
RRDtETARI DIH TOATE TARILE, VHIȚI-VAt

« RcdjacțJo ji administrația : . Mr. 
Vaștîe Conta nr. 16 Jei. 11.10.05, 
irtttrurbon 72 si 28^' Telex

x tportrom buc. 180.

&

4pagini

30
bani

Anul XXV - Nr. 528 (5962) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT Luni 28 aprilie 1969

Trimisul nostru special la C.M. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite

® Marla Alexandru pe locul III, Carmen Crișan pe locul V și Eleonora Mihalca
pe locul VIII in ierarhia mondială

Internaționalele de gimnastică

MUNCHEN, 27 (prin telefon).
— Performanțele reprezentan
telor României, Maria Alexan
dru, Eleonora Mihalca și Car
men Crișan, în probele indi
viduale de duminică dimineață, 
le-au confirmat pe cele obți- 
jiute în întrecerea pe echipe. 
Toate trei s-au clasat printre 
primele 8 jucătoare ale lumii, 
apoi Maria Alexandru a ajuns 
tn semifinale, iar la dublu fe
mei a fost obținut succesul cel 
mai prestigios, Alexandru — 
Mihalca obținînd calificarea în ' 
finală. Astfel, româncele au cu
cerit aprecierile unanime ale 
celor prezenți la „Eissporthalle"
— miile de spectatori, nume 
roșii specialiști, ziariști și co
mentatori ai posturilor de ra
dio și televiziune.

în partidele din sferturile de 
finală, atît Alexandru care a 
Învins pe Diane Scholer, cît și 
Crișan și Mihalca — deși au 
pierdut — au lăsat o impresie 
excelentă. împotriva Dianei 
Scholer, Maria Alexandru a a- 
vut unele dificultăți în setul I. 
Ea a fost condusă cu 7—3, 10—5, 
18—12, 19—14 (cînd s-a aplicat 
regula activizării). De la acest 
•cor, însă, campioana Româ
niei și-a revenit complet, a în
ceput să acumuleze punct după 
punct și, printr-un joc com- 
binativ, presărat mai mult cu 
acțiuni ofensive, s-a impus cu 
autoritate.

O comportare frumoasă a a- 
vut-o și junioara Carmen Cri- 
țan 
neze 
cele 
niri, 
nor, 
tn serie. A ieșit învingătoare, 
la limită, Kowada, dar Crișan 
nu s-a arătat cu nimic inferi
oară reputatei sale adversare.

Cu Homada, o jucătoare care 
folosește priza europeană, Mi
halca a practicat un joc vigu
ros, însă ea nu a avut frecvența 
.necesară în loviturile ofensi
ve, motiv pentru care a fost în
trecută.

In semifinala de simplu fe
mei, Maria Alexandru pornea 
favorită în compania sportivei 
nipone Kowada, pe care o în-

vinses» la echipe. De data a- 
ceasta, Kowada nu s-a mai ha
zardat în atacuri năvalnice. Ea 
a fost ceva mai prudentă, pla- 
sînd mingile cu adresă, tră- 
gîr.d dintr-o bucată, foarte pu
ternic și cu dese schimbări de

din simplul joc de mijloc. De 
pildă, în setul IV, Maria a avut 
la un moment avantaj (13—10), 
însă Kowada a înscris 11 punc
te la rînd (!), cîștigind.

La dublu femei, in sferturile 
ele finală Alexandru și Mihal-

MARIA ALEXANDRU

în fața redutabilei japo- 
Kowada. A fost una dintre 
mai spectaculoase 
de un nivel tehnic supe- 
cu atacuri și contraatacuri

întîl-

ELEONORA MIHALCA

ca au izbutit să elimin® din 
concurs valoroasa pereche 
Morisawa — Hirota (dețină
toare ale titlului suprem, cu
cerit la Stockholm), după un 
meci tn care au avut inițiati
va. în semifinale, româncele 

au depășit cuplul cehoslovac 
Vostova — Karlikova. Ele s-au 
detașat nrtn varietatea lovitu
rilor, eu accent pe cete de atac. 
Un singur moment de descum
pănire tn setul secund, după 
ce primul le revenise. Român
cele aveau un avans substan
țial : 10—1. Apoi : 15—8. Vos
tova șl Karlikova s-au aprop’aț,. 
Insă, au egalat și beneficiat de 
un punct avans (19—18'. rînd 
meciul s-a întrerupt pentru câ 
Mihalca a avut o hemoragie 
nazală. După intervenția medi
cului, Nora s-a simțit mal bine, 
partida c-a reluat și cu toat» 
că setul a fost pierdut, urmă
toarele două au aparținut ro
mâncelor.

Dintre celelalte rezultate, 
subliniem surpriza de la sim
plii femei, unde reni°zentanta 
R.D.G., Gabriele Ceîssier, s-a 
calificat în finală. în dauna Ja
ponezei Homada. De asemenea 
jucătorul vest-german Eber
hard SchSler, susținut d’n răs
puteri de public, a obținut și 
el calificarea tn finala masmi- 
lină, de simplu, tnvingînd ce 
Janonezul Tasaka.

REZULTATE : simplu b4ri>n(1 
„optimi* i Kasai — Soewindo 
8—0. tio — Korpa 3—0, Gomoskov 
-- C!u Cla Hlun »-o, rnoue 
Surbek 3—2, Tasaka — Cin Cian 
Suk 3—î, Stanek — Jonyer 3—0: 
„sferturi" • Kasaj — Stipand-: 
3—2, Țto — Gomoskov 3—0, Ta-
sska — (noua 1—0. Schfiler 
Stanek S—t ; aemlflnale > Ito — 
Kasai 3—0, Sehdle. — Tasaka 
3—2 : simplu femei, semifinale : 
Geissler — Hamada 3—2, Kowadn

s-au încheiat cu r

concursul pe aparate' ggjgj. g
Concursul p< aparate, punctul forte al oricărei ■

I
I

direcție. Maria n-a demonstrat 
o dispoziție prea bună. Ea a în
cercat să apere razant. De mul
te ori a reușit să-și plimbe ad
versara dintr-un cclț în altul al 
mesei, dar a greșit într-o pro
porție prea mare serii de mingi 
ușoare, retururi de serviciu sau

(Continuare In pag. a t a)

Întreceri de gimnastică, a oferit ieri, In încheierea 
campionatelor internaționale ale României, 
spectacol de bună valoare 
pentru spectatorii prezenți 
succese românești. Rodica 
nea și Elisabeta Turcu, 
păunescu și-au înscris numele, alături de gimnaști 
dm R. D. Gcmară, pe lista ciștigătorilor.

Succesul cel mai aplaudat a fost al tinerei gim
naste românce E’isabeta Turcu (tn imagine), cla
sată pe primul loc la sărituri. Alte amănunte des
pre concursul pe aparate, tn pag. « IV-a.

Foto : AUREL NEAGU

un 
tehnică fi cu satisfacția, 
tn sala Floreasca, unor 
Apăteanu, Felicia Dor- 
precum ?i Gheorghe
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REPUBLICANREZULTATE BUNE IN CONCURSUL 
DE PRIMĂVARA

BRAVO ATLEȚILOR

Csaba Dosa, deasupra
MACARSCHI

ștachetei la 2,07 m 
Foto : TH.

a concursuluiîn ztua a doua 
republican de primăvară, ju
niorii mari au obținut nume
roase rezultate care — ținînd 
cont de data la care ne aflăm — 
pot fi apreciate ca foarte bune. 
Printre evidențiați îi vom no
ta în primul rînd pe „olimpicii” 
Csaba Dosa și Cornelia Popes
cu ; ei și-au dominat autoritar 
adversarii, realizînd 2,07 m la 
înălțime și, respectiv, 5,67 m 
la lungime- Cu siguranță și cu 
mare avans față de următorii 
clasați și-au ciștigat probele 
și Adalbert Darvaș (200 m),
Petre Lupan (3000 m), Lăcră
mioara Diaconiuc (400 m). Mai 
menționăm disputele echilibra
te de ta 800 rn, 400 mg, lungime, 
disc băieți și greutate fete, ca 
și surpriza de la 200 m, unde 
Mariana Filip a fost întrecută 
de cvasi-necunoscuta Ildiko 
Krausz. La 200 mg și ștafeta 
4X400 m fete, cîștigătoarele (Ni- 
culina Manea, respectiv echi
pa Șc. sp. Roman) au devenit 
și recordmane republicane. Iată 
acum principalele rezultate ale 
concursului :

BĂIEȚI-100 m : S. Păsulă 
(Șc. sp. Reșița) 10,6, Ad. Dar
vaș (C.S.M. Cluj) 10.7, C. Stan 
(C. S. Pitești) 11,0 ; 200 m : Ad. 
Darvaș 21,7. S. Păsulă 22,0, C. 

Gedeon
Nemeș

55,1, C. Nemeș 55,2, L. Brașo- 
veanu (Șc. sp. . i 1 
1500 m obstacole : P. Lupan 
4:15,3 T. Szekeli (C.S.M. Cluj) 
4:17,0, V. Dumitrache (Farul 
Constanța) 4:19,5 ; 4X100
C-S.M. Cluj 43,0, Ș.S.A.
43,4 ; 4X400 m ;

Brașov) 56,4 ;

m : 
Buc. 

43,4 ; 4X400 m ; C.S-M. Cluj 
3:25,8, C.S.M. Iași 3:29,0 ; 10 km 
marș : M. Ciocoi (Met. Buc.) 
49:22,0, D. Anghel (Olimpia 
Giurgiu) 51:30,6, R. Csunder- 
lik (C.S-M. Reșița) 52:11,0 înăl
țime : C. Dosa (Lie. 2 Tg. Mu
reș) 2,07, M. Chira (Petr. PI.) 
1,98,
1,94, M- Negomireanu (Șc. sp. 
Arad) 1,94 ; prăjină : C. Anton

C. Scafeș (Ș.S.A. Buc.)

Lanterna roșie", autoarea celei 
mari surprize a etapei I

mai
!
I
I
I

• F. C. Argeș învinsă, din nou,

pe potou • ,,Draw"-uri neașteptate

la Tg. Mureș și Cluj 9 Scoruri

categorice la Craiova și Petroșeni

A seară, tîrziu, am primit 
un telefon de la Arad. Ia- 
tă-1, în stenogramă aproxi
mativă :

„Alo, Sportul 7 Vă salut ! 
Vorbește Aradul I 
tist" sută la sută, 
pentru Vagonul I

De ce 7 Pentru 
poate altfel. Nici 
fi putut altfel. Adică cum 7 
Te bați pe viață și pe moar
te cu Dinamo și pierzi cu 
U.t.A. 7 N-ar fi fost cinstit. 
Așa seca nu se poate. Noi, 
aici, la Arad, cu fotbalul, 
trăim dintr-un fel de ome
nie. Ani in șir, U.T.A. a ră
mas în A pentru că pe tere
nul de lingă uzină nu s-au 
rupt niciodată picioare, 
toate echipele au vrut 
joace la noi. Au vrut si 
jucat...

Apoi a intrat și Vagonul. 
Ne-a fost greu. Ca barca pe 
valuri. A.:n simțit de citeva 
ori că ne ducem. Că plecăm 
în B. Dar de rămas cu o 
faimă tot trebuia să rămâ
nem. Și ne-am zis că faima 
asta să fie faima cinstei. Să 
știe toți, și „A“-ul și „B"-ul,

Sînt „u- 
dar beau

că nu se 
nu s-ar

Și 
să 
au

GRUBER

liderii au dezamăgit
ARAD, "7 (prin telefon, de 

la trimis»! nostru). - Tn decurs 
de 44 de ore, iubitorii de fotbal 
djn localitate au trecut succe
siv de la sentimentul de bucu
rie 
ce 
în 
fusese primită în. orașul de p»

de la sentimentul de bucu- 
la cei d<: dezamăgire. După 
sîmbătă, victoria Rapidului 
cuplajul inter-bucareștean

total
satisfacție, 

unanimă
Mureș cu vădită 
convingerea aproape 
fiind că ea este în favoarea
U.T.A.-ei. astăzi, în urma ne-

U.T.A. — VAGONUL,. 0—1
(0—0)

i
I
i
I

I

că noi, „vagonarW, jucăm 
pînă la capăt.

Știu. O să-mi spuneți ci 
i-am dat liber Rapidului. 
Nici vorbă. Ce era Rapidul 
înainte de 5—1 7 O barei st 
ea, acolo.

Acum
U.T.A..
Craiova

Ca să 
fi putut

sîntem chit. Nici 
nici Dinamo, nici 

n-au ce spune, 
fiu cinstit, noi 
rămlne de vreo

am 
cî-

Ci rit arul
teva ori tn divizie. N-are 
rost să mai amintesc prile
jurile. Ne-am dat, însă, sea
ma că Aradul n-are putere 
pentru două echipe. Cum să 
uiți că avem în tot județul 
mai pufin de 800 de fotba
liști cu carnet ?

Stați I Nu-nchideți I Două 
vorbe despre „bătrina doam
nă" U.T.A. Sînt supărat pr 
U.T.A. Era după Rapid — 
Dinamo... N-avea proble
me... Și totuși, pînă la ur-

mă, a fost la mina lui Stă- 
nnaie.

Acum am putea să pier
dem titlul. Dar n ci n-aș fi 
vrut să aducem la Arad un 
titlu din neputința altora. 
După mine, campionatul a- 
bia acum începe.

Cînd spun 
pierdem 
Arad nu mă 
nu mai 
tanță.

Dacă 
rile, o ... .
o dată, nepoților, cum într-o 
după-amiază de aprilie 1969, 
aici, pe malul Mureșului, au 
fost puse pe cîntar, într-o 
parte tricourile, iar in cea
laltă — cinstea, sau, cum îi 
ziceți dumneavoastră croni
carii, F AIR-PLAY-ul. Si
partea cu cinstea s-a aplecat 
spre pământ, 
la U.T.A. și 
gonul, am 
BINE l

După i
nuscrisu!

are

„s-ar putea să 
titlul", nimeni tn 

crede. Dar asta 
nici o

vom
să povtstesc

pierde

imp or

tricou
ri eu,

Și. noi, cei de 
cei de la Va- 
zis : AȘA E

care
I ia

am trimis im- 
tipografie...

loan CHIRILA

ECHIPA ETAPEI

PERONESCU

RĂDUCANU

GEORGEVICI
DINCUȚĂ

DAN MOCANU

DUMITRU

O. POPESCU OBLEMENCO CREINICEANU

' Stan 22,3 : 400 m : Fr.
(C.S.M. Cluj) 48,9, C.
(Sc. sp. Roman) 49,4, V. Bog
dan (Lie. N. Bălcescu Cluj) 
50.0 : 800 rn : Z. Gașpar (Tract- 
Tg. Sec.) 1:55,8. Ad. Sirbu (Lie. 
2 Cl. Mușc.) 1:55.9, G. Barbu 
(Lie. Militar Breaza) 1:56.6. FI. 
Ghibu (Lie. Fundulea) 1:56,6 : 
1500 m : H. Mattes ($c- sp. Bra- 
șot) 4:02.1, C. Dima (Met. Buc.) 
4:63.9. Ad. Sirbu 4:05.4 ; 3000 m: 
P. Lupan (Met. Buc.) 8:35 6. H. 
Mattes 8:42.2, I. Popa (Ș.S.A. 
Buc.) 8:53,4 : 110 mjj : E. Sebes- 
tien (Lie. 2 Tg. Mureș) 15,5. I. 
Biro (Lie. 2 Tg. Mureș) 15,5 ;
400 mg : N. Cristea (Viit. Buc.)

Stadion U.T.A., teren bun, 
timp splendid, spectatori 
peste 15 000. A marcat : St&- 
noaie (min. 69).

U.T.A. : Gornea t - Bl rău
5, Bacoș S. Pojoni 8, Broșov- 
s?hi 5. Axente 7, Petescu 4, 
Uereter 5. Șcbiopu 5, Domlde 
4, Moț 4 (min. 52 Sima 6).

VAGONUL : Glierghel 8 — 
Mlhăilescu 7, Pop «. MUhlroth
6, Lenhart 5, Sftrlogea 6, Mi
hai 6. Merteș 4 (min. 56 S’ă- 
noaie 8). Dembrovsoh) 5. Ar- 
noțchl 4, Macavel 6.

