescu, coresp.).

C.S.M. SIBIU - DINAMO 
BUCUREȘTI (f) 0-3 (-9, -8, 
-3).

UNIVERSITATEA CLUJ - 
I.E.F.S. (f) 0-3 (-7, -7, -13).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- FARUL CONSTANȚA (f)
3- 2 (-14, 9, 15, -9, 9). Local
nicele, confirmînd revenirea din 
ultima vreme, au obținut o 
victorie prețioasă. (V. Popovici, 
coresp.).

RAPID - CEAHLĂU 
NEAMȚ (f) 3-0 (4, 8, 10).

RAPID — BUREVESTNIC 
ODESA (f)

Azi, de la ora 16, se va dis
puta în sala Floreasca partida 
internațională de volei femi
nin între formațiile RAPID și 
BUREVESTNIK ODESA.

Rapid -Politehnica
Rezultatele etapei a XVII-a

Astăzi, la orele 17,30, 
In sala Dalles

Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S. și Univer
sitatea populară București a- 
nunță închiderea cursului 
„Educație fizică și sport" cu 
tema „Integrarea profesio
nală și socială a sportivilor 
componenți ai echipelor na
ționale de pe glob". Expune
rea va fi făcută de prof. 
Corneliu Răduț, director ad
junct științific al centrului 
de cercetări al C.N.E.F.S. Va 
urma un film artistic.

(Urmare din pag 1)
In deschidere. PROGRESUL 

a tranșat, la diferență minimă, 
în favoarea saz disputa cu CON
STRUCTORUL : 3-0 (3-0). Am 
asistat la 80 de minute de lup
tă acerbă, în cadrul căreia ca
rențele fizice, tehnice și tacti
ce, pînă la un punct și ab
sența finețelor, au fost destul 
de bine suplinite de ardoarea 
combatanților, total mobilizați 
de miza partidei. Cu un plus 
de claritate și de insistență, 
învingătorii au 
succesul final 
tabela de scor. De notat 
punctele au fost înscrise prin- 
tr-un drop-goal, ca din manual, 
de... Sandu Alexandrescu, a- 
părut ieri in formația'„albilor", 
ca un drăcușor din cutie, toc
mai cind începuse să fie uitat. 
Excelent arbitrajul lui Al. 
Lemrreanu.

A sosit apoi rîndul matado
rilor clasamentului. Aidoma u- 
nor pugiliști care au în față 
10-15 runduri, cei 30 de jucă
tori reprezentind echipele DI
NAMO și STEAUA s-au stu
diat, au tatonat și. apoi, au 
trecut la atac. In min. 11. mij
locașul la grămadă dinamovist 
Florescu, cu o promptitudine 
remarcabilă, a încheiat cîștiga- 
rea balonului intr-o grămadă 
ordonată printr-un drop-goal 
exemplar : Dinamo — Steaua 
3-0.

Evident, reacția nu s-a lăsat 
așteptată, dar steliștii, în zi 
destul de proastă ieri, nu și-au 
putut valorifica nici momentele 
de dominare, nici ocaziile avu
te, iar în min. 33 Dinamo a 
fost din nou cea care p înscris, 
prin transformarea de către 
Nica a unei lovituri de pe
deapsă : Dinamo — Steaua 6—0.

Din nou Steaua a reacționat 
printr-o intensificare a ofensi
vei, iar în ultimul minut al re
prizei, Durban a transformat o 
lovitură de pedeapsă : Dinamo 
— Steaua 6-3. Se mai cuvine 
însă arătat aici faptul că di- 
namoviștii au terminat repri
za și partida în 14 oameni, de
oarece Dărăban n-a găsit alt 
sistem de a-și scădea tensiu
nea nervoasă decît folosirea 
pumnilor, fiind eliminat. Indis
cutabil, absența lui a mai re
stabilit echilibrul partidei, în 
care dominarea dinamoviștilor 
devenise insistentă (numai ra
tările lui Nica au menținut 
scorul relativ strîns...).

La reluare, lupta s-a întețit 
și mai mult, dar în limitele 
sportivității, iar fazele specta
culoase s-au înmulțit : în min. 
63 o acțiune inițiată de Ciobă
nel a fost încheiată de Bucur 
cu o splendidă încercare la 
colț : Dinamo — Steaua 6—6 !

Se părea că steliștii vor pre
lua controlul ostilităților, dar 
în min. 68 Nica, răscumpărîn- 
du-și imprecizia anterioară, a 
transformat magistral o lovi
tură de pedeapsă : Dinamo — 
Steaua 9-6.

A urmat o perioadă în care 
s-a luptat fantastic, în care toți 
jucătorii prezenți 
pus în joc toate 
drept mai puțin 
s-au ratat ocazii 
rit ocazii...) de 
iar presiunea XV-lui stelist a 
părut în repetate rînduri că

meritat cert 
consemnat de 

că

pe teren și-au 
resursele, ce e 
cele psihice : 
(și s-au ofe- 

ambele părți.

înainte de a relata 
mănunte despre meciurile 
tapei a XVII-a a diviziei

P.

e- 
e- 
A 

la baschet feminin, se cuvine 
să subliniem importanța par
tidei care va avea loc astă- 
seară, de la ora 20, în sala 
Floreasca, între fruntașele cla- 

. samentului și singurele pre
tendente la titlu : Rapid și Po
litehnica București. Rivale de 
mulți ani, deținătoare, cu 
schimbul, ale titlului de cam
pioană a țării, avînd în rîn- 
durile lor aproape toate mem
brele lotului național, Rapid 
și Politehnica se bucură de 
multă simpatie în rîndul iu
bitorilor baschetului. Ga de 
aproape fiecare dată de-a lun
gul anilor, și întrecerea de 
astăzi are o mare însemnătate 
în disputa pentru primul loc 
deținut în momentul de față 
de rapidiste, victorioase asu
pra studentelor în meciul din 
tur (66—64), Deci, astă-seară 
în sala Floreasca, iar pînă a- 
tunci să ne ocupăm de jocu
rile de ieri.

Cupa Primăverii" 
s-a disputat 

in decor de... iarnă

Universitatea Cluj — Pro
gresul București 44—52 (14— 
22). Fără a străluci, bucureș- 
tenoele au învins o echipă 
care a greșit mult și în altac 
și în apărare. (N. TODORAN- 
coresp.)

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA BRAȘOV 54—48 (21— 
30). A fost o partidă de slab 
nivel tehnic, presărată cu ne- 
regularități (în min. 28, de 
altfel, Balogh de la (Jrișul șl 
Nedelea de la Voința au fost 
eliminate pentru lovire reci
procă). In prima repriză, bra- 
șovencele șl^au întrecut ad
versarele la toate capitolele. 
La reluare, însă, gazdele au 
avut o revenire puternică și, 
profitînd de greșelile oaspe- 
telor, au obținut o victorie 
nesperată. Au arbitrat bine I. 
Petrtițiu (București) și V. 
Chioreanu (Cluj). (P. LO- 
RINCZ-coresp).

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 64—38 
(30—21). A fost mai mult un 
meci de antrenament, deoare
ce Constructorul, știind că nu 
mai poate evita retrogradarea, 
nu a opus prea mare rezis
tență. I.E.F.S. a făcut, în 
schimb, o partidă pe linia 
celor din ultima vreme, dove
dind din nou că dorește să se 
califice pentru turneul final i 
a jucat simplu, „pe coș*, rea- 
lizînd procentaje bune atît la 
aruncările libere, cît și la cel» 
din acțiune. Au înscris Szaba- 
dos 23, Trandafir 14, Mihalca 
3, Schreiber 8, Stănculescu 2, 
Nia 2, Farcaș 2, Oorondi 10 
pentru I.E.F.S., respectiv Cher- 
ciov 6, Rosetti 4, Odobescu 7, 
Preda 4, Poulieff 6, Gheorghe 
1, Maracu 4 și Gugu 6. (F. 
SIMION-coresp.).

Divizia B
SERIA I: Gazdele au pierdut doar un punct!
POLITEHNICA GALAȚI — 

OȚELUL GALAȚI l—0 (1—0). 
Derbiul local a satisfăcut pe 
cei 8 000 de spectatori. Poli
tehnica a jucat mai bine, iar 
Oțelul a pus accentul pe apă
rare. Unicul gol a fost marca* 
de Stancu (min. 45). Foarte 
bun arbitrajul lui V. Pădu- 
reanu — București. (G. Arse- 
ne și V. Ștefănescu, coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — 
ELECTRONICA OBOR 2—0 
(0—0). Cu un plus de clarvi
ziune în atac constănțenii și-au 
adjudecat victoria. Golurile 
au fost înscrise de Caraman 
(min. 68) și Tănase (min. 87). 
In min. 88 Nicolae (Electroni
ca Obor) a ratat un penalti. 
A condus slab C. Savu — Cra
iova. (L. Bruckner, coresp.)

PROGRESUL BRAILA — 
C.F.R. PAȘCANI 1—1 (0—0) 
Brăilenii au practicat un joo 
confuz. Autorii golurilor! Plu- 
garu (min. 55) pentru Progre
sul, Suclu (min. 65) pentru 
C.F.R. I. Dancu — București 
a arbitrat bine. (I. Baltag, co
resp.)

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — DUNĂREA GIUR
GIU 3—2 (1—I). Joc modest, 
cu puține fraze frumoase și 
cu o excesivă nervozitate a 
Jucătorilor. Studenții au avut 
în general Inițiativa, însă Li
nia lor de înaintare s-a des
curcat destul de greu in fața 
apărării aglomerate a oaspe
ților. In prima repriză Poli
tehnica a dominat steril. 
Giurgiuvenii au pus accentul

pe apărare și prima lor ac
țiune ofensivă am consem
nat-o In min. 30, cînd Mus
tață a ratat o mare ocazie. 
Peste 7 minute Ciornoavă a 
deschis scorul. Egalarea s-a 
produs In min, 40. Autori Co
ji ocaru. La începutul reprizei 
a doua, Dunărea a inițiat eî- 
teva atacuri și în min. 49, 
Mustață a înscris, șl astfel 
oaspeții au luat conducerea, 
în continuare, studenții au 
dominat și au restabilit ega
litatea prin Duțan (min. 57). 
în min. 63 arbitrul Gh. Duțu 
— P. Neamț a eliminat pe 
Ciornoavă (Politehnica) pen
tru lovirea adversarului și pe 
Dinu (Dunărea) pentru provo
care: Ultimul gol a fost rea
lizat de Cicu (Politehnica) în 
min. 78. (p. v.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
FLACARA MORENI 2—0 
(1—0). Peste 3 500 de specta
tori au asistat la un joc fru
mos. Au înscriși Negustoru 
(min. 3) și Meder (min. 77). A 
arbitrat foarte bine G. Dra- 
gomir — București. (D. Nem- 
țeanu, coresp.)

POIANA CÎMPINA — ME
TALUL BUCUREȘTI l—0 
(1—0). Joe viu disputat. Uni
cul gol a fost realizat de Voi- 
«hin (min. 4). A condus satis
făcător A. Alexa — Rm. VII- 
cea. (E. Stroie, coresp.)

GLORIA BÎRLAD — CHI
MIA SUCEAVA 2—1 (1—l). 
Joc plăcut, victorie meritată. 
Au marcati Otio (min. 37), Be
niovschi (min. 60 din 11 m),

respectiv Gălățeanu (min. 18). 
în min. 33 Beniovschi a ratat 
un 11 m. S. Lazăr — București 
a condus bine. (L. Solomon, 
coresp.).

STEAGUL ROȘU — ME- 
TROM BRAȘOV 3—0 (2—0). 
în repriza a doua a nins abun
dent. Steagul roșu a dominat 
majoritatea timpului. în min. 
52 Damian (Metrom) a fost eli
minat. Au marcat: Gane (min. 
25, 29) și Florescu (min. 50). 
A arbitrat bine N. Petriceanu 
— București. (C. Gruia, co
resp. principal.)

CLASAMENT
1. Poli. Galați 22 13 4 5 30-16
2. Steagul roșu 22 12 6 4 30-17
S. Portul C-ța 22 11 5 6 46-18
4. Metalul Buc. 22 11 4 7 43 20
S. Ceah. P. N. 22 11 4 7 29-22
6. Chim. Suceava

22 10 3 9 29-22
7. FI. Morenl 22 9 5 8 23-26
8. Poiana Cîmp. 22 9 5 8 23-29
9. Progr. Brăila 22 7 8 7 23-31

10. Poli. Buc. 22 7 6 9 23-31
11. Oțelul Galați 22 6 7 9 21-28
12. Metrom Bv. 22 7 4 11 23-31
13. Gloria Bîrlad 22 9 5 11 29-38
14. Dunărea Giurgiu

22 7 3 12 11-28
18. C.FJt. Pașc. 22 7 3 12 22-37
18. Electr. Obor 22 8 4 13 23-38

17
17
1«

33
23
23
22
20
1»
11
17

30
80
27
26
26

BTAPA VIITOARE (27 aprilie) « 
Ceahlăul P. Neamț — Metrom 
Brașov, chimia suceava — Po
litehnica Galați, Politehnica 
București — Metalul Bucureș'i, 
Portul Constanța — Progresul 
Brăila, Steagul roșu Brașov — 
Dunărea Giurgiu, Electronica 
Obor — Flacăra Moren!, C.F.B. 
Pașcani — Gloria Bîrlad, Oțelul 
Galați — Poiana Clmplna.

