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• în 9 ani, pentru a treia oară medaliile de aur 0 Pentru a doua oară la C. M., duble prelungiri ® Cea mai echilibrată finală • Un joc al apărărilor 

și al nervilor • Gruia a înscris 30 de goluri în acest C. M. • Trio-ul de antrenori Nedef, Trofin, Vlase au condus magistral echipa spre victoria 

finală ® Medaliile de argint și bronz: R. D. Germană și Iugoslavia
Oricîtă măiestrie sau talent 

ar avea un gazetar, sînt im
posibil de descris aceste 80 
de minute de handbal ! Efec
tiv, creionul alunecă nebu
nește pe hîrtie, așternînd, 
poate incoerent, poate uitînd 
cite ceva... Ar fi necesar un 
creier electronic pentru a 
putea reține, dacă așa ceva 
este cu putință, multitudinea 
de sentimente, trecerile cu 
rapiditate de la bucurie la 
teamă, de la clipele de în
credere, de certitudine a vic
toriei, la cele de descumpă
nire. Am asistat în mod cert 
la cea mai echilibrată și 
îndîrjit disputată finală din 
istoria campionatului mon
dial, fapt pe care, de altfel, 
domnul Hans Baumann, pre
ședintele F.I.H. ni-1 confirma 
la citeva secunde după în- 

, cheierea ultimei serii de 
^prelungiri.

Vom fi iertați, așadar, că 
o clipă sau mai multe ne-am 
dezbrăcat de sobrietatea cro
nicarului luqjd și la sfîrșitul 
partidei ne-am înghesuit ală
turi de vajnica galerie româ
nă prezentă în uriașele tri
bune ale Palais du Handball, 
îmbrățișînd jucătorii și an
trenorii români. O meritau 
din plin și am fi vrut ca 
în acele secunde de mare 
satisfacție, după ce s-a cîntat 
Imnul de Stat al țării noastre 
să cuprindem în acolada 
noastră pe toți cei — foarte 
mulți — care au pus, modest, 
cîte o pietricică la funda
mentul solid al handbalului 
românesc, astăzi incontesta
bil cel mai bun din lume. 
Afirmația are la bază faptul 
că din 1961 și pînă în 1970, 
deci o perioadă de 9 ani de 
handbal a României — re
amintim acest lucru pentru 
că ne face plăcere, dar și 
pentru că nu-1 putem uita în 
aceste momente de împlinire 
— a cîștigat de trei ori me
daliile de aur și o dată pe 
cele de bronz. Este un pal
mares cu care nu se poate 
lăuda nici o altă selecționată 
națională și el plasează cu 
autoritate handbalul româ
nesc în fruntea ierarhiei 
mondiale. Acum, însă, nu 
este cazul să facem statistici 
sau să combinăm cifre. Fap
tele vorbesc de la sine. De 
aceea, încercăm, totuși să vă 
facem a trăi, cu o oarecare 
întîrziere măcar o fărîmă din 
tumultul de fapte, de răstur
nări de situație ce răscoleau 
tribunele," obligîndu-i pe or
ganizatori să renunțe a mai 
anunța că în sală este inter
zis fumatul. Cine oare ar 
mai fi avut curajul șă obli
ge pe cei 7 000 de spectatori 
să renunțe la clipa de destin
dere, artificială, singura de 
altfel, ce o putea oferi țigara.

Și astfel, în lumina difuză 
a acestui „Palat al handba
lului", prin ceața ușoară a 
fumului de tutun, într-o at
mosferă cu puternice descăr
cări emoționale, cele două 
formații s-au întrecut cu în- 
dîfjire și cu o ambiție care 
au ajuns spre sfîrșit la limi
tele rezistenței umane.

Pronosticurile, nu cele re
feritoare direct la rezultat, ci 
la totala dăruire cu care cele 
două formații vor lupta pen
tru victorie (o mare victo
rie !) au fost, așadar, confir
mate. „LE JOURNAL DE DI- 
MANCHE" sublinia : „Este 
util de văzut această finală, 
deoarece se va putea afla 
răspunsul dacă eleganța ro
mânilor va învinge puterni
ca, dar precisa mașină de 
jucat handbal care este echi
pa R.D. Germane". A învins, 
deci, eleganța ? Nu ! A învins 
forța morală, capacitatea su
perioară de efort a români
lor, știința lor în jocul de 
hahdbal. Numai în acest fel 
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se putea cîștiga un meci în 
care adversarul n-a precupe
țit nimic, dar absolut nimic, 
din tot ce a acumulat în luni 
și ani de pregătire. Nu con
siderăm de loc exagerat dacă 
spunem 
României 
mai dîrz 
jucat cu 
ță toate 
putem aprecia fără teama de 
a greși, că turneul a fost cel 
mai prestigios din istoria 
participării noastre la C.M.

Afirmația se sprijină nu 
numai pe replica neașteptată

că reprezentativa 
a întîlnit astăzi cel 
adversar, care și-a 
o admirabilă voin- 
șansele. De aceea,

la șuturile din mișcare. Ani
hilați în jocul pe semicerc, din 
cauza masivității echipei ad
verse, pivoții noștri au circu
lat un timp (mai ales în pri
ma ■ repriză) reușind unele 
combinații care din păcate nu 
au fost fructificate. După 
pauză, însă, ei au adoptat po
ziții statice, preferind bloca
jele pentru a ușura pătrun
derile lui Gruia, Guneș sau 
Chicid.

Desigur că este destul de 
dificil de realizat, doar la cî- 
teva momente după încheie
rea acestor infernale 80 de

Drumul spre titlu, minut
La fluierul arbitrilor sue

dezi Thorild Janerstam și Le- 
nart Larsson cele două fina
liste au intrat în teren cu ur
mătoarele formații:

ROMANIA: Penu-Oțelea,

Gruia, Chicid, Gațu, Guneș, 
Samungi.

R. D. GERMANA: Frieske- 
Langhof, Senger, Randt, Rost, 
Zimmermann, Zornack.

Lovitura de începere a a- 
parținut românilor, iar Gruia

ratează prima . ocazie de a 
deschide scorul. Atacă echipa 
R. D. Germane, care-și pre
gătește eu multă atenție ac
țiunile și nu riscă nimic. Ba
lonul circulă cu viteză de 
un jucător la altul, cînd

Eugen Aimer 
învingător la Praga 

în concursul internațional 
de înot de la Praga (50 m), 
care reunește sportivi din 
R.D. Germană, Suedia, Ceho
slovacia și România, tinărul 
Eugen Aimer a realizat o 
frumoasă victorie în cursa 
de 200 m liber, pe care a 
dștlgat-o în 2:06,7. Alte re
zultate i

100 m deUta (m) : Flockner 
(R.D.G.) 62,9 ; 100 m liber (f): 
Christine Kabellts (RJXG.) 
84,6 ; 200 m spate (m) I Wer
ner (R.D.G.) 2:18,5- 4. Z. Giu- 
rasa 2:23,4, 5. Gh. Lupu
2:25,0 ; 400 m liber (f) l C.
Kabelitz 4:57,3.

Ieri, la Arad, s-au în
cheiat finalele campiona
telor naționale de tenis 
de masă. Ultimele titluri au | 
fost cucerite de i MARIA 
ALEXANDRU la simplu fe
mei, DORIN GIURGIUCA, j j 
la simplu bărbați, DO- 
BOS1—DUMITRIU, la dublu 
bârfeați.

Cititi în pag. a 2-a re
latările trimisului nostru 
Constwrtfn COMARNISCHI.

dată de valoroasa echipă a 
R.D. Germane, ci și pe faptul 
că maniera de a 
celor doi arbitri 
favorizat stilul de 
versarilor.

Nu intenționăm, 
fi cazul, să imputăm 
celor doi nordici care 
avut difipila misiune de 
dirija această finală de neui
tat. Dar, nici nu putem să 
nu arătăm că arbitrajul a 
fost pentru echipa noastră un 
handicap, pe care tricolorii 
au trebuit să-l anuleze prin 
calm și prin inteligență în 
joc, chiar și în ultimele se
cunde ale minutului 80. în 
această titanică confruntare 
nu este greu de bănuit că 
principalul mijloc de a se 
apropia de victorie a fost si
guranța în apărare, prompti
tudinea în intervenții, omo
genitatea în acoperirea direc
ției de atac a echipei R.D. 
Germane. Aceasta în timp 
ce adversarii noștri s-au axat 
pe folosirea repetată a faul
turilor, spre a întrerupe ac
țiunile de atac ale echipei 
noastre.

Ar fi greu acum să facem 
unele remarcări în ceea ce 
privește sistemul defensiv. 
Dar, nu putem trece cu ve
derea aportul lui Penu — ex
celent și considerat pe bună 
dreptate portarul nr. 1 al 
acestei ediții a campionatului 
mondial —, al lui Samungi 
despre a cărui valoare am mai 
vorbit, Guneș și Chicid.

Pe planul luptei pentru cit 
mai multe finalizări a fost 
pregnanf faptul că după un 
început în trombă, echipa 
R. D. Germane și-a pierdut 
treptat-treptat siguranța în 
șuturi și către sfîrșit a tre
buit să facă mari eforturi 
pentru a găsi culoarul de tras 
la poartă. Iată explicația nu
meroaselor bombe expediate 
de către jucătorii antrenori
lor H. Seiller și E. Astrath.

De altfel, în cele 20 de mi
nute de prelungiri selecționata 
R.D.G. nu a reușit să înscrie 
decît două goluri din care li
nul din 7 metri.

Forța de atac a echipei 
noastre a fost mult redusă în 
acest meci pe de o parte din 
motivele arătate (maniera de 
arbitraj și promptitudinea în 
intervenții a jucătorilor din 
R.D.G.), dar finalmente re
prezentanții noștri au știut să 
se impună și pe acest tărîm. 
Ei au folosit cu pricepere pre
lungirea atacurilor în așa fel 
încît repetarea faulturilor de 
către adversari devenea obo
sitoare, mai mult chiar, supă
rătoare, obligîndu-i să se re
tragă spre semicerc și să o- 
fere spații libere, în special

conduce a 
suedezi a 

joc al ad

nici n-ar 
ceva 

au 
a

minute, o analiză completă și 
edificatoare a victoriei jucă
torilor români. Ei au reușit 
acest lucru spre cinstea lor, 
cucerind simpatiile publicului 
parizian, care la sfîrșitul dis
putei le mîngîia obrajii brăz
dați de lacrimi, îi îmbrățișa 
și îi ovaționa cu căldură.

Avem convingerea că ama
torii de handbal din Bucu
rești vor fi prezenți și el 
marți seara pe aeroportul Bă
noasa pentru a le transmite 
acolo aplauzele și urările pe 
care ei, sîntem siguri, le-ar fi 
dăruit cu generozitate aici în 
capitala Franței. Noiz campioni ai lumu la handbal

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI FAVORABILA
LIDERULUI: 2 PUNCTE AVANS PENTRU RAPID!
® Mare surpriză in derbyul codașelor 0 Etapa scorurilor

• Victoria băcăuanilor

cu Arsenal ® Nici Dinamo

„urmăritoare", n-au reușit

minime

doză de incredere

București, nici F.C.

să ciștige puncte

pentru meciul

Argeș, marile

in deplasare I

LOOPING
C~T tart de mare asprime, ieri, 

i j în mini-returul campio-
y natului. Nici una din e- 

chipe nu pare dispusă să aștep
te după-amiezile blinde de iu
nie, după ce se va fi stins 
focul Mexicului.