A arbitrat Otto Anderco 
■Jb-ir-A-'iHr. ajutat la linie de 
Gavrllă Fărcașu și Vasile Fă- 
nățeanu (toți din Satu Mare).

Trofeul Petschowschj (pen
tru public): 10.

așteptatului deznodămlnt al 
derbyului local, situația lide
rului începe să fie privită cu o 
vădită îngrijorare.

U.T.A. a făcut astăzi una din 
cele mai slabe partide ale sale, 
în fața unui adversar care, deși 
a obținut ambele puncte puse în 
joc, s-a prezentat și el destul 
de modest, la nivelul locului 
ultim ocupat în clasament. Mul-

I. MITROFAN

(Continuare In pag. a 3-a)

REZULTATE TEHNICE

U.T.A. — Vagonul 
„U* Cluj — Crișul
Dinamo Bacău — F.C. Argeș 
,,U' Craiova — Politeh. lași 
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
Jiul — Farul

CLASAMENT

I
I
I
I
I
I
I
»

I
I
I
I
I
I

0—1
1—1
1—0
4—1
0-0
3-0

0—0)
0—1)
0—0)
3—1)

0-0)

I
I
I

(Continuare în pag. a 2-a)

O nouă încercare a jucătoarei Oțetea de-a reduce din handicap. Fază din meciul Rapid— 
Progresul

Citiți in oag. a 2-a. cronicile etapei de ieri.

1. U.T.A.
2. Rapid
3. Dinamo
4. Jiul
5. „U" Craiova
6. Dinamo Bacău 

„U" Cluj 
A.S.A. Tg. M. 
Steaua 
Crișul 
Petrolul 
Politehnica 
Farul 
Progresul 
F. C. Argeș 
Vagonul

Buc.

23
2B
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
11
11
10
11
11
11
10
9
7

10
10

9
7
8
7

4
5
4
5
3
3
2
3
4
8
2
2
3
7
1
2

6
7
8
8
9
9

10
10
10

8
11
11
11

9
14
14

35—19
30— 26 
42—26 
26—22 
39—37 
28—26 
33—30 
27—29
38—33 
25—23
23— 27
24— 29 
29—34 
22—27 
24—38
31— 50

30
27
26
25
25
25
24
23
22
22
22
22
21
21
17
16

I
I
I
I
I

*

ETAPA VIITOARE

Farul —„U* Craiova
Vagonul — A.S.A. Tg. Mures 
F. C. Argeș — Rapid
Dinamo București — Jiul 
Progresul — ,,U' Cluj 
Politehnica — U.T.A.
Petrolul — Dinamo Bacău
Crișul — Steaua

xistă, din păcate, destui oa
meni legați de sport care văd 
dezvoltarea sportului de masă 
îngust, doar din punctul de 
vedere ai sportului de perfor
manță. Pentru aceștia, masele

tn sport nu ar fi bune decît doar pentru 
recrutarea unor elemente apte să devină 
performeri de elită.

Unii au ajuns chiar să teoretizeze a- 
ceastă optică deformată pînă la a sta
bili, pasămite, adevăratele legi statisti
ce, care ar determine dezvoltarea spor
tului de masă în proporțiile necesare 
producerii unor campioni. O astfel de 
lege ar fi „legea celor 8' dedusă, se 
pare, din analiza frecvenței apariției 
unor campioni din masa practicanților 
anonimi. După această „lege*, pentru a 
putea conta pe ridicarea unui maestru al 
sportului ar fi nevoie de 8 sportivi de 
categoria I, pentru un sportiv de catego. 
ria I ar fi nevoie de 8 sportivi de cate
goria a ll-a, ș.a.m.d. După această so
coteală, pentru un maestru al sportului 
ar fi nevoie de peste 4000 de juniori cla
sificați. Ascultînd această lege, ar 1 
bui să ne declarăm totuși fericiți, de 
vreme ce nu se pot produce campioni și 
fără a avea o anumită masă de practî- 
cânți. Căci dacă ar trebui să ne luăm 
după această optică deformată, desigur 
nu s-ar mai face sport de masă în ziua în 
care s-ar putea produce campioni și 
fără acest „rău necesar' care sînt ma
sele de sportivi anonimi.

Dar, dacă existența sportului de per
formanță depinde în mare măsură de 
masa practicanților, apoi sportul de 
masă se poate face și fără existența 
neapărată a marilor campioni.

în anumite țări nordice există o miș
care sportivă de masă dezvoltată, fără 
ca totuși campionii acestor țări să stră
lucească în marile competiții mondiale. 
Astfel, tn clasamentul neoficial pe na
țiuni al Jocurilor Olimpice de la Mexico, 
Suedia a ocupat locul 18, Finlanda — 
locul 22, iar Norvegia ■ 
urma multor țări nou apărute tn arena 
sportului internațional. Se pare că vre
murile de glorie ale unor mari cam
pioni cum au fost : Wide, Arne Borg, 
Nurmi sau Jărvinnen au apus, dar ■ 
sportul din aceste țări nu a încetat să se I 
dezvolte.

Totuși, existența unor mari campioni 
poate fi foarte avantajoasă pentru răs- 
pîndirea sportului. Este cu totul edifi
cator în această privință modul de a-l 
privi oe campion, propriu fondatorului 
olimpismului modern Pierre de Couber
tin, care îi aprecia pe sportivii de elită 
mai ales pentru valoarea propagandisti
că a performanțelor lor deosebite. El 
spunea : „Pentru co o sută de oameni să 
se apuce de sport este nevoie ca Cinci
zeci să-l practice cu regularitate. Pen
tru ca cincizeci să-l practice cu regula
ritate este nevoie ca douăzeci să se spe
cializeze tntr-o ramură de sport. Pen
tru ca douăzeci să se specializeze este 
nevoie ca cinci oameni să fie în stare 
de performanțe deosebite’. Și cu asta 
piramida sportului a fost întoarsă , cu 
vtrful tn sus, așezînd performanța pe 
baza largă și firească a maselor de

I
I
I
I
I
I

tre- ! 
de I

I
I
I
I
I
I

— locul 31, tn I 
nflrute în nrpnn ■

I

I
I
I
I
I
I

baza largă și firească a maselor de 
practicanți. O personalitate cu vederi ■ 
umaniste și cu concepții democratice I 
avansate asupra funcției sociale a miș
cării sportive, cum a fost Pierre de Cou- I 
bertin, nu putea aborda problema decît | 
tn acest fel.

De altfel, credem că nici nu se poate 
asigura îndeplinirea obiectivelor urmă
rite de mișcarea sportivă, decît așezînd 
sportul pe bazele unei largi mișcări 
de masă în slujba căreia trebuie să se 
afle și sportul de performanță chiar 
dacă performanța urmărește și alte o- 
biective importante, diferite față de cele 
urmărite prin atragerea unor mase cît 
mai mari în sport și la educație fizică.

N. BRAȘOVEANU

I
I
I
I

Un nou record al țării la popice
Elena Trandafir

In cadrul partidei Voința București — La- 
romet București, contind pentru etapa a 
XVI-a a campionatului diviziei A, Jucătoarea 
ELENA TRANDAFIR, din formația Laromet, 
a stabilit un nou și valoros record ai țării 
la proba de 100 lovituri mixte — 479 p.d. 
Noul record întrece cel mai bun rezultat fe
minin de pină acum cu 6 puncte. Elena Tran
dafir a obținut 317 p.d. la „pline“ și 162 p.d. 
la „izolate*'

479 p. d.
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Cinci ore de tensiune in sala Florenscn

I

Etăpa voleibalistlcă de ieri 
'St dominată de întreceri
ttapa voleibalistlcă de ieri a 

fost dominată de întrecerile 
din Capitală, unde se hotăra, 
pe.de o parte, soarta retrogra
dărilor (la masculin și feminin), 
pe <fe altă parte programa întîl- 
niriîe derby dintre formațiile 
bucureștene aspirante la titluri: 
Dinamo - Rapid la fete și Di
namo — Steaua Ia băieți.

Irt sfîrșit, ca niciodată de la 
începutul campionatului, sala 
Floreasca a fost asaltată de un 
nunjeros public. „Uvertura” a 
fost- interpretată de formațiile 
ferryninej Timp de 2 ore și 15 
minute, rapidistele și dinamo- 
vistgle au electrizat sala prin 
faze spectaculoase și deseori 
prelungite?, cum rar am avut 
prilejul să'tvedem. în acest con
tent, unele greșeli inerente, a- 
vînd în vfedere miza jocului, 
pot fi trecute cu vederea. Ra
pid - a început uimitor de bine 
partida și, cu un blocaj mai 
bun, cu preluări sigure și cu 
inteligente lovituri de atac, e- 
fectjiate In special de Bălășolu, 
Tudora, Baga și chiar de ridică
toare, a cîștigat primele două 
sețdrl, în care Evoluția scorului 
a fost următoarea : 2—0, 2-4, 
3-4, 3-8, 4-8, 4—10, 13-10, 13-11, 
14—ți, 14-13, 15-13 (I) ; 0-3, 
6—3, 6-6, 15-6 (II). Dar, în se
tul ’ următor, dinamovistele, cu 
forțe' noi în teren,1 au condus 
permanent : 2-0, 4—1, 8-3, 12-4 
și au cîștigat la 5. Aceeași des
fășurare a avut-o și setul al 
IV-jea, pu deosebirea qă în pri
ma sparte au condus rapidistele 
(0-2, 4-2, 6-4, 7-6), însă, nea- 
vînd jucătoare de schimb, au 
cedat în final. Setul decisiv — 
draihatic $i cu o întorsătură 
spectaculoasă. — dădea impresia 
că Ie va reveni tot dinamovis- 
telor, conform unși zicale Înce
tățenite — „cine conduce cu 2—0, 
dacă nu cîștigă cu 3—0, pierde 
cu 2—3...“. Dinamo a avut, de 
altfel, avantaj ' aparent hotărî- 
tor, (14—6), dar 0 mobilizare 
surprinzătoare a, giuleștencelor 
a .făcut ca victoria să le revi
nă; Rapid — Dinamo 3—2 (13, 
6,*—5; -10, 14) !

‘A arbitrat foarte bine Em. 
Cpstoiu, ajutat de( N. Beciu.

Partida Steaua — Dinamo 
a debutat furtunos, campio
nii executîndu-1 fulminant în 
primul set pe dinamoviști 
(1—0, 1—1, 15—1) șl condu- 
cîndu-i permanent și în ur
mătorul (5—1, 13—6, 14—9,
15—10).

Așadar, 2—0 pentru Steaua. 
Dar proverbul de care amin
team s-a adeverit în acest al 
doilea meci. Dinamo a echi
librat jocul, a temperat avîn- 
tul inițial al adversarilor, 
care s-au consumat fizic trep- 
tat-treptat, cedînd următoa
rele 3 seturi i la 13, 5 și 7. 
Victoria dinamoviștllor, deo
sebit de pr.ețioasă în lupta

Scor final i 3—2 (—1, —10, 13, 
5, 7 pentru Dinamo.

Au arbitrat bine C. Armă- 
șescu și I. Niculescu. Vom re
veni cu amănunte.

Progresul — Farul (m) 3—1 
(8, —12, 13, 12). Echilibrul a 
fost caracteristica dominantă 
a acestui joc de valoare teh
nică modestă. Victoria a reve
nit formației Progresul care a 
greșit mai puțin în finalurile 
de set| după ce au fost con
semnate numeroase răsturnări 
de scor, determinate de fluc
tuațiile ambelor echipe. (N.M.)

Petrolul — Tractorul Brașov 
(m) 3—2 (—7, —0, 9, 16, 7). Pe
troliștii, asemeni boxerilor în 
situație de groggy, și-au reve-

și compania s-au impus, însă, 
în cel de al patrulea. (T. Si- 
riopol — coresp.)

I.E.F.S. — Universitatea Cra
iova (f) 3—1 (—7, 11, 3, 6). 
Speranțele craiovencelor de a 
rămine în prima divizie s-au 
spulberat o dată cu această în
frângere, în schimb studentele 
bucureștene nu mai au emo
ții. Jocul a fost de slab nivel 
tehnic, cu greșeli puerile de 
ambele părți. De notat atitudi
nea reprobabilă a antrenoru
lui craiovean P. Mantea față 
de antrenorul federal N. So- 
tir. (Veneru Săndulescu — co
resp.)

Farul — Medicina București 
(f) 3—1 (14, —11, 4, 7). Con-

Cu tot efortul Liei Iliescu, mingea expediată de rapidiste nu

pentru titlu, se datorează în 
mare măsură, atacului, în care 
au excelat Corbeanu — fără 
greș — Tîrlici și Schreiber.

i

DEBUT
îmbrăcat în haină de primă

vară, bătrînul Snagov și-a 
primit duminică Intîii oaspeți 
căficiali — zeci de partici
pant în prima competiție a 
noului sezon nautic ; „Cupa 
Dinamo" la fond. Aliniate la 
punctul de plecare, sau ascun
se sub sălciile înverzite, 88 de 
ambarcații așteaptă cu... emo
ții, marea întrecere. Startul 
de debut .‘îl ia caiacul de două 
persoane. Se pornește în ștroc 
ridicat și Ia prima întoarce
re (aproximativ 3 000 m), în 
frunte se află echipajul Po- 
cora—Simiocenco. Caiaciștii 
de la Steaua ocolesc econo
micos bucla geamandurelor de 
plastic, dar cei care fructifică 
la maximum această turnantă 
sînt Vernescu și Sciotnic. Vi
rajul lor este mai scurt_ și 
la ieșirea în linie dreaptă, ei 
trec de pe poziția trei, pe po
ziția doi. în această ordine 
vor termina, însă, și cursa de 
10000 m.

Maratonul caiaciștilor
pe simplu a avut ca lider pe 
Costel Coșniță care a purtat 
„tricoul galben" pe tot par
cursul celor 10 km. în conti
nuare, starterul anunță ple
carea canoelor de doi. Pe 
culoarul 11 — campionii o- 
UlJȘici Patzaichin. și Covaliov. 
Cur*sâ lor este spectaculoasă, 
conduc încă de la plecare și 
vor încheia întrecerea — ca 
și la Mexic — pe primul loc. 
Tot întii-o cursă de 10000 m 
pleacă și canoea de simplu, 
în plutonul fruntaș sînt mai 
mulți „tricolori", se sprintează

de

NAUTIC 
la fiecare întoarcere și cel 
care' trece întîiul linia de so
sire este dinamovistul Afa- 
nasie Butelchin.

Ultima probă din acest 
reușit concurs organizat de 
clubul sportiv Dinamo și Co
misia de caiac-canoe a muni
cipiului București — proba 
de K 1 5 000 m fete. După
mai multe, „discuții" pe linia 
de plecare, în sfîrșit, se por
nește înțr-o Cursă ambițioa
să, mult aplaudată. Cîștigă
— detașat — Valentina Ser
ghei. După care, asistăm la 
un gest de fair-play : Dinamo 
(115 p) oferă cupa pusă 
joc clubului Steaua 
P) I

REZULTATE; 
10 000 m: 1.
(Steaua) 48 :50, 2. I. 
(Steaua) 48 : 51, 3. S. 
(Steaua) 49:05; K 2 (b) 10 000 
m : 1. Șt. Pocora — O. Simio
cenco (Steaua) 44 :24, 2. A. 
Vernescu — M. Sciotnic (Di
namo) 44:32, 3. Al. Scurca — 
I. Reva (Steaua) 44 : 34 ; CI 
(b) 10 000 m : 1. Af. Butelchin 
(Dinamo) 53 : 01, 
renco (Dinamo) 
Ditcov (Steaua) 
(bj 10 000 m: 1.
— S. “ ‘

(tot
în

115

nit — după pierderea a două 
seturi în 18 minute ! — obți- 
nînd în final victoria. (A. Vlăs- 
ceanu — coresp. principal).

Celuloza Brăila — Politeh
nica Cluj (m) 3—0 (13, 2, 4). 
Exceptînd setul I, cînd oaspe
ții au avut un blocaj mai 
prompt și un atac eficace, în 
rest, ei s-au complăcut în si
tuația de învinși siguri. (N. 
Costin — coresp. principal)

Rapid — Viitorul Bacău (m) 
3—1 (—11, 6, 4, 11). Băcăuanii 
au făcut întotdeauna zile grele 
echipelor bucureștene și nu 
s-au dezmințit nici ieri, în 
compania rapidiștilor, pe care 
i-au incomodat evident, în spe
cial prin blocajul lor agresiv. 
Elanul și tinerețea feroviarilor 
(dirijor Drăgan) le-au adus a- 
cestora victoria. (Dan Iliescu 
—* coresp.)