SINAIA, 20 (prin telefon). 
„Cupa Primăverii", concurs 
organizat de consiliul județean 
Prahova al UGSR, s-a dis
putat în cel mai desăvîrșit 
decor de iarnă, mai ales du
minică, zi în care, din cauza 
viscolului și a ceții, slalomul 
uriaș programat inițial a fost 
înlocuit cu un „special". Pri
ma probă, tot un slalom spe
cial, s-a desfășurat sîmbătă, 
pe un traseu marcat între Vlr- 
ful cu Dor și platoul Vînturiș 
cu 47 de porți și pe o zăpadă 
înghețată. La seniori, victoria 
a revenit lui V. Brenci (A.S.A. 
Brașov) 77,0, urmat la dife
rențe minime de C. Văideanu 
(A.S.A. Brașov) 77,1 și Gh. 
Vulpe (Clubul sportiv Sinaia) 
77,2. Dan Cristea a căzut. La 
fete, a cîștigat Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov), iar la ju
niori M. Bălan (A.S.A. Bra
șov), urmat' de N. Curău (Di-

namo Brașov) și D. Soiu (Di
namo Brașov).

Slalomul de duminică, mai 
lung (57 de porți), a răvenit 
lui Dan Cristea (Dinamo Bra
șov) cronometrat cu 85,7. 
L-au urmat Gh. Vulpe 86,3 și 
V. Brenci 86,4. La fete, a fost 
rîndul Lilianei Focșeneanu 
(Clubul sportiv Sinaia) să-și 
adjudece victoria, iar la ju
niori primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de N. 
Curău, M. Bălan și Alexandru 
Bălănică ~ ‘ ~
teni).

Stratul 
xistent în 
tinuarea pregătirilor și a con
cursurilor 
time, 
mata 
țat că 
tămîni 
la competiție dotată cu „Cupa 
Victoriei". în cadru] căreia se 
vor disputa probele de slalom 
special și slalom uriaș.

prof. Ion BERINDEI 
antrenor federal

VIITORUL DOROHOI — 
A.S.A. CLUJ 66—55 (31—27).

SERIA A Il-a: Fruntașele învinse

(Carai mânui Buș-

rnare de zăpadă e-
Bucegi permite con-

în condiții op- 
De altfel, A. S. Ar- 
Brașov a și anun- 

la sfîrșitul acestei săp- 
va organiza tradiționa-

ȚINTAȘII DINAMOVIȘTI
Învingători

se va încheia cu modificarea 
tabelei de marcaj. Dar de mo
dificat, a mai modificat-o... di- 
namovistul Niculescu, în min. 
78, cu un dezinvolt drop-goal 
care a fixat scorul final 12-6.

In ansamblu, am asistat la 
o luptă fără menajamente și 
fără concesii, la un autentic 
derby rugbystic de campionat, 
soldat cu victoria echipei care 
a fost clar mai bună, în con
dițiile unui foarte bun arbitraj 
(Th. Witting) și, în general 
(exceptînd distonantul acces al 
lui Dărăban), într-un climat de 
sportivitate meritoriu.

G. RUSSU-ȘIRIANU
GRIVIȚA ROȘIE - GLORIA 

9-3 (3-3). în prima repriză, 
jocul a fost echilibrat, după 
cum arată și scorul (Fălcușanu 
încercare pentru grivițeni, 
Naca lovitură de pedeapsă pen
tru Gloria), dar după reluare 
gazdele s-au detașat fără să 
forțeze ' ‘
goaluri). A 
Teodorescu 
resp.).

FARUL
RULMENTUL 
(9—0). După o primă jumătate 
de meci de joc bun, în care 
constănțenii au acționat lucid 
(Bcrcu și Terbficzi cîte o în
cercare, Celea o lovitură de 
pedeapsă), a urmat o repriză 
dezordonată, cu numeroase ra
tări (doar Tomescu a mai trans
format o lovitură de pedeapsă). 
A arbitrat foarte bine Al. Vi- 
șan - București. (E. Petre, co
resp.).

AGRONOMIA CLUJ - ȘTI
INȚA PETROȘENI 9-6 (6-0). 
O victorie prețioasă și merita
tă. învingătorii au dominat te
ritorial majoritatea timpului. 
Punctele au fost realizate de 
Miroiu (min. 14), Crăciunescu 
(min. 22 și 80) din lovitură de 
pedeapsă și un drop-goal, pen
tru Știința Petroșeni, respectiv 
Cordoș II (min. , 32) și Balint 
(min. 79) pentru clujeni. A ar
bitrat corect Vasile Cișmaș din 
București. (Mircea Radu, co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
15—0 (9—0). Joc deschis, cu 
faze frumoase în care gazdele

(Oblemenco 2 drop- 
arbitrat corect N. 
(O. Andronic, co-

CONSTANȚA
BÎRLAD 12-0

realizat multe execuțiiau
spectaculoase pe linia de trei- 
sferturi. Au înscris: Ghețu, 
Rujoiu (cîte o lovitură de pi
cior căzută), Rozenberg (o în
cercare) și Gheorghiu (două 
lovituri de pedeapsă). Foarto 
bun arbitrajul lui P. Nicules- 
cu (București). (V. Diacones- 
cu, coresp.).

IN „CUPA DINAMO*'*
După patru zile de întreceri 

s-a încheiat concursul, republi
can de tir dotat cu „Cupa Di
namo”, la care au participat 
peste 100 de trăgători. Cea mai 
bună comportare au avut-o de-a 
lungul întrecerilor țintașii de la 
Dinamo București, care 
ținut cele mai multe 
fruntașe, cîștigînd astfel 
pus în joc.

Ultimele rezultate: 
standard (60 focuri) juniori : 1. 
N.-Ene (Dinamo) 565 p, 2. D. 
Harabagiu (Steaua) 564 p, 3. 
M. Stan (Olimpia). 4. C. Ion 
(Steaua) 552 p, 5. A. Tudorică 
(Dinamo) 549 p. Pe echipe : 
1. Steaua 1663 p, 2. Dinamo 1630 
p, 3. Construcții 1472 p. Armă 
sport 3x20 focuri — juniori : 1. 
G. Pasta (Dinamo) 499 p, 2. M. 
Petre (Arhitectura) 492 p, 3. C. 
Ninianu (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 
490 p ; junioare : 1. Ioana Lu- 
jeru (Dinamo) 461 p, 2. Angela 
Tudorică (Dinamo) 437 p, 3. 
Victoria Savovici (Dinamo) 
422 p.

De menționat buna desfășu
rare a competiției și contribuția 
efectivă a celor doi antrenori 
dinamoviști, Ene Drăgan și 
Viorel Manciu, la organizarea 
întrecerilor.

au ob- 
locuri 

trofeul

pistol

T. R.

GAZ METAN — C.F.R. 
CLUJ 1—0 (0—0). Gazdele 
s-au apărat și uneori au ju
cat dur, fiind eliminați 2 ju
cătorii Sîndeac și Petri că 
(ambii Gaz metan). Unicul gol 
a fost marcat* de Barna, In 
min. 68, din penalti. A arbi
trat satisfăcător D. Isăcescu 
— București. (I. Popovici, co
resp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S. 
CUGIR 1—1 (0—1). O luptă 
de 85 de minute între înainta
rea feroviară și apărarea Cu- 
girului. Scorul a fost deschis 
de oaspeți, în min. 10, prin 
Ghergheli. Timișorenii au e- 
galat în min. 85. Autor: Pa
nici, din penalti. P. Badea — 
Brașov a condus bine. (C. 
Crețu, coresp.)

INDUSTRIA 
C.S.M. SIBIU 
După o repriză 
de a doua, gazdele au domi
nat și au obținut victoria. Au 
marcat: Sardi (min. 42), Mîn- 
druț (min. 53 și 66), respectiv 
Kis (min. 29). în min. 44, Sardi 
(Ind. sîrmei) a ratat un pe
nalti. A condus foarte bine O. 
Anderco — Satu Mare. (L. 
Donciu, coresp.)

MEDICINA CLUJ — OLIM
PIA ORADEA 4—1 (0—0).
Joc anost în prima parte. 
După deschiderea scorului, 
jocul s-a înviorat. Au marcati 
Damian (min. 46), Cristea 
(min. 50), Vișan (min. 55), Tar- 
cu (min. 75), respectiv Sacaci 
(min. 46). A arbitrat corect G.

Nicolae — București. (T. Bara, 
coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R. ARAD 2—0 (2—0). In 
prima repriză s-a jutat frumos 
și localnicii au înscris două 
goluri. Autorii Redeș (min. 6) 
și Radu (min. 16). Jucătorul 
Gyenge (C.F.R.) a fost elimi
nat pentru lovirea adversa
rului. Satisfăcător arbitrajul 
lui P. Vamoș — Tg. Mureș 
(I. Marinescu, coresp.)

ren acoperit cu zăpadă. Gaz
dele «u dominat cu autoritate. 
Autorii golurilor i Jak (min. 
15 și 30), (Sopăceanu (min. 41 
și 88), respectiv Jimboreanu 
(min. 81). A condus foarte 
bine Tr. Vecan — Oradea (I. 
Plăvițu, coresp.)

CLASAMENT

SÎRMEI —
3—1 (1-1).

egală, în cea

ELECTROPUTERE CRAIO
VA—CHIMIA RM. VILCEA 
2—0 (1—0). Joc presărat cu 
durități de ambele părți. Cra- 
iovenij au dominat mai mult 
Golurile au fost marcate de 
Lovin (min. 14) și Resciuc 
(min. 73). (M. Popescu, coresp.)

METALUL HUNEDOARA— 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0—0. Teren alunecos. Fiecare 
echipă a dominat cîte o re
priză : în prima — oaspeții, 
în a doua — metalurgiștii. A 
arbitrat M. Sadoveanu — 
București. (Mircea Ioanid, co
resp.)

C.S.M. REȘIȚA—METALUL
TR. SEVERIN 4—1 (3—0). Te

RAPID A PRELUAT CONDUCEREA
IN CAMPIONATUL FEMININ

RULMENTUL BRAȘOV - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 11-7!
Iată relatări asupra meciuri

lor din divizia A de handbal 
disputate duminică:

FEMININ: Confecția — 
Voința Odorhei 6—6 (4—4)
Handbalistele de Ia Voința au 
cucerit, în deplasare, un punct 
prețios. După cum au evoluat, 
însă, oaspetele puteau obține 
— și ar fi meritat — ambele 
puncte puse în joc. Ele au 
condus în permanență, ca ur
mare a unui joc mai organi
zat. Bucureștencele, sigure de 
victorie, n-au reușit decît să 
egaleze scorul de trei ori. De 
menționat că în acest meci 
s-au dictat 11 lovituri de la 
7 m! Principalele realizatoare 
Teglaș (3) pentru Voința și 
Papa, Constandache și Ilie (2) 
pentru Confecția. A arbitrat 
Andrea Cojocaru (Craiova). 
GH. RANGU

Rulmentul Brașov — Uni
versitatea Timișoara 11—7 
(6—4). Brașovencele au reali-

zat surpriza etapei, aducînd 
astfel la șefia clasamentului 
formația Rapid București. Me
ciul s-a desfășurat în nota de 
dominare a gazdelor, care au 
condus de Ia început și pînfi 
în final. Cele mai multe punc
te au înscris Stan (4), Aries 
(3) pentru Rulmentul și Ne
ghină (6) pentru Universita
tea. Foarte bun arbitrajul cu
plului Gh. Cusuiuc — I. Crețu 
(Petroșeni). (Ilie Stanca — co
resp.)