Ieri, duelul prin corespon
dență Rapid — Dinamo a a- 
vut handicapul cerului de 
plumb. Cei 11 internaționali 
„brazilieni" au simțit, în mod 
firesc, looping-ul de la +60 la 
0 grade, și astfel, concertul 
primei etape n-a mai avut so
liștii cunoscuți.

Cu sau fără soliști, ieri am 
avut o etapă aspră. A.S.A. Tg. 
Mureș trăiește melancolia ilu
ziilor pierdute. Argeșul, lansat 
furibund în marea aventură a 
tricourilor, acuză, pentru a nu 
știu cita oară, embolia teribilă 
a ultimului minut. Atacul Fa
rului, foarte productiv acasă, 
iși contemplă neputința in fața 
aripilor de liliac ale lui Ada- 
mache. In sfîrșit, „U“ Cluj 
simte tot mai mult frisonul 
interminabilelor sale meciuri 
egale, simptom de prematură 
bătrînețe

A fost, 
aspră.

Marele
Rapid care a avut avantajul 
unei programări adecvate mo
mentului și șansa certă a unui

sportivă... 
intr-adevăr, o etapă

beneficiar e, desigur,

cap neinspirat: cel al lui la
nul.

Marea învinsă a etapei este, 
desigur, A.S.A. Tg. Mures, 
care plătește, probabil, în baza 
unei secrete legi a Echilibrului, 
pentru golul salutar al lui Ba
dea, la Constanța, in poar
ta Progresului.

Intre acești doi poli, lupta e 
la fel de aspră. Craiova conti
nuă să uimească prin vitalita
te, izbutind cu Dașcu și Donose 
mai mult decît izbutesc alții 
cu D-uri mai sonore... Steagul 
roșu pare să fi uitat vremea 
sumbră a duelurilor sale cu 
Gloria Birlad... Jiul contabili
zează consecvent, făcind să 
crească mereu cota acțiunilor 
„Ozon". Petrolul continuă să 
se închine Zeului remizei, dar 
o asemenea tactică te obligă 
să-l împiedici pe Pantea să 
zburde ca pe vremea WM-ului.

.. .Așadar, campionatul și-a 
reluat cursa. Lupta e dură. 
Pentru Dumitrache e, poate, 
mai greu decît pe Maracana. 
Pentru Sătmăreanu e, poate, 
mai complicat decît la Belo 
Horizonte. Tocmai de aceea, 
insă, e mai bine. Iată de ce 
aș vrea să cred că Neagu, care 
a sărit â la Eusebio după golul 
înscris in poarta lui Indepen- 
diente, va ști să alunge fumul 
amăgitor al acelei clipe de ne
uitat.

loan CHIRILA

I
I

1. Rapid
2. Univ. Craiova
3. Dinamo Buc.
4. F. C. Argeș
5. Jiul
6. Dinamo Bacău 

Steaua 
Steagul roșu 
„U“ Cluj 
U.T.A.
Farul 
Petrolul 
Crișul

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14. C.F.R.
15. Politehnica
16. A. S. Armata

CLASAMENT
9

7
9
7
8
7
7
8
4
7
7
5
6
5
4
3

REZULTATELE ETAPEI

Rapid — Politehnica 2—1 
(1-0)

»U“ Cluj — Univ. Craiova 
1—1 (0—0)

Dinamo Bacău — 1
2—1 (1—0)

Jiul — Dinamo Buc. 
(1-0)

Steaua — Petrolul
(1-0)

A.s. Armata — C.F.R. 
(0-1)

Farul — SteaguJ roșu
Crișul — F.C. Argeș 

(1-1)

U.T.A.

1—0

1—0

0—1

0—0
2—1

ECHILIDRE
DAR TORTE

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4
6
1
4
2
4
3
1
8
2
2
4
2
3
2
2

3
3
6
5
6
5
6
7
4
7
7
7
8
8

10
11

22
20
19
18
18
18
17
17
16
16
16
14
14
13
10

8
ETAPA VIITOARE

(duminică, 15 martie)

Petrolul — Rapid (consi
derat de „Sportul" derbyul 
etapei); Univ. Craiova — 
Crișul (amlnat). Dinamo 

„U“ Cluj; Pollteh- 
Farul ; U.T.A. — 
C.F.R. Cluj — Jiul; 
roșu — Dinamo Ba- 

A.S.A.

Buc. — 
nica — 
Steaua; 
Steagul
cău ; F.C. Argeș —

DE FORTE,
PRECARE...

STEAUA — PETROLUL 1—0 (1—0)
Stadionul Republicii, teren bun, timp friguros, 

spectatori: circa 10 000. A înscris Ștefănescu (min. 44).
STEAUA : Suciu 8 — Cristache 7, Sătmăreanu 7, 

Hălmăgeanu 7, Vigu 6, Dumitriu III 4 (min. 40 Ne
grea 6), Voinea 8, Pantea 5, Tătaru II 7, Ștefănescu 6, 
Creiniceanu 4.

PETROLUL : M. lonescu 8 — Gruber 6, Bădin 4 
(pentru faulturi repetate), Florea 7, Mocanu 6, Crîn- 
gașu 4, Iuhasz 5, Dincuță 7, Grozea 6, Cotigă 5 (min. 
80 Sfîrlogea), Moraru 8.

A arbitrat Al. Alexe (Rm. Vilcea) ++ (a apreciat 
greșit jocul cu corpul și la intercepție, n-a văzut 
hențuri și ofsaiduri) ajutat la linie, foarte slab, de 
I. Ciucă (Rm. Vîlcea) și I. Chilibar (Pitești).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : 0—0.

Voinea sare peste balon, Bădin fi Mihai lonescu se uluiesc, iar Ștefănescu introduce mingea tn pZosd / 1—0 pentru
Steaua. Foto I THEO MA6ARSCH1

înaintea începerii me
ciului, antrenorul ploieș
tean Cernăianu ne expri
ma temerile sale In ceea 
ce privește compartimen
tul ofensiv al echipei mi
litare care, in perioada 
pregătitoare, se arăta
se necruțător, avînd un 
apetit pantagruelic, cu 
porții osciltnd între 6 
și 10 goluri.

Iată, însă, că la sflr- 
șitul celor 90 de minute 
de joc, tabela de mar
caj « indicat un acor 
minim (1—0) ta tavo*- 
rea Statal fi probata! 
că dacă «togurul mo
ment da decizia fi in
ventivitate al atacului 
bucureștean frnta. 44) 
n-ar fi găsit teren pro
pice datorită 
montului total 
tuoe al apărătorilor pe
troliști (Mocsnu prea 
în față, lăstndu-1 ne
supravegheat pe Pan
tea, Crlngașu, uitat pe 
undeva, la centru, tn 
timp ce Tătaru intra 
nestingherit în posesia 
mingii, iar Bădin os- 
cillnd tn careul mic, 
intre Voinea fi &tefă-

plssa- 
defec-

Paul SLAVESCU

(ContfmMfw 
t» pop. ■ t-a)

fața porții noastre, cînd îna
intea semicercului advers. 
Trec șase minute, dar tabela 
de marcaj rămîne imaculată. 
De la bun început sesizăm 
predilecția ambelor competi
toare la titlul suprem pentru 
atacuri lungi avînd drept scop 
descoperirea punctelor slabe 
din fiecare apărare.

Primul gol al întâlnirii este 
înscris de Rost, la capătul 
unui asemenea atac prelungit: 
1—0. Era minutul șapte 
antrenorii noștri 
mult calm. Nu 
de secunde, timp 
cid a pierdut o 
și Senger majorează 
în favoarea formației

?i 
recomandă 

trec nici 60 
în care Chi- 
bună ocazie, 

scorul 
_ .. ___ ____ .... sale i

2—0. în minutul 10 — stu
poare în Palais du Handball j 
tabela de marcaj indica sco
rul de 3—0 în favoarea adver
sarilor echipei române, in ur
ma unei pătrunderi decise a 
lui Zimmermann. Jucătorii 
români nu-și pierd însă ca
pul. Ei reiau întrecerea cu 
mai multă dîrzenie și Chicid 
pătrunde impetuos, trimițînd 
pentru prima oară mingea în 
plasa porții lui Frieske (1—3). 
Continuăm să atacăm și 
Gruia (min. 14) reduce din 
handicap : 2—3. Este rîndul 
adversarilor să asalteze poar
ta lui Penu. Apărătorul bu
turilor noastre salvează o si
tuație critică, dar în min. 18

(Continuare în pag. a 4-a)

P
arisul sportiv a aplaudat 
aseară, cu respect si admi
rație, spectacolul de gală 
oferit de tricolorii români, 
învingători — după o între
cere de un rar dramatism — 

în finala celui mai greu, celui mai 
puternic campionat mondial din întrea
ga istorie a handbalului.

La aceeași oră, în multe alte orașe 
ale lumii, peste tot acolo unde per
formanța sportivă este prețuită prin 
tot ce are frumos și de valoare, s-a 
vorbit, desigur, în aceleași cuvinte de I cinstire, de numele handbaliștilor noștri, 
de acest strălucit succes al 
românesc.

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I 
I
I
I
I
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I sportului I

Dar la noi ? Cine ar putea descrie 
tensiunea în care sute de mii de oa
meni, poate milioane, au urmărit, la 
radio sau pe ecranul televizorului, me
morabila finală, prelungită pînă la 
limita maximă care se poate cere ju
cătorilor, dar și spectatorilor ? Cuvin
tele nu trebuie frînte în clipa unei 
asemenea victorii. Pentru că elogiile 
sînt meritate. Tricolorii au fost admi
rabili, au luptat eroic, au făcut totul 
pentru onoarea handbalului si a spor
tului românesc. Li se cuvin,' fără re
zerve, laude, felicitări, gînduri de mul
țumire și, la revenirea în țară, multe, 
multe flori, dintre cele mai frumoase, 
dintre cele mai prețioase. Pentru că 
ieri seară ei au cîștigat medalia de 
aur a campionilor mondiali și ne-au 
dat tuturor nu numai satisfacția unui 
succes _ de prestigiu, ci și sentimentul 
de mîndrie că printre ambasadorii 
sportului românesc îi avem pe acești * __ xr . . .... (jyi-obilâ a

impus de 
nostru în

tineri ce continuă tradiția 
unor performante care au 
mai multi ani handbalul 
arena internațională.

Deci, aur și mîndrie...
Handbalul a învins. Nu __  „.... ..

oară. Nu numai la băieți, ci și la fete. 
Nu numai la handbal în 7, ci și la cel 
în 11, care reunea, cu ani în urmă, 
elita acestui sport. Victoria de aseară 
înseamnă, prin aceasta, mai mult de
cît un succes izolat, decît o perfor
manță singulară.