Politehnica Galați — Poli
tehnica Timișoara (m) 3—1 
(10, 9, —9, 9). După ce au cîș- 
tigat primele două seturi, gă- 
lățenii l-au cedat nepermis de 
ușor pe următorul. Udișteanu

m :
K 

C.
1
Coșniță 
Terente 
Cuciuc

(b)

2. I. Maca- 
53 :15, 3. T.
53 : 39, C 2 

I. Patzaichin 
Covaliov (Dinamo) 

47:47, 2..Manea — V. Ca- 
labiciov 
A. Igorov 
48 : 68, K
Valentina
17 : 36, 2. Hilde Lauer (Steaua) 
17 : 53, 3. Demetra Angheles- 
cu (Steaua) 17 : 55.

(Dinamo) 48 :00, 3. 
— I. Suhov (Steaua) 

1 (f) 5 000 m : I.
Serghei (Steaua)

V. TOFAN

BBAVO ATLEȚILOB JUNIORI!
(Urmare din pag. 1)

4.19,
4.10.
4.00 ;

Ad. Dinu 
N. Lungu 

lungime :
(C.S.Ș. Buc.) 
(C.S. Sibiu) 
(Ș.S.A. Buc)
VI- Toma (C.S.Ș. Buc) 7.08. C. 
Ionescu (Dinamo Buc.) 7.04, V. 
âuteș (Lie. 2 Brașov) 7,02 ; tri
plu : E. Rotaru (Șc. sp. Mediaș) 
14.91, FI. Sișu (Șc. sp. Craiova) 
14.76, Șt. Lengyel (Șc. sp. Bra
șov) 14,16 : greutate : V- Suha 
(Șc. sp. Brașov) 14.08 ; disc : 
V. Suha ^6.14, VI. Hodoș (Ș.S.A. 
Buc) 45,22, Gh. Dur,-.br—" 
(Prog. Buc.) 43.82 ; suliță: 
Coif . (Lit. 4
Moss (Șc. sp. Oradea) 56,04, L. 
Pinti (C. . S. Baia Mare) 55,36 : 
ciocan :
(ȘiS.A. 
trache ,___ . . __ .
Pirlea (Ș.S.A. Buc.) 49.80 ; FE
TE—100 m : E. Mîrza (Ș.S.A. 
Buc.) 12,0, V. Anghel (Șc. sp. 
PI.) 12.3, M- Tătar (Lie. 35 Buc.) 
L. Diaconiuc (Șc. sp. Roman) 
12.6 ; 200 m : I. Krausz (Șc. sp. 
Sf. Gheorghe) 25.7. M. Filip 
25.9. M. Tătar 26,2 ; 400 m : 
L. Diaconiuc (Șc. sp. Roman) 
58.3 ; 800 m : F- Rafira (Lie. 4 
Galați) 2:18.8, C. Neagu-Băloi 
(Șc. sp. Roman) 2:22,2. S. 

Cimpulungeanu (Viit. 
2:22.2 ; 1500 m : M.
(C.Ș.M. Iași) 4:52,5, F.

5.46, A. Rotaru (Dunărea Ga
lați) 5,43 ; greutate : V. Brad 
(Prog. Buc) 13.32. L. Mărgi- 
neanu (C. A. Mediaș) 13,29, V. 
Cîrstea (Lie. 1. PI.) 12,94 ; disc: 
M. Illy (Lie. 4 Tim.) 43,42, C. 
Ionescu (Ș.S.A- Buc.) 43.24, M. 
Micu ‘ ~
lită : 
50,02, 
cescu

(Constr. Buc.) 41,10 ; su- 
S. Moritz (Lie. 4 Tim.) 
A. Zirbo (Lie. N. Băl- 

____ Cluj) 47,12, St. Ciontu 
(Rapid Buc.) 44,78 ; H.C—Ma
rion Steiner (R. D. Germană) 
48,68.

Campionatele nafionale de lupte greco-romane

CEI 10 MAGNIFICI!
• OLTENII S-AU IMPUS LA 
FOST CAMPION MONDIAL • 
ÎNĂLȚIME

Ultima și cea mai impor
tantă reuniune care avea să 
stabilească ierarhia în cele 
zece categorii de greutate a 
luptătorilor seniori de la gre
co-romane s-a încheiat în- 
tr-un adevărat triumf. Un 
triumf așteptat de mulți ani, 
meciuri de înaltă factură teh-

PRIMELE DOUA CATEGORII • I. BACIU ȘI-A REAMINTIT CA A 
STEAUA A CÎȘTI GAT DUELUL CU DINAMO I • Șl ARBITRII LA

Ultimul

va mai putea fi recuperată.
Foto : Aurel NEAGU

stănțencele, cu un blocaj mai 
bun și cu o experiență com- 
petițională mai mare, au în
vins tînăra formație oaspe, de 
la care s-au remarcat Zaha- 
rescu și Ceamurian. De la 
rul — Biji și Goloșie. 
Bruckner — ebresp.)

C.P.B. — C.S.M. Sibiu 
1—3 (11, —14, —4, —7). Oas
petele aveau neapărată nevoie 
de victorie pentru a putea spe
ra la calificare în turneul fi
nal. Și au știut să o cucereas
că, chiar după pierderea pri
mului set, jucînd economic și 
speculînd slăbiciunile adversa
relor, în special cele comise la 
preluări și dublaj. în ansam
blu — un meci mediocru. (I. 
Dan — coresp.)

Penicilina Iași — Universi
tatea Cluj (f) 3—0 (3, 0, 8).

Ceahlăul P. Neamț — Uni
versitatea Timișoara (f.) 3—0 
(6, 7, 8). Gazdele au jucat ex
celent, cele mai Bune jucă
toare fiind Lucia Popa și Ana 
Ciobanu. A arbitrat foarte 
bine Patru Zoe din București. 
(C. Nemțeanu — coresp.).

Fa-
(L.

(f)

Gh. Dumbravă 
P. 

Tim.) 59,42, R-

G.
Buc.) 50.14, 
(Petr- “ *

Ghelmegeanu
I. Dumi-

Pl.) 49.96. E.

S.
Buc.) 
Luca

__ . . Rafira 
4:56,6, C. Neagu-Băloi 4:58,5 ; 
100 mg : E. Mîrza 15,1. G. Ko
vacs) Lie: 4 Tim. 15,6 ; 200 mg : 
N. Maneâ (Ș.S.A. Buc.) 28,9, I. 
Crișan (Șc. sp. Cluj) 29,3 ; 4X 
100 m : Șc. sp. Ploiești 49,1, 
Șc. sp- Soman 49,7 ; 4X400 m ; 
Șc. sp. Roman 4:04,0, Viit. Buc. 
4:08.8 ; înălțime : M. Matei (Du
nărea Galați) 1.68, I. Bokor (Șc. 
sp. Cluj) 1,60 ; lungime: C. Po
pescu (Lie. 35 Buc) 5,67, L. 
Jinga (Șc. sp. PI.) 5,56, C. Ene 
,(Rapid Buc.) 5,51, M. Ionescu 

•C^Lic. V. Roaită Rm. Vîlcea)

cut, M. Cristea, s-a înclinat 
respectuos în fața superiori
tății evidente a fostului cam
pion mondial I. Baciu, decla
rat victorios în unanimitate 
Un meci pe drept cuvînt dra
matic a avut loc la cat- 62 
kg. I. Alionescu (Dinamo 
București), după un lung se-

ediție a campionatelor națio- 
totul pentru a rămine memo-

Fără să fie Jubiliară, actuala 
nale de lupte clasice întrunește 
rabilă. Prin neînchipuita încleștare de forțe pe care a prile
juit-o, prin altitudinea la care s-a situat, prin spectacolul oferit.

Această ramură sportivă străveche, complicată, dificilă, de
seori neînțeleasă, își dezvăluie frumusețile abia după ce spec
tatorul reușește să se strecoare pe poarta îngustă a unui re
gulament drastic și, din păcate, foarte rar tipărit. De aceea, în 
jurul arenei vin oameni puțini, numai erudiți în materie, ex- 
ceptîndu-i pe cabotini — aceiași care ațipesc, de altfel, și la 
concertele de muzică simfonică.

In trei zile, pe carnetul reporterului s-au adunat foarte multe 
însemnări. Le vom scoate la intîmplare, ca pe niște „bilete de 
papagal". Așadar, prima planetă :

Un tînăr de 19 ani. Petre Husaru, din Bacău, care luptă cam 
de un an și jumătate, a învins consecutiv adversari consacrați 
și redutabili, ș-a clasat pe locul II, fără să pară prea impre
sionat că liderul categoriei nu era nimeni altul decît campio
nul mondial Simion Popescu. Poate sînteți curioși să aflați șl 
declarația sa laconică. Iat-o : ,,Stăm noi de vorbă în 1970

Valeria Bularca, marele campion de la Yokohama, în fața 
căruia Brașovul a fost dispus să-și spargă zidul spre a-i face, 
intr-adevăr, o primire triumfală, este acum „un om de colț". 
A.ntrehează, dă sfaturi, agită prosopul în pauze. Doi dintre elevii 
săi termină campionatul cu medalii pe piept. Bularca spune : 
„Niciodată în viața mea n-am trăit emoții mai intense ca acum, 
înaintea finalelor. Noaptea de sîmbătă spre duminică a fost 
albă".

— Probabil ca și aceea din Japonia, de acum opt ani ?
— Aș ! Atunci am dormit tun. Știam că 

lupta eu...
Printre cei mai merituoși arbitri, a fost 

tru Pirvulescu. Fostul campion olimpic ne
cație, pe cit de sinceră, pe atit de spirituală : „Cine a pătimit 
de pe urma arbitrilor, trebuie să arbitreze bine !“.

Nicolae Martinescu, regele supergreilor, renunță la locul său 
în reprezentativa națională. Motivul: în perioada campionate
lor europene de la Modena (în Italia, n.b.) are de susținut cl- 
teva examene. Tragic este că atitudinea sa pare cu totul ieșită 
din comun.

In sfîrșit, o singură pată pe smokingul alb al campionatelor: 
doi luptători, Florea Chițu și Alexandru Brinzaru, ambii de la 
Metalul București (antrenați — dar nu și educați — de Ilie 
Gheorghe) au fost eliminați din competiție. Lipsindu-le puterea 
de a-și învinge adversarii, ei au avut, în schimb, slăbiciunea 
de a-i pălmui după meci.

Cu această regretabilă excepție, totul merită nota 10.

a doua zi voi

remarcat și Dumi- 
furnizează o expli-

nică (fără pic de exagerare), 
cu departajări clare, cu apla
uze la scenă deschisă-

■ Cum anticipasem în rela
tarea anterioară, oltenii Gh. 
Berceanu și I. Stoica, de la 
Electroputere Craiova, au îm
brăcat tricourile de campioni 
la primele categorii. Tînărul 
Berceanu, învingătorul elo
giat Ia „mondialele1 
Argentina, și-a 
perioritatea în 
mentafului Gh. 
ua). obligîndu-1 
abandoneze — 
repriza secundă a partidei 
finale (cat. 52 kg). I. Stoica, 
care avea nevoie doar de un 
rezultat de egalitate pentru 
a urca prima treaptă a po
diumului (cat. 48 kg.) și-a rea
lizat dorința dar nu fără a 
depune foarte mari eforturi 
pentru a opri atacurile dez
lănțuite ale curajosului FI. 
Răduț (Metalul București). La 
57 kg., campionul de anul tre-

!“ 1969 din 
impus net su- 
fața experi- 
Stoiciu (Stea- 
pe acesta să 
vlăguit — in

în Bucegi, pe o vreme splendidă și zăpadă bună

V. Brenci, Gh. Vilmoș și Marcela Leampă
învingători

SINAIA, 27 (prin telefon). 
Timpul splendid (soare, cald) 
și zăpada bună au permis des
fășurarea în condițiuni exce
lente a tradiționalului concurs 
de schi alpin dotat cu „Cupa 
Victoriei1* și organizat de A. S. 
Armata Brașov. Trofeul a fost 
cîștigat de reprezentantul aso
ciației organizatoare, Virgil 
Brenci, Care a totalizat cel mai 
bun punctaj la combinata de 
două probe.

Prima întrecere, slalomul 
special, s-a disputat sîmbătă, 
pe Vîrful cu Dor, pe un traseu 
cu o lungime de 350 m, avînd 
o diferență de nivel de 180 m 
și 48 .de porți. La seniori, lo
cul I a revenit lui V. Brenci, 
cu 79,9, urmat de D. Muntea- 
nu (A.S.A.) 82,0 ; 3. M. Focșe- 
neanu (Clubul sportiv Sinaia) 
82,6 ; 4. I. Zangor (A.S.A.) 84,2; 
5. M. Ene (Dinamo) 85,6 ; 6. V. 
Crețoi (A.S.A.) 87,4. Clasa
ment la juniori : 1. M. Bălan 
(A.S.A.) 77,7 ; 2. Dinu Cezar 
(CI. sp. Sinaia) 81,0 ; 3. P. Cu- 
rău (Dinamo) 91,4.

Slalomul uriaș a avut loc 
duminică dimineață, pe traseul' 
marcat între Furnica și Car
pul Mic, pe o lungime de 2000

m, 
ȘÎ

Valeriu CHIOSE

cundariat avîndu-i mereu în 
față pe Cernea- Baciu sau 
Cristea, a reușit, în sfîrșit, 
să-și realizeze visul de a de
veni campion. în confruntarea 
cu brașoveanul I. Vaideș, Ali
onescu a acumulat un avan
taj minim, suficient însă pen
tru victorie. Campionul mon- 
iial S. Popescu (68 kg) a ba
rat uimitoarea ascensiune a 
tînărului, băcăuan P. Husaru- 
cîștigînd detașat. Confrunta
rea famililală a steliștilor I.

Victoriei"

cu 300 m diferență de nivel
45 de porți. De astă-dată, 

victoria a revenit lui Gh. Vul
pe (Clubul sportiv Sinaia) cro
nometrat cu 89,3. L-au urmat: 
2. V. Brenci 89,6 ; 3. M. Fpc- 
șeneanu 90,1. La juniori : 1. M. 
Bălan 52,6 ; 2. Dinu Cezar 
54,4 ; 3. V. Soiu (Dinamo) 56,6. 
Menționăm că Dan Cristea, fi
nul dintre favoriți, a căzut și 
a abandonat în ambele probe.

Cornel TĂBĂRAȘ
antrenor

SINAIA, 27 (prin telefon), 
întrecerile de fond din cadrul 
„Cupei Victoriei** au avut loc 
pe piftia marcată în jurul ca
banei Piatra Arsă. Vremea 
frumoasă și zăpada firn au a-

Rapid pe primul loc la încheierea turului diviziei feminine
Așădar, s-a încheiat retu

rul campionatului național fe
minin de baschet. După cele 
18 etape disputate, Rapid 
București, se află pe primul 
Ioc și are, practic, titlul „în 
buzunar** înaintea disputării 
turneului final; Politehnica 
București, Grișul Oradea și 
I.E.F.S. s-au calificat pentru 
ultimul act al competiției ț Vi
itorul Dorohoi, după o efe
meră prezență în divizia A, și 
Constructorul București, care 
cîndva a reprezentat ceva în 
baschetul românesc, au retro
gradat în divizia B.

Iată rezultatele etapei de 
ieri i ,

A.S.A. Cluj — Crișul Ora
dea 62—70 (21—36). Orăden- 
cele au repurtat o victorie me
ritată, datorită în special a- 
vansului substanțial luat în 
prima repriză. Ele l-au păstrat 
în următoarele 20 de minute, 
în ciuda puternicei reveniri a

gazdelor. (V. Morea — coresp. 
principal).

Voința Brașov — Universi
tatea Cluj 55—53 (27—19, 47— 
47). A fost un meci dramatic, 
în care brașovencele au con
dus uneori la scor (min. 33 : 
40—28), dar de fiecare dată 
clujencele au revenit, avînd 
la rîndul lor avantaj (min. 36: 
42—40). Au înscris : Nedelea 
17, Simon 13, Petrie 12, Vogel 
4, Moldovan 4, Sala 4, Albert 
1 pentru gazde, respectiv 
Păcuraru 20, Wagner 16, Se
res 8, Muțiu 7, Marton 2. Ex
celent arbitrajul cuplului V. 
Kadar — B. Koos (ambii din

Tg. Mureș. (T. Maniu — co
resp.).