Textila Buhuși — Progresul 
București 9—3 (4—I). Bucu- 
reștencele, la a doua înfrîn- 
gere consecutivă, au fost do
minate în permanență de că
tre textiliste, care au jucat 
foarte bine, reușind să obțină 
două puncte prețioase. Au ar
bitrat competent Vasilescu — 
Gurian (Ploiești). (I. Vieru — 
coresp)

MASCULIN: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău 11—5 
(6—3). Partida, de nivel tehnic

Și

DUPĂ ATÎTA FRIG Șl CEA JĂ
• • •

(Prima întrecere pe lac)
El, bine, după atita frig și cea

ță, în loc să s-arate soarele, am 
simțit ieri că ne-ngheață nasul 
și picioarele. Eram la lacul He
răstrău, în dreptul bazei nautice 
a Clubului sportiv școlar, aștep- 
tînd cu „înfrigurare" ora 9, oră 
la care caiaciștli șl canoiștil 
bucureșteni își dăduseră primul 
rendez-vous din această capri

cioasă primăvară. Intîlnirea — 
conform tradiției — avea să se 
numească cros, adică acea între
cere de debut, de aprigă tatonare 
înainte de a ieși oficial pe apă. 
de măsurare a forțelor pe un 
traseu ballzat cu tufe de tran
dafiri.

Prin ceața pe care un „băltă
reț — junior" căuta să o destra
me, luau startul — în grupuri 
compacte — fete și băieți. Erau 
juniori („boboci" abia teșiți de

pe băncile bacurilor); 
(mîndre ’ 
dreptul 
— ceea 
seamnă 
diali, olimpici.

Acum, cind s-a încheiat și cro
sul canotorilor, putem menționa 
numărul „nauticilor" care s-au 
întrecut în această primă dumi
nică de concurs : peste 400. La 
caiac-canoe, cei mal rapizi au 
fost : junioare H : Ana Sirotenco 
(Steaua) — campioana de juni
oare din 1968 : juniori II: Florin 
Sgondea (C.S.Ș.); junioare I : 
Paula Calenic (Steaua); juniori 
I : Petre Vesela (C.S.Ș.): senioa
re : Natalia Mangia (Steaua); 
seniori : Ion Irimia (Steaua) 
fostul campion european 
1967. Au participat sportivi 
sportive din mal toate

ti

junioare 
de ecusoanele .prinse în 

Inimii), seniori, senioare 
ce în caiac-canoe în- 
campioni europeni, mon- cei 

(au 
de

din
Șl 

secțiile

nautice bucureștene. Chiar șl 
aflațl la bazele de pe Snagov 
venit cu o mașină, însoțiți 
antrenori).

„Academicii" care au Ieșit la 
acest cros pe primul loc sînt s 
junioare II : Mariana Ionescu 
(Rapid) ; juniori II : Ion Galbena 
(Șc. sp. 1) ; junioare I : Preda 
Cristina (Șc, sp. 1); Juniori I : 
Ion Vasile (Dinamo); seniori : 
Gheorghe Mereuță (Steaua). Nu, 
n-am omis cîștigătoarea de la se
nioare. La această probă, însă- 
nu s-a prezentat nimeni. Adevă
rul este că nu avem crosiste. Dar 
nici prea multe canotoare 1

V. TOFAN

spectacular modest (cu in
dulgență), putea reveni mai 
ușor gazdelor, dacă ar fi e- 
xistat mai multă coeziune în
tre jucători. Băcăuanii s-au 
luptat mult pentru a obține 
un rezultat cît mai strîns, dar 
n-au reușit datorită condiției 
fizice care în finalul reprize
lor și-a spus cuvîntul. O men
țiune negativă: în 60 de mi
nute de joc s-au dictat 96 d» 
faulturi. Cînd să mai fie 
timp și pentru handbal ? Au 
condus bine Erhan — Cobi- 
lici (Prahova), (g. r.)

Politehnica Galați — Uni
versitatea București 10—10 
(6—8). Meci de luptă, între 
două formații angajate în evi
tarea retrogradării. Cele mai 
multe puncte au înscris Con- 
drea (5), Pădure (2) pentru 
gazde, respectiv Chicit (3) 

pentru oaspeți. Au arbitrat bine 
I. Ionescu (București) — So- 
caciu (Galați). (C. Arsene — 
coresp.)

Universitatea Cluj — Poli
tehnica Timișoara 15—16 
(7—4). Joc specific de cam
pionat, victoria clujenilor fi
ind pe deplin meritată. Cei 
mai eficace Oană (7) pentru 
„U", și Sauer (4) pentru „Poli". 
(N. Todoran — coresp.)

Timișul Lugoj — Rafinăria 
Teleajen 13-r-ll (5—4). Gaz
dele au obținut prima victorie 
din actualul campionat. (O. 
Olaru — coresp.)

Steaua — Dinamo Brașov 
23—11 (10—8). Steliștii au evo
luat bine, acționînd variat la 
semicerc, reușind să-și con
cretizeze superioritatea înde
osebi în repriza secundă cînd 
majoritatea acțiunilor bine di
rijate de Oțelea și Gațu au 
fost fructificate. Brașovenii, 
deși au pierdut la o diferență 
apreciabilă, au luptat mult. 
Cei mai eficace jucători de la 
învingători Gruia (5) și Ma
rinescu (4) (gh. r.)

ETAPA VIITOARE (27 aprilie) : 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad, 
C.F.R. Cluj — A.S. Cugir. Olim
pia Oradea — C.F.R. Timișoara, 
Chimia Km. Vilcea — Ind. sir- 
mei, Gaz metan — Electroputere 
Craiova, Metalul Tr. Severin — 
Metalul Hunedoara, Politehnica 
Timișoara — C.S.M. sibiu, Mine
rul Baia Mare — Medicina Cluj.

1. C.F.R. Cluj 22 13 6 3 40-20 32
2. C.F.R. Arad 22 11 4 7 37 27 26
3. Olimpia Or. 22 11 4 7 38-33 26
4. C.S.M. Reșița 22 11 3 8 35-23 25
S. C.S.M. Sibiu 22 12 0 10 36-31 24
6. Electroputere Craiova

22 11 2 9 27-35 24
7. Met. Huned. 22 10 2 10 27-19 22
8. Met. Tr. Sv. 22 10 2 10 31-35 ?2
9. C F.R. Tim. 22 7 7 8 27-23 21

10. Gaz metan 22 8 5 9 24-25 21
11. Poli. Tim. 22 6 8 8 21-23 20
12. A.S. Cugir 22 7 6 9 21-26 20
13. Min. Baia M. 22 7 4 11 17-21 18
14. Medicina Cj. 22 5 7 10 30 38 17
15. Ind. sîrmei 22 5 7 10 22-35 17
16. Chim. Rm. V. 22 5 7 10 16-85 17

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 

rezultate exacte la concursul 
nr. 16, etapa din 20 aprilie 1969

I. U.T. Arad—Jiul 1
II. Politehnica Iași—

Dinamo Buc. k
III. „U" Craiova—Vagonul 2
IV. Petrolul—Progresul 1

V. Crișul—Din. Bacău 1

VI. F. C. Argeș—„U“ Cluj 2
VII. Atalanta—Inter 2

VIII. Fiorentina—Torino x
IX. Juventus—Verona 1
X. Lanerossi—Palermo 1

XI. Pisa—Cagliari x
XII. Sampdoria—Bologna x

XIII. Varese—Napoli 2

Fond de premii 534 622 lei

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul excepțional din 20 aprilie 1969 

FAZA I
Extragerea I i 21 7 42 23 37 34 24 3 12 2
Extragerea a IT-a 12 24 26 17 6 30 33 7 14 35
Extragerea a IlI-a 30 11 40 28 3 26 27 9 44 24
Extragerea a IV-a 1 29 42 13 41 30 18 44 5 36 2

FAZA a Il-a
Extragerea a V-a t 6 20 44 36 38 21 43 34 10 45
Extragerea a Vl-a 1 15 44 4 41 8 37 32 25 24 28
Extragerea a VH-a 1 26 29 28 7 19 9 17 5 24 32

FAZA a III-a
Extragerea a VlII-a 1 15 6 45 13 20 4 25 12 41 29
Extragerea a IX-a 1 13 17 1 10 15 40 22 31 23 9

FAZA a IV-a
Extragerea a X-a 1 9 32 19 23 39 28 24 40 27 43

FOND DE PREMII : 2.481.538 lei.

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul: 11.91.71.
Formînd «cest număr între orele 7—22, puteți obține o 

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

Atelierele mobile, autodcpanatoareie și autotransportoarele 
întreprinderii

I.I.L.

.W \

CICLOP ;
■ - BUCUREHIBpulMAGHERU.66 NimnZ

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 de asistență tehnică

„CIC L O P“
Telefon : 11.91.71
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Repriza și. • • ooliii SURPRIZA ETAPEI!
• ARAD, 20 (prin telefon). înlătu- 
21 nd emoțiile, jucătorii U.T.A.-el 
au reușit astăzi, grație unui joc 
mai sigur, să fructifice două din 
multele ocazii avute la poarta 
echipei din Petroșenl, obținind 
in acest fel două puncte foarte 
valoroase in lupta pentru cîștl- 
garea campionatului. Chiar din 
primul minut, el pun stăpinlre 
pe mijlocul terenului șl asaltea
ză continuu poarta Iul Zamfir.

In acest fel U.T.A. obligă 
echipa Jiului Ia o retragere în 
jumătatea sa de teren, facilitînd 
dese incursiuni, în special ari
pei Șchiopu-Axente, care sea
mănă panică în careul oaspeți
lor. Prima mare ccazie se înre
gistrează în min. 17 cînd la un

corner, Lereter, de la 6 
în brațele portarului. El 
greșește însă ținta în min. 20 la 
o acțiune tot pe aripa dreaptă, 
de unde Șchlopu centrează din 
viteză ; Domlde sare peste ba
lon și îi dă posibilitatea „deca
rului" arădean (Lereter) să reia 
în poartă : 1—0. In continuare, 
echipa Jiului încearcă să echi
libreze oarecum jocul, dar, Insu
ficient susținută în atac de linia 
mediană, nu poate să realizeze 
esențialul. Totuși, consemnăm 
în această perioadă cea mal 
mare ocazie de gol a oaspeților : 
Cotormani (min. 25) s-a trezii 
singur la 10 m de poartă cu o 
minge (trimisă de Peronescu) 
pe care n-a fructificat-o crezîn- 
du-se în poziție de ofsaid.

m, reia 
nu mai

N

In repriza a doua, Jiul efec
tuează unele schimbări in for
mație, domină șl stăplnește oa

Pseudo-fotbal

U.T.A, — JIUL 8—0 (1-0)

Stadion U.T.A. ; timp răco
ros; teren bun; spectatori 
circa 8 000. Au Înscris Lere
ter (min. 20), Domlde (min. 
79).

U.T.A.: Gornea — Birău 7, 
Bacoș 7, Pojoni 7, Broșovschi 
9, Petescu 5, Lereter 6, Șchlo- 
pu 8, Axente 8, Domlde 94-, 
Moț 8 (min. 76 Sima).

JIUL : Zamfir 7 — Talpai 
5, Georgevlcl 7, Stocker 5, 
Georgescu 6, Grizea 5 (min. 
45 Libardl), Sandu 6, Pero
nescu 6, Cotormanj 5 (min. 63 
Popa), Libardl 7 (min. 
Achim 6), Naidin 5.

A arbitrat Gh. Llmona 
(București) *****, aju
tat la tușă de S. Mureșan 
(Turda) și I. Rus (Tg. Mureș).

^Trofeul Petschowschl"
(pentru public) : 9.

45

la Ploiești
PETROLUL — PROGRESUL 

■*—1 (0—1).

Stadion Petrolul ; timp ră
coros ; terenul alunecos: spec
tatori — 1000. Au marcat Dri- 
dea (min. 16) șl Grozea (min. 
55. din 11 m) șl Șoangher 
(m!n. 59).

PETROLUL : Ionescu 6 —
Gruber 8, Bădin 7, Pal 7, Mo- 
eanu 6, Dincuță 8, M. Iones- 
cu 5, Grozea 8, Pavlovici 7, 
Dridea 7 (mlo. 49 Oprișan 8). 
Florea II 6 (min. 78 Iuhas£).

PROGRESUL : Mîndru 8 — 
Marinescu 7, Măndoiu 6, Grar- 
ma 8, Viorel Popescu 6, Neac- 
șu 6, Beldeanu 6 (min. 57 Ra
du Ionescu 5), Matei 5, Ma- 
teianu 6, Oaidă 6, Șoanghefr 6.

A arbitrat Iosif Ritter 
ajutat la linie de L. 

Ferenczi și I. Sana (toți din 
Timișoara).