Handbalul românesc și-a demonstrat, 
astfel, constanta valorică pe care a 
impus-o de la primele afirmări inter
naționale. Este ceea ce se întîmplă in 
x—i- -- ‘ine sporturi și în aceste mi- 
----- ----- toate gîndurile se îndreaptă, 
în primul rînd, spre Gruia, Gațu, Penu 

| și spre ceilalți tricolori, ar trebui să 
I reamintim că strălucirea atîtor medalii 

îi răsplătește deopotrivă pe toți cei 
care, de-a lungul anilor au muncit cu 
pasiune și pricepere pentru progresul 
general al handbalului, conducîndu-i

I
I
I
I
I

I
 foarte puți 

nute cînd I

este prima

I
(general al handbalului, conducîndu-i 

destinele cu adevărată răspundere. îi 
avem în vedere pe reputații tehnicieni 

Iai handbalului nostru — aproape toți 
foști sportivi de valoare, pe inimoșii 
activiști ai federației de specialitate, pe

I
I
I
I
I
I
I
I

toți antrenorii, profesorii de educație 
fizică, pe toți cei care au dăruit hand
balului dragoste statornică fi muncă 
neobosită.

Baza de masă a acestui sport, larga 
lui răsptndire tn întreaga țară, se re
flectă direct tn aurul cucerit, ieri, tn 
finala cu puternica echipă a R. D. Ger
mane. Trebuie, deci, continuat și poate 
făcut mai mult pentru ca handbalul 
să devină unul dintre sporturile prefe
rate ale tineretului nostru.

în loc de final al acestor prime 
impresii, să îndeplinim rugămintea 
profesorului Gheorghe Dobrică, primul 
din cele cîteva sute de mii de pasio
nați ai sportului, care ne-a cerut aseară 
să transmitem felicitări tricolorilor, 
adresate tn numele celor 600 de elevi 
ai liceului agricol

Aur fi mîndie I 
tlnua...

din Slatina. 
Ecourile vor con-

L MITROFAN
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MARIA ALEXANDRU - PENTRU A 8-A 
OARA CAMPIOANA A ROMÂNIEI

ULTIMELE RESTANlf 
DIN TOAMNĂ

Celelalte titluri au fost clștigate de Dorin Giurgiucă (C.S.M. Cluj) și Doboși-Dumitriu
(C.S.M. Cluj, Politehnica București)

res- 
turul 
Iată 

Inre-
cîteva

CÎND flfCARf MINUT PARE 0 VEȘNICIE!

ARAD, 8 (prin 
| telefon, de la tri

misul nostru), 
i Finalele ediției 

jBB»; 1970 a campiona- 
***’ telor republicane 

individuale de tenis de masă 
s-au Încheiat duminică la 
prînz. Noii campioni ai țării 
sînt, deci, cunoscuți : Maria 
Alexandru a cucerit 3 titluri, 
la simplu fete, dublu fete 
(împreună cu Eleonora Mihal
ca) și dublu mixt (în compa
nia lui Sergiu , Luchian), iar

cînd nimeni nu se mai aștepta, 
iată că Dorin Giurgiucă reu
șește să intre și el în posesia 
mult rîvnitului titlu de cam
pion. La dublu bărbați titlul 
a revenit cuplului Șerban 
Doboși — Silviu Dumitriu 
(C.S.M. Cluj, Politehnica 
București).

Interesant de reținut că 4 
dintre cele 5 finale au luat 
sfîrșit cu scoruri . identice : 
3—0. și doar una singură, cea 
de simplu masculin (Giurgiu
că — Doboși), s-a terminat la li-

FALSA ALERTA
A DINAIViOVIȘISLOR
r

In sala din șoseaua Ștefan 
cel Mare s-au intîlnit dumi
nică, in cadrul primei etape 
a campionatului național pe 
echipe, boxerii de la Dina
mo și Oțelul Galați. Contrar 
așteptărilor, gălățenii ■ s-au 
prezentat pe ring cu o gar
nitură foarte anemică, nepu- 
tînd rezista puternicei for
mații bucureștene, 
vins 
20—2.

Singura victorie 
ților a fost realizată de co
coșul Ion Glăvan, care l-a 
trimis de două ori la podea 
pe I. Găureanu (Dinamo). 
Sesizind situația grea a ele
vului lor, antrenorii dinamo- 
viști au cerut abandonul. La 
cat. muscă s-au întâlnit foștii 
colegi de sală Vasile Ivan 
(Dinamo) ți Iuga Pascale (O- 
țelul). Gălățeanul a atacat 
furibund, lovind mult cu 
croșee, însă Ivan a răspuns 
prin directe de dreapta care 
au temperat zelul adversa
rului. Deși a fost numărat în 
rundul II, Ivan, datorită unei 
evoluții mai bune în ultima 
repriză, a obținut decizia. O 
excelentă comportare a avut 
Paul Dobrescu (Dinamo). Lo
vind din toate pozițiile ți 
mișcîndu-se în permanență, 
bucureșteanul l-a dominat 
clar pe tînărul și curajosul 
său adversar Gheorghe Tă- 
nase. Fiind trimis de două 
ori la podea, Tănase se afla 
într-o situație dificilă. Proas
pătul posesor al ecusonului 
A.I.B.A., arbitrul Aii Rișat, 
a sesizat dificultățile prin

cu un scor
care a în- 
categoric i

a oaspe-

care trecea gălățeanul și a 
oprit meciul, declarîndu-1 în
vingător prin 
Dobrescu. La 
trat Cnțov s-a 
prize cu Ion 
dar în ultima 
această posibilitate deoarece 
antrenorul gălățean, sesizind 
diferența de clasă dintre cei 
doi puir'Jiști, și-a abandonat 
elevul, ion Gyorffi (Dinamo) 
a întâlnit in Nicolae Petruța 
un adversar extrem de rezis
tent. Ultimul a recepționat 
atît de multe lovituri încit 
altul în locul său ar fi stat 
mai mult la podea. Cu toate 
acestea, el a terminat me
ciul în picioare. Celelalte re
zultate : cat. semimuscă i
Dinu Giugea (Dinamo) b.p. 
Filip Momoiu (Oțelul); cat. 
pană i Ștefan Hîrșu (Dinamo) 
înv. ab. If Manea Oprea (O- 
țelul); cat semimijlocie i 
Constantin Ghiță 
mo) b.p. Mircea 
cu (Oțelul); cat mijlocie i 
Ion Olteanu (Dinamo) b.p. 
Vasile Buti (Oțelul); cat. se
migrea I Marin Constantines- 
cu (Dinamo) b.p. Nicolae Ma- 
nlța (Oțelul); cat. grea i Ion 
Alexe (DînamO) înv. ah. II 
Teodor Cîrcioran (Oțelul).

Paul IOVAN

abandon pe 
ușoară, Calis- 
jucat două re- 
Radu (Oțelul), 
nu a mai avut

(Dina-
Slăves-

mită : 3—2. Ne vom opri asu
pra partidelor care au desem
nat pe campionii României la 
probele de simplu.

In meciul decisiv, Maria 
Alexandru (Progresul Buc.) a 
întîlnit-o pe Eleonora Mihalca 
(Politehnica Timișoara). Ie
șind învingătoare cu 3—0 
(13, 11, 15), Maria și-a adău
gat pe prestigioasa sa carte 
de vizită cel de al 8-lea titlu 
de campioană națională la 
simplu.

Fără a atinge o valoare deo
sebită, prima noastră jucă
toare s-a detașat net de ad
versara ei, pe care a dominat-o 
de la un cap Ia altul al par
tidei. Am dori, însă, o Marie 
Alexandru mai agresivă, cu 
mai mult curaj în folosirea 
loviturilor de atac. Și acest 
îndemn nu ne-a fost sugerat 
numai de meciul cu Mihalca. 
ci și de semifinala cu repre
zentanta Locomotivei Bucu
rești, Viorica Ivan. In ce o 
privește pe Mihalca, ea a 
obținut o victorie poate ne
scontată de mulți, dar pe 
deplin meritată, în dauna lui 
Carmeh Crișan (C.S.M. Cluj), 
învinsa a dovedit din nou că, 
pînă și în fața unei defensive 
mai puțin redutabile, se află 
în dificultate. Slaba compor
tare a mezinei echipei națio
nale are darul să surprindă 
acum, cu numai 3 săptămîni 
înaintea europenelor.

O prezență agreabilă a în
semnat jocul Vioricăi Ivan, 
împotriva Magdalenei Lesai, 
ca și în compania Măriei 
Alexandru, eleva antrenoru
lui Mircea Popescu a acționat 
cu vervă, realizînd o serie de 
lovituri frumoase. Din păca
te, asemenea evoluții sînt des
tul de singulare.

Z. OPRIȚESCU 56.9 LA 100 M LIBER
într-un concurs de înot 

desfășurat la Cluj, gen o 
Oprlțescu (16 ani) a înotat 
distanța de 100 m liber în 
56,9 — nou record național 
de Juniori.

Deși băieții nu concurează 
la campionatale continentale, 
meciurile celor mai buni au 
fost urmărite și ele cu interes, 
în principal, din cauza incer
titudinilor care planau asupra 
Învingătorului. Pînă la urmă, 
a izbîndit Dorin Giurgiucă, 
într-o finală clujeană, celălalt 
protagonist fiind Șerban Do- 
boși. Fostul senator de drept 
al reprezentativei țării a reu
șit să smulgă victoria la li
mită : 3—2 (20, —18, —14, 13, 
19), după ce abia scăpase de 
la o înfrîngere sigură din par
tea lui Luchian (în semifi
nală).

Ultimul a avut mare avan
taj în setul decisiv : 15—7 și 
18—13, dar extrem de agitat, 
el a fost nevoit să se recu
noască învins în cele, din ur
mă. Titlul cîștigat de Giurgiu
că 
un 
el. 
nu 
țitoare creșteri valorice a în
vingătorului, ci ea se dato
rează mai mult slabului ni
vel al celorlalți competitori. 
O singură mențiune : jocul 
lui Naftali în meciul (pierdut) 
cu fostul campion al Româ
niei Adalbert Rethi.

REZULTATE : dublu băieți: 
finală : Doboși, Dumitriu 
(C.S.M. Cluj, Politehnica Buc.)
— Sîndeanu, Covaci (Progre
sul Buc., Voința Arad) 3—0 
(17, 14, 15); simplu fete, turul 
II : Ivan — Lesai 3—2. sfer
turi de finală : Alexandru — 
Baciu 3—0, Ivan — Zaharla 
3—0, Crișan — Bablduc 3—0, 
Mihalca — Crejek 3—1 ; semi
finală : Alexandru — Ivan 
3—1, Mihalca — Orișan 3—1.

Simplu băieți, optimă: 
Rethi — Naftali 3—2, Bozga — 
Steiian 3—1, Giurgiucă — 
Ovanez 3—1, Gheorghiu — 
Covaci 3—0, Sîndeanu — Sen- 
tlvanl 3—2; sferturi: Luchian
— Dumitriu 3—0, Doboși — 
Sîndeanu 3—1, Giurgiucă — 
Gheorghiu 3—0. Rethi — Boz- 
ga 3—1; semifinale : Doboș! — 
Rethi 3—1, Giurgiucă — Lu- 
chlan 3—2.