Politehnica București — Vi
itorul Dorohoi 70—46 (27—22). 
Campioanele țării s-au impus 
categoric, în special în repriza 
secundă. Au marcat: Diaco- 
nescu 11, Dumitrescu 14, Ta- 
fian 14, Topor 6, Vogel-Savu 
23, Deinetrescu 2 pentru Poli
tehnica, respectiv Anichiței 6, 
Apostol 10, Iftimie 13, Ciur- 
ciun 2, Munteanu 6, Muraru 
9. Bun arbitrajul cuplului 
bucureștean V. Stinghie și S. 
Filoti. (A. Păpădie — coresp.).

CLASAMENT

1. Rapid 18 17 1 1243- 861 35
2. Politehnica 18 16 2 1282- 903 34
3. Crișul 18 10 8 99G- 945 28
4. I.E.F.S. 18 10 8 954- 975 28
5. „U“ Cluj 18 9 9 903- 953 27
6. Voința

Brașov 18 9 9 956- 974 27
7. Progresul 18 7 11 800- 878 25
8. A.S.A. Cluj 18 5 13 885-1193 23
9. Viitorul 

Dorohoi 18 5 13 910-1098 23
10. Constructorul

Buc. | 18 2 16 737- 886 20

Gabor și C. Badea (74 kg) 
s-a încheiat, după o dispută 
agitată, cu victoria la puncte 
a primului. Onoarea Brașo
vului (oraș care a dat laureați 
olimpici și mondiali) a fost 
aDărată cu succes de Gh. Cse- 
rei (82 kg). Luptătorul lo- 
calinic a terminat la egali
tate meciul final cu dinamo- 
vistul bucureștean S- Olteanu 
și, avînd o poziție mai bună, 
a intrat în posesia mult rîv- 
nitului tricou de campion. în 
finala categoriei 
Neguț (Steaua) a 
disputei cu C.
(C.F.R. Timișoara) 
țin de un minut.

90 kg. N. 
pus capăt 
Bordeianu 

în mai pu- 
printru-un 

tuș imparabil. Gh. Popovici 
(100 kg) și N. Martinescu 
(+ 100 kg) și-au adăugat în 
palmares noi titluri, al 11-lea 
și, respectiv; al 9-lea. Popovici 
a realizat performanța !heă 
de sîmbătă seara, iar Marti
nescu l-a făcut „K. O.“ pe 
C. Bușoi (Electroputere Cra
iova) după numai o repriză-

Trăgînd linie, constatăm că 
de data aceasta luptătorii de 
la Dinamo București, care în 
anii trecuți dominau compe
tițiile de greco-romane. au 
pierdut tradiționala lor în
trecere ou reprezentanții clu
bului Steaua, care acum au 
cucerit cele mai multe trofee.

Iată primii clasați: 48 kg : 
1. I. STOICA (Electroputere 
Craiova), 2. FI. Răduț (Meta
lul București). 3. Al. Meszar 
(Vagonul Ârad) ; 52 kg: 1. 
GH. BERCEANU (Electropu
tere Crâiova), 2. Gh. Stoiciu 
(Steaua), 3. C. Ciobotaru (Ra
pid București); 57 kg: 1. I- 
BACIU (Steaua), 2. M. Cristea 
(Steaua), 3. M. Șandru (Me
talul București) ; 62 kg: 1.
1. ALIONESCU (Dinamo Bucu
rești)- 2. I. Vaideș (Steagul 
roșu Brașov), 3. C. Vîrtosu 
(C.F.R. Timișoara) ; 68 kg :
1- S. POPESCU (Steaua), 2. 
P. Husaru (Dinamo gacău), 3. 
E. Hupcă (Metalul Bucu
rești) ; 74 kg: 1. I. GABOR 
(Steaua), 2. C. Badea (Steaua), 
3. M. Vlad (Dinamo Buc) ; 
82 kg: 1. GH. CSEREI (Stea
gul roșu Brașov), 2. Șt. Oltea
nu (Dinamo București), 3. P. 
Stroe (Steaua); 90 kg: 1- N. 
NEGUȚ (Steaua), 2. V. Fodor- 
pataki (Dinamo București). 3. 
C. Bordeianu (C.F.R. Timi
șoara) : 100 kg: 1. GH. PO
POVICI (Dinamo București),
2. G. Mezinca (Steaua), 3. M. 
Moșneag (Vagonul Arad) ; 
+ 100 kg: 1. N- MARTINES
CU (Dinamo București), 2. 
C. Bușoi (Electroputere Cra
iova), 3. V. Dolipschi (Rapid 
București).

Clasamentul 
București 57 p-
3. Brașov 18 p.

ECHIPELE FAVORITE
In etapa a XXI-a a cam

pionatelor primei divizii la 
handbal rezultatele înregis
trate au fost cele așteptate. 
De menționat, în campionatul 
feminin, evoluția din nou 
bună a echipei Rulmentul 
Brașov, învingătoare în depla
sare, și victoria la limită ob
ținută, pe teren propriu, de 
echipa campioană, Universita
tea Timișoara, în fața ultimei 
clasate. Iată relatări de la 
jocurile disputate :

MASCULIN

general: 1.
2. Dolj 18 p,

C. CHIRIAC

ÎNVINGĂTOARE

vînd în Gruia principalul rea
lizator (6 goluri). (I. Leș — 
coresp.)

FEMININ

*

sigurat curselor o desfășurare 
dinamică, spectaculoasă. Re
marcabilă — comportarea 
schiorilor dinamoviști, care au 
cucerit primul loc la toate cele 
patru categorii disputate, iar, 
prin Gh. Vilmoș și Marcela 
Leampă, cele două cupe oferi
te de A. S. Armata Brașov.

Clasamente : 10 km seniori:
1. Gh. Vilmoș (Uinamo Bra
șov) 33:46; 2. Gh. Cincu
(A.S.A.) 34.27 ; 3. Gh. Cimpoia 
(A.S.A.) 34:38 ; 5 km senioa
re : 1. Marcela Leampă (Di
namo) 20:23 ; 2. Adriana Ba- 
rabaș (Tractorul) 20:46; 3. 
Ana Clinciu (Tractorul) 21:35 ; 
5 km juniori : 1. N*. Cojocaru 
(Dinamo) 17:39; 2. N. Veștea 
(A.S.A.) 17:48 ; 3. V. Papuc 
(Constructorul) 17:50; 3 km 
junioare : 1. Mariana Barabaș 
(Dinamo) 14:33 ; 2. Rodica
Clinciu (Tractorul) 14:37,3. Ro
dica Zeican (A.S.A.) 14:57.

Ștefan STAICULESCU
antrenor

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 17 ETAPA DIN 

27 APRILIE 1969

DINAMO BACAU — DI
NAMO BRAȘOV 12—10 (7—5). 
La capătul unui joc de uzură, 
cu multe faulturi, băcăuanii 
au dispus greu de colegii lor 
din Brașov. De menționat 
că oaspeții au condus în pri
ma parte a jocului chiar cu 3 
puncte diferență. (Ilie lancu- 
coresp.).

rafinAriateleajen — 
UNIVERSITATEA CLUJ 17- 
16 (11—8). Gazdele au cîștigat 
la limită un meci spectaculos, 
de un nivel tehnic satisfăcă
tor. A arbitrat bine cuplul 
V. Sidea — A. Pelenghiâri 
(Buc.). (A. Cristea — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA—POLITEHNICA GALAȚI 
20—17 (11—8). Oaspeții au
dat o replică extrem de vigu
roasă. A fost un joc de luptă, 
uneori prea dur, încheiat eu 
victoria meritată a studenți
lor timișoreni.

TIMIȘUL LUGOJ—STEAUA 
14—27 (4—14). Handbaliștii
bucureșțeni au dominat cu 
autoritate întreaga partidă, a-

Pronosport

I. Rapid—Dinamo Buc.
II. Steaua—Progresul

III.
IV.

V.

„U“ Craiova—Poli. Iași

2
x
1

U.T. Arad—Vagonul A. 2
A.S.A. Tg. Mureș—Pe
trolul

VI. Jiul—Farul
VIL

x
1

Dinamo Bacău — F.@.
Argeș
„U“ Cluj—Crișul 
Atalanta—Napoli 
Lanerossi—Juventus

VIII.
IX.
X.

XL Palermo—Fiorentina 
XII. Pisa—Bologna 

XIII. Roma—Varese

1

x
x
X

X

2
X

Fond de premii 445.886
Meciurile 1 Rapid—Dinamo 

București și II Steaua—Pro
gresul desfășurîndu-se sîmbă- 
tă, conform regulamentului 
(art. 32), pronosticurile au fost 
stabilite prin tragere la sorți.

lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

DIN 20 APRILIE 1969
Categoria I : 4 autoturisme 

Dacia lido : Teritean Eleonora 
— Brașov, Rotariu Costache — 
Cluj, Mitran Ștefan — com. 
Lipnița jud. Constanța, Rota
riu Mihai — București ; cate
goria a Il-a: 3 autoturisme 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio : Păuleț Dumitru —corn. 
Mărgineni jud. Bacău, Ținea 
Nicolae — Zărnești jud. Bra
șov, Bobocea Mihail — Turnu 
Măgurele : categoria a IlI-a : 
2 autoturisme Skoda 1000 
M.B. : Popa Cornel — Buzău, 
Ștefan Teodosiu — Ploiești ; 
categoria a V-a : 377 variante 
din care 5 autoturisme și 45 
excursii Turul capitalelor 
prin tragere la sorți și 327 va
riante a 2.194 lei ; categoria a 
Vl-a • 10627 variante a 50 lei 
plus 5 autoturisme prin tra
gere la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme 
și excursii de la categoriile a 
V-a și a VLa vor fi cunoscuți 
miercuri 30 aprilie a.c. la ora 
17 cînd va avea loc tragerea 
la sorți.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA—TEXTILA BUHUȘI 
13—12 (8—7). Nu a lipsit mult 
ca echipa din Buhuși, bine 
condusă de prof. Popescu- 
Colibași, să ofere o surpriză 
de proporții. Handbalistele 
textiliste au constituit, prin 
evoluția lor, o surpriză plă
cută. jucînd de la egal la egal 
cu timișorencele. Echipa gaz
dă a comis multe greșeli teh
nice, a ratat contraatacuri și 
a practicat un joc imprecis 
în apărare. Cele mai eficace 
jucătoare : Szekely, Metzen- 
ralli, Moșu (3) de la Universi
tatea și Șerban (7) de ia Tex
tila. A condus cuplul craio
vean î. Mihăiescu și N. Tă- 
năsescu. (P. Arcan — coresp. 
principal).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RULMENTUL 
BRAȘOV 8—15 (4—7). Confir- 
mînd forma bună în care se 
găsesc, handbalistele din Bra
șov au obținut o nouă victo
rie în deplasare. Gazdele s au 
prezentat slab, fiind mult 
timp dominate de brașovence. 
(C. Crețu — coresp ).

VOINȚA ODORHEIUL SE
CUIESC — LICEUL 4 TIMI
ȘOARA 16-4 (8—4). Jocul
s-a desfășurat în permanenta 
notă de dominare a gazdelor, 
net superioare în special in 
repriza secundă. (A. Pialoga, 
coresp.).

RAPID — PROGRESUL 
17—7(5—2). Dacă Progr esul ar 
fi fructificat cîteva dîh nume
roasele bare (9) pe care le-a 
înregistrat de-a lungul parti
dei, diferența de scor n-ar fi 
fost atit de categorică, 
nînd aceasta rtu vrem să dimi
nuăm cu nimic reușita fero
viarelor, incontestabil 
rioare la toate capitolele. Cele 
mai active: Băicoianu (5) și 
Topîrlan (5) de la Rapid, res
pectiv Oțelea (2) și Butan (2).

Spu-

supe-

ȘEDINJA COMITETULUI
FEDERAL DE GIMNASTICĂ

Astăzi, de la 
diul G.N.E.F.S. 
etajul VIII) are loc ședința 
Gomitetului Federației româ
ne de gimnastică, în cadrul 
căreia va fi analizată activita
tea federației pe ultimul an.

ora 10, la se- 
(sala de Ia

pe.de
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Piteștenii învinși I Liderii au dezamăgit total 0 partidă care se va uita ușor

in ultimele minute (Urmare din pag. I)

DINAMO BACAU — F. C.
ARGEȘ 1—0 (0—0)

Stadion „23 August", timp 
frumos, teren bun, spectatori 
peste 10 000. A marcat Dem- 
brovschl (min. 87).

DINAMO BACAU : Ghiță 8 
— Maghiar 5 (min. 46 Klss 6), 
NunwelUer IV 7, Vellcu 6, 
David 6, Vătafu 6, Nedelcu 7, 
Ene Daniel 6, Dembrovschi 7, 
Rugiubei 6, Băluță 5 (min. 63 
Volmer).

Ene 
bă

un

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 — 
Păclulete 0, Mățăuanu 6, Vlad 
7, Ivan 7, Prepurgel 5, Oltea- 
nu 5, Nuțu 5 (min. 60 Roșu). 
Kraus 7, Radu 6 (min. 75 
Pană), Jercan 7.

A arbitrat N. Cursaru (Plo
iești) ajutat bine
la linie de Gr. Bîrsan (Galați) 
și Gh. Manole (Constanța).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 8.

BACAU, 
la trimisul

După ce 
blicul s-a delectat la cele șase 
goluri 
localnic în poarta argeșenilor, 
aștepta ca seniorii băcăuani 
să realizeze un meci bun și 
o victorie posibilă mai cu sea
mă că adversarii lor nu ali
niau „1TU-Ie de bază. După 
aspectul jocului din primele 
minute se părea că previziu
nea multora se va adeveri. 
Băcăuanii au luat partida pe 
cont propriu, s-au instalat cu 
autoritate în terenul advers 
și au încercat poarta lui 
Ariciu prin șuturi puternice, 
de la distanță. Am înregis
trat în primele 10 minute 
două lovituri foarte ’tari ale 
iui Dembrovschi și un șut al 
Iui Ene Daniel, dar în același 
timp am remarcat.și siguranța 
tinăruluî portar piteștean. A- 
părarea echipei F.C. Argeș a 
luptat din răsputeri să stă
vilească atacurile gazdelor,

27 (prin telefon de 
nostru) :
în deschidere pu

înscrise de tineretul

cîteva destul de spectaculoase, 
purtate pe extreme de 
Daniel și Băluță. Portarul 
căuan face „cunoștință" cu 
balonul abia în minutul 12, 
cînd respinge cu pumnul
șut de la distanță al lui Kraus. 
Deși dominați, argeșenii nu 
joacă timorat și, ori de cite 
ori intră in posesia balonului, 
construiesc acțiuni prin Kraus 
și Jercan.

Spre deziluzia publicului, 
jucătorii localnici nu reușesc 
să inițieze acele fazș care să 
se soldeze cu golurile aștep
tate, deși în fața porții iui 
Ariciu se petrec acțiuni deo
sebit de palpitante. Localnicii 
au șutat mult, dar tirul com
plet nereglat al lui Rugiubei, 
Dembrovschi și Băluță a fă
cut ca baloanele să ocolească 
poarta lui Ariciu.

Pe măsură ce timpul

unghiurile de șut ale înain
tașilor băcăuani. Dinamoviștii 
au avut și în această perioadă 
numeroase ocazii, (Jar fundașii 
piteșteni au făcut adevărate 
acte de eroism ca să împiedice 
deschiderea scorului. Era 
chiar pe punctul de a se în
registra o surpriză, dar Kraus, 
scăpat singur în min. 75, s-a 
pripit și a șutat din apropiere 
peste bară.

Se părea că meciul se va 
termina cu un scor nedecis, 
publicul părăsind tribunele 
cu 10 minute mai devreme. 
Păcat. Nu avea să asiste to
tuși la victoria favoriților. A- 
ceasta s-a întîmplat cu 3 mi
nute înainte de final, cînd 
Dembrovschi a trimis un șut 
magistral de la 18 
inutilă intervenția 
lui Ariciu.