„Trofeul PetschowscM"
(pentru public) : 6

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ne ex
primam speranța In succinta 
avancronică apărută sîmbătă, că 
dacă în partida de la Ploiești 
nu vom vedea fotbal vom fi 
cel puțin scutiți de brutalități, 
de scenele penibile ale protes
telor, de intrări dure sau ob
strucții. Dar, presupunerile noa
stre nu s-au adeverit. Analizînd 
lucid această întîlnire de pseu
do-fotbal, constatăm că din cele 
90 de minute puse la dispoziția 
jucătorilor pentru a-și etala ca
litățile sau pentru a-și dovedi 
valoarea, aceștia au rezervat 
mai bine de 70 doar faulturilor 
și altor mijloace de luptă dezo
norante, întrecîndu-se cu plăcere 
reciprocă parcă pe acest lărîm, 
de repudiat, în fotbal. Nu exa
gerăm (transmisia Ia televiziune 
ne aduce ca martori o imensă 
masă de iubitori al fotbalului) 
spunînd că n-am văzut în acest 
joc decît două, sau trei acțiuni, 
Insumînd trei pase și că n-au 
existat decît una sau maximum 
două faze curate de poartă. De 
fapt, modul în care s-au reali
zat cele trei goluri este conclu
dent. Două dintre ele s-au în
scris la niște învălmășeli încît 
autorii punctelor au rămas ne- 
cunoscuți minute în șir, iar cel 
de-al treilea, dintr-pn 11 m just 
acordat de arbitru.

Deci înainte de a vorbi despre 
dramul de fotbal pentru care 
clteva mii de oameni s-au depla
sat la stadion, iar alte sute de

mii au rămas în fața televizoa
relor, să facem loc unul scurt 
„Inventar", cuprlnzînd... pierde
rile celor două formații. Deoa
rece într-o partidă ce a fost mai 
mult o bătălie au existat șl pier
deri. Șl încă serioase : Dridea și 
Bădin (acesta din urmă foarte 
serios). — accidentați ; Grozea, 
Matei și N. Ionescu — eliminați 
din joc In final. Petrolul a sa
lutat publicul doar cu opt ju
cători, iar Progresul cu 10. Să 
recunoaștem că este un fapt 
urît! Și lucrul acesta devine 
mai grav dacă ne gîndim că în 
discuție slnt două echipe care, 
indiferent de situația lor actuală 
în clasament, au reprezentat și 
— sperăm — că mai reprezintă 
ceva în fotbalul nostru.

Să nu uităm însă complet fot
balul. Petrolul și-a exprimat In
tențiile ofensive printr-un înce
put furtunos, Dincuță șutind 
spre poarta lui Mîndru cînd nu 
se scurseseră nici 40 de secunde 
de la primul fluier al arbitrului. 
Dar nici Progresul n-a stat cu 
mîinile în sin. Bucureștenii au 
răspuns de fiecare dată prompt, 
ratînd în primele 20 de minute 
cîteva ocazii bune prin Beldeanu 
și Matei. Apoi, a venit primul 
gol cînd, 
secutive,
Ionul în plasă dintr-un pachet, 
de opt jucători masați lingă bu
turile lui Mîndru. începutul re
prizei secunde a fost una din 
perioadele în care s-a jucat ceva 
mai cursiv și în care Șoangher a 
egalat tot după un corner și tot 
în mijlocul unei învălmășeli de 
nedescris. In faza imediat ur
mătoare, la o pasă în adîncime, 
Mindru l-a faultat pe Grozea 
și arbitrul a acordat jușt 11 m. 
transformat bine de atacantul 
ploieștean. In final, nu putem 
să omitem două fapte semnifi
cative. Primul : la pauză, arbi
trul Iosif Ritter a chemat antre
norii și căpitanii celor două 
echipe, apel la care bucureștenii 
au refuzat inexplicabil să răs
pundă. Al doilea, foarte impor
tant, acela că un spectator în 
stare de ebrietate, pe nume Va- 
sile Crăciun, din comuna Pău- 
iești, a aruncat o sticlă In teren. 
Depistarea lui s-a făcut cu aju
torul 
lor

recum jocul în cimp dar și de 
această dată se dovedește in
eficace la poarta adversă. La 
rîndul lor, în dorința de a mări 
totuși scorul, pentru a aduce 
mai multă siguranță victoriei, 
textlliștli arădeni ies din nou la 
atac îndeosebi după schimbarea 
lui Moț cu tînărul Sima. După 
clteva acțiuni bine concepute șl 
dirijate împreună cu Domlde și 
Axento, noul introdus lansat pe 
aripă dă posibilitate lui Domide 
să-și etaleze splendida sa săritu
ră în aer. Balonul expediat de 
acesta, cu capul, se oprește in 
colțul drept al porții : 2—0 și 
cu aceasta, socotelile slnt în
cheiate.

Teo IONESCU

Tineret rezerve : U.T.A.—
2—0 (1—0).

Meciul s-a terminat de 
multă vreme aici, seara s-a 
lăsat pe stadion, dar jucătorii 
craiovenl nu sînt în stare să-și 
revină din uluială. Și totuși, 
acesta este adevărul. Vagonul 
s-a agățat cu disperare de acel 
minimum de șanse pe care i-l 
acordasem în avancronică și, 
jucînd „deconectat", pleacă 
acasă cu două puncte. Ară
denii merită, fără îndoială, 
victoria. Ei s-au apărat cu 
multă chibzuință și atenție, 
s-au dovedit mai bine orien
tați tactic și au manevrat la 
momentul oportun cu multă 
eficacitate pistoanele ofensive 
(Macavei, ~ ’
Merteș). Nu poate fi, de ase
menea, omis aportul hotărîtor 
al lui Sfîrlogea, care s-a do
vedit inspirat la mijlocul te
renului, 
marșul spre victorie al ară
denilor. Acest marș a fost iasă 
înlesnit și de fragila replică 
a craioyenilor. Universitatea 
a părut astăzi o echipă obo
sită, cu mecanismul complet 
dereglat.

Iată și cîteva secvențe din 
această partidă. Din primele 
minute, gazdele caută poart a 
Vagonului, dar cad mereu în 
„capcana" întinsă în careul 
arădenilor. Un contraatac al 
lui Macavei (min. 9) produce 
prima breșă în apărarea cra- 
ioveană, iar Sfîrlogea ratează 
de la 12 m. Martinovici cere 
dreptul la replică și centrarea 
sa e reluată peste bară de 
Stănescu. Ratează apoi Ivan 
și din nou Stănescu, iar în 
min. 33 Sfîrlogea aprinde fi
tilul bombei pe care o va 
plasa în dispozitivul fostei sale 
echipe. El se infiltrează cu 
balonul pe dreapta, îl driblea
ză dezinvolt pe Velea și cen
trează de pe linia de corner. 
Mihai, intercalat în atac, reia 
puternic în plasă, deschizînd 
scorul. Craiovenii își pierd 
cumpătul și se trezesc din nou 
peste 10 minute cu balonul 
în plasă. Același Sfîrlogea 
trimite o pasă în adîncime la 
Merteș, care e faultat de De- 
selnicu. Minusculul Macavei 
își potrivește mingea la 18 m 
de poartă și apoi o expediază 
impecabil peste zidul craio-

Dembrovschi și

dirijînd cu abilitate

vean, drept la păianjen, pro- 
fitînd și de o ezitare a por
tarului Pilcă. Craiovenii reiau 
jocul cu îndîrjire, dar iureșul 
lor nu clintește din loc apă
rarea arădeană. Strîmbeanu 
lovește bara (min. 47), Neagu 
îl imită (min. 51) și alte 
bombe trec pe lîngă poarta 
oaspeților. De fiecare dată, 
însă, Macavei, Merteș și Dem
brovschi răspund cu incursiuni 
periculoase spre poarta craio- 
venilor, apărată acum de Ga- 
boraș. Strînsă tot mai mult 
în clește, apărarea Vagonului 
cedează, totuși, în min.' 71 : 
Martinovlci pornește furios 
pe aripa dreaptă, driblează 
doi adversari și apoi centrează 
la Velea, care, sosit expres în 
ajutorul atacului, plonjează 
spectaculos și înscrie cu capul. 
Acest gol dă aripi gazdelor. 
Mincă ratează o bună ocazie

în min. 79, ca peste două mi
nute să se producă faza de
cisivă a' jocului. Adrian Po
pescu țutează într-un „zid" 
de apărători arădeni în careu, 
balonul lovește mîna lui Mi
hai și arbitrul Drăghici dic
tează penalty. Oaspeții pro
testează timp de 2 minute, 
după care Stănescu execută 
lovitura. Mingea lovește bara, 
dar arbitrul dictează repeta
rea loviturii, deoarece arădea
nul Merteș a intrat în careu 
In momentul executării ei. A- 
celași Stănescu șutează pen
tru a doua oară, dar foarte 
slab șl portarul Gherghel res
pinge. Cu ultimele speranțe 
prăbușite, craiovenii se zbat 
pentru egalare, dar tot Maca
vei este la un pas de gol în 
min. 87, cînd trage în bară. 
Meciul a fost jucat. Echipa 
Vagonul salută publicul la

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— VAGONUL 1—2 (0—2).

CRAIOVA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Central ; teren bun; timp 
frumos,- răcoros; spectatori — 
15 008. Au marcat Mlhal (min. 
33), Macavei (min. 43) șl Ve
lea (min. 71).

UNIVERSITATEA s Plică 5 
(min. 46 Gaboraș 7) — Nicu- 
lescu 5; Deselnlcu 6, Mincă 1, 
Velea 6, Strîmbeanu 7, Ivan 
6 (min. 35 Adrian Popescu 5), 
Martinovlci 8, Niță 4, Neagu 
5, Stănescu 6.

VAGONUL : Gherghel 7 — 
Mihăllescu 7, Pop 8, Mtllroth 
8, Lenhart 6, Sfîrlogea 0, Ml- 
hai 7, stănoale 5 (min. 33 
Merteș 7), Dembrovschi T, Ar- 
noțchi 7, Maoavel 8.

Au arbitrat Zaharia Drăghlet 
★★★★★ ajutat la tușă de 
Gh. Manole șl N. Stavru (toți 
din Constanța).

„Trofeul Petschowschl1»
(pentru public) 7 0.

mijlocul terenului și acesta o 
răsplătește cu aplauze pentru 
surprinzătoarea sa replică.

George MIHALACHE
La tineret-rezerve s Univer

sitatea Craiova—Vagonul 5—2 
(1—2).

după trei cornere con- 
Dridea a introdus ba-

spectatorilor, spre cinstea

Călin ANTONESCU

tineret-rezerve : Petrolul—La
Progresul 2—2 (0—1).

Victorie din
CRIȘUL — DINAMO BA

CĂU 1—0 (0—0).
ORADEA, 20 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Stadion Crișul ; teren foar

te bun ; timp frumos : spec
tatori — aproximativ 7 000; a 
marcat Suciu (min. 80 din 
11 m).

CRIȘUL t Baumgartner 7 — 
Balogh 7, Sărac 8, E. Naghl 
7, Popovlcl 8, Lucacl 6 (min. 
69 Tomeș 6), Dărăban 8, Su
ciu 8, Kun I 5 (min. 55 N. 
Alexandru 7), Kun II 8, Co- 
clș 6.

DINAMO BACAU : Ghlță 10 
— Maghiar 6, Nunweiller IV 
9, Vellcu 7, David 6, Vătatu 
7, Nedelcu 8, D. Ene 6, Dem
brovschi 5, Munteanu 5 (min. 
66 Tr. Popescu 6), Băluță 5.

A arbitrat Alex. Pîrvu 
★ ajutat la linie de
Gh. Vasllescu I și Simion 
Mîndreș (toți din București).

„Trofeul Petschowschl"
(pentru public) : 8.

Crișul a obținut astăzi, după 
multe emoții, o victorie care-i 
aduce două puncte prețioase

șeii de execuție tehnică, dar 
și ai unei rezolvări fericite 
de ultim moment.

Cea de a doua repriză na 
s-a deosebit ca aspect general 
de prima. In această parte a 
jocului, Dinamo Bacău a ieșit 
ceva mai des la atac și a ini
țiat cîteva acțiuni prin D. 
Ene, Dembrovschi și Băluță, 
care însă au rămas nefinali
zate, ca urmare a lipsei da ho- 
tărîre și de precizie a atacan- 
ților băcăuani.

Și jocul, a cărei desfășurar® 
nu mai promitea spectatori
lor decît emoțiile oferite do 
evoluția celorlalte partide ur
mărite la tranzistori, a avut 
un final neașteptat! în min. 
78, Vătafu atinge mingea cu 
mîna în careu, dar arbitrul 
lasă jocul să continue; în 
min. 80, însă, conducătorul 
jocului se îndreaptă hotărît 
spre punctul de 11 m, în urma 
unui evident fault în careu al 
lui Velicu asupra lui Suciu. 
Același Suciu transformă im
pecabil penaltiul, aducînd In 
final orădenilor o victorie pe 
care aceștia nu o mai sperau.