C. COMARNISCH1

reprezintă, fără îndoială, 
succes important pentru 
Dar victoria lui de la Arad 
este rezultatul unei sim-

ȘTAFETELE U.R.S.S. Șl POLONIEI ÎNVINGĂTOARE
ÎN CONCURSUL DE BIATLON AL SPERANȚELOR OLIMPICE

REZULTATELE ETAPEI
IA CAMPIONATULUI

REPUBLICAN PE ECHIPE
Sîmbătă și duminică, în 

8 orașe, s-âu disputat pri
mele întîlniri dintre echipele 
înscrise în 
echipe. Iată 
gistrate :
DIVIZIA A

Seria I:
rești — Oțelul Galați 20—2 ;

Seria a Il-a : Steaua Bucu
rești — Metalul București 
16-4-6; Farul Constanța — 
Progresul Brăila 16—6.
DIVIZIA B

Seria I : C.S. Baia Mare — 
U.M. Timișoara 11—5 ; C.S.M. 
Reșița — Motorul Arad 
14—6.

Seria a II-a : Muscelul Cim- 
pulung —Ind. sîrmei C. Tur- 
zii 20—2 ; Dinamo Brașov — 
A.S.A. Cluj 15—7.

Seria a IlI-a r C.S.M. + 
Voința Cluj - — Voința 
Mare 19—3 ;

Seria a IV-a : Metalul Plo- 
peni — Voința + Rapid 
11—11.

J '

campionatul pe 
rezultatele înre-

Dinamo Bucu-

Satu

Buc.

POIANA BRAȘOV, 8 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Stratul de zăpadă căzută în 
cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică a răsturnat toate 
„calculele” privind ceruirea 
schiurilor și a provocat amîna- 
rea cu o jumătate de oră a 
concursului internațional de 
biatlon,. timp. în care antreno
rii au ras ceara veche (pregă
tită pentru zăpadă înghețată) 
și au așternut un strat nou. 
Primul 6chlmb a fost cel mal 
echilibrat și ne-a dat speranțe 
în ocuparea unui loc onorabil 
la categoria juniorilor de 20 de 
ani. In disputa directă cu cam
pionul mondial Buranov, Gir- 
niță a parcurs traseul într-un 
timp mai bun decit al rivalului 
său și a predat primul ștafeta 
coechipierului său Voicu. Din 
păcate, îpsă, atît acesta, cit șl 
al treilea schimb, Veștea, au 
tras inadmisibil de imprecis, 
fiind penalizați cu 7 și respec
tiv 8 ture, determinante în cla
sarea ștafetei României pe lo
cul 4. La fel de slab s-au com
portat la trageri și juniorii de 
19 ani ai României care, din 
cauza celor 20 de ture de pe
nalizare, nu s-au putut clasa 
decît tot pe locul 4. La. fața 
locului s-a căutat o explicație 
a acestei imprecizii prin faptul 
că armele au fost reglate sîm
bătă, cînd batea, vîntuh Cum, 
însă,- și biatloniștii clasați pe 
locurile fruntașe au efectuat 
reglarea în aceeași zi, credem 
că motivarea antrenorilor ro-

mâni este o simplă scuză care 
ascunde defecțiuni mai grave 
în activitatea de pregătire a 
tinerilor noștri biatloniști.

Văzînd că sportivii noștri 
pierd, treptat dar... sigur, te
ren, fiecare tragere adueîn- 
du-ne tot atitea dezamăgiri, 
ne-am Îndreptat atenția asupra 
ștafetelor care se luptau pen
tru primele locuri. Și am avut 
prilejul să urmărim o Întrece
re pasionantă, de valoare, ri
dicată, atît datorită exoelentel 
pregătiri manifestată la fond, 
cit și siguranței cu care Bog
danov, Stopka, Karpiel, Har
tung ș.a. au spart discurile. In 
final, victoria a revenit, așa 
cum era de așteptat, selecțio
natei U.R.S.S., la juniori mari, 
în vreme ce în disputa junio
rilor mici succesul a suris 
biatloniștiior polonezi, impre- 
sionanți in primul find prin 
precizia tirului.

Clasamente : ștafeta 3x7,5 km 
juniori mari : 1. U.R.S.S. (Bu
ranov, Vingris, Bogdanov) 
lh 46:30 (8 ture penalizare), 2. 

R.D. Germană (Miihlig, Har
ting, Hohpel) lh 54:05 (14), 3. 
Polonia (Obrochta, Stopka, 
Karpiel) lh 54:40 (8), 4. Româ
nia I(Girnită, Voicu, Veștea) 
lh 57:02 (16), 5. România II
(Crăciun, Tirgovișteanii, Mi- 
tru) 2h 05:45 (22), 6. Cehoslova
cia (Janic, 
2h 07:52 
Polonia 
lh 48:51 
(Hesse,

lh 49:01 (8), 3. U.R.S.S. (Blums, 
Silnuk, Ceaurs) lh 49:10 (7), 4. 
România I (Crfetoloveanu, Tu
dor, Dihoi) 2h 04:38 (20), 5. Ro
mânia II (Macovel, Andrei, 
Catrlci) 2h 07:19 (15), 6. Bulga
ria (Ștefanov, Nedkov, Steilev) 
2h 09:45 (11).

D. STANCULESCU

Ieri s-au dispu
tat ultimele 
tanțe din 
diviziei A. 
rezultatele 
gistrate și 
amănunte.

DINAMO — FARUL 
STANȚA 3—3 (3—0). 
a început în nota de 
nare a gazdelor, care au reu
șit cîteva acțiuni frumoase, 
greu stopate de apărarea con- 
stănțenilor. în min. 18 arbi
trul l-a eliminat pe Florescu 
(Dinamo) pentru lovirea in
tenționată a adversarului. 
Totuși, partida a continuat 
să marcheze! o ușoară supe
rioritate a‘ dinamoviștilor, 
care au ți deschis scorul în 
min. 20 (Nica drep-goal). Din 
acest moment, insă, Jocul a 
căzut în anonimat, greșelile 
de tehnică făcîndu-și adesea 
loc în acțiunile ambelor for
mații. Liniile de treisferturi 
au jucat mediocru, iar gră
mezile ordonate ți aruncă
rile de la tușe s-au succedat 
aproape In fiecare minut. Si
tuația s-a menținut pînă a- 
proximativ în min. 65, cînd 
constănțenii și-au amintit 
că... știu să joace „la mînă“, 
construind cîteva acțiuni 
frumoase care au ți adus în 
min. 73 egalitatea pe tabela 
de marcaj (Zamfirescu — o 
splendidă încercare). Meciul 
a fost bine arbitrat de T. 
Nasta. Nu aceeași pare a fi 
fost și părerea antrenorului 
formației bucureștene, D. Io- 
neșcu, care, după ce că a 
țipat mai tot timpul la ele
vii săi, în final a țipat și la 
arbitru, căruia i-a recoman
dat înscrierea la un curs de... 
alfabetizare. (FI. Sandu — 
coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
VULCAN BUCUREȘTI 6—5 
(3—5). Pe un teren desfun
dat, meciul »-a 
sub semnul luptei 
punctele puse în Joc, 
atinge nivelul tehnic 
Ușoara superioritate 
denților pe înaintare 
exprimată de scorul final. 
Au înscris Crăclunescu (1. p.) 
ți Boldescu (înc.) pentru Știin
ța, respectiv Florescu (înc.) 
ți Briceag (tr.) pentru bucu- 
rețtenl. A arbitrat bine dr. 
G. Eftimeacu. (T. Cornea — 
coresp.).

AGRONOMIA QLUJ — 
GRIVIȚA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—13 (0—5). Joc fru
mos, cu faze spectaculoase 
reușite de ambele formații, 
în care victoria le-a revenit 
perfect meritat oaspeților. 
Au înscris Trimescu (3 tr.), 
Pop (2 înc.), Miclescu (înc.) 
și Herseny (Inc.) pentru Gri- 
vița Roșie, respectiv Balint 
(1. p.) pentru Agronomia. A 
arbitrat bine V. Cițmaș. (N. 
Todoran — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
IAȘI 8—0 (5—0).
Au înscris Vlad (înc.), Răș- 
canu (înc.) ți Duță (tr.). A 
arbitrat bine Șt. Cri stea. (P. 
Arcan — coresp. princ.).

CON- 
Meciul 
dorni

desfășurat 
pentru 
fără a 

scontat, 
a stu- 
a fost

Pe un traseu ideal

Selecția alergătorilor români

in vederea Crosului Balcanic
Au mal rămas

a. doar puține zile 
pînă la startul 

*4 crosului, —-—
* dintre c

, Laviecka, Zabac) 
(11) ; juniori mici : 1. 
(Piton, Zieba, Szpunar) 
(5), 2. R.D. Germană 

Hansjurgen, Wolf)

Dinamoviștii și-au amintit că sînt campioni...
... și ne-au ofe

rit ieri dimineață, 
împreună cu am
bițioșii lor adver
sari, studenții Po
litehnicii Bucu

rești. o partidă de zile 
mari’. Minute în șir am a- 
plaudat, cînd la un panou, 
cînd la celălalt, acțiuni de 
mare spectacol în care jucă
torii ambelor echipe, au făcut 
adevărată risipă de energie 
pentru a-și pune în valoare 
calitățile tehnico-tactice, și, sin
ceri să fim, am regretat mult 
atunci cînd fluierul final al 
arbitrilor D. Crăciun și I. Ba
las a tăiat brusc , danul celor 
două echipe dezlănțuite.

Dinamoviștii și-au luat din 
primele minute rolul în serios, 
punctînd îndeosebi prin Cer
nea, dar nu au putut să se 
desprindă deoarece triunghiul 
advers Georgescu-Popa-Troa- 
că, de la o etapă la alta într-o 
continuă ascensiune, a domi
nat lupta sub panouri fiind 
greu de contracarat. La sfîr- 
șitul primei reprize, studenții 
dețineau un avantaj de 4 
puncte (40—36) și lăsau im
presia că vor repeta figura 
de duminica trecută, cînd au 
întrecut fără drept de apel pe 
liderul campionatului. După 
reluare însă, campionii nu 
s-au mai arătat dispuși să 
facă prea-mari .concesii și in 
mii. 25 aii realizat breack-ul 
decisiv. Radu Diaconescu în
tr-o excelentă dispoziție de 
joc (ah, ce valoare poate avea 
acest jucător cînd tși lasă 
nervii la vestiar și se con
centrează exclusiv asupra par
tidei) a oferit un veritabil 
show — așa cum numai el știe 
s-o., facă — paralizând pur și 
simplu, prin cele 34 de punc
te, întregul sistem defensiv 
advers. Nu este mai puțin a- 
devărat că în-rninutele care

au urmat întreaga . formație 
dinamovistă, în frunte cu că
pitanul ei, Mihai Albu, a ju
cat numai pentru Diaconescu, 
care a concretizat, cu subti
litatea și finețea-i cunoscute, 
atac după atac îndinînd de
finitiv balanța întrecerii în 
favoarea echipei sale, învin
gătoare cu 95—86 (36—40). A
UNDE ESTE POLITEHNICA 

DE ALT AD AT A ? ...

ca niște meseriașe cu multă 
experiență au sesizat cu ușu
rință punctele slabe ale ad
versarelor, ținîndu-le în per
manență la respect.