În general, jocul

ni, făcînd 
talentatu-

tă vreme am crezut (fără să 
ne putem explica de ce) că lide
rul clasamentului nu este inte
resat să cîștige această întîlni- 
re, într-atît de confuz și inde
cis acționa. Dar cînd am văzut 
că, și după ce adversarii au luat 
conducerea, U.T.A.-iștii conti
nuă să se comporte de aceeași 
manieră, ne-am dat seama că 
nu dezinteresul, ci incapacitatea 
de a realiza un joc eficace re
prezintă de fapt cauza princi
pală care avea să-i aducă e- 
șecul.

Este foarte probabil că liderii 
au luat prea ușor acest joc, con- 
siderînd că victoria le va veni 
oricum de la sine, fără a depu
ne eforturi prea susținute. Dar, 
cu toate că în teren replica ce
lor de la Vagonul a fost așa 
cum se putea presupune, mo
destă, iar elevii lui Dumitrescu 
s-au apropiat foarte ușor de 
poarta Iui Gherghel, ei n-au 
reușit să înscrie nici măcar un 
gol, fiindcă tocmai în fazele de 
finalizare au acționat confuz, 
lent și mult prea imprecis. în 
prima repriză, de exemplu. în 
afgra unui șut periculos al lui 
Mihai pe lingă poarta apărată 
de Gornea (min- 13) și a cîtorva 
centrări imprecise spre careul 
U.T.A.-ei, am notat în rest nu
mai faze de atac ale liderilor.a fost de

După pauză, situația a rămas 
in general aceeași. U.T.A. domi- 
nînd steril, înaintașii săi între- 
cîndu-se în ratări din situații 
deosebit de favorabile. în a- 
ceastă repriză însă, după intro
ducerea în joc a lui Stănoaie, 
înaintarea Vagonului a devenit 
mai activă și mai periculoasă. 
La numai un minut după intra
rea sa în joc, Stănoaie este pe 
punctul de a înscrie, dar Birău 
salvează din apropierea liniei 
porții. în min. 69, același Stă
noaie nu mai greșește ținta și, 
primind o pașă ideală de la 
Dembrovschi, înscrie peste por
tarul Gornea ! în mod parado
xal, deși, așa cum am mai a- 
rătat, dominarea a continuat să 
fie de partea U.T-A.-ei, cele 
mai clare ocazii le-au avut to
tuși înaintașii de la Vagonul, 
care sînt pe punctul de a ridica 
scorul, în min. 79, cînd tot Stă
noaie, scăpat singur, trimite 
mingea pe lingă Gornea, ieșit în 
îhtîmpinare, dar și pe lingă bara 
laterală. în penultimul minut 
de joc, Sfîrlogea are o nouă o- 
cazie, dar, de la marginea ca
reului mic, șutează în portarul 
Gornea și din acesta mingea ri
coșează in corner.

Derbyul arădean se încheie 
astfel cu o mare surpriză, de
ținătoarea lanternei roșii învin- 
gînd liderul. Cu aceste două 
puncte este puțin probabil că 
Vagonul va reuși să scape de 
retrogradare, dar este cert că 
U.T.A. a intrat într-o situație 
foarte dificilă și va fi de acum 
inainte eu atît mal greu să-și 
mențină intactă diferența de 
puncte care să-i aducă titlul de 
campioană.

vre- 
avea 
pen-
clu- 
doar

scurge, jocul se echilibrează, 
piteștenil construiesc și ei 
atacuri ceva mai periculoase, 
printre care îl remarcăm pe 
acela terminat cu un șut pu
ternic al lui Kraus, apărat 
de Ghiță.

Pînă la sfîrșitul primei re
prize scorul rămîne alb, spre 
nemulțumirea publicului lo
cal, care dezaprobă vehement 
jocul propriei echipe. Nici 
după pauză aspectul jocului 
nu se schimbă. Gazdele do
mină steril, argeșenii se a- 
pără cu dinții, închid toate

o factură modestă, cu faze 
confuze, pase date la adver
sar, lipsit de spectaculozitate. 
Dinamo Bacău a prestat unul 
din cele mai slabe jocuri pe 
teren propriu. Oaspeții au to
tuși meritul că s-au apărat 
cu dîrzenie, fără să primeas
că mai multe goluri.

Cristian MANTU

La tineret-rezerve : U.T.A. — 
Vagonul 5-1 (1—1)-

CLUJ, 27 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). La Cluj, 
Universitatea, performera e- 
tapei trecute, ajutată de o 
vreme superbă, a strîns în 
tribune peste 20 000 de spec
tatori, ceea ce atestă că pu
blicul nostru se ghidează în 
principal după conjunctură 
(merge echipa — venim) și nu 
după impulsul unei pasiuni 
mai adinei, rezistentă în 
muri de bejenie. Partida 
importanță majoră doar 
tru Crișul, fotbaliștilor 
jeni putîndu-le furniza
un nou prilej de consolidare 
a unui prestigiu incipient. Ea 
a reprezentat, în fapt, un 
spectacol mediocru, deoarece 
,.U“, altfel orientată tactic 
decît în primăvară, a cîștigat 
valențe în apărare, pierzînd 
din vechile ei atuuri ofensive. 
Faptul în sine constituie una 
din marile dileme ale fotba
lului actual — potențialul de
fensiv și ofensiv al unei e- 
chipe variind după opțiunea 
antrenorului pentru una din 
cele două orientări funda
mentale. Formula ideală, a- 
ceea de echilibru tactic, ră- 
mîne în continuare obiect de 
studiu și de creație.

Egalitatea obținută de oră- 
deni nu se datorește curtoa
ziei unui adversar cu un 
punctaj confortabil, așa cum 
se găsește deseori în finalul 
campionatului nostru, cînd cu
lisele devin mai importante 
decît ceea ce se Intîmplă pe 
cimpul de joc. Meciul a fost 
extrem de disputat, iar cele 
două echipe foarte ambițioa-

UNIVERSITATEA CLUJ — 
CRIȘUL ORADEA 1—1 (0—1)

Stadion municipal, timp ex
celent, teren bun, spectatori 
aproximativ 25 000. Au marcat 
Kun II (min. 25) pentru Qrl- 
șul șl Oprea (min. 48) pentru 
,,U‘‘.

UNIVERSITATEA — CLUJ : 
Moldovan 7 — Crețu 6, PeKa 
7, Solomon 8, Cîmpeanu 7. 
Ancă 5, Codrea 6 (min. 63 
Lică), Barbu 6, Mustețea 7, 
Oprea 7 (min. 71 Ionescu), 
Bungău 6.

CRIȘUL : Baumgartner 8 — 
Balogh 6, Sărac 7, E. Naghl 7, 
Popovicl1 7, SerfOzB 7 (min. 60 
N. Alexandru), Dărăban 7 
(min 71 Petrescu), Tomeș 6, 
Suclu 7, Kun II 7, Cociș 7.

A arbitrat Dumitru Isăcescii 
(centru) ajutat Ift
tușă de Ion Hrisafi șl Ion 
Dancu (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public): 7.

La tineret-rezerve: Dina
mo Bacău — F. C. Argeș 6—0 
(3-0).

Joc disputat, rezultat echitabil
TG. MUREȘ, 27 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Petrolul a apărut în teren 
cu o formație improvizată, 
din care lipseau nu mai puțin 
de 6 titulari. în a,ceste condi
ții, era de așteptat ca formația 
ploieșteană să nu emită pre
tenții. Și totuși, partida care 
se anunța o simplă formalita
te pentru echipa gazdă, s-a 
încheiat, după o luptă înver
șunată, cu un just rezultat de 
egalitate, „rezervele" Petrolu
lui reușind să smulgă un 
punct echipei din Tg. Mureș 
în chiar „fieful" acesteia.

De la început, Petrolul ac
ționează cu multă prudență, 
retrăgîndu-1 pe Florea I în 
spatele fundașilor și pe Par- 
vlovici și pe Stroie între mijlo
cași, lăsînd în față numai 
două vîrfuri, Oprișan și Mol- 
doveanu. în min. 8, Ciutac, și 
în min. 15 Dincuță, greșesc 
de puțin ținta prin lovituri 
puternice pe la distanță. în 
min. 25, după o serie de 
atacuri repetate, destrămate 
cu calm și siguranță de Flo
rea și în special de Mocanu, 
Raksi șutează puternic și prin 
surprindere dintr-o poziție di
ficilă ; debutantul Vișan scapă 
balonul pe care însă tot el îl 
prinde, la picioarele lui Mure- 
șan. în min. 33 se petrece o 
fază care taie răsuflarea spec
tatorilor : la o acțiune plecată 
din ofsaid, nesancționat de 
arbitru, Oprișan pătrunde în

A.S.A. TG. MUREȘ — 
PETROLUL 0—0

Stadion Mureșul, teren bun, 
timp excelent, 12 000 specta
tori.

A.S.A.:
Dondoș 
Șlko 7, 
Mureșan 
(min. 46

PETROLUL : Vișan 8 —
Gruber 8, Decu 7, Florea I 8. 
Mocanu 9, Dincuță 9, Iuhasz 7, 
Oprișan 6, Pavlovici 8 (min. 
75 Alexlu 7), Stroie 6, Moldo- 
veanu 6.

A arbitrat A. Rădulescu 
ajutat la linie de 

Gh. Popovicl șl M. Sadoveanu 
(toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

Solyom 7 — Șleam
5, Toth 6, 
Ciutac 7,

6, Raksi 6, 
Lungu 7).

Czako 
Lucacl 
Silaghl

69, același Vișan respinge cu 
greu în corner două șuturi ale 
lui Siko și Raksi. în min. 71, 
la o lovitură liberă de la 20 
de m executată de Lungu, 
Lucaci schimbă direcția balo
nului spre gol și Vișan de 
abia are' timpul necesar să-1 
rețină pe linia porții. Pe mă
sură ce jocul se apropie de 
sfîrșit, el devine mai dispu
tat, depășind ^uneori limitele 
permise ale regulamentului.

Mihai IONESCU

La tineret-rezerve : A.S.A. — 
Petrolul 2—0 (0—0).

n-a rezistat iureșului...
PETROȘENI, 27 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru) :
Minerii au intrat foarte 

deciși pe teren. Refuzînd de 
la bun început tempo-ul de 
vals propus de echipa con- 
stănțeană, elevii Iui Ozon au 
imprimat jocului, încă din 
primele secunde, un ritm 
vertiginos, bazat pe o circu
lație foarte rapidă a mingii 
și șarje vijelioase pe aripi. 
Surprinsă pe picior greșit la 
o astfel de incursiune, apă
rarea constănțeană a cedat 
în min. 3. Peronescu se lan
sează pe aripa dreaptă, scapă 
de „escorta" lui Dumbravă, 
și, din plină viteză. cen
trează în fața porții constăn- 
țerie ; Ștefănescu ezită iar Co
tormani se înaltă înscriind 
cu capul de la 6 m. Jiul pune 
totală stăpînire pe joc. atacă 
fără răgaz, constănțenii fă
cînd sforțări disperate să ză
găzuiască iureșul. Sasu e re
tras ca al treilea mijlocaș, 
oaspeții păstrîndu-i pe poziții 
mai înaintate doar pe Iancu 
și Ologu. Jiul continuă ofen
siva. Libardi încearcă poarta 
de la 25 m, dar șutul său vio
lent trece peste bara trans
versală (min. 13). Apoi Naidin 
pasează admirabil lui Achim, 
dar acesta greșește și el ținta, 
încet, încet, Farul echilibrea-

JIUL — FARUL 3—0 (1—0)
Stadion Jiul, timp foarte 

frumos, teren bun, spectatori 
6 000. Au marcat : Cotormani 
(min. 3), Georgescu (min. 50) 
și Naidin (min. 60).

JIUL : Stan 8 — Talpal 8, 
Georgevlci 8. Georgescu 8, 
Mihai 7 (mln. 84 Stoker), San
du 7, Cotormani 8 (mln. 67 R. 
Popa 7), Peronescu 9, Libardi 
7, Achim 8, Naidin 8.

FARUL : Ștefănescu 4 (mln. 
.65 Uțu 7) — Pleșa 6, Tîlvescu 
6. Mareș 6, Dumbravă 5, An
tonescu 7, Constantinescu 6, 

■ (min. 60 Badea 6), Sasu 7, 
Iancu 6, Tufan 7, Ologu 6.

A arbitrat C. P e t r e a 
ajutat bine la li

nie de N. Petriceanu șl V. 
Pădureanu (toți din Bucu
rești).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

nii au nici clari- 
vigoare. în schimb 
este iarăși la un 
în min. 23, ratînd 
bună a lui Pero-

ză jocul, își împinge pionii în 
terenul advers, dar atacurile 
oaspeților 
tate și nici 
Cotormani 
pas de gol 
o centrare 
nescu.

Cu un efort suprem con- 
stânțenii căută egalarea, spre 
sfîrșitul reprizei. Sasu irumpe 
în careul Jiului, driblează tot 
ce-i iese în cale, dar, cu un 
temerar plonjon, portarul 
Stan înlătură pericolul.

La reluare, minerii încep 
să „toace" tot mâi insistent 
apărarea constănțeană, care 
cedează din nou în min. 50 : 
Georgescu pîndește un mo
ment prielnic, interceptează 
balonul, își croiește ,,'o pote
că" printre Constantinescu și 
Tîlvescu și, de la 20 m, șu
tează cu sete i 2—0.

în fața acestei noi lovituri, 
echipa constănțeană pierde și 
mai mult teren și se retrage, 
pas cu pas. copleșită de noi 
atacuri. în plină degringola
dă, Farul „încasează" și al 
treilea gol în min. 60 : Pero
nescu (33 ani), care zburdă 
pe tot terenul și cară întregul 
atac după el, centrează impe
cabil de pe partea dreaptă, 
iar Naidin marchează impa- 
rabil din plonjon. Peste două 
minute, Iancu este eliminat 
pentru proteste,- iar antreno
rul Cosmoc îl trimite pe por
tarul Ștefănescu Ia vestiare, 
înlocuindu-1 cu Uțu. Acum 
jocul nu mai are istoric. Cu 
povara celor trei goluri în 
spate, Farul nu mai are decît 
o țintă : să nu inși primească 
și altele...

George MIHALACHE

La tineret-rezerve : Jiul— 
Farul 2—0 (1—0).

careu și, în momentul în care 
se pregătea să tragă la poartă, 
este faultat evident. Arbitrul 
lasă însă jocul să continue, 
„compensînd“ astfel greșeala 
din faza inițială a acțiunii. în 
repriză a doua continuă ace
lași joc de uzură între apăra
rea ploieșteană, în care se 
disting din nou Mocanu, Flo- 
rea și Dincuță, și atacul mu
reșenilor, care, pe măsură ce 

. se scurge timpul, acționează 
tot mai dezlînat, mâi steril. 
Dintre momentele cele mai 
importante din această parte 
a jocului menționez : min. 50, 
Lungu trage ca din tun, de la 
marginea careului, milimetric 
pe lingă bara verticală a 
porții lui Vișan. în min. 52 și

ÎN DIVIZIA B

Seria I
STEAGUL ROȘU — DUNĂ

REA GIURGIU 4—0 (1—0).
Joc la discreția gazdelor. Du
nărea s-a apărat supranume- 
ric. Au marcat : Gane (min. 
3 și 48), Ivăncescu (min. 76 din 
11 m) și Balint (min. 82). A 
arbitrat foarte bine I. Soos 
— Tg. Mureș (C. Gruia, co
resp. principal).

Oblemenco, golgeter la Craiova
UNIVERSITATEA
— POLITEHNICA 

(3-1)

Stadion central, 
mos ; teren bun;

CRAIOVA
IAȘI 4—1

timp frn- 
spectatori ; 

circa 20 000. Au marcat: Oble
menco (min. 6, 8 șl 44 din 11 
m) și Cîrciumărescu (min. 64) 
pentru craioveni, Beleam; 
(min. 15 — din 11 m) pentru 
leșfeni.

UNIVERSITATEA
IOVA: Oprea 6 —

Deleanu

c R A- 
__ _  __  „ Niculescu 
7 (min. 53 Mincă 8), Deselnicu 
6, Bitlan 7, Velea 6, Strim- 
beanu 9. Ivan 8, Martinovici 8, 
Niță 8, Oblemenco 10, Cîrciu
mărescu 8.

POLITEHNICA IAȘI : Con
stantinescu 5 — Gavrilă 4, la
nul 4, stoicescu 4, Deleanu 6, 
ștefănescu 4 (eliminat min. 
3), Cdntardo 5, Incze IV (mm. 
53 C. Popescu 4), Lupulescu 5, 
Cupcrman 8, Goliac 4.