Ultimele minute ale parti
dei, deși ceva mai animate, 
nu au mai reușit să schimbe 
impresia unui joc în care am
bii combatanți au rămas da
tori fotbalului și spectatori
lor.

în lupta pentru evadarea din 
zona periculoasă a clasamen
tului. Și, dacă rezultatul în- 
tîlnirii, stabilit ca urmare a 
transformării unei lovituri de 
ia 11 m, prilejul este un mo
tiv de mulțumire pentru oră- 
deni, în schimb comportarea 
echipei lui Ferenczi în con
fruntarea cu dinamoviștii bă
căuani trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru vi
itor.

In general, jocul s-a situat 
la un nivel spectacular me
diocru, cele două formații ac- 
ționînd chiar din primele mi
nute fără intenția hotărîtă de 
a forța victoria. Crișul începe 
partida cu o timiditate exa
gerată, iar Dinamo cu multă 
prudență. Rezultatul! faze în 
general la mijlocul terenului, 
multe execuții tehnico-tactice 
greșite, iar atunci cînd una 
din echipe reușește să în
jghebeze o acțiune, lipsa de 
convingere, sprijinul 
cient al coechipierilor 
precizia loviturilor la 
dau jocului un aspect 
ton, de partidă fără miză, care 
atrage dezaprobarea justifi- 

’cată a spectatorilor. Și, totuși, 
ocazii de a deschide scorul nu 
au lipsit. Menționez pe cele 
din minutele 7 (Kun II), 12 și 
28 (Suciu), ca și situația de 
gol ivită la șutul lui D. Ene, 
care a tras de la aproximativ 
40 de metri, cu boltă, spre 
poarta părăsită de Baumgart
ner, autorul unei grave gre-

insufi- 
și im- 
poartă, 
mono-

■
<

!W1I

(0—1)

timp 
spec- 

marcat

Mihai IONESCU
/

La tineret-rezerve : Crișul— 
Dinamo Bacău 1—2 (0—1).

.....

s:■

jumătate

Creiniceanu a centrat și Voinea a marcat. Dar un singur gol nu va fi suficient pentru a obține 
victoria, chiar dacă Steaua a dominat foarte mult

Foto : A. NEAGU

Cînd te mulțumești
STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ 1—1 (1-0).

Stadionul Republicii
— aproximativ 3 000 I 
șan (min. 84).

STEAUA : Andrei 5 
musculară și înlocuit
geanu 7, Vigu 7, Jenei 7. 
5 (min. 62 Tătaru II), Voinea 5, Creiniceanu 8.- - ■ 7, Toth

Caniaro

; timp frumos ; teren bun ; spectatori 
Au marcat ; Voinea (min. 29) și Mure-

cu
Sătmăreanu 7 (min. 33 — întindere 
Cristache 7), D. Nicolae 7, Hălmă- 

D. Popescu 7, Pantea 7, Dumitriu III

A.S.A. : Solyom 8 — Șleam 6, Dondoș 
Siko 5, Ciutac 5. Lucaci 5, Mureșan 6, 
Lungu 5), Raksl 6.

A arbitrat Al. Toth (Oradea) ★ ★★★> 
Bădulescu (Oradea) și I. Oprita (Arad).

„Trofeul Petschowschi" (pentru public)

7. Czako 6,
5 (min. 30

ajutat la linie de M.

Două puncte nesperate
PITEȘTI, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Mai rămă
seseră trei minute din partida 
de la Pitești și asistența, astăzi 
insistentă și vulcanică, între co
ordonatele firești ale fair-play- 
ului, cerea cu disperare lui Radu 
și colegilor săi golul care să 
mai aducă de doi bani speran
ță ... Golul pe care, după aspec
tul partidei și după presiunea 
obsedantă din careul lui Mol
dovan. piteștenii, în ciuda mari
lor defecte (nenumărate pase la 
adversar, îngrămădirea jocului 
pe centru) l-ar fi meritat cu 
prisosință. Și golul a venit, dar 
- spre stupoarea generală — 
cei care a înscris a fost Bungău, 
la o fază care nu permitea nici 
o surpriză: șut puternic, cu 
ușoară boltă, de la peste 30 de 
metri de poartă, și Ion Vasile, 
pînă atunci „șomer" între bu
turile porții argeșene, a fost 
surprins, nerămînindu-i altceva 
de făcut decît să scoată mingea 
din plasă, acuzînd hilar o lovi
tură la ... claviculă ! ?

Intr-o clipă, toată lumea a 
uitat de atacul prelungit și de 
ocaziile de gol ale gazdelor (in
tre care cele mai clare au fost: 
foarfecă lui Kraus, prelinsă pe 
lingă bară — (min. 33), „bomba" 
lui Prepurgel, trimisă în corner 

Moldovan — min. 55), adu-

F.C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CLUJ 0—1 (0—0) *

Stadion „1 Mai“; timp fru
mos; teren puțin moale; 
spectatori — aproximativ 
10 000; a marcat Bungău (min. 
87).

F.C. ARGEȘ ; Ion Vasile 4 
— Olteanu 5, Barbu 5 (min. 
77 Păciulete), Vlad ’ " 
Prepurgel 4, Nuțu 
Kraus 4, Dobrin, 
(min. 56 Rusu 4).

UNIVERSITATEA
Moldovan 9 — Crețu 8, Pexa 
8, Solomon 10, Cîmpeanu 8, 
Anca 9, Neșu 7, Barbu 8, Mus- 
tățea 6, Codrea 9, Bungău 8.

A arbitrat Aurel Bentu 
★ ★★★★ ajutat excelent 
la linie de C. Bărbulescu ți 
C. Ghemlgean.

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

5, Ivan 7,
5, Radu 4, 

Jercan 4

CLUJ :

cîndu-și aminte de virtuțile uni
versitarilor clujeni: joc calm, 
sobru, cu pase multe și precise, 
elasticitate nebănuită la mijlo
cul terenului, zid de netrecut al 
defensivei, în care Solomon a 
fost, șl la propriu și la figurat, 
cu un cap peste atacul gazdelor.

Retrasă 80 de minute în pro- 
pria-i jumătate de teren, echipa 
oaspe, beneficiind de un ex
celent Codrea, care, printt-un 
marcaj sever, l-a anihilat pe

Dobrin, și de joly-jokerul Anca, 
neostenit și omniprezent (dar 
cam protestatar la deciziile ar
bitrului !), a plecat de la Pitești 
cu două puncte nesperate, punc
te ale maturității si lucidității.

In ceea ce-i privește pe piteș- 
teni, în ciuda unei mari voințe 
de a învinge și a unei dominări 
insistente, dar haotice, jocul lor 
de astăzi nu le dă prea multe 
speranțe de supraviețuire în 
prima divizie. Intre dominarea 
oarbă a gazdelor și apărarea 
lucidă. dublată de două-trei 
contraatacuri amenințătoare ale 
oaspeților, argumentul al doilea 
a avut mai multă tărie, abando- 
nindu-i pe piteșteni „iadului" 
prezumtivei retrogradări. Nu 
ne-a fost dat de mult să vedem 
o echipă care să dea atîtea pase 
Ia adversar, să nu reușească 
să-și găsească nici o pîrtie libe
ră spre poarta pe care au asal
tat-o 80 de minute de joc. Pi- 
teștenii
nou act dintr-o dramă pe care, 
probabil, o vor sfîrși pe scena ... 
diviziei secunde.

și-au trăit astăzi un

Ovidiu IOANIȚOAIA

La tineret-rezerve : F. C. Ar
geș—Universitatea Cluj 2—0 
(2-0).

buturile lui Andrei, dar 
este mai degrabă... o

Ieri, în fața a 3 000 de spec
tatori, care au renunțat la 
căldura căminului și la foto
liul din fața televizorului, fot
baliștii de la Steaua au ter
minat partida în același stil 
care le-a devenit caracteristic. 
Au terminat egal un meci in 
care mai bine de 75 de mi
nute „s-au jucat" cu colegii 
de la A.S.A. Tg. Mureș, după 
ce s-au postat în terenul a- 
cestora minute în șir, inițiind 
atacuri după atacuri, lășînd 
impresia că vor cîștiga partida 
fără nici un fel de probleme. 
Pantea și, mai ales, Creini
ceanu se lanăau pe extreme, 
driblau, ajungeau pînă la li
nia de fund, de unde pasau 
celor aflați în zona careului 
de 16 m mirigi utile, de gol. 
Dar, Voinea, Dumitriu III și 
mijlocașii întîrziau șutul de
cisiv, sau cînd îl executau 
greșeau ținta. în min. 8, Crei
niceanu șutează pe lingă bară. 
Peste un minut, după o bîl- 
bîială în careul oaspeților, 
din poziție bună, Dumitriu III 
îl imită, 
nu face 
urmează 
niceanu 
tirul lor 
fiindcă la aceeași fază (min. 
15) amindoi trec pe lingă .. 
gol. Doar Vigu (min. 22) se 
abate de la regulă și trimite 
mingea de la 25 m, din lo
vitură liberă, pe spațiul porții, 
însă Solyom e la post.

Mureșenii, ca niște musa
firi politicoși ce nu vor să-și 
deranjeze gazdele, uită să 
atace. Abia în min. 24 Lucaci 
încearcă să trimită balonul

în min. 13, pentru a 
excepție, Pantea își 
colegii. Apoi, Crei- 

și Voinea arată că 
încă nu a fost reglat,

șutul
pasă. Peste patru minute, a- 
celași jucător este mai îndrăz
neț și, din poziție dificilă, șu
tează puternic. Steaua nu e 
tulburată de aceste „seîntei". 
Revine în atac și în min. 29, 
în sfîrșit, deschide scorul : o 
minge trimisă din apărare e 
prelungită de Dumitriu III la 
Creiniceanu. Acesta driblează 
scurt, centrează și Voinea reia 
cu latul de la 5 m pe lingă 
Solyom, ieșit să blocheze : 
3—0 pentru Steaua. Pînă la 
sfîrșitul reprizei mai e de no
tat „bomba" lui Dumitriu III, 
dar mingea expediată de la 
17 m „mușcă" muchea barei 
din stînga, aproape de vinclu 
(min. 35). La reluare după o 
„încîlceală" — de 5 minute — 
la mijlocul terenului, Creini
ceanu intră în careul oaspe
ților, dar, din unghi, ridică 
mingea prea sus. Peste 5 mi
nute, A.S.A. a ieșit la joc. însă 
neconvingător, pentru că forța 
mijlocașilor nu i-a permis să 
susțină atacurile dincolo 
zona lui Ilălmăgeanu și D. 
colae, de unde balonul, 
regularitate, făcea calea 
toarsă. Steaua continua să 
„primsolistă", dar golul nu a 
mai venit, fiindcă Pantea (ex
celent servit de Siko în min. 
58). Creiniceanu (min. 65) și 
Jenei (min. 70) au greșit ținta. 
Se părea, totuși, că meciul se 
va termina cu victoria la li
mită- a bucureștenilor. Dar 
n-a fost așa. In min. 84, la un 
atac al oaspeților, Lucaci se 
lansează pe extremă, centrea
ză, iar Mureșan — lăsat li
ber — reia cu capul, trimițînd 
mingea în plasa porții nea
tentului Andrei, greșit plasat. 
Steaua a mai pierdut un punct 
la București într-un meci (de 
factură modestă) pe care nor
mal ar fi trebuit să-l cîștige 
la scor. Dar ce să-i faci ? Așa 
se ' '
se

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—1 “ '*

Stadion „23 August"; 
rece ; teren bun de joc; 
tatori — 12 000. Au 
Dumitrache (min. 40) pentru 
Dinamo și Deleanu (min. 48, 
din 11 m) pentru Politehnica.

POLITEHNICA : Constan
tinescu — Gavrilă, lanul, 
Stoicescu, Deleanu, Ștefănes- 
cu, Contardo, C. Popescu 
(min. 72 Dănilă), Lupulescu, 
Cuperman, Goiiac.

DINAMO BUCUREȘTI: Dat- 
cu — Popa, Boc, Dinu, Ște
fan, Ghergheli, Sălceanu, Lu
cescu, Frățilă (min. 71 Haidu), 
Dumitrache, Nunweiller VI.

A arbitrat Gr. Bîrsan, aju
tat de V. Liga șl O. Turcitu 
(toți din Galați).

„Trofeul Petschowschl"
(pentru public) : 9.

Din motive independente 
de voința noastră, reducem 
cronica acestui joc numai la 
analiza, foarte succintă, a pri
melor 48 de minute...