JIUI. — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—0 <1—

PETROȘANI, 6 (prin tele
fon, da la trimisul nostru). 
Stadion Jiul ; teren moale, di
ficil ; timp Ideal de joo ț «pec- 
tatorl aproximativ 7 000 ț a tn- 
acris Naidin (min. 41).

JIUL i Stan 8 — Talpal 8, 
Georgevici 7, Georgescu 7, M. 
Popesou 9, H. Popa 7 (min. 78 
Sandu), Marinescu I (mln. 75 
— Stocker 7), Peronescu 9, 
Cotormanl I, I. Constantin 6. 
Naidin 6.

DINAMO I Coman 9 — Ște
fan 8, Nunwelller IV I, Dinu 
t, Deleanu 5, Gherghell 5, 
Nunwelller Vi t, Plrcălab 7 
(min. 65 — Dorn Popescu 7), 
Both 4 (mln. 44 — Sălceanu T), 
Dumltrache 6, Lucescu 9.

A arbitrat Nicolae Hainea 
(Btrtad) Mutat
bine la linie de Ov. Turdtu 
(Galați) șl loan Radu (Birlad).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 10.

La ttneret-rezerve i Jiul — 
Dlnamo București 0—9 (0—1)

Simpla citire, pe foaia de 
arbitraj, a numelor jucăto
rilor dinamoviști — fotbaliști 
cu ilustre cărți de vizită pre
zentate pe marile stadioane 
ale lumii — era de natură 
să sperie modesta echipă din 
Valea Jiului; Inimoasă dar cu 
veleități limitate. După cum 
s-a văzut, cei pe care i-a spe
riat jocul au fost... dinamo
viștii, care au abordat parti
da cu timiditatea unei forma
ții neexperimentate, aflată în 
situația de a se apăra în fața 
unei echipe puternice. Este 
drept, însă, că, în repriza în
tâi a partidei consumate, as- 
tăzâ, la Petroșani, Jiul s-a ară
tat o echipă solidă, echilibra
tă, care a controlat jocul, nu 
o dată, cu dezinvoltură.

Localnicii au fost pe punc
tul de a deschide scorul chiar 
în primul mânut de joc, dar 
Cotormani • ratat ocazia. In 
continuare, Btacul minerilor 
asaltează poarta adversă, sus
ținut fiind. în primul rfnd, 
de Peronescu, b flacără vîe La 
ceî 34 de ani ai săi, ți apoi 
de Ion Constantin., ambițios, 
tenace, agresiv.

în această parte a Jocului, 
Dinamo n-a făcut altceva de- 
ctt «ă aștepte aourgerea timpu

lui și greșeala adversarului, 
însuși Dumltrache — speran
ța nr. 1 a atacului bucureș- 
tean, — juand reținut, fără 
decizia-4 caracteristică, ratind 
de altfel ți o situație excep
țională. la o centrare Ideală, 
„servită" de Lucescu.

Consultând, după med, car
netul de notițe, acesta ne-a 
confirmat că în primele 45 
de minute, bucureștenil — 
nu-i de crezut, dar aeesta-î 
adevărul I — n-au tras nici 
un șut la poarta lui Stan...

Jiul a fo«t tot timpul în 
vervă în prima Jumătate de 
oră, realizînd faze interesante 
ți apoi golul care avea să-4 
educă o victorie meritată, dar 
apărată cu disperare după 
pauză. După o fază tn cara 
Stefan â salvat de pe linia 
porții — unii spectatori au re
clamat gol, dar mingea se 
oprise în noroiul din fața por
ții — Peronescu centrează șl 
Naidin reia cu capul în plasăi 
1—0.

Repriza a doua este pasio
nantă. După un început echi
librat, în care cele două e- 
chipe se află, rînd pe rînd, 
în atee, bucureștenii pun stă- 
pînire pe joc, în. fața unul 
adversar ale cărui forțe fi
zice — solicitate și de un te
ren care seamănă cu o arătură 
de primăvară — sînt în scă
dere. Timp de 20 de minute, 
Ia poarta Jiului este o pre
siune extraordinară, care în
gheață inimile suporterilor. 
Se înregistrează atac după a- 
tac, corner după corner, cen
trare după centrare, dar golul 
nu vine, deși Radu Nunwelller 
are o nouă mare ocazie, în 
min. 62.

Jiul se apără cu dinții, une
ori la întâmplare, dar finalul 
care. «e.' apropie. reaprinde
speranțele jucătorilor local- - 
nâci. In ultimele 10 minute în
cercuirea dinamovistă Slăbește, 
și — în câtida eforturilor pe 
care continuă să le depună, 
parcă de unul singur, Lucescu 
— tabela de marcaj nu mai 
poate ti schimbată.

Jack BERARIU

CINE SE APĂRĂ..: ClȘTIGĂ

Derbyul eternelor rivale ale 
campionatului feminin, Rapid 
și Politehnica București, a 
avut o desfășurare cu totiil 
surprinzătoare. Neînvinse în 
acest campionat, baschetbalis
tele Politehnicii ar fi putut 
Lua — în cazul unei noi vic
torii — o opțiune definitivă 
pentru titlul pus în joc. Nu a 
fost cazul însă, deoarece fe
roviarele au« jucat ca la carte, 
dînd o lecție severă mai ti
nerelor lor adversare. Și prin 
victoria realizată — 70—55 
(31—24) — de elevele prof. S. 
Ferencz campionatul ia o. nouă 
turnură, amînînd verdictul 
pînă la desfășurarea turneu
lui final.

Spre surprinderea celor pre- 
zenți ieri în sala Floreasca, 
echipa care și-a impus ritmul 
cel. mai convenabil de joc a 
fost Rapid. Feroviarele și-au 
pregătit cu multă . răbdare 
(ifețîUhile- ofensive; iar -Octavia 
Bițu a dominat net lupta Ia 
panou. Incapabile minute în 
șir de a fa o replică pe mă
sura așteptărilor din partea 
unei echipe ce se confundă cu 
osatura selecționatei naționale, 
baschetbalistele Politehnicii 
București au greșit pase în S'L 
au aruncat la coș ca niște 
începătoare, fiind astfel o 
pradă facilă .în fața Rapidului, 
învingătoarele nu au realizat 
lucruri ieșite dii} comun, dar

( 
Adrian VASILIU

I
UNIVERSITATEA CLUJ— 

VOINȚA BRAȘOV (f) 46—71 
(18—38). Victorie dară a bra- 
șovencelor în fața unei for
mații care a jucat modest. 
(P. Radvani — coresp.); 
I.E.F.S. — I.C.H.F. (m) 70—89 
(33—43). Avînd în Niculescu 
un excelent coordonator, ju
cătorii de la I.C.H.F. au în
vins pe merit o echipă care 
a acționat dezordonat și a 
avut mari carențe în apărare. 
I.E.F.S. — PROGRESUL 
BUCUREȘTF (f) 51—38 (22— 
19). Studentele au jucat mal 
bine sub panou și au avut o 
mai mare precizie în arun
cările de la semidistanță. 
(F. Sandu — coresp.) ; POLI
TEHNICA BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CLUJ (m)
72— 70 (38—29). Victorie la li
mită în urma unei partide 
aprig disputate cu un final 
pasionant (C. Gruia — coresp. 
principal); RAPID — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
(m) 72—78 (38—38). După o 
repriză echilibrată, oaspeții
— cu Viciu excelent realiza
tor — au obținut a doua vic
torie consecutivă în Capitală ; 
STEAUA - VOINȚA (m)
73— 61 (42—36). Succes facil 
al militarilor, superiori din 
toate punctele de vedere (P. 
Peană — coresp.); POLITEH
NICA GALAȚI — COMER
ȚUL TG. MUREȘ (m) 97—74 
(43—29); CRIȘUL ORADEA
— A.S.A. CLUJ (f) 53—54
(27—25, 50—50); MUREȘUL
TG. MUREȘ — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI (f) 
55—47 (27—27).

crosului, prima 
dintre competiții- 

-rr- je balcanice ale 
anului 1970. De data aceasta 
întrecerile tradiționalei com
petiții atletice pe teren va
riat vor fi găzduite de țara 
noastră, la 21 martie urmînd 
să-și măsoare forțele la Bucu
rești cei mai buni alergători, 
seniori și juniori, senioare și 
junioare din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și 
România.

Organizatoarea competiției, 
Federația română de atle
tism, după căutări de mai 
multe luni a găsit, în sfirșit, 
un traseu ideal, pentru care 
ar putea fi invidiată de ori
care alt for care pregătește 
asemenea concursuri. Este 
vorba de traseul ales în par
cul castelului de la Buftea, 
inaugurat ieri, în mod ofi
cial, prin competiția cu ca
racter de selecție pentru for
marea echipelor care vor re
prezenta România la Crosul 
Balcanic.

La selecție au fost prezenți 
numeroși alergători și aler
gătoare din principalele ora
șe atletice ale țării. Con
cursurile au evidențiat, în 
general, forma bună a unora 
dintre atleți șl îndrituiesc 
speranța într-o comportare 
frumoasă ți, la apropiatele 
întreceri ale alergătorilor din 
Balcani, comportare care să

ne facă să uităm insuccesul 
aproape total de la ediția 
precedentă a Crosului Bal
canic.

Iată acum ordinea primi
lor clasați Ia fiecare din cele 
cinci curse ale selecției I 
JUNIOARE (1000 m) : 1. Va
leria Ban (Voința Cluj), 2. 
Gherghina Iordache (Metalul 
Buc.), 3. Natalia Andrei (A- 
tletul Craiova), 4. Elena Să- 
lăjan (Șc. Sp. Oradea), 5. 
Cornelia Holub (Metalul), 6. 
Rodica Jurchescu (Polit. Ti
mișoara); JUNIORI (4000 m):
1. Florea Șandru (Metalul),
2. Ion Negară (CSM Iași),
3. Miron Ciacoi (Metalul),
4. Cornel Dima (Metalul), 5. 
Ion Baciu (Voința Cluj), 6. 
Gh. Mușat (Petrolul PI.) ; 
TINERET (6000 m) t I. Al. 
Grosu (Rapid), 2. Ion Dima 
(Steaua), 3. 
(CAU), 
(CAU), 
(Steaua), 
(Steaua);
m): 1. Elisabeta Baciu (CAU), 
2. Viorica Gabor (CAU), 3. 
Rafira Fița (Lie. 2. Galați), 
4. Ana Iacob (CSM Cluj), 5. 
Ana Pavel (Petrolul PI.), 6. 
Viorica Negoi (CS Pitești); 
SENIORI (10 000 m)i 1. Ion 
Rusnac (Steaua), 2. Orvin 
Scheible (Rapid), 8. Iile Cio- 
ca (Dinamo), 4. Nicolae Mus
tață (Dinamo), 5. Cătălin An- 
dreica (Steaua), 6. Steiian 
Marcu (Steaua).