A arbitrat Emil Vlaiculescu 
(Ploiești) ajutat la
linie de M. Moraru (Ploiești) 
și S. Mindreș (București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 9.

CRAIOVA, 27 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — Rea
bilitarea echipei craiovene în 
compania ieșenilor a coincis cu 
un recital de goluri - Oblemen
co, a cărui reintrare a readus 
speranță și încrederea coechi
pierilor. Chiar de la începutul 
jocului, elanul gazdelor domină 
apărarea oaspeților, care nu 
poate stăvili impetuozitatea a- 
tacurilof craiovene. Min. 6 con
semnează primul gol al lui O- 
blemenco care, primind o min
ge bine servită de Cîrciumă
rescu, are timp să-și potriveas
că balonul pe piciorul sting și 
să înscrie plasat de Ia 10 m în 
colțul sting al porții lui Con-

■*r

CONFERINȚĂ
Azi. de la ora 18, la sediul 

Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport 
București, va avea loc lecto
ratul colegiului municipal de 
fotbal. Va conferenția V. E- 
conomu despre „Sistemul 
românesc de fotbal ; ce este 
și cum trebuie să se joace".

stantinescu, care nu schițează 
nici un gest : 1—0.

în min. 8, o fază confuză de 
atac pentru început, dar care, 
în final, aduce mingea în ca
reul de 16 m al oaspeților, se 
produce un tir continuu de 4-5 
șuturi al mai multor înaintași 
craioveni și același Oblemenco 
reia din voie sub bara porții e- 
chipei oaspete : 2—0. La acest 
gol întreaga echipă ieșeană pro
testează vehement (nejustifi- 
căt), iar Ștefănescu îl jignește 
pe arbitru care, pe bună drep
tate, îl elimină din joc. Deci, 
din min. 8, 10 jucători ieșeni 
luptă cu ambiția gazdelor de a 
cîștiga la scor. In min. 15, Cu- 
perman, demarcat pe aripa 
stingă, insistă la o minge, de
pășește în drumul său doi ad
versari iar cînd să șuteze, de 
pe la 8 metri, Deselnicu îl co
sește pe la spate. Penalty clar ! 
Deleanu execută, Niculescu 
respinge, fundașul Ieșean reia 
și scorul devine 2—1. Stupoare 
în tribune ! Urmează o perioa
dă de revenire a oltenilor care 
joacă uneori cam nervos, fapt 
care aduce în min. 35 acciden
tarea lui Cuperman, cauzată de 
Deselnicu, din fericiră fără ur
mări prea grave. Arbitrul inter
vine în aceste momente, împar
te unele avertismente, însă nu 
ia măsuri cu aceeași prompti
tudine ca cea din min. 8, cînd 
l-a ,eliminat pe Ștefănescu. In 
continuare, pe teren rămîne o 
singură echipă, Universitatea 
Craiova, care controlează jumă
tatea de teren a oaspeților, pe- 
riclitîrid deseori poarta acesto
ra. în ultimul minut de joc al 
primei reprize,'Oblemenco faul
tat în careu, îl „execută" (din 
penalty) pe Constantinescu, ma- 
jorînd la 2 goluri avantajul i- 
chipei sale : 3—1.

Repriza a doua avea să în
semne pentru ieșeni momente 
do supliciu, ei asistind neputin
cioși la o sarabandă de pase, 
acțiuni și șuturi pe poartă care, 
din păcate pentru cei ce le ini- 
țiau, nu se soldează decît cu 
un singur gol, în min. 64, cînd 
Cîrciumărescu marchează de-V 
zin olt : 4—1.

C.F.R. PAȘCANI — GLO
RIA B1RLAD 4—2 (1—0). Fe
roviarii, în revenire de formă, 
au organizat mai bine ac
țiunile ofensive. Oaspeții au 
contraatacat periculos. Auto
rii golurilor: Ciupa (min. 27 
și 70), Hrițcu (min. 50), Dră- 
gan (min. 76), respectiv Ciuș 
(min. 61) și Trăznea (min. 81). 
Slab arbitrajul lui G. Motorga 
— București. (C. Enea, co
resp.).

ELECTRONICA obor — 
FLACÂRA MORENI 1—3 
(1—2). E clar ! Ghinionul ur
mărește ca o umbră tînăra și 
neexperimentata echipă a E- 
lectronicii. Formația bucureș- 
teană, al cărei nivel nu-1 de
pășește pe al celor din „onoa
re", nu putea emite pretenții 
în fața apărării decise a oas
peților, 
fiind de faima de 
de puncte* a oborenilor, a ju
cat tot timpul cu curaj. Ti
nerii și talentații înaintași ai 
Flacărei au zburdat prin apă
rarea gazdelor. Golurile au 
fost marcate de Filică (min. 
24), Harapu (min. 31 și 68) 
pentru Flacăra, OtătărSșanu 
(min. 30) pentru Electronica. 
Mediocru arbitrajul lui V. Bui- 
culescu — Caracal. (D. Graur, 
coresp.).

Flacăra Morenl, a-
„dăruitori

Teo IONESCU

La tineret-rezerve : Univer
sitatea Craiova — Politehnica 
Iași 2-1 (2-0).

PORTUL CONSTANȚA — 
PROGRESUL BRAILA 2—0 
(1—0). Portul a dominat mai 
mult, înaintașii constănțeni 
ratînd multe ocazii. Brăilenii 
au șutat doar de două ori la 
poartă 1 Au marcat; Tăriase 
(min. 36) și Sîntimbreanu 
(min. 64). A condus 
Comșa — Craiova, 
coresp. principal).

bine O.
(C. Popa,

BUCU-POLITEHNICA
REȘTI — METALUL BUCU
REȘTI 3—2 (3—0). Studenții 
au realizat o nouă victorie, de 
data aceasta, însă, la capătul 
unei evoluții bune. Ne refe
rim, în special, la prima re
priză, cînd ei au acționat în 
viteză și au marcat trei goluri. 
Dar, după pauză, pregătirea 
fizică insuficientă și-a spus cu- 
vîntul. Metalul n-a jucat la 
valoarea dovedită deseori în 
acest campionat. În prima par
te, metalurgiștii au acționat 
timid și rareori au periclitat 
poarta apărată de Ojoc. în re
priză a doua, mijlocașii au 
alimentat mai bine linia de 
înaintare și eforturile lor s-au 
concretizat prin înscrierea a 
două goluri. Spre sfîrșitul me
ciului, în min. 85, Iancu a avut 
posibilitatea să egaleze, însă 
a ratat. Cele 5 goluri au fost 
realizate de Duțan Jmin. 3), 
Sșvu (min. 23), ‘ '
(min. 28) pentru Politehnica, 
Pantelimon (min. 48) și Geor
gescu (min. 75) pentru 
talul. A arbitrat foarte
A. Bentu — ÎJucurești. (p.v.)

Eftimescu

Me- 
bine

OȚELUL GALAȚI — POIA
NA CÎMPINA 1—0 (1—0). Joc 
de nivel tehnic mediocru. Uni
cul gol a fost înscris de Ioniță 
(min. 18). N. Hainea — Bîr
lad a condus foarte bine. (S. 
Constantinescu, coresp. princi
pal).

CHIMIA SUCEAVA — PO
LITEHNICA GALAȚI 1—1 
(0—0). Joc specific de campio
nat. Gazdele au avut mai 
multe ocazii de a marca, iar 
oaspeții s-au apărat bine. Sco
rul a fost deschis de studenți, 
în min. 67, prin Adam. Egala- 
rea s-a produs în min. 79. Au
tor ■ Gălățeanu. V. Dumitrescu 
(București) a arbitrat mulțu
mitor. (R. Munteanu, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
METROM BRAȘOV 1—1 
(0—1). Scorul a fost deschis 
de oaspeți prin Selimesi( min. 
13). După pauză. Ceahlăul a 
egalat. Autor: Seceleanu
(min. 58). T. Leca. — Brăila 
a condus cu scăpări. (C. Nem- 
țeanu, coresp ).

CLASAMENT

1. steagul r. 23 13 6 4 34-17 32
2. Poli. Galați 23 13 5 5 31—17 31
3. Portul C-ța 23 12 5 6 48—18 29
4. Ceahlăul P.N. 23 11 5 7 30—23 27
5. Met. Buc. 23 11 4 8 45—23 26
6. FI. Moreni 23 10 5 8 26—27 25
7. Chimia Suc. 23 10 4 9 30—23 24
8. Poiana

Cîmpina 23 9 5 9 23—30 23
9. Poli. Buc. 23 8 6 9 26—33 22

16. Prog. Brăila 23 7 8 8 23—33 22
11. Oțelul Gl. 23 7 7 9 22—28 21
12. Metrom Bv. 23 7 5 11 24—32 19
13. C.F.R. Paș. 23 8.3 12 26—39 19
14. Gl. Bîrlad 23 6 5 12 31—42 17
15. Dunărea 

Gidrgiu 23 7 3 13 15—32 17
16. Electronica 

Obor 23 5 4 14 24—41 14

ETAPA VIITOARE (4 mai): Po
litehnica Galați — Portul Con
stanța, Gloria Bîrlad — Steagul 
roșu Brașov, Dunărea Giurgiu — 
Electronica Obor, Metalul Bucu
rești — Oțelul Galați, Flacăra 
Morenl — chimia Suceava, Pro
gresul Brăila — Politehnica Bucu
rești. Poiana cîmpina — Ceahlăul 
P. Neamț, Metrom “ 
C.F.R. Pașcani.

Seria a
BAIA 

CLUJ

Brașov

ll-a
MARE —

2—0 (1—0).
MINERUL 

MEDICINA 
Slab spectacol fotbalistic, deoa
rece oaspeții s-au apărat su-

se și uneori iritate. în prima 
repriză, oaspeții au avut ju
decata mai limpede, mijlocașii 
Serfozo și Dărăban lansînd 
în repetate rînduri pe toți ?ei 
patru înaintași, mobilizați pa 
niște telegari de curse. Pâăă 
la pauză, suită de ocazii la 
ambele porți (Kun II și Tomeș 
succesiv — min. 15 ; Oprea
— min. 16; Codrea — min. 
24 ; Barbu — min. 24 — bară ; 
min. 25 — combinație Cociș
— Kun II — gol : 1—0 ! „U“ 
reacționează, dar fără luci
ditate i pase greșite, lente, 
mișcări în plus, șuturi cu to
tul imprecise, iată tarele care 
au subminat avantajul de 
gazdă al clujenilor. în țe- 
priza secundă, echilibrul de 
forțe se modifică. Oprea trage 
violent pe lingă bară în man. 
47. Apoi, tot el va egala în 
min. 48, reluînd în gol min
gea venită dintr-o lovitură li
beră execuțată de Crețu. Ța 
baza acestei faze fixe stă o 
o infracțiune iluzorie, semna
lată de tușierul Hrisafi. A 
fost un punct de plecare vir
tual pentru golul egalizator, 
pe care Baumgartner și fun
dașii săi l-ar fi putut evita 
prin plasament și o mai bună 
detentă. Pînă la sfîrșit, clu
jenii vor sta mai mult în 
spațiul de joc al echipei oră- 
dene, dar nu vor reuși -să 
realizeze acele combinații ne
cesare străpungerii unui dis
pozitiv defensiv suprănume- 
rie și necruțător. Bârbu (mm. 
51), Bungău (min. 62, 66 și 
69) vor crea momente favo
rabile doar prin inițiative și 
zvîcniri personale, deoarefe 
„U“, ca ansamblu, a apărut 
ieri ca un mecanism dezar
ticulat. Orădenii au luptat cu 
ardoare, rezistînd dominării 
teritoriale, menținîndu-și coe
ziunea internă, capacitatea d£ 
apărare și uneori de contra
atac pînă la sfîrșit. O partidă 
care nu rămîne în amintire, 
deși, prin deznodămînt, ea 
consolidează bugetul de punc
te al celor două echipe.

Romulus BALABAN

La tineret-rezerve : Univer
sitatea Cluj — Crișul 1—0 
(0-0).

\ V '

O nouă acțiune a studenților, 
balonul (facă din

pranumeric. înaintașii clujeni 
au tras primul șut la poartă 
în min. 56 ! Scorul a fost des
chis de Bohoni, în min. 36, din 
11 m. în min. 67, Miculaș a 
majorat scorul. A arbitrat 
foarte bine I. Rus — Tg. Mu
reș. (T. Tohătan, coresp. prin
cipal).

METALUL TR. SEVERIN — 
METALUL HUNEDOARA 3—2 
(2—0). .In prima repriză, gaz
dele au dominat și au marcat 
de două ori, prin Diaconu (min. 
8 și 21). După pauză, severine
nii ri-au mai insistat. Celelalte 
goluri au fost realizate de Chi- 
rițescu (min. 68) pentru Tr. Se
verin și Steiner (min. 48) și 
Covaci (min. 72) pentru Hune
doara. A condus foarte bine 
M. Marinciu — Ploiești. (G. Ma- 
nafu, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
- C.S.M. SIBIU 2—1 (1—1). Jo
cul a fost interesant. Oaspeții 
au deschis scorul, în min. 2, 
prin Kis. în continuare, stu
denții au dominat și au resta
bilit egalitatea. Autor : Bodro- 
jan (min. 21). După pauză, ti
mișorenii au avut inițiativa și, 
în min. 77, Surdan a înscris 
golul victoriei. Bun arbitrajul 
lui N. Barna — Tîrnăveni. (I. 
Stan, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (2—0). In pri
ma repriză jocul a fost frumos, 
am asistat la o evoluție bună

insă de data aceasta Niculescu, portarul Metalului, a reținut
7.7.:.’.. 7..^ 7........ - Metalul București)

Foto : V. BAGEAC
meciul Politehnica București—

a echipelor și s-au marcat două 
goluri. După pauză, echipele au 
jucat lent, parcă fără interes. 
Au înscris : Mafa (min. 16, auto
gol) și Benzik (min. 27). A con
dus foarte bine C. Nițescu — 
Sibiu. (I. Ghișa — coresp. prin
cipal).

C.Ș.M. REȘIȚA — C.F.R. 
ARAD 2—0 (0—0). Joo la dis
creția gazdelor, care au des
chis scorul de-abia după pauză. 
Feroviarii, în scopul de a ob
ține un punct, s-au apărat cu 
8 și 9 jucători. Golurile au fost 
realizate de Nestorovici (min. 
55) și Comisar (min. 89), în ur
ma a două greșeli flagrante ale 
portarului arădean. N. Mogo- 
roașe (Craiova) a condus cu 
greșeli. (P. Bocșanu, coresp.).

C.F.R. CLUJ — A. S. CUGIR 
5—0 (3—0). Clujenii au acționat 
calm, fără risipă de energie, 
au controlat cu autoritate mij
locul terenului, iar în atac au 
jucat pe un front larg. Oaspeții 
au venit cu gîndul de a termina 
partida la un scor cit mai strîns. 
Golurile au fost marcate de P. 
Emil (min. 2), Straț (min. 27, 
36, 74) și Zanca (min. 89). A 
arbitrat bine P. Sotir — Mediaș. 
(V. Morea și M. Radu, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
INDUSTRIA SÎRMEI 1—0 
(0—0). Jocul s-a desfășurat 
intr-un singur sens : spre 
poarta oaspeților. înaintașii 
Chimiei au ratat însă multe

ocazii. Unicul gol a fost în
scris de I. Popescu, , în min. 
67. Excelent arbitrajul lui M. 
Constantin — București. (D. 
Roșianu, coresp.). f

GAZ METAN MEDIAȘ — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
0—0. în cele 90 de minute am 
asistat la puține faze de 
poartă. Gazdele au dominat, 
însă steril. Craiovenii au cău
tat să liniștească jocul și 
astfel au plecat cu un punct. 
A condus bine C. Iofciu — 
București. (Z. Rîțnoveanu, 
coresp.).