în aceste minute am asis
tat la cîteva faze reușite de 
fotbal: min. 5 „cap“ Dumi- 
trache și Constantinescu acor
dă corner ; min. 9 Goliac sal
vează tot în corner o minge 
pe care Lucescu era gata-gata 
s-o introducă în plasă ; min. 
21 șut al lui Contardo, de la 
30 m, în bara laterală ; min. 
34 — pătrundere Deleanu — 
centrare înapoi la Contardo.

care se pripește și trage de la 
10 m peste poartă ; min. 40 — 
cursă Lucescu, centrare în 
fața porții și Dumitrache în
scrie din apropiere : 1—0 pen
tru Dinamo. In min. 48, Cu- 
perman șutează puternic de 
Ia aproximativ 10 m spre 
poarta lui Datcu, Boc inter
vine Ia șut, mingea fiind de
viată din mîna dinamovistului 
în afara careului de 16 m. Ar
bitrul Bîrsan acordă penalti, 
iar Deleanu transformă : 1—1.

Din acest moment, partida 
capătă atributele unei parodii, 
jucătorii ambelor echipe mi- 
mînd fotbalul. Asistăm Ia ceea 
ce în box se numește non- 
combat... Publicul fluieră 
scandalizat... Nu se mai joacă 
fotbal ! Nu o dată, jucătorii 
celor două formații își Iasă 
mingea unii altora, arătîndu-se 
mulțumiți cu acest punct îm
părțit „frățește", unul ție, unul 
mie...

Arbitrul jocului, Grigore 
Bîrsan, ne spunea după meci 
că dacă la fotbal ar fi exis
tat acei non-combat de la box, 
el ar fi oprit partida.

Dar, asupra acestui final de 
comedie tristă vom reveni.
F

Marius POPESCU

La tineret-rezerve ■ Politeh
nica Iași — Dinamo București 
2—1 (0—1)

întîmplă cînd jucătorii 
mulțumesc cu puțin I

de 
Ni
cu 
în- 
fie

ei

ConstanVn ALEXE

La tineret-rezerve: Steaua—
A.S.A. 4—2 (2—1)

Au punctat doar...
rezervele!

(Urmare din pag. I)

prin clipe dintre cele mai grele : 
Năsturescu s-a infiltrat decis în 
careu, a centrat cu precizie la 
Mazurachis care, deși în poziție 
favorabilă, a reluat slab pe di
recția porții. Intre timp (min. 
53) un contraatac al Farului 
(centrare — Ologu, reluare Ian- 
cu, din void, cu stîngul puțin 
peste bară) anunța parcă deschi
derea scorului de către cei arhi- 
dominați pînă atunci. In min. 
58, Tufan a strecurat balonul 
(printre picioarele lui Moiroc) 
spre Sasu, acesta a prelungit 
la Ologu (aflat în teren de 6 mi
nute) care a șutat nu prea pu
ternic, pe jos, din marginea ca
reului mare, lateral stingă; pe 
traiectoria mingii, Păducanu a 
prins balonul o clipă, pentru ca 
apoi să-l scape în plasă: 1—0 
pentru Farul.

Riposta Rapidului a fost 
promptă, dar a purtat acum și

mai mult pecetea hazardului, 
feroviarilor lipsindu-le în atac 
omul lucid. L-au găsit, însă, în 
persoana lui Octavian Popescu, , 
introdus în min. 62. Ce-a urmat 
se poate anticipa din... titlul 
cronicii : în min. 65, la o lovi
tură liberă, executată de pe 
dreapta de Năsturescu, noul in
trat în teren, Oct. Popescu, a 
sesizat bine direcția mingii și a 
reluat cu capul, plasind-o in col
țul mic: 1—1.

In continuare, Rapidul a for
țat victoria. De cîteva ori, și 
îndeosebi în min. 78, a fost la 
un pas de ea, dar Popescu s-a 
pripit și a reluat ,,peste" de la 
numai 5 m. Nu era vorba, se 
pare, numai de complexul celui 
„de-al 9-lea val", ci și de o tra
diție. Aceea care ne spune că, în 
partidele disputate în ultimii ani 
cu Farul, la București, Rapidul 
s-a chinuit, literalmente.

La tineret-rezerve : Rapid — 
Farul 1-0.



MONDIALELE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

In setul următor, Crișan se 
arată foarte decisă și conduce 
cu 2—0 și 6—3. Morisawa face 
însă 7 puncte Ia tind, dar re
plica junioarei noastre este 
promptă : de la 9—12, ea schim
bă scorul la 14—12. Jucătoarea 
japoneză recuperează imediat și 
■are avantaj : 17—15. Finișul lui 
Crișan este însă irezistibil. Ea 
atacă formidabil și cîștigă cu 
21—18 (în 7 minute)! In ultimul 
set, de la 4—4, Morisawa se dis
tanțează, nu mai greșește aproa
pe de loc și victoria îi revine 
cu 21—13 (tot în 7 minute). Deși 
a pierdut, Crișan s-a comportat 
mai mult decît onorabil și ea a 
primit felicitările colegelor de 
echipă și ale antrenorilor.

După ce a pierdut primul set 
(nefiind suficient de încălzită) 
la TOSHIKO KOWADA cu 
20—22 (în 8 minute), MARL4 A- 
LEXANDRU începe să acțione
ze ca un veritabil ceasornic. A- 
părarea ei este bine dirijată, iar 
unele atacuri prin surprindere 
își nimeresc cu precizie ținta. 
Are continuu avantaj de cel pu
țin 3—4 puncte și nu lasă nici 
o speranță japonezei în ultimele 
două seturi : 21—11 (în 8 mi
nute) și 21—15 (în 10 minute).

A venit însă surpriza surpri
zelor : întrecerea de dublu, ma
rea specialitate a reprezentante
lor japoneze. Numai că ceea ce 
a urmat a ridicat sala în picioa
re. Pușa Crișan a primit indica
ții să stea aproape lipită de ma
să și să atace totul. Ceea ce a 
făcut cu brio. Iar cind nipone
le, într-o adevărată panică, reu
șeau să răspundă vreo minge, 
Alexandru, prin lovituri tăiate 
sau prin atacuri dintr-o bucată, 
încheia punctul. Japonezele, stu
pefiate de vigoarea jocului din 
față, au cedat net: 21—14 (în 
8 minute) și 21—10 (în 8 minute).

C. Grigore a terminat pe locul doi
al sud-vestului“

IIIP1ÂIIIIIII SOVIETICI Șl BULGARI 
ÎN FORMA IA „MEMORIAIUl NIKOLA PfTROV"

BORDEAUX, 20 (Agerpres). 
— „Turul ciclist al sud-ves- 
tului", una dintre cursele im
portante de amatori ale sezo
nului de primăvară, s-a în
cheiat cu victoria francezului 
Jean Pierre Paranteau, urmat 
de rutierul român Constantin 
Grigore la numai 16 sec.

Desfășurată în 6 etape, In 
general scurte dar suficient 
de dure din cauza profilului 
lor muntos, competiția a pri
lejuit o dispută interesantă In 
care tinerii cicliști romăni 
s-au situat Intre principalii 
animatori. Tudor Vasile șl 
Vasile Selejean au ocupat 
locuri bune In sprinturile fi
nale, In timp ce Constantin 
Grigore. tenace și de o mare 
regulat itate, l-a atacat pînă In 
ultimul kilometru pe liderul 
cursei.

Ultima etapă, Villeneuve- 
sur-Lot—Bordeaux (150 km), a 
revenit suedezului Ripffel In 
4 h 11:37, urmat de belgianul 
Callewaert în același timp cu 
învingătorul a sosit un pluton
numeros, în care se aflau și 
concurenții români.

Clasamentul final: 1. J. P. 
Paranteau (Franța) 21 h 53:02;
2. O. Grigore (România) la 
16 sec; 3. tmlanne (Franța) la 

16 seo; 4. Santisteban (Spania) 
la 23 sec; 5. Pavlik (Iugoslavia) 
la 1:43. Locurile ocupate de

Și Gianni Motta 
suspendat pentru dopaj!

Un tribunal din Anvers l-a 
condamnat Ia o amendă de 
4 000 de franci și l-a suspen
dat pe o perioadă de două 
luni, în care timp nu va mai 
avea dreptul să evolueze în 
Belgia, pe ciclistul italian 
Gianni Molta. Acesta s-a fă
cut vinovat anul trecut de a 
fi utilizat stimulente cu pri
lejul unei reuniuni interna
ționale care a avui loc pe 
velodromul din Anvers.

Tenismanii români au dominat

® FINALA ROMANEASCA LA SIMPLU MASCULIN : TIRIAC — 
NASTASE 3—2 • ÎN FINALA DE DUBLU, ROMÂNII AU ÎN

VINS PE GULYAS SI KALOGHEROPOULOS

PALERMO, 20 (prin tele
fon). — Turneul internațional 
de tenis desfășurat în prin
cipalul oraș al Siciliei s-a în
cheiat cu două frumoase vic
torii românești. Finala de sim
plu masculin s-a disputat în
tre românii Ion Țiriac și Ilie 
Năstase. Primul îl eliminase, 
în semifinale, pe iugoslavul 
B. Iovanovici eu 6—2, 6—4,
iar campionul României, tînă- 
rul Ilie Năstase, realizase un 
rezultat remarcabil, dispunînd 
de cunoscutul jucător maghiar 
Istvan Gulyas i 8—6, 6—8,
6—2. In finală, victoria a re
venit lui Ion Țiriac, învingă
tor în cinci seturi asupra lui 
Năstase i 4—6, 6—0, 6—2, 2—6, 
6—2. în finala de dublu mas

Deci, 2—1 pentru România !
Acum, pentru prima oară se 

întrezărea posibilitatea unui 
succes românesc. Dar, să nu 
uităm, Maria avea să întilneas- 
că pe campioana mondială Mo
risawa, iar în caz de înfrîngere 
Crișan ar fi trebuit să joace Cu 
Kowada. Așadar, nu trebuia 
pierdut primul atu.

începutul n-a fost însă de 
loc promițător. Mai experimen
tată, fină tacticianâ, Morisawa 
și-a dat probabil seama că ar 
fi destul de dificil s-o învingă 
pe Maria numai prin atacuri în 
serie și a recurs la un joc des
fășurat într-un tempo lent, cu 
tatonări prelungite, întrerupte 
brusc prin lovituri ofensive pu
ternice, intercalate cu foarte 
numeroase și precise stopuri. 
Maria nu reușește să țină pasul 
și pierde setul ușor (11—21) și 
repede (6 minute).

Campioana României nu se 
arată de loc descumpănită, reu
șind să presteze în continuarea 
meciului un joc mai echilibrat. 
Nu mai este atît de des sur
prinsă’ pe picior greșit. Maria 
conduce cu dexteritate mingea, 
atacă de cîte ori este nevoie și 
cîștigă setul următor cu 21—13 
(în 11 minute). Reprezentanta 
noastră nu mai poate pierde. A- 
ceasta este impresia pe care o 
lasă siguranța cu care acționea
ză în ultimul set. începe să a- 
tace mai mult, de pe ambele 
părți, chiar și cu fente... Totul 
îi reușește ! Reputata sa adver
sară pare paralizată : întoarce 
mereu capul, se uită cu dispe
rare spre banca antrenorilor, 
dar este inutil. Nimic n-o mai 
poate salva. Românca este ne
cruțătoare. Deși conduce cu 7- 
8 puncte, ea vrea ca scorul să 
fie cit mai categoric. Cîștigă 
pînă la urmă cu 21—14 (în 13 
minute) și partida ROMANIA — 
JAPONIA se încheie cu scorul 

ceilalți cicliști români: 12. 
T. Vasile la 3:46; 22. V. Sele
jean la 4:22; 25. C. Ciocan la 
4:29; 26. N. Ciumeti la 5:30. 
Pînă la ora cînd transmitem 
știrea nu ne-a parvenit cla
samentul oficial pe echipe.

RECORDURI
MAGDEBURG. — Un nou re

cord mondial a fost stabilit de 
înotătorul sovietic Nikolai Pan
kin, cu prilejul întîlnirii de 
natațle R. D. Germană - 
U.R.S.S. Pankin a parcurs 100 
m bras tn 1:05,8 corectînd cu 4 
zecimi de secundă vechiul re
cord care-i aparținea.

BONN. — Cu prilejul cam
pionatelor internaționale de 

REZULTATELE DE AZI LE ANTICIPEAZĂ PE CELE DE MiINE

Mariana Gheciov (învingătoare la indivi
dual compus) evoluind la sărituri 

junioare a 
moționat nu atît pentru ceea 
ce a făcut în concursul res
pectiv cît, mai ales, pentru 
ceea ce am întrezărit că va 
putea să realizeze mîine.