De la bun început careul 
oaspeților a fost teatrul unei 
teribile aglomerări, mureșenii 
căutând să spargă zidul ce 
«e sprijinea pe umerii solizi 
ai „bătrînului" Soos. Dar pe 
măsură ce minutele treceau 
s-a văzut că nu va fi ușor ca 
mingea să pătrundă în plasa 
porții clujene. Gazdele atacau 
furibund, dar pripit, fără le
gătură și, de regulă, dură 2—3 
pase atacurile lor lipsite de 
vlagă și claritate se spărgeau 
de meterezele apărării clu
jene. Caniaro s-a străduit să 
manevreze mal lucid pe aripa 
dreaptă și tie fapt eb a fost 
singurul care a pus probleme 
mai serioase ceferiștilor. Din 
păcate baloanele teleghidate 
de către Caniaro în careul 
oaspeților n-au găsit parte
neri de nădejde nici în Trăz- 
nea, nici în Naghi și nici în 
Makai (exasperant de slab).

La reluare, jucătorii de la 
A.S.A. Tg. Mureș, muștruluiți 
zdravăn la Vestiar de antre
norul Bone, au supus minute 
întregi „betonul" clujean unei 
presiuni care părea să aducă 
golul din clipă în clipă, dar 
nici Dondoș, nici Ciutac și nici 
Trăznea nu au reușit să în
scrie. După 20 de minute de 
tensiune, clujenii, care,. în 
frunte cu tînărul portar Măr- 
culescu (debutant), făcuseră 
minuni de vitejie în propriul 
lor careu, și-au luat , inima în 
dinți ieșind la atac. După 
două tentative, ei au reușit 
să producă, în min. 73, șocul 
fatal gazdelor : Soo s-a in
filtrat pe stînga, scăpînd din 
escorta lui Solosi și Dondoș a 
centrat impecabil, iar Ionescu, 
singur, singurel în careu, a 
fixat balonul în plasa lui Bai 
cu un șut magistral. Specta
torii au primit într-o tăcere

A.S.A. TG. MUREȘ — C.FJL 
CLUJ 0—1 (O-O)

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon 
de la trimisul nostru) Stadion 
23 August, timp excelent, te
ren moale, spectatori 10 000. A 
înscris Ionescu (min. 73).

A.S.A. : Bal 6 — Șl earn 7, 
Soloșl 6, Dondoș (, Hajnal 7, 
Siko 6, Ciutac 4 (raln. 65 — 
Dodu), Caniaro 7, Nagbl 4, 
Trdznea 5, Malta! 4.

C.F.R. i Mărculescu I — 
Soos 9— Costea 7, Dragomlr 
8, Cojocaru 8, Roman 6, Țe- 
gean 7, Vlșan 5 (min. 48 — 
Stlncel 7), — Soo 7, Ionescu T, 
Petrescu 8.

A arbitrat Cornel Nlțescu 
(Sibiu) -k-•ir-ir-ir-ir. ajutat la 
tușă de Gh. Popovlcl (Buc.) 
șl Gr. Btrsan (Galați).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7 (s-a aruncat cu 
o piatră tn teren).

La tineret-rezerve 1 A.8 A. 
Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 2—1 
(1-1).

de gheață acest... cadou ne
așteptat care a sporit deruta 
în rîndurile echipei mureșene. 
Apărătorii au fost nevoiți să 
depună eforturi evidente 
pentru a face față noilor a- 
tacuri inițiate de Soo, Iones
cu și Petrescu. Apoi mureșe
nii s-au smuls din letargie 
căutînd cu disperare să ega
leze, Caniaro a tras formi
dabil, în min. 82, de la nu
mai 7 m, dar portarul Mărcu
lescu n-a putut fi învins nici 
de astă dată. Imediat Dodu 
a ratat de la 10 m făcînd 
să se prăbușească astfel ul
timele speranțe ale spectato
rilor mureșeni, care, deziluzio
nați, începuseră de mult să 
părăsească tribunele.-

Iată-ne deci în fața unei 
victorii a tenacității clujeni
lor, dîrji în apărare și inspi
rați pe contraatac.

George MIHALACHE

4.
5.

6.

Herman
Mircea

Vasile
Ltica

SENIOARE (2000

Mathes 
Ionescu 
Bichea 

Voichin

RomM VILARA

Lauri pentru tinerii patinatori
BEATRICE HUȘTIU Șl GHEORGHE FAZEKAS ȘI-AU 

PĂSTRAT TITLURILE DE CAMPIONI
A doua zi a întrecerilor pen

tru campionatele republllcane de 
patinaj artistic a adus decizia 
finală In catgorllle de seniori. 
La capătul spectaculoaselor 
lor evoluții din cadrul pro
bei de figuri libere, tinerii 
campioni de anul trecut au ră
mas în posesia titlurilor. El și-au 
majorat avansul de puncte deți
nut după figurile obligatorii, ob- 
țlntnd un succes deplin. îtț vizibil 
progres s-a arătat Gheorghe Fa- 
zekas (note Intre 4,9 șl 5,2), care 
calităților sale de stil și ținută le 
adaugă acum o remarcabilă vi
teză tn execuție. Un plus față de 
sezonul trecut prezintă de ase
menea Sandu Dragoș șl brașovea
nul Czeisner. Da fete, Beatrice 
Huștlu (note 5,0 — 5,2) s-a si
tuat în fruntea unul lot valoros, 
dintre care o mențiune se cuvine 
șl frumoasei evoluții a Rodlcăl 
Dtdă, promovată pe locul trei. La 
perechi, Letlția Păcuraru și Dan 
Săveanu tși păstrează șl ei titlul, 
patlntnd cu grație și o mai bună 
sincronizare a mișcărilor.

Iată clasamentele finale : 
1. Beatrice Huștlu (Dlnamo) 
- - Elena Molș (I.E.F.S.)

Rochea Dtdă (I.E.F S.)

Dominare sterilă
FARUL — STEAGUL ROȘU 

0—0

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „1 Mal*. Teren deni
velat. Timp noros și frig. 
Spectatori circa 9 000.

FARUL I Ștefănescu 8 —
Antonescu 7, Stoica 7, Mareș 
7, Ploța 7, Tănaso 8, Constan- 
tlnescu 8, Sasu 6 (Sorin 
Avram, min. 70), D. Popescu 
I, Tufan 7, Kallo 7.

STEAGUL ROȘU : Ada-
mache 9 — Ivănceecu 8, Jenei 
6, Olteanu 7, Rusu 7, Jamal- 
schi 7; Radar «; Nacula 6. Ba- 
ltnt 6, Pescaru 6, Drăgol 5.

A arbitrat Nicolae Petri- 
eeanu ajutat bine
la linie de R. S tin can și E. 
Martin (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) i s.

La tineret-rezerve 1 Farul — 
Steagul roșu 1—1 (0—1).

Fete
1870.6
1813.7
1730,6 

Doina Ghlșerel (ș'c. sp. 2) 
p: 5. Constanța Ionescu

p: 2. 
p; 3. 
p; 4.
1666,5 . . ______ . ____
(Constructorul) 1570.0 p. Băieți 1. 
Gheorghe 
1862,9 p;
(I.E.F.S.) 1646,7 p; 3.
Sandu (Constr.) 1640,6 p; 
deriu Czeisner (Petrolul 
1567,8 p; 5. Eugen ______
(I.E.F.S.) 1457,7 p. Perechi 1. Le
titia Păcuraru — Dan săveanu 
(I.E.F.S.) 256,4 p; 2. Daniela Po
pescu — Marian Chlosea (Dina
mo) 241,0 p.

Azi după amiază, vom cunoaște 
șl pe campionii categoriilor de 
Juniori. După proba obligatorie, 
conduc O. Goga (I.E.F.S.) și Doina 
Mitrlclcă (Șa." sp. 2) la juniorii 
mart, iar la cel mici — Dănut 
Panalt (Constr.) ți Gabriela Voiea 
(A.S.C P.M.B.). întrecerile conti
nuă, pentru proba de figuri li
bere, de la ora 16, la patinoarul 
acoperit „23 August".

Radu VOIA

Fazekaș
2. Marcel 

1646,7

(Dinamo) 
Comanicl 

Dragoș 
; 4. Dezl- 

Brașov) 
Tăujan

înaintea partidei, în tabăra 
oaspeților domnea incertitu
dinea în ceea ce privește al
cătuirea liniei de atac. Două 
din piesele de bază ale ata
cului brașovean' încă nu 
aveau avizul medicului. De 
altfel, GySrfi rămăsese acasă. 
Cu mulți mijlocași de mese
rie, brașovean a adop
tat o tactică defensivă care 
le-a adus un nesperat punct. 
După cum a început partida, 
speram că nivelul jocului va 
satisface pe spectatorii pre
zenți la acest meci. Dar fa
zele rapide și spectaculoase 
au fost create numai în pri
mele 10 minute ale partidei 
cînd, atît linia de înaintare 
a Farului, cît și cea brașo- 
veană au pus la încercare 
vigilența portarilor Adama- 
che și, respectiv, Ștefănescu. 
Apoi, ritmul de joc a scăzut, 
fotbaliștii ambelor echipe pu- 
nînd accentul pe lungi și

dîrze dispute pentru balon la 
mijlocul terenului.

în ultimul sfert al primei 
reprize, combatanții și-au 
reamintit faptul că pot crea 
faze frumoase. în min. 30, 
32, 34, 38, 44, constănțenii au 
fost la un pas de a deschide 
scorul, însă, Sasu (de 3 ori) 
și Kallo în penultimul minut 
au șutat slab, permițîndu-1 
lui Adamache să rețină ba
lonul.

După pauză, acțiunile ofen
sive au avut un singur sens, 
către poarta lui Adamache. 
Constănțenii au șutat mult 
și din toate pozițiile însă, 
astăzi, Adamache a fost în 
formă, reținînd sau respin- 
gînd baloanele trimise de 
înaintașii Farului. în această 
parte a meciului, Tufan, Sa
su, Kallo și Sorin Avram au 
ratat nenumărate ocazii, una 
mai clară decît alta. Așa s a 
întîmplat în min. 52, cînd 
Sasu, din careu, a centrat 
balonul la Tufan și acesta, 
la numai 2 m de linia 
porții, a ridicat mingea peste 
poartă ! După două minute, 
Adamache s-a remarcat, din 
nou, respingînd balonul ex
pediat cu multă precizie de 
Tănase. In aceste 45 de mi
nute, brașovenii au trecut 
doar de cîteva ori linia de 
centru dar, aproape de fie
care dată contraatacurile lor 
au produs panică. Unul din
tre aceste contraatacuri, cel 
din min. 69, inițiat de Pes
caru, care a pasat lui Ne- 
cula, a făcut șah-mat apăra
rea constănțeană și doar o 
fericită intervenție, in ex
tremis, cu piciorul, a porta
rului constănțean Ștefănescu 
a clarificat această situație 
critică.