CLASAMENT)

1. C.F.R. Cluj 23 14 6 3 45—20 34
2. Olimpia 

Oradea 23 12 4f 7 40—33 28
3. C.S.M. Reșița 23 12 3 8 37—23 27
4. C.F.R. Arad 23 11 4| 8 37—29 26
5. Electroputere

Craiova 23 11 3* 9 27—35 25
6. C.S.M. Sibiu 23 12 0 11 37—33 24
7. Met. Tr. S. 23 11 2'10 34—37 24
8. Met. Huned. 23 10 2 li 29—22 22
9. Gaz metan 23 8 6' 9 24—25 22

10. Poli. Tim. 23 7 a. 8 23-24 22
ii. C.F.R. Tim. 23 7 7 9 27—25 21
12. Min. B. M. 23 8 4 11 19—21 20
13. A.S. Cugir 23 7 610 21—31 20
14. Chimia 

Rm. Vîlcea 23 6 7 10 17—35 .9
15. Med. cluj 23 5 7 11 30—40 17
16. Ind. sîrmel 23 5 7 11 22—36 17

ETAPA VIITOARE (4’mal): Me
talul Hunedoara — Gaz metan 
Mediaș, Chimia Rm. Vîlcea — 
Minerul Baia Mare, CȘ'.R. Arad 
— C.F.R. Cluj, Electropntere Cra
iova — Metalul Tr. Sețerin, Po
litehnica Timișoara - Olimpia 
Oradea, Medicina Cluj ț- C.S.M. 
Reșița, A.S. Cugir — Industria 
sîrmel, C.S.M. Sibiu — ({.F.R. Ti
mișoara.



ROMÂNCELE.
.' (Urmare din pag. 1)

— Alexandru 3—1 (16, 15, —20,
13) f‘ dublu femei, „sferturi" s A- 
lexandru, Mihalca — Morlsawa, 
Hiota 3—1 (16, —15, 18, 18) ; se
mifinale : Alexandru; Mlhaloa -~ 
Vollova, Karllkova 2—1 (17, —18, 
17, 15), Rudnova, Grinberg — 
Ciot Clol 3—2 ; dublu bărbați, 
semifinale : Johansson, Alser — 
Konno, Ito 3—1, Hasegawa, Tasa- 
ka.— Gomoskov, Amelin 3—0 ; 
dublu mixt „optimi" : ito, Kowa- 
da' — Andersson, Crlșan 3—0 ;

pupă amiază au avut loc cele 
cinci finale ale probelor Indivi
duale. iată rezultatele, în ordinea 
dtfcfășurării meciurilor :

Dublu bărbați ; Alser, Johans
son' (Suedia) — Hasegawa, Tasaka 
| (Japonia) 3-i <19, —17, 8, 12).

Simplu femei j Toshlko Ko- 
’ wada (japonia) — Gabrielle Geis- 
Is- . _______

sler (R.D. Germană) 8—1 (—10,
Ifc 17, 8).

Simplu bărbați : Shigeo 
(Japonia) — Eberhard 
(Jl.F. a Germaniei) 8—1 
—14, 19, 15, 6).

Dubiu femei : Budnova, Grin
berg (UJl.S.S.) — Alexandru, Ml- 
halca 3—2 (—17, 17, 15, —16, 14).

DUBLU MIXT : Konno, Hase- 
■awa (Japonia) — Hirota, Kohno 
(Japonia) 3—0 (17, 19, 19).

Referindu-ne la finala jucătoa
relor noastre, trebuie spus 
printr-un plus de Inițiativă 
zultatui ar fi fost altul. Și 
bilanțul participării României la 
C.M. de la Miinchen este exce
lent. Reamintim că româncele 
au obținut 2 LOCURI II, la proba 
pe echipe șl cea de dublu, iar 
Ia simplu, pentru prima dată, 
trei jucătoare din țara noastră 
se situează în ierarhia celor mal

Ito
Scholer

(-19,

că 
re- 

»șa,

II

bune 8 sportive din lume. Clasa
mentul; neoficial, al probei 
simplu atestă 
manță :
1. ------

do 
această perfor- 

Kowada, 2. Gelsslen Alexandru, 4. Hamada^ s.
1.

CRIȘAN, 6. Bucholtz, 1. SchOler, 
8. MIHALCA.

Bilanțul titlurilor mondial#: 4 
— Japonia, 2. U.R.S.S., 1. —
Suedia.

Șahistele românce se

distanțează in fața polonezelor
Cel de al doilea tur al întîl- 

nirii internaționale feminine de 
șah dintra reprezentativele Ro
mâniei șl Poloniei a decurs fa
vorabil pentru gazde. Jucînd

mult mai decis ca în ziua pre
cedentă, șahistele românce s-au 
distanțat față de adversare, 
conducînd acum cu 
7V3-2'/3

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ

SPORTIVII DIN ROMANIA Șl R.D. GERMANĂ
t

AU CUCERIT TOATE TITLURILE PE APARATE
, După :trei zile de întreceri 
tjirz disputate, presărate cu 
apulte momente emoționante, 

execuții care deseori auen- 
iiziasmat sala Fioreasca, du
minică la- prînz s-a încheiat 
Cea de a 12,-a ediție a Campio
natelor. internaționale de gim
nastică ale României.

.. I, Pe, tabelut.de onoare al tra- 
, tjiționalei noastre competiții 
^i-au înscris numele cei mai 
buni dintre participanți, cei 
țâre au dovedit o mai temei- 
pică pregătire ’ și o constanță 
mai mare la aparatele de con- 
(juys. Iată-i., pe -primii clasați 
la concursul pe aparate,~ dis
putat duminică dimineață: 
, FEMININ : sărituri — Elisa- 
beta Turcu (România) 18,80; 
fiodica Apăteanu. și Elena 
Ceampelea (România) 18,60; 
paralele — Rodica Apăteanu 
19,05 ;. Felicia Dornea (Româ
nia) 18,90; Elisabeta Turcu 
18,50 ; birnă — Christine Ber- 

. gau (R. D. Germană). 18,70 ; 
godica ■. Secoșan (România) 
38,60 ; Rodica Apăteanu 18,50 ; 
Șol — Felicia Dornea 19,00 ; 
Mariana Gheciov (România) 
J8,8O ; Maria Gall (Ungaria) și 
Christine Bergau 18,75.

Gimnastelp românce au ocu
pat, deci, pțimul loc la trei 
din cele patru probe, prin tot 
atîtea sportive. Rodica Apă- 

jteanu s-a impus net la para
lele, prin noul-ei exercițiu pe 

jcare îl execută acum foarte 
jbine ; Elisabeta Țurcu a cîști- 
gat distanțat săriturile, obți- 

,nînd nu numai primul ei suc
ces. remarcabil, ci și adeziunea 
totală a iubitorilor de gimnas
tică ; Felicia Dornea a trecut 

: cu bine peste, momentul difi- 
* cil de sîmbătă, evâluînd din 
nou foarte bine Ia șol, probă 
pe care a și cîștigat-b, deoare
ce Elena Ceampelea, deși por
nea cu prima șansă, a căzut 
dintr-un element nou pe care, 
se vede, nu-1 stăpîneșțe încă 
perfect, ratînd astfel clasarea 
pe locurile fruntașe. O exce
lentă impresie a produs la 
bîrnă noua vedetă a gimnasti
cii din R. D. Germană, Chris
tine Bergau, execuția ei am
plă, sigură, precisă și expre-

18,80 ; 
— Brehme 

Dietrich 
Păunescu 

sărituri —
18,70 j

sivă fiind notată 
de brigada de ar
bitra cu 9,50.

MASCULIN : sol 
— Gh. Păunescu 
(România) 18,95 ; 
Nicolae Oprescu 
(România) 18,80 ; 
Tihani Endre (Un
garia) 18,60; cal 
cu minere — 
Gerhard. Dietrich 
(R. D. Germană) 
19,00 ; Mathias 
Brehme (R.D. Ger
mană) 18,90 ; Gh. 
Păunescu 
inele 
19,10 
18,85 i 
18,60 ;
Păunescu 
Brehme 18,55 ; O- 
prescu 18,40 j pa
ralele 
18,95 ( 
18,90 | 
18,55 | 
Brehme 
Dietrich 19,10; Gh. 
Tohăneanu (Ro
mânia) 18,75.

Remarcabilă e- 
voluția celor doi 
gimnaști din R. D. 
Germană, care 
s-au prezentat la 

internaționalele 
noastre cu exer
ciții valoroase, cu- 
prinzînd elemen
te originale și 
bine executate, confirmînd ast- 

' fel clasa gimnasticii din R.D.G.
Dintre ceilalți concurenți, doar 
Păunescu (singurul dintre re
prezentanții noștri care a 
„mers" la posibilitățile lui re
ale) a fost egal sau superior la 
unele aparate sportivilor ger
mani. Ne bucură succesul 
Nicolae Oprescu (mezinul 
trecerii masculine), clasat 
locul al doilea la sol.

Să nu se piardă însă din
" -  — ———’------------

— Dietrich 
Brehme 

Păunescu 
bară — 

19,15 ;

Mathias Brehme (R. D. Germană) cel 
mai valoros gimnast al internaționalelor, 

concurînd la inele
Foto : N. AUREL

de efect,

lui 
în-
pe

ve-

PIIMALITAJI ALE SPORTULUI INTFR\ATI()NAL

GASTON MEYER
redactor-șef al cotidia
nului sportiv „l’Equipe"- 

Paris

CAMPIONUL

Se limpezesc apele 
în zona retrogradării...

Etapa de ieri a diviziei A 
nu le-a fost prea favorabilă 
forinațiilor bucureștene: ex- 
ceptînd victoria grivitenilor 
la... Vaslui, ele au obținut 
doar dbuă rezultate de egali
tate și! au gustat din cupa în- 
frîngerii 
Pînă' și 
Dinamo, 
renului

. PROGRESUL — FARUL 
CONSTANȚA 3—3 (3—0). Am
bianța!. deosebit de plăcută a 
meciului, ca și ardoarea am
belor formații, au constituit, 
fără îndoială, prilej de satis
facție pentru cei mai puțin 
de 100 de spectatori prezenți. 
De altfel, rezultatul final, co
roborat: cu înfrîngerile sufe
rite dei celelalte două forma
ții buqpreștene candidate la 
retrogradare, le-a dat supor
terilor ^V-lui Progresului (ori
cum, majoritari ieri) un plus 
de mulțumire- în ansamblu, 
jocul ar plăcut, chiar dacă 
surplusul de importanță a- 
cordat partidei de gazde a 
frînat deseori apariția rugbyu- 
lui autentic. în schimb, n-a 
putut (poate chiar nici celor 
mai înfecați „progresiști") să 
placă .maniera, minimum 
spus, cilidată în care a arbi
trat Șt. «Cristea. întrucît prin
cipalele oficialități ale fede
rației d| specialitate au fost, 
de asempnea, prezente în cea 
mai mare parte a meciului, 
considerăm că se impune o 
discuție) în cadrul colegiilor 
de resoijt pe tema „sensului 
unic" cate ne pare că a do
minat cbnducerea. 
sint . „semnate"

în alte două partide, 
lidera clasamentului, 
a plătit tributul te- 

propriu...

Punctele 
sini „jjuiuaiv Craioveanu 
(lovitură de pedeapsă) pen
tru bucureșteni. respectiv Be- 
ianu (îiț/ercare) pentru con- 
stănțeni.j .

Gh. RUSSU-ȘIRIANU
CONSTRUCTORUL — UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA 
6—8 (0-p0). Un joc . frumos și 
un rezultat cu nimic surprin- . 
zător f$ță de situația din te
ren. Oaspeții au practicat un 
joc fruyibs, deschis, grație că
ruia aii și obținut punctele

victoriei. Gazdele au deschis 
scorul (Antimoianu lovitură 
de pedeapsă), timișorenii au 
egalat prin Duță (lovitură de 
pedeapsă), apoi au preluat 
conducerea (Suciu încercare 
transformată de Duță), iar 
scorul final a fost pecetluit 
de Ghiță (lovitură de pedeap
să în favoarea gazdelor). A 
arbitrat bine Al. Lemneanu 
(Oct. Andronic-coresp.).

GLORIA — POLITEHNICA 
IAȘI 3—5 (3—5). Partidă dis
putată, dar deficitară tehnic 
și spectacular- Ieșenii- cu o 
orientare tactică mai bună, 
cu un plus de gîndire în ma
joritatea fazelor, și-au asigu
rat victoria în prima parte, 
cînd au dominat mai mult, 
în schimb, după ce au înscris 
au slăbit ritmul, permițînd 
gazdelor să echilibreze jocul, 
fapt care, însă, nu le-a facili
tat rugbyștilor de la Gloria 
obținerea punctelor atît de 
necesare : jocul lor a fost dez- 
lînat, caracterizat atît de a- 
buzul de șuturi în tușă, cit 
și de ratarea loviturilor de 
pedeapsă (au înscris una din 
opt..-). Punctele au fost reali
zate de Chifan (Încercare) și 
Gheorghiu (transformare) pen
tru ieșeni, respectiv de Naca 
(lovitură de pedeapsă) pentru 
Gloria. A arbitrat autoritar 
Pellegrino D’Ecclesis un joc 
care i-a ridicat serioase pro
bleme disciplinare (Gh. Ran- 
gu-coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—3 
(0—0). Un număr record de 
spectatori a asistat la acest 
joc deosebit de viu disputat. 
Știința a dominat mai mult, 
dar oaspeții nu și-au lăsat 
străpunsă apărarea decît cu 
mare greutate și doar o sin
gură dată. în schimb Dinamo 
a fost cea care a deschis sco
rul prin Niculescu (drop
goal). Egalarea a adus-o Băr- 
găunaș (încercare). A arbitrat 
foarte bine S. Dragomirescu 
<T. Cornea — coresD.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
GRIVIȚA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—6 (3—0). Partida a 
avut loc la Vaslui (terenul 
bîrlădenilor este suspendat) 
și a plăcut datorită nivelului 
tehnic remarcabil al ambelor 
formații, cu un plus de merit 
pentru linia de treisferturi 
grivițeană. Au înscris Țopa 
(drop-goal) pentru Rulmen
tul, respectiv Teodorescu (în
cercare) și Veluda (drop-goal!) 
pentru bucureșteni. A arbi
trat foarte bine A. Găgeatu. 
(Laurențiu Solomon — co- 
resp.).

l ipăi ui 1. V. „Informația**, str Brezoianu nr 23—25. București

dere că internaționalele din a- 
cest an s-au bucurat de o par
ticipare mai redusă și, ca a- 
tare, numărul concurenților de 
mare clasă a fost mai mic. 
Orice fel de apreciere a con
cursului trebuie să cuprindă și 
acest element, de loc neînsem
nat. (c.m.).

•J 
scorul de 

(6 partide sint între
rupte). Iată rezultatele partide
lor, disputate aseară la Ploiești: 
Teodorescu (R) — Radzikowska 
(P) într., Litmanowicz (P) — 
Polihroniade (R) 0—1, Nicolau
(R) — Jurcinska (P) 1—0, Szota 
(P) — Baumstarck (R) V3—*/3, 
Makai (R) — Litwinska (P) 1-0, 
Lipska (P) — Reicher (R) */3-*/3, 
Pogorevici (R) — Szpakowska 
1—0, Rybarska (P) — Desmirea- 

(R) într. Partidele întrerup
se reiau In cursul dimineții 
azi.

TREBUIE SA AIBA
VIITORUL

GARANTAT

I

lui,

sportul

ÎNCEPE dezbaterea

CONDIȚIEI SOCIALE

BEDROSIAN șl I. OPRESCU 
corespondenți

Șahiștii iugoslavi 

au .2 puncte avans

NOVI SAD, 27 (prin telefon).
— In primul tur al întîlnirii 
internaționale masculine de șah 
dintre reprezentativele Iugosla
viei și României, gazdele au 
luat avans de două puncte. Iată 
rezultatele, în ordinea celor 
zece mese : Matanovici — 
Gheorghiu 1/2—1/2, Matulovici
— Ciocîltea 1—0, Parma — Dri-
mer 1/2—1/2, Bukici — Ungu- 
reanu 1/2—1/2, Nicevski — Rei
cher 1/2—1/2, Țvetkovici — 
Stanciu întreruptă, Velimiro- 
vici — Mititelu 1—0, Rakici — 
Voiculescu 0—1,
Buza 1—0, Dezo — 
Scorul general al 
înaintea returului, este 5—3 (2) 
In favoarea șahiștilor iugoslavi.