Se pare că eforturile perse
verente ale federației de spe
cialitate, ale Ministerului In-

culin, Ion Țiriac și Ilie Năs
tase au învins, după o luptă 
acerbă, pe reputații I. Gulyas 
(Ungaria) și N. Kalogheropou- 
los (Grecia) cu 6—3, 8—6, 
5—7, 2—6, 7—5

★
De luni (n.t. azi), cei doi 

sportivi români evoluează în 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de la Roma. 
Principalii favoriți ai întrece
rilor care încep pe terenurile 
de la Foro Italico sînt austra
lienii Tony Roche și John 
Newcombe, americanul Arthur 
Ashe, olandezul Tom Okker. 
Gei doi tenismanj români fi
gurează printre capii de serie, 
Țiriac purtînd nr. 13, iar Năs
tase nr. 16. 

de 3—1 în favoarea reprezen 
tativei noastre 1

Indiferent de ce se va mai 
întîmpla la aceste campionate 
mondiale, data de 19 aprilie 1969 
va rămine memorabilă (alături 
de alte zile) in istoria tenisului 
de masă românesc. Atunci re
prezentativa feminină a Româ
niei a învins consecutiv pe cam
pioanele Europei (R. F. a Ger
maniei) și ale lumii (Japonia). 
Succese pe deplin meritate !

★
Componentele reprezentati

vei noastre — după eforturile 
extenuante depuse sîmbătă în 
meciurile cu Japonia și R.F. 
a Germaniei — nu și-au pu
tut permite relaxarea necesa
ră, pentru că a doua zi, du
minică, aveau alte partide di
ficile. Intr-adevăr, întîlnirea 
cu selecționata R.D. Germane 
a însemnat o luptă de uzură, 
pe întinsul a 74 min. în me
ciul inaugural, Maria Alexan
dru a cîștigat mai ușor decît 
se aștepta la Doris Hovestadt: 
2—0 (9, 9), în 12 minute. Ro
mânca a acționat dezinvolt, 
variat, manifestînd o superio
ritate evidentă în fața unei 
adversare timorate. Apoi, prin 
victoria Gabrielei Geissler a- 
supra lui Carmen Crișan, cu 
2—0 (18, 12), scorul general 
al întîlnirii a devenit egal:
1—1. în cele 24. min. de joc, 
Crișan n-a avut răbdare sufi
cientă, și — atacînd pe mingi 
nepregătite — n-a putut să-și 
pună în dificultate redutabilă 
adversară. în partida de du
blu, cuplul român Alexandru- 
Crișan a avut un început ti
mid, dar aceasta nu atît din 
cauza replicai perechii din 
față, ci mai mult în urma jo
cului hazardat și puțin gindit

SOFIA, 20 (prin telefon). In 
sala Universiada s-au înche 
iat întrecerile celei de a 7-a 
ediții a „Memorialului Nikola 
Petrov" la lupte greco-roma- 
ne. Iată primii clasați : cat. 
48 kg — 1, Igrumov (U.R.S.S.),
2. Anghelov (Bulgaria), 3. Gal

ÎN BAZINE
natație ale R. F. a Germaniei, 
înotătorul vest-german Hans 
Fassnacht a realizat o perfor
manță remarcabilă în proba de 
400 m mixt. El a parcurs — în 
bazin de 25 m - această dis
tanță în 4:33,1. Acest rezultat 
constituie un nou record al 
R. F. a Germaniei. Proba de 
100 m liber a fost ciștigată de 
Wolfgang Kremer (R.F.G.) în 
53,6.

MARGINALII
De mai mulți ani 

gimnastica noastră 
feminină se zbate 
în anonimat. De 
mai mulți ani 
cițiva antrenori 
inimoși încearcă, 
împreună cu un 
mănunchi de feti
țe talentate, picu
ri nd . pasiune și 
perseverență în 
munca lor de zi 
cu zi, să realizeze 
marea performan
ță. Au fost ani de 
muncă, de căutări. 
?resărați uneori cu 
satisfacții, dar și 
cu insatisfacții, 
ani de speranțe 
Azi, mai mult de
cît oricînd, sîntem 
în măsură să a- 
preciem că mun
ca a fost rodnică, 
că drumul pe care 
s-a pornit - co
rect. Rezultatele, 
cel puțin, ne dau 
încredere în suc
cese viitoare și 
mai convingătoa
re. Echipa aliniată
sîmbătă. în meciul 
cu selecționata de 
Bulgariei, ne-a e-

„Turneul continentelor" 
la volei

MONTEVIDEO, 20 (Ager- 
pres). — în competiția Inter
națională masculină de volei 
„Turneul continentelor", echi
pa R. D. Germane a învins 
cu scorul de 3—0 formația 
Braziliei. Gu același scor au 
cîștigat voleibaliștii echipei 
Japoniei meciul cu formația
S.U.A. Aceste meciuri s-au 
disputat la Montevideo. în 
partidele tare au avut loc la 
Santiago de Gliile au fost înre
gistrate următoarele rezultatei 
Mexic — Venezuela 3—1 ; 
Ghile — Tunis 3—1. 

al lui Crișan. Noroc însă de 
Măria care, calmă și decisă, 
n-a greșit aproape nimic. 
Scor» 2—0 (18, 15), in 14 mi
nute. în sfîrșit, ultimul meci, 
Alexandru — Geissler, a fost 
mai disputat doar în primul 
set, cind la 8—5 pentru Ma
ria s-a aplicat regula activi
zării. După aceea, însă, Maria 
Alexandru s-a detașat cu au
toritate. loviturile sale fiind 
imparabile. Rezultat: 2—0 
(18, 10), în 34 minute.

în continuare seriei de vic
torii România a dispus cu 
3—0 seara, tirziu, de Ungaria, 
în numai 32 de minute! Rezul
tate: Mihalca — Magosz 2—0 
(16, 14), Alexandru — Juhosz
2— 0 (5, 3), Alexandru, Mi
halca — Juhosz, Magosz 2—0 
(16, 11).

Luni în ultimul meci din ca
drul grupei semifinale A, Ro
mânia va juca in compania 
Suediei. Fetele noastre au pri
ma șansă și practic ele se vor 
califica în finala Cupei Cor
bii Ion, care va avea loc luni 
seara.

REZULTATE: masculin A. 
Japonia — Anglia 5—1, 
U.R.S.S. — Ungaria 5—4, Iu
goslavia — Danemarca 5—0; 
B. R.F.G. — Suedia 5—4, 
R.F.G. — Coreea de Sud 5—3, 
Cehoslovacia — Suedia 5—2 
(Kolarovics — 3 victorii, la 
Johansson, Alser și Persson), 
Franța — Irlanda 5—3.

Feminin A. Japonia — Sue
dia 3—1, R.F.G. — Ungaria
3— 0, R.D.G. — Ungaria 3—1; 
B. U.R.S.S. — Polonia 3—0, 
Cehoslovacia — Anglia 3—1, 
Coreea de Sud — Polonia
3—1, U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—1.

(Ungaria)... 5. I. Stoica (Româ
nia) ; cat. 52 kg — 1. Kirov 
(Bulgaria), 2. Mihalik (Polo
nia), 3. Djisov (Bulgaria); 
cat. 57 kg — 1. Varga (Unga
ria), 2. Markov (Bulgaria), 3.
1. Baciu (România) ; cat. 62 kg 
— 1. Tatișvili (U.R.S.S.), 2. Ma- 
rinov (Bulgaria), 3. Schar- 
schmidt (RDG) ; cat. 68 kg —
1. Kamalov (U.R.S.S.), 2. A 
postolov (Bulgaria), 3. Henkel 
(RDG): cat. 74 kg — 1. Raicev 
(Bulgaria), 2. Celidze (U.R.S.S.)
3. Pohl (RDG)... 6. M. Vlad 
(România) : cat. 82 kg — 1. 
Dorosiev (Bulgaria), 2. Nena- 
dici (Iugoslavia), 3. Kardibon 
(Polonia) ; cat. 90 kg — 1. 
Hoer (RDG), 2. Tințarov (Bul 
garia). 3. Ciorac (Iugoslavia) ; 
cat. 100 kg — 1 Kolev (Bul 
garia), 2. Kiss (Ungaria), 3 
Criclevtev (U.R.S.S.); +100 kg
1. Tomov (Bulgaria), 2. Freitz 
(U.R.S.S.), 3. V. Dolipschi
(România).

U MECIUL FEMININ Of GIMNASTICA ROMÂNIA - BULGARIA
vățămîntului sînt încununate 
de succes, că munca dîrză a 
antrenorilor și fetițelor pasio
nate de gimnastică e transfor
mată in rezultate practice. 
Poate că cineva mă va între
ba : de unde acest optimism ? 
îi voi răspunde cu promptitu
dine : din maniera cu care au 
sărit peste cal Mariana Ghe
ciov, Elisabeta Turcu, Felicia 
Dornea sau Vanda Ispravnicu , 
din ușurința Feliciei Dornea, a 
Elisabetei Turcu și a Marianei 
Gheciov în exercițiile la para
lele ; din îndrăzneață încercare 
a Elisabetei Turcu la bîrnă, 
care s-a prezentat cu un ele
ment nou și dificil (stînd pe 
miini în elan, întoarcere. 90 
grade, roată laterală), și chiar 
din dezinvoltura cu care aceas
tă gimnastă și-a continuat e- 
xercițiul. deși ratase intrarea, 
din tot ceea ce a făcut fiecare 
componentă a echipei în parte, 
și toate gimnastele la un loc.

La sol. de pildă, talentata 
Ștefania Bacoș, prin acel to
rent de salturi (între care două 
salturi întinse legate) pe prima 
linie, atrage atenția asupra 
imenselor ei posibilități la a- 
cest aparat. La fel de bună s-a 
dovedit și Mariana Gheciov, 
bună acrobată, care a executat 
salt întins de trei ori (din le
gări), dintre care unul cu o 
întoarcere de 360 grade. Felicia 
Dornea, mai bine dirijată, va 
putea să devină — cu calitățile 
ei naturale deosebite — una din 
gimnastele cele mai bune ale 
noastre la acest aparat.

Fiind vorba de un concurs 
cu exerciții liber alese, ar fi 
bine ca gimnastele noastre să 
nu uite că un exercițiu liber 
ales înseamnă etalarea tuturor

Iugoslavia — România
4-2 la polo

NISA, 20 (prin telefon). La nu
mai două ore după ce au sus
ținut dificila partidă cu Italia, 
pololștij români au întîlnit for- 
mația Iugoslaviei, campioană o- 
limplcâ, care se afla la cea din
ții partidă în turneu. Tricolorii 
au condus în prima repriză cu 
1—0, dar au fost net depășiți în 
cea secundă. Scor final : 4—2
(0—1, 3—0, 0—0, 1—1) pentru Iu
goslavia. De notat că de-a lun
gul celor 20 de minute de joc 
efectiv iugoslavii au beneficiat de 
6 situații de om în plus (au fost 
eliminați Szabo de 3 ori, Flroiu 
de 2 ori și Zamfirescu), iar e- 
chlpa română de una singură.

In preliminariile C.M., la Nicosia, echipa Austriei a dispus cu 2—1 de Cipru. In foto, un atac la 
poarta cipriotă Telefoto : A.P.—AGERPRES

FOTBAL PE GLOB
F. C. BARCELONA ÎN FINALA 

CUPEI CUPELOR

Peste 50 000 c’e spectatori au 
urmărit la Barcelona meciul 
dintre echipele F. C. Barcelona 
și F. C. Kdln contînd pentru 
semifinalele competiției „Cu-

Tineri înotători români 
învingători la Zilina

M. Hohoiu 64,7-100 m spate și E. Aimer 9:28,4-800 m liber
ZILINA 20 (prin telefon). 

Ultimele întreceri dintre tine
rii înotători români și slo
vaci, desfășurate în piscina de 
50 m din localitate, au con
sfințit victoriile clare ale re
prezentativelor țării noastre : 
88—47 la băieți și 70—34 
la fete. Din noianul de 
rezultate se detașează do
uă cifre : cea realizată 
de Mircea Hohoiu în cursa 
de 100 m spate, pe care 
a parcurs-o In 64,7, la numai 
3 zecimi de recordul de se
niori, și cea a lui Eugen Ai
mer, care luînd startul într-o 
probă de 800 m liber a înche
iat cele 16 lungimi după 9:28,4 
— nou record al țării de se
niori și juniori.