Pompiliu VINTILA



ECHIPA ETAPEI
ADAMACHE

NICULESCU SOOS BlTLAN M. POPESCU (JIUL)

TĂNASE DUMITRU

PERONESCU E. DEMBROVSCHI KUN II LUCESCU

VICTORIE FĂRĂ PREA MARI EFORTURI...
După cîteva minute de 

studiu, dinamoviștli bă
căuani se instalează cu toată 
echipa în terenul advers, 
căutînd să lichideze conturi
le cu textiliștii chiar din 
startul partidei. Emerich 
Dembrovschi iese în eviden
ță prin ușurința cu care se 
deplasează pe ambele laturi 
ale terenului, fiind mereu pre
zent și în fața porții lui Gor- 
nea. în min. 6, el croșetează 
cu eleganță trei adversari și 
din colțul careului de 16 m 
centrează pe jos în urmă. 
Apărarea arădenilor, surprin
să de această schimbare de 
joc, nu mai poate interveni, 
iar Vătafu, venit în viteză 
din spate, preia puternic de 
la 25 m pe jos, în colțul

lung al porții lui Gomea. 
Prins pe picior greșit, fostul 
portar al naționalei nu mai 
poate interveni, primind un 
gol parabil. Peste un. minut, 
E. Dembrovschi scapă sin
gur, după ce fusese faultat 
de Lereter, dar arbitrul Pe
tre Sotir fluierase înainte. 
A fost o fază tipică, care ..ce
rea aplicarea legii avantaju
lui, dar graba arbitrului i-a 
privat pe dinamoviști de un 
gol aproape sigur. Băcăuanii 
continuă să domine, dîndu-i 
posibilitate lui Gornea să se 
remarce. Dar, aproape orice 
contraatac al textiliștilor 
creează panică în șubreda 
apărare dinamovistă. al cărei 
fundaș stînga, Kiss, a consti
tuit al 12-lea jucător al ad

versarilor. Pînă la pauză, 
arădenii au de 2—3 ori posi
bilitatea să egaleze, dar Do- 
mide (min. 30), Moț (min. 31 
și 43) ratează din situații ex
trem de favorabile.

La reluare, textiliștii intră 
hotărîți să schimbe soarta 
partidei și sînt gata s-o facă 
în min. 49, cînd Domide 
șterge bara exterioară prin- 
tr-un șut din întoarcere. Mot 
ratează altă ocazie în min. 
52. Spectatorii sînt cu sufle
tul la gură, dar E. Dem
brovschi, luînd o acțiune pe 
cont propriu, reușește să 
scoată coechipierii din situa
ția critică în care se aflau, 
înscriind un gol de o rară 
frumusețe. U.T.A. nu cedea
ză nici la 2—0 și după o

DINAMO BACAU —U.T.A, 2—1 (1—«)

MOINEȘTI, 8 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion Pe
trolul, teren bun, timp friguros, spectatori circa 5 ooo. Au Înscris 
Vătafu (min. 6), E. Dembrovschi (min. 65) și, respectiv, O. Dem- i 
brovscbl (min. 80).

DINAMO BACAU : GhițA 7 — Comănescu 6. Nedelcu 7, Velleu 6. 
Klss 4 (min. 75 David). Vătafu 7, Duțan 7, Pană 7, E. Dembrovschi 
8, Ene Daniel 8, Tr Popescu 5 (min. 68 Neumayer 7).

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 7, Lereter 6, Pojoni 6. Broșovschi 7, 
Petescu 7, Axente 6 (min. 47 Sima 7), Moț 7 (min. 84 Bacoș), Do
mide 8, O. Dembrovschi 7, Florian Dumitrescu 6.

A arbitrat Petre Sotir (Mediaș) -6--A"6,4lr. ajutat Ia linie de V. 
| Cioc (Mediaș) și A. Tndor (Sibiu).

Trofeul Petscliowsehi (pentru public) : o.
I-a tinerct-rezerve : Dinamo Bacău — U.T.A. 1—1 (0—0).

nouă ratare a lui Domide 
(min. 70), O. Dembrovschi 
reușește să reducă din han
dicap în min. 80 : 2—1 pen
tru Dinamo Bacău. Din a- 
cest moment, băcăuanii pun 
stăpînire pe joc, terminînd 
partida cu multă ușurință.

Carențele arătate astăzi 
(n.r. ieri) de apărarea dina
movistă trebuie să dea de

gîndit antrenorului Valeriu 
Neagu pentru meciul de 
miercuri, cu Arsenal. Ce e 
drept, ei nu au forțat în a- 
ceastă partidă, poate tocmai 
gîndindu-se că miercuri îi 
așteaptă un meci greu care 
le va solicita multă rezervă 
de energie. Dar, oricum...

Don VLAD

RAPID — POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—0)

Stadion Gluleștl, teren bun, timp rece, 12 000 spectatori. Au În
scris : lanul (autogol — min. 22), Codreanu (min. 61), respectiv Cu- 
pcrman (min. 70).

RAPID : Răduc&nu 8 — Ștefan 7, Lupeseu 7, Dan 7, Greavu 7, 
>Vigelescu 7, Dumitru 8, Năatureacu 6, Ștraț 7, Neagu 7, Codreanu 8. 
^POLITEHNICA : Cotwtantinescu 7 — Pal I, lanul 4, Alecu 7, Ro

mii* 6, Contardo 6, Lupulcacu 5, Marlca 7, Cupennan 7, Moldoveanu 
4 (min. 60 — Goleac), Slmtonaș 6.

A arbitrat Șt. Birtescu +++, ajirte» *a S. Vlan fi L Boroș, tojl 
din Timișoara.

Trofeul Petschowscht (pentm prrhMe) , I.
La tlnerei-rezerve : Rapid — Politehnica 0—0.

—,

UN MECI DOMINAT OE AUTOGOLUL LUI IANUL...
Știm că la prima etapă nu 

trebuie să avem pretenții prea 
mari. Știm, de asemenea, că 
Rapid a avut echipa împărțită 
in două in această iarnă, ceea 
ce in nici un caz nu l-a priit 
la capitolul organizare. Dar... 
Dar, există prea mulți wdar“ 
în virtutea cărora ne așteptam 
totuși la altceva da la liderul

reluat imparabil, cu capul, in poarta colegului sau Constantinescu și... 1—0 pentru
Rapid (fază din meciul Rapid — Politehnica Iași)

lanul a

notabilă ștachetă calitativă. A 
venit însă minutul 23 : lovitură 
liberă de la circa 35 m execu
tată de Dumitru, o reluare cu

campionatului. Nu-i mai enu
merăm. Iubitorii fotbalului ro
mânesc cunosc virtuțile poten
țiale ale team-ului giuleșteari. 
Ieri, nu le-a arătat. Cite o scli
pire rară ! Cite o secvență izo
lată, Înecată intr-un joc ce
nușiu, de hărțuială, cu zeci de 
faulturi fluierate de un arbitru 
Încadrat perfect in nota jocu
lui. .. în fine. Să trecem la ce 
a fost de apreciat in meciul 
da pe Glulești și, mal ales, la 
os ar fl putut ai fie dacă n-ar 
fi intervenit in joc un Impor
tant moment psihologic care a 
restructurat la un moment dat 
totul : șl fizionomia partidei 
și atitudinea celor două echipe.

Meciul a avut un început 
destul de promițător. Rapid, 
viu aclamată în deschidere de 
o tribună sensibilă la orice... 
gest al lui Răducanu, a abor
dat partida în stil de echipă 
vedetă (în sensul bun) : circu- 
lație-șnur de balon, devieri sur
prinzătoare, ruperi de ritm , ex
plozive, două cornere în pri
mul minut... constrînsă la a-
părare, echipa ieșeană a cău
tat — fi a reușit — in aceas
tă perioadă să-și păstreze sln- 
gele rece, ieșind destul de ele
gant din „clinciuri" periculoa
se. între minutele 10—20, chiar, 
jocul se prezenta ca Un duet 

calitate, prestația ambelor
combatante ridicindu-se lă o

capul a lui... lanul și balonul 
intră în colțul porții lui Con
stantinescu (stupefiat), a cărui 
reacție este tardivă și inefica
ce. Așadar, 1—0 pentru Rapid,

ilintr-o fază banală și stupidă ! 
Consecințele acestui gol ? Pe 
de o parte — avintul ieșenilor 
scade, echilibrul lor psihologic 
fiind vizibil zdruncinat. Pe de 
altă parte — Rapid, lansată, 
inițial, de acest cadou, începe 
să „se joace", sacrificind, pro
gresiv, de dragul unor artificii, 
fotbalul adevărat pe cane spec
tatorii îl așteaptă cu răbdare.

Repriza a doua nu aduce ni
mic deosebit. Poate, doar. în
mulțirea faulturilor, Lupulescu 
este (in min. 58) autorul unul 
asemenea gest — 11 calcă pe 
picior pe Lupescu, căzut la pă- 
mint — și arbitrul II elimină. 
Proteste, tîrguieli, întrerupe
rea jocului. în atmosfera con
fuză care urmează eliminării 
fotbalistului ieșean, Codreanu 
reușește, în min. 61, un superb 
voleu, de la circa 18 m, la care 
portarul Constantinescu nu 
schițează nici un gest. 2—0. 
Vor face rapidiștii scor ? Exis
tă toate condițiile. Dar, nu l 
în inferioritate numerică, ieșe
nii atacă cu nădejde și reușesc 
să marcheze grație... faultului 
in careu al lui Năsturescu, 
care-1 seceră pe Alecu. Cuper 
man execută impecabil penai- 
tyul și este 2—1. Pînă la stîr- 
șitul jocului — un ultim mo
ment antifotbal : eliminarea 
lui Năsturescu pentru lovirea 
adversarului. Cam acesta a 
fost meciul. înclinăm să credem 
că autogolul lui lanul a avut 
o incidență nefericită asupra 
desfășurării ulterioare a parti
dei, influențînd negativ evolu
ția ambelor echipe.

Marius POPESCU

VICTORIE SMULSĂ ÎN MIN. 89!

&1

Știm, această iarnă a fost 
trre capricioasă. La Oradea 
și Pitești (și nu numai aici) 
a nins, a burnițat, a .plouat, 
apoi a luat-o de la capăt. în 
orașul de pe Criș, sîmbătă 
a plouat torențial. Ni se va 
spune — poate — că n-au 
fost condiții optime de pre
gătire. Știm ! Dar, zău, acest 
meci a fost prea departe de 
ceea ce se aștepta de la Cri- 
șul pe teren propriu și de la 
F. C. Argeș, o echipă cu pre
tenții la primul loc.

Meciul a debutat cu două- 
trei minute liniștite, de joc 
la mijlocul terenului, unde 
nimeni nu se suspecta. Abia 
în min. 3, Niculeseu boxează 
o minge periculoasă, dar 
Kassai. peste o fracțiune de 
secundă, cu un șut slab, im
precis, risipește ocazia. Oas
peții, mai rutinați, mai stă-

pîni pe ei, pasează calm, mai 
precis, acoperă terenul și vin 
mai des spre buturile local
nicilor. Echipa lui Dobrin 
deschide scorul neașteptat de 
repede. în min. 8, la un cor
ner, balonul respins ajunge 
la Radu, acesta centrează și 
DobrJn reia (cu efect, dar 
moale) de la 6—7 metri pe 
lingă derutații Catona și E. 
Naghi. Minutele următoare 
evidențiază subtilele driblin - 
guri ale lui Jercan și jocul 
slab al apărării gazdă (în
deosebi Sătmăreanu, E. Naghi, 
Daraban). După aceea, în- 
tr o perioadă de ușoară do
minare a oaspeților, ocaziile 
se succed : min. 15 — Pre- 
purgel, min. 25 — Nuțu, min. 
29 — Roșu, care scapă de la 
4 m o bună ocazie de a ma 
jora scorul.