Mesing — 
Sbazo într. 

meciului,

Voleibaliștii din R.D.G. conduc 
In „Cupa Continentelor"

MONTEVIDEO, 27 (Agerpres).
— Cu o etapă înainte de ter
minarea „Cupei Continentelor" 
la volei masculin, în clasament 
conduce echipa R. D. Germane 
cu 10 puncte urmată de U.R.S.S. 
și Cehoslovacia — 9 p, Japonia
— 8 p, Brazilia — 7 p, S.U.A.
— 6 p, Uruguay — 5 p. Rezul
tate tehnice : 
Brazilia 3—1 ; 
guay 3—0 ; R. 
Japonia 3—2.

Cehoslovacia —
S.U.A. — Uru-

D. Germană —

A SPORTIVULUI MODERN

Răspunzînd amabilei dv. 
scrisori, iată, în linii mari, 
poziția mea cu privire la pro
blema sportivului „reprezen
tativ".

1. Noțiunea de profesionism 
în sport trebuie să se estom
peze în mod progresiv. Pro
fesionismul are o rațiune de 
a fi doar dacă se ajunge la 
definirea rolului campionu-

„slujitor al țării sale", și 
în consecință la garantarea, 
printr-un statut privilegiat, a 
viitorului săif social.

2. Definiția propusă cîndva 
de dl. Giulio Onești, foarte 
largă dar și foarte clară, mi 
se pare acceptabilă :

„Fot participa la Jocurile 
Olimpice și la celelalte com
petiții internaționale sportivii

Finală Roche — Newcombe, in open-ul 
de la

ȚIRIAC-NASTASE ELIMINAȚI LA 
DE DUBLU

MARE LUPTA, IN SEMIFINALA 
MASCULIN

ROMA, 27 (prin telefon). — 
Semifinale deosebit de dispu
tate au precedat încheierea 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Italiei. Românii 
Ion Țiriac și Ilie Năstase au 
fost eliminați, la dublu mas
culin, de puternica pereche 
profesionistă Tom Okker (O- 
landa) — Marty Riessen 
(S.U.A.) O luptă acerbă s-a 
dat în primul set, pierdută 
pînă la urmă de români cu 
12—14. Ei egalează apoi sco
rul, cîștigînd al doilea set cu 
6—3. în următorul, Năstase se 
accidentează la un plonjon și 
continuă cu greutate jaful. 
Okker și Riessen își adjudecă 
ultimele două seturi mult mai 
ușor (6—2, 6—1) și calificarea 
în finală, unde vor întîlni pe 
învingătorii meciului New
combe, Roche—Stone, Crealy 
întrerupt la scorul 6—1, 4—4.

Foarte disputate au fost și

semifinalele de simplu mascu
lin, decise fiecare în cinci se
turi : Roche—Okker 4—6,4—6, 
7—5, 12—10, 6—3 ; Newcombe 
— Kodes 6—3, 4—6, 6—1, 7—9,
6— 3. în turul anterior, New
combe eliminase pe Mulligan 
(7—5, 6—4, 6—0) iar Roche pe 
Drysdale (6—4, 4—6, 6—0,
7- 5).

S-au încheiat întrecerile 
din cadrul probei de dublu 
feminin. In finală : Francoise 
Durr, Ann Jones — Billie Jean 
King, Rosemary ©asals 6—3, 
3—6, 6—2.

care practică sportul comple
mentar, în afara studiului sau 
a muncii".

Adaug că această muncă 
poate avea caracter sportiv, 
și că viitorul campionului, re
prezentativ (firește, cu excep
ția unei vocații particulare) 
poate fi în raport direct eu 
sportul.

Cred că trebuie evitată si
tuația cînd campionul pri
mește direct bani pentru a 
participa la o competiție, în- 
trucît s-ar provoca o concu
rență (în special printre or
ganizatori).

în schi — sport de risc — 
campionul este sprijinit ma
terialicește. în Franța, el pri
mește onorarii lunare: acestea 
provin din subvențiile vărsa
te Federației de către Secre
tariatul de stat pentru sport 
(burse), de către fabricanții 
de schiuri sau alte materiale 
sportive, de către stațiunile 
de sporturi de iarnă etc. Ca
racterul particular al aces
tui sport îi asigură oricum 
(campionului) un viitor (în cel 
mai rău caz, monitor de schi).

în ceea ce-1 privește, C.I.O. 
ar trebui să se mulțumească 
cu următoarea formulă : „Pot 
participa la Jocurile Olimpice 
toți sportivii calificați de că
tre Federațiile internaționale 
respective".

FOTBAL
CELTIC GLASGOW A CU
CERIT

4—0
„CUPA SCOȚIEI“ : 
CU RANGERS!

Echipa de tenis de masă

a Japoniei va evolua in Franța
După încheierea campiona

telor mondiale de tenis de 
masă de la Miinchen, echipa 
masculină a*Japoniei, cam
pioană a lumii, va susține 
mai multe întîlniri în Franța. 
Jucătorii japonezi vor evolua 
la 30 aprilie la Paris, la 1 mai 
la Roubaix și la 2 mai la 
Amiens.

Victorie netă (4-0) ia Varșovia obținută

de echipele noastre de
VARȘOVIA, 27 (prin tele

fon, de la trimisul nostru 
special TIBER1U STAMA). 
— 4—0 pentru România, iată 
bilanțul tradiționalei întîlniri 
dintre floretiștii noștri și cei 
polonezi! liste cel mai net suc
ces obținut de scrimerii ro
mâni în cele aproape două 
decenii de confruntări cu 
fruntașii planșelor din Polo
nia. După victoria echipei fe
minine (cu 10—6), tot sîmbătă 
seara, dar la o oră tîrzie, s-a 
încheiat turneul individual al 
floretiștilor. După o finală- 
maraton (cu 12 trăgători!),

victoria a surîs Iui Ionel 
Drîmbă care a dispus în ba
raj (5—4) de cel mai valoros 
reprezentant al tinerei gene
rații de floretiști polonezi, 
Marek Dabrowski. în finală au 
mai evoluat I. Falb care a 
terminat pe locul III (6 v— 
34 t.p.) și M. Țiu, clasat al 
Vlî-lea (6 v—41 t.p.).

Duminică, floretiștii noștri 
au fost iar la înălțime cîști- 
gînd după o luptă strînsă, 
8—8 (59—62 t.p.). Protagonis
tul meciului: M. Țiu cu 3 vic
torii și foarte aproape de a 
4-a (pierdută cu 4—5 la Kozie-

PE GLOB
MSnchengladbach

clasament, după 29 
conduce Bayern

jowski). Celelalte puncte au 
fost realizate de Ardeleanu 
(3), Drîmbă (1), Haukler (1). 
Turneul individual al floretis- 
telor a revenit Olgăi Szabo 
(neînvinsă) cu 7 v, urmată de 
Suzana Ardeleanu cu 4 v. Pe 
locul IV s-a clasat Ileana 
Drîmbă tot cu 4 v, și pe locul 
VIII, Adriana Moroșan cu 
1. v.

Intîlnirile dintre echipele 
secunde (care n-au contat însă 
în rezultatul oficial) s-au ter
minat tot cu victorii româ
nești: la fete cu 13—3, iar la 
băieți cu 8—8 (56—59 t.p.).

de spectatori au a- 
finala „Cupei Sco- 
care echipa Celtic 
a învins cu scorul

134 000 
sistat la 
ți'ei". în 
Glasgow 
de 4—0 (3—0) formația Ran
gers. Golurile au fost marcate 
de Lennox, Mc Neil. Connelly 
și Chalmers.

IN „CUPA CAMPIONILOR 
AMERICII DE SUD"

In semifinalele cupei cam
pionilor Americii de Sud s-au 
întîlnit echipele uruguayene 
Nacional și Penarol. Victoria 
a revenit primei formații cu 
2—0. In a doua semifinală 
joacă Universidad Santiago 
de Chile și Estudiantes la 
Plata (Argentina).

PROGRAMUL SAPTAMÎNII

Calendarul internațional 
al săptămînii cuprinde 4 
meciuri din preliminariile 
campionatului 
Spania 
aprilie), 
Grecia, 
slovacia, Etiopia — Sudan 
(la 4 mai).

Tot în această săptămînă 
vor avea loc mai multe 
meciuri amicale: Franța 
(speranțe) — Selecționata 
divizionară a României 
(miercuri 30 mai la Paris), 
Suedia — Mexic. Turcia — 
Polonia.

mondial:
— Iugoslavia (30 

Portugalia — 
Irlanda — Ceho-

R.

Un viraj periculos pune la încercare măiestria motocicliștilor 
vest-germani Helmut Fath și Wolfgang Kalauch, ciștigători 
at cursei „Eifel“, desfășurată ieri pe circuitul de la Hiirburgring

Telefoto : A.P.-Agerpres

Borussia
1—1. în
de etape,
Miinchen cu 39 p (din 28 de 
meciuri).

Ieri după amiază, pe tere
nurile Progresul, au luat sfîr- 
șit întrecerile din cadrul ce
lor două turnee paralele de 
tenis, cu participarea loturi
lor de tineret ale României și 
R. S. S. Estone. Victoriile au 
fost împărțite, titlul la mas
culin revenind lui Toma 
Ovici, iar la feminin tinerei 
estonience Lidia Sinkievits.

Iată rezultatele tehnice (se
mifinale și finale) : MASCU
LIN : Lange—Marcu 6—4, 
6—4 ; Ovici—Dumitrescu 6—1, 
6—1 ; Ovici—Lange 3—6, 
6—2. 7—5. FEMININ : Lidia 
Sinkievits—Ecaterina Horșa
6— 2, 3—6, 6—2 ; Julieta Bo
boc—Agneta Kun 6—1, 3—6,
7— 5 ; Lidia Sinkievits—Ju
lieta Boboc 6—1. 3—6, 6—0. 
<S. I.).

Cupa U.R.S.S. la gimnastică 
(bărbați) s-a încheiat cu victoria 
lui Mihail Voronin 
locurile 
sițki — 
— 57,20

S8
Tripla campioană olimpică, a- 
mericanca Debbie Meyer a cîști- 
gat două probe la concursul in
ternațional de înot de la Ver
sailles : 100 m fluture — 1:09,9 și 
100 m ■” 
200 m 
Mark
urmat 
2:03,0.

57,85. Pe 
următoare : Viktor Li- 

57,45 p, Viktor Klimenko 
P.

liber — 1:02,4. Proba de 
liber bărbați a revenit lui 
Spitz (S.U.A.) în 2:01,7. 
de francezul Vigoretto —

In turneul Internațional de 
de Ia Zagreb, după 6 runde, 
duc iugoslavii Damianovici 
Kurajlța cu cîte 4 (1) p.
K
La MUnchen s-a disputat întîl- 
nirea de scrimă dintre echipele 
de sabie ale Ungariei șl R. F. a 
Germaniei. Au cîștlgat scrimeril 
maghiari cu scorul de 10—6.

șah 
con- 

și

F. A GERMANIEI: ALE
MANNIA A ÎNVINS PE 

HAMBURGER S. V.
Etapa de sîmbătă i V.F.B. 

Stuttgart — F. G. Niirnberg 
2—3, Schalke 04 — Miinchen 
1860 2—0, Werder Bremen — 
Borussia Dortmund 2—1, A- 
lemannia Aachen — Ham
burger S. V- 2—0 (au marcat 
Hermandung și Hoffmann), 
Bayern Miinchen — F. C. 
Koln 1—0 ( a înscris Muller), 
Eintracht Frankfurt — Han
nover 96 0—0> Eintracht Bra
unschweig — Kickers Offen
bach 2—2, M.S.V. Duisburg —

Performanțe ale atleților
americani

NEW YORK 27 (Agerpres).
In concursul atletio desfășu- 

,t la Walnut (California), 
Gary Carlsen a cîștlgat proba 
de aruncarea discului cu 61,67 
m, fiind 
— 61,34 
60,10 m. 
yarzi — 
mai bună performanță a anu
lui) ; suliță — Frank Covelli 
82,96 m ; ciocan

urmat de Alf Oerter 
m și Jay Silvester —
Alte rezultate :
John Carlos

100
9,2 (cea

George 
Freen 68,38 m : ștafetă 4x100 
yarzi — echipa colegiului San 
Jose 39,6.

TELEX'-TELEX
In primul tur al „Cupei Davis" 
(zona europeană) selecționata de 
tenis a Republicii Sud-Africane a 
învins cu 5—0 echipa Iranului. In 
turul II tenlsmanii sud-africani 
vor întîlni formația învingătoare 
din meciul Polonia — Ungaria.

Curtea de apel din Gand a con
damnat la o suspendare de 6 
luni din activitatea sportivă și la 
plata unei amenzi de 10 000 de 
franci pe ciclistul belgian Guido 
Reybroek pentru vina de a 

medicamente interzise 
Turului Flandrei.

utilizat 
timpul

fl 
în

Intr-un
rugby XV, la Besancon, Franca 
B a învins Cehoslovacia cu 34—14.

meci internațional 
XV, la Besancon, ~

de

Selecționata de atletism a S.U.A. 
va întllnl în zilele de 5 și 6 au
gust la MUnchen echipa R.F. a 
Germaniei. Meciul S.U.A. — An-

Italia : 
numai 6 goluri I

Etapa a 27-a din campiona
tul italian poate fi conside
rată drept un record în pri
vința sărăciei de goluri și al 
rezultatelor egale. Numai 
șase goluri s-au înscris în a- 
ceastă etapă, iar cinci rezul
tate au indicat scoruri nede- 
cise ! Performera de ieri este 
Cagliari care a învins cu 2—0 
pe Verona, în timp ce Milan 
a pierdut două puncte pre
țioase la Torino, iar Fioren
tina, lidera clasamentului, a 
lăsat un punct pe teren neu
tru, la Catania. Lupta pentru 
primul loc se anunță, în fi
nalul acestui campionat, din 
nou pasionantă, trioul Fio
rentina — Cagliari — Milan 
fiind departajat doar de două 
puncte.

Iată rezultatele:
Lanerossi — Juventus 0—0, 

Atalanta — Napoli 0—0, Pa
lermo — Fiorentina 0—0, Ro
ma — Varese 0—0, Cagliari
— Verona 2—0 (Riva 2), In- 
ternazionale — Sampdoria 
1—1 (Berini, respectiv Vieri), 
Pisa — Bologna 0—1, Torino
— Milan 1—0 (Cereser).

CLASAMENTUL
PRIMELOR FORMAȚII

1. Fiorentina
27

2. Cagliari 27
3. Milan 27

13
13
13

13 1 30-16
12 2 38-15
11 3 29-12

39
38
37

în clasamentul golgeterilcr 
conduce Riva (Cagliari) cu 19 
puncte. El este urmat de 
Anastasi (Juventus) Î4, Bui 
(Verona) și Prati (Milan) cu 
cîte 13, Maraschi (Fiorentina) 
cu 11 etc

Cesare TRENTINI

In preliminariile C.M.. ieri 
la Tunis: Tunisia — Maroc 
O—O.

Roland Matthes
200 m spate In 2:05,2

BERLIN 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Rostock (R.D. 
Germană), în bazin de 25 m, 
campionul olimpio Roland 
Matthes, a realizat în proba de 
200 m spate timpul de 2:09,2 — 
cea mai bună performanță mon
dială. Alte rezultate : 100 m li
ber bărbați — Seebald 54,5 j 200 
m liber femei — Gabriele 
Wetzko 2:14,0 ; 400 m liber băr
bați — Alfred Miiller 4:09,8.

glia se va desfășura în zilele de
12 și 13 august la Londra.

La Londra s-au' disputat campio
natele mondiale de patinaj artis
tic pentru profesioniști. Titlurile 
au revenit. în ordine. Iul Wendy 
Jones, Gary Visconti, Gudrun 
Hauss — Walter Hafner (pe
rechi) și Diane Towler — Ber
nard Ford (dans).

Etapa a 3-a a Turului ciclist 
al spaniei Caceeres — Talavera, 
a revenit italianului Luigt Sgaz- 
bazzo, care a trecut șl în fruntea 
clasamentului general.

Concursul Internațional 
nastică (organizat de 
S.U.A.) a luat sfîrșit ___ _
Beach cu victoria laponezulul 
Akinorl Nakayama, la individual 
compus, cu 57,35 p. El a fost 
urmat de compatriotul sau Elzo 
Kenmotsu — 56,95 p și iugosla
vul Miroslav Cerar — 55.05 p. La 
feminin, pe primul loc s-a situat 
Cathy Rigby (S.U.A.), 37,45 p, se
condată de japoneza Chieko Oda 
—37,25 p.

de glm- 
federația 

la Long

jP

tabelut.de