Rezultate tehnice : 200 m li
ber (b) : 1. COSMESCU (R) 
2:09.5, 2. Oprițescu (R) 2:12,0,
3. Hruda (S) 2:12,6, 4. Litomec 
(S) 2:16,8 ; 200 m bras (b) :
1. TEODORESCU (R) 2:39,0,
2. Hempel (R) 2:43.2, 3. Car- 
dik (S) 2:47,5, 4. Bruno (S) 
2:51,2; 100 m spate (b): 1. 
HOHOIU (R) 64,7 — record,
2. Giirschlng (S) 66,3, 3. Mo- 
vanu (R) 66,6, 4. .Szabo (S) 
72,3 ; 200 m delfin (b) : 1. MI- 
CLĂUȘ (R) 2:30.4, 2. Nemeth 
(S) 2:38,4, 3. Rolik (R) 2:38,5,
4. Nizinski (S) 2:48,3 ; 400 m

cunoștințelor lor tehnice, în
seamnă, de fapt, reflectarea 
personalității și posibilităților 
lor fizice, a imaginației lor de 
concurs. Cu sprijinul antreno
rilor care se ocupă de pregă
tirea lor, tinerele gimnaste 
care au concurat sîmbătă și 
cele care au figurat ca rezerve 
vor trebui să dovedească mai 
multă ambiție pentru învățare 
și perfecționare, pentru prelu
crarea artistică a fiecărui ele
ment, să manifeste mai multă 
dorință de a crea, de a îmbu
nătăți exercițiile cu care se 
prezintă în concursuri.

★

Salutară inițiativa Ministeru
lui Invățămintului de a oferi 
echipei învingătoare o cupă, 
menită a răsplăti măiestria ti
nerelor gimnaste.

prof. Atanasia IONESCU

Concursul internațional 

de culturism din Capitală
După terminarea „Cupei 

Dunării" la haltere a avut loc 
un concurs internațional de 
culturism. Juriul format din 
Tommy Kono (S.U.A.), Anton 
Huber (Austria) și Lazăr Ba- 
roga (România) a stabilit ur 
mătorul clasament' 1. Slobo
dan Belici (Iugoslavia) 2. Gh 
Humă (România) 3. Dan Geor
gescu '(România).

Autorii golurilor : Marovic, 
Trumble, Jankovic șl Lopatnl de 
la învingători, Zamfirescu și 
Popa din 4 m de la învinși.

Arbitrul M. Manguillot (Spa
nia) a condus următoarele for
mații : IUGOSLAVIA : stipanic 
(Hebel) — Markovlc, Perisic, Ma
rovic, Bonacic, Trumbic, Janko
vic, Lopatni, Dabovic, Belama- 
ric ; ROMANIA : Cheta (Frățllă) 
— Szabo. Zahan, Firoiu, Novac, 
Zamfirescu, Popescu, Popa, Mi- 
hăilescu, Marica.

tntr-o altă partidă : Italia — 
Spania 6—1 (0—0, 0—0, 4—1, 2—0) 
La ora închiderii ediției formația 
României întilnește Spania. 

pa cupelor*. Fotbaliștii spa
nioli au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (1—1), califi- 
cîndu-se pentru finala compe
tiției, unde vor întîlni pe în- 
vingătoarea dintre Dunferm
line și Slovan Bratislava (în 
tur 1—1).

mixt (b): 1. COPCEALAU (R) 
5:19,1, 2. Toczik (S) 5:19,5, 3. 
Adamec (S) 5:41,9, 4. Mano- 
lescu (R) 5:43,9 ; 4x100 m li
ber (b) : 1. ROMANIA (Opri
țescu, Țurcanu, Miclăuș, Cos- 
mescu) 3:56,2 — record, 2. Ce
hoslovacia 4:05,0 ; 800 m liber 
(b) în afară de concurs : 1. E 
ALMER (R) 9:28,4 — nou re
cord de seniori și juniori, 2. 
Hruda (S) 10:02,7 : 200 m
liber (f) : ]. KOZIBOVA (S) 
2:26,2. 2. L. Radu (R) 2:29,9, 3 
Coroiu (R) 2:30,8, 4. Habalova 
(S) 2:40,0 ; 200 m bras (f) : 1. 
G. MANAFU (R) 2:59,2, 2. Vî- 
jeu (R) 3:05,6, 3. Lakovicova 
(S) 3:08,0, 4. Mihalicova (R) 
3:13,6 ; 100 m spate (f) : 1. A. 
ANDREI (R) 1:12,4, 2. Seniko- 
va (S) 1:15.6, 3. Kokay (R) 
1:15,6, 4. Lovrisova (S) 1:16,8 j 
400 m mixt (f); 1. HLAVA- 
CKOVA (S) 5:54,6, 2. Cerbea- 
nu (R) 6:00,1, 3. Dragnea (R) 
6:12,2, 4. Kampecova (S) 6:29,0 . 
4x100 m liber (f): 1. CEHO
SLOVACIA 4:33,5, 2 România 
4:39,4.

Clasamente finale i Româ
nia—Slovacia 88—47 la bă
ieți și 70—54 la fete.

La volei

S.S. CONSTANTA - BUREVESTNIK ODESA 2-3 '
Tinerele voleibaliste constăn- 

țence au înfruntat duminică for
mația sovietică Burevestnik O- 
desa, ocupanta locului trei în 
campionatul unional. Deși lip
site de experiența jocurilor tari, 
elevele au opus o dîrză rezisten ■ 
ță, pierzind la mare luptă, după

Baschetbaliștii români 
de două ori învingători
TEL AVIV, 20 (Agerpres). - 

Selecționata masculină de 
baschet a României, aflată în 
turneu în Israel, a susținut 
două întîlniri în compania re
prezentativei acestei țări. în 
ambele jocuri, victoria a reve
nit baschetbaliștilor români 
cu scorul de 66—61 (37—39) și 
respectiv 73—72 (38—34).

Sel. Timișoara - S.K. Zrenjanin 
72-55 la baschet

TIMIȘOARA, 20 (prin tele
fon). într-un meci amical de 
baschet masculin, Selecționata 
Timișoara a învins echipa iu
goslavă S. K. Zrenjanin cu 
scorul de 72—55 (35—23). (I. 
STANCXU — coresp.)

7HET- TELEX- TELEX- TELEX
Federația belgiană de box a 

stabilit ca la campionatele eu
ropene de la București să parti
cipe 4 boxeri : Abspoel, Thys, 
Foucart și Xhonneux. El vor sus
ține ultima verificare la 17 ma), 
iar pînă atunci se vor pregăti la 
centrul sportiv Merkstein-Hofstadt 
din R. F. a Germaniei.■

Finalele turneului ,,open“ de 
tenis de la Monte Carto : simplu 
masculin : Okker (Olanda) 
Newcombe (Australia) 8—10, 6—1, 
7—5, 6—3; simplu feminin: Ann 
Jones (Anglia) — Virginia Wade 
(Anglia) 6—1. 6—3; dublu mas
culin: Newcombe, Davidson (Aus
tralia) — Gonzales, Ralston (SUA) 
7—5, 11—13, 6—2, 6—1; dublu fe
minin : Ann Jones, Virginia Wade 
— Francoise Durr, Gail Chan- 
freau (Franța) 1—6, 6—4, 6—3.■

Nona Gaprindașvlll a cîștigat a 
șasea partidă a meciului pentru 
titlul mondial feminin de șah și 
conduce cu 3l/2 — 2</2 tn fața Ale! 
Kușnlr.■

Cursa cicliști internațională 
„Fleche Valonne" s-a încheiat, la 
Charleroi (Belgia), cu victoria Iul 
Joseph Huysmans (220 km în 
5 h 51), urmat de F. de Wlaeminck 
la 10 sec., Leman, Godefroot și 
Merckx, toți la 12 sec.■

Cu prilejul antrenamentelor tn 
vederea Marelui Premiu automo
bilistic de la Pa\u (formula TI), 
austriacul Jochen Rindt pe „Lo
tus Ford“ a stabilit un nou re<

POLONIA — LUXEMBURG 
8—1 (3—0)

în preliminariile C.M. (gru
pa a 8-a) Polonia a învins la 
Cracovia,, cu 8—1 (3—0), echi
pa Luxemburgului. Lubanski
— cel mai bun de pe teren — 
a marcat 5 goluri. Din aceeași 
grupă mai fac parte echipele 
Bulgariei și Olandei.
ALEMANNIA ÎNVINGĂTOARE 

ÎN DEPLASARE
Cu toate că a jucat în de

plasare, echipa Alemannia 
Aachen (cu Tonescu în for
mație) a obținut-o victorie cu 
scorul de 2—1, în jocul sus
ținut la Bremen în compania 
echipei Werder, prin golurile 
marcate de Glaessen și Pane- 
Iek. Alte rezultate din cam
pionatul vest-german : Hano- 
vra 96 — Hertha 1—1 ; Ba
yern Mtînchen — Borussia 
Dortmund 1—0 ; Miinchen 
1860 a terminat la egalitate pe 
teren propriu (3—3) cu Ham
burger S.V. Golurile gazdelor 
au fost marcate de Heiss (2) și 
Reich. în clasament, pe pri
mul loc se află Bayerni Miinr 
chen cu 39 p, urmată de V.f.Bjș 
Stuttgart cu 34 puncte, și S.V. 
Hamburg cu 33 de puncte.

IN CAMPIONATUL ITALIEI
Etapa a 26-a: Internazionale

— Atalanta 4—0 (au marcat 
Domenghini, Jair, Mazzola, 
Spadetto) — meciul s-a jucat 
la Bergamo, Fiorentina — To
rino 0—0, Juventus — Verona 
1—0 (a înscris Anastasi), La- 
nerossi Vicenza — Palermo 
1—0 (Cinesinho), Napoli — 
Varese 2—1 (Barison, Saia, 
respectiv Leonard:) meciul s-a 
jucat la Varese. Pisa — Ca
gliari 0—0, Sampdcria — Bo
logna 0—0, Milan — Roma 
1—0 (Petrini) în clasament: 
Fiorentina 38 p, Milan 37 p, 
Cagliari 36 p.

ce au condus cu 2—0 la seturi. 
Infrîngerea se datorează, in spe
cial, epuizării fizice, după efor
tul depus în primele două se
turi. Scor final : 3—2 (15. — 14, 
11, 3. 3) pentru Burevestnik.

E. PETRE - coresp.

în revanșă, tlectroputere - 
Chemie Halle 6-4, la box

CRAIOVA (prin telefon). Sîm
bătă s-a desfășurat în localitate 
întîlnirea revanșă dintre echi
pele de box Electroputere și 
Cheraie Halle (R.D.G.). Gazdele 
au cîștigat cu 6—4. Cea mai fru
moasă partidă au furnizat-o co
coșii Piesola (finalist în cam
pionatul R.D.G. din 1969) șl Nl- 
culae Dumitru. Craioveanul s-a 
deplasat excelent, punctind des 
și eficace, și a cîștigat pe merit 
la puncte. Alte rezultate : Gra
ble b.p. P. Ocică; I. Slobotni- 
ciuc b.p. Wittan ; P. Popescu 
b.p. Griese ; Goanță b.p. Kofel- 
peter ; Fillimon b.p. O. Filipes- 
cu; Kamprath b.p. I. Matei ; 
Gh. Constantinescu b.k.o. 2 Ma- 
litzkci ; Hubert b.p. S. Șchiopu ; 
I. Sănătescu b. ab. 3 Orsas.

N. PASTRAMAGIU — coresp.

cord al traseului desfășurlnd o 
medie orară de 126,720 km.■

Campionul european de box ta 
cat. mijlocie, Italo-argentlnlanul 
Carlo Duran, șl-a făcut reintrarea 
învlngîndu-1 Ia Neapole pe An
tonio Aguilar la capătul unul 
meci de o slabă valoare tehnică ■

In turneiul de tenis de la Monte 
Carlo, finala la dublu masculin 
a revenit australienilor Newcombe 
și Davidson, care au întrecut eu 
7—5, 11—13, 6—2, 6—1 pe Gonzales- 
Ralston (S.U.A.). Pentru locurile 
3—4 în proba de simplu, Mulli
gan l-a învins cu 6—2, 6—4 pe 
Pletrangeli.■

Atletul american Dick Railsback 
a încercat fără succes să corec
teze recordul mondial în proba 
de săritură cu prăjina. In cadrul 
concursului de la Los Angeles, el 
a realizat 5,32 m, ratînd de trei 
ori să treacă peste 5,50 m. Re
zultatul înregistrat de Railsback 
constituie cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

In cadrul meciului atletic din
tre echipele universităților Oxford 
ș! Cambridge. Peter Braithwaite 
a obținut în proba de 3 000 m ob
stacole timpul de 8:53,0.■

La Amstelveen (Olanda) a avut 
loc meciul internațional de hochei 
pe iarbă dintre echipele Olandei 
și Republicii Sud-Africane. Ho- 
cheiștii olandezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 (1—0).