Dar iată, min. 31 aduce

egalarea : Kun II, subtil, pă
trunde pe stînga, intră în ca
reu. Olteanu atacă prin alu
necare, ratează intercepția 
cu piciorul, dar oprește min
gea cu mîna de sprijin: 
11 m. just acordat de arbi
tru. Popovici execută slab, 
dar înscrie. Pînă la pauză 
mai ratează Popovici (min. 
33, cînd trage de la 8 m în 
portar) și Arnoțchi în min. 41.

La reluare, 10—15 minute 
sînt... plate. După un fault 
asupra lui Dărăban (min. 60), 
jocul se înnăsprește, Crișul 
atacă mai insistent și nu va 
ceda inițiativa pînă la sfîr- 
șit F. C. Argeș pare mulțu 
mită de acest 1—1 și nu mai 
dă replica așteptată, Crișul 
are ocazii de a înscrie. (Dă
răban — min. 70, Kun II — 
min. 74, E. Naghi. — min. 81 
— șut în bară, din lovitură

CRIȘUL — F.C. ARGEȘ 2—1 (1—1)

ORADEA, 8 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadionul Crl- 
șul ; timp frumos ; teren bun ; spectatori aproximativ 7 000. Au 
marcat: Dobrin (min. 8) Popovici (min. 31, din 11 m), Arnoțchi 
(min. 89).

CRIȘUL : Catona 7 — S&tmftreanu 5. Sărac 7, E. Naghi 6, Po
povici 8. AI. Naghi 7 (min. 83 Balogh), Dărăban 5, Kassai 5 (min. 
63 Cefan C). Arnoțchi 5, Kun II. 3, Cociș 6.

F.C. ARGEȘ : Niculeseu S — Pigulea 6. Olteanu 8. Vlad 5, Ivan 
II 5. Prepurgel 6, Nuțu 7, Radu 5 (min. 72 Cirstea 5), Roșu 6, Dobrin 
7, Jercan G.

A arbitrat A. Bentu * ajutat la linie de M. Niță șl
M. Cițtt (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Crișul — F.C. Argeș 3—1 (0—I).

liberă de la 17 m), dar sco
rul rămîne egal. Piteștenii 
răspund în atac prin Jercan 
(două șuturi în min. 72 și 
73) și fundașul Pigulea (min.- 
78). Cînd scorul părea a fi 
fixat la 1—1, în min. 89 
Arnoțchi (pînă atunci simplu 
spectator) primește o pasă 
de Ia Dărăban, execută o în
toarcere de 180 de grade și, 
de Ia 14—15 metri, șutează 
(din unghi) cu boltă pe lîngă 
Niculeseu, venit în întîmpi

nare, mingea lovește stîlpul 
din stingă și se oprește in 
plasă. Deci, 2—1. F. C. Ar
geș prea s-a lăsat dominată 
ultimele 35—40 de minute și 
cit ar fi jucat de bine Nicu 
lescu și Olteanu nu se putea 
realiza mai mult. Poate doar 
cu un pic de șansă !

Era să uităm : spectatorii 
au mai cerut vreo două pe- 
nalty-uri. Nu e chiar așa !

Constantin ALEXE

Adresa ...................................... ....

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele r

ECHILIBRU DE FORȚE, DAR
FORTE PRECARE...

s

(Urmare din pag. 1)

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERi URILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A...................... ....

GRUPA B e • • • • • • • • •
GRUPA c............... * • • • •
GRUPA D...............

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL NR. 10 
ETAPA DIN 8 MARTIE 1970

nescu) ar fi sosit pauza bine
făcătoare și Mihai Ionescu ar 
fi putut păstra imaculată plasa 
.nouă a porții sale.

Dar, vorba ceea, n-a fost să 
fie așa și Tătaru a făcut un 
pas-doi, l-a lansat pe Pantei* 
în adîneime, acesta a preluat 
balonul și din marginea careu
lui de 16 m a centrat la semi- 
inălțime, în ciuda opoziției 
Iui Mocanu repliat în dispe
rare dar și în... întîrziere. în 
careul mie — Voinea și Ștefă
nescu, supravegheați de la dis
tanță de Bădin. Primul sare 
peste minge, păcălindu-1 nu 
numai pe fundașul Petrolului 
ci și pe Mihai Ionesou, așa

PRONOSPORT

I. Steaua — .Petrolul
II Jiul — Dinamo Buc. 1

III. Farul — Steagul roșu x
IV. Crișul — F.C. Argeș 1

V. ASA Tg. M. — C.FR Cluj 2
VI. Brescia — Sampdoria x

VII. Bari — Torino
vm. Florentina — Bologna 2

IX. Juventus — Napoli x

X Laneroasl — Lazio anulat
XT. Milan — Internazlonale 2

XII, Roma — Cagliari x
XIII’ Palermo — Verona 1

Meciul X fiind anulat, conform 
regulamentului toate variantele 
primesc rezultat exact.

Fond de premii : 323 295 lei.
Plata premiilor :
In Capitală : tneeptnd de

miercuri 11 martie a.c. ptnă la 11 
aprilie 1970 ;

In țară : tnceplnd de stmbătă 
14 martie 1970, ptnă la 11 aprilie 
1970.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT C.M. HOCHEI 

DIN' 25 FEBRUARIE 1970
CATEGORIA I : (13 rezultate) 

0,20 variante a 5 428 lei ;
CATEGORIA a ILa : (12 rezul

tate) 16 40 variante a 794 lei ;
CATEGORIA a HI-a : (11 rezul

tate) 205,90 variante a 95 lei.

incit lui Ștefănescu nu-i rlmine 
deoîț să introducă mingea in 
gol : 1—0.

Precizam mai sus că această 
fază a consemnat singurul mo
ment de decizie și eficacitate 
al atacanților militari, întrucît 
acțiunea din min. 14, cînd Crei- 
niceanu, preluînd mingea în 
urma unei intercepții nesigure 
a lui Mlhai Ionescu, în loc să 
șuteze în poarta goală a centrat 
(sau cumva în intenția lui a 
fost, toțuși, șutul, greșind direc
ția ?) iar Tătaru n-a ajuns la 
balon, putea la fel de bine să 
aducă deschiderea soorului, ca 
și cea din min. 16 cînd Voinea, 
excelent intercalat în atac — 
singurul jucător cu clarviziune 
din cvintetul ofensiv militar — 
trimite, totuși, mingea cu capul 
în portarul advers de la numai 
3 metri !

Petrolul a Început bine me
ciul, ieșind calm din apărare, cu 
mingi trimise lung la avan
posturi (Grozea, Cotigă), cu Mo- 
raru aripă falsă, prodigios intre 
cele două careuri. Echipa oas
pete a stăpînit mijlocul terenu
lui în prima jumătate de oră 
pentru că și linia mediană mi
litară nu-și găsea locul (Dumi- 
triu III era in contratimp), iar 
Sătmăreanu. deși fundaș cen
tral, in virtutea obișnuinței

postului său, se deplasa spre 
zona fundașului dreapta. In 
acest interval (miri. 26) Mo- 
raru șutează de la 30 de metri 
și mingea sare periculos și 
ciudat din pămînt, in fața lui 
Suciu, depășindu-1, dar oco
lind și poarta, de puțin. A- 
tunci însă cînd Tătaru, Voi
nea și Ștefănescu au început 
să pistoneze pe centru, Bă
din n-a mai putut face fată 
decît prin faulturi repetate, 
iar Crîngașu. străin pe post de 
mijlocaș, nu Si-a îndeplinit sar
cina de acoperire. Jocul s-a 
echilibrat treptat, Steaua con- 
tinuînd să mizeze pe jocul 
combinativ, iar Petrolul pe 
contraatac. Ambele orientări, 
insă, fără rezultat. Expresia a- 
cestei diviziuni sînt fazele din 
min. 60, cînd Steaua a țesut 
o broderie de pase (Voinea — 
Creiniceanu — Tătaru, șut, ri
coșeu la Voinea, centrare la 
Ștefănescu și șut afară) și min. 
77 cînd Grozea, lansat în ca
reul advers, nu poate retine 
balonul, fiind deposedat in ex
tremis de Hălmăgeanu.

Singura calitate a acestei 
partide oarecare a fost echili
brul de forțe, dar dacă ne gîn- 
dim cit de precare s-au dove
dit aceste forte și aceasta do- 
bîndește un semn de întrebare. 
Chiar dacă e început de sezon.
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IN EXCLUSÎVÎTATE PENTRU SPORTUL

OțjjHi' Pe ringurile de la București 
și „Cluj — Din nou, campion 

'll european — începe ploaia 
ofertelor — Fascinația auru- 

' wF lui... olimpic — Disciplină mili

tară și discipline sportive — „Am tost 
comandantul lui Benvenuti*

Caruselul timpului continuă să se invirtească... 195S... 
1959,.. Iar Nino se menține in aceeași postură de invi
diat’: mereu călare pe situație. 17 intilniri în 1958, 
toate ciștigatc de el... Alte 15 meciuri, in 1959, care 

Înseamnă tot atitea victorii. „Are rutină băiatul* — au spus 
unii. Dar la Nino era vorba de ceva mai mult. El răspundea 
cu entuziasm chemării care începuse să-1 poarte pe multe 
din ringurile Europei. Către sl'îrșitul anului 1959, Nino Ben- 
venuti a susținut două lntllniri și în România : Ia București 
a boxat cu Șerbu Neacșu pe care l-a învins la puncte și la 
Cluj cu Ștefan Cojan care a fost scos din luptă în repriza 
a Il-a.

Intre timp, viitorul campion mondial aJ mijlociilor reu
șise să-și adjudece al doilea titlu de campion european, de 
data aceasta pe ringul de la Lucerna (Elveția) întreclnd rlnd 
pe rlnd pe belgianul Van Waelvelde, finlandezul Backman, 
scoțianul Fisher, în semifinale pe iugoslavul JakovlevicȚ Iar 
în finală, pe puternicul pugilist polonez Dampc.

Marșul triumfal al lui Benvenuti nu mal era propriu zis 
un marș, cl o adevărată avalanșă care mătură totul In calea 
sa. Acest lucru 11 știau foarte bine conducătorii de „graj
duri* profesioniste și ÎI asaltează zilnic pe Benvenuti cu 
oferte care mal de care mal ispititoare.

„Este adevărat — spune Nino — succesele mele în rindu- 
rile amatorilor au sțirnit curind interesul unor promotori din 
boxul profesionist. Mai ales după ce am cucerit și al doilea 
titlu de campion european, în Elveția, « început să plouă cu 
oferte. Erau șl multe șl ademenitoare. Dar ce puteam face ? 
Regulamentul după care se conduce boxul amator în Italia 
Interzice trecerea la profesionism în cel doi ani care preced 
o ediție a Jocurilor Olimpice. Nu puteam, așadar, să trec 
în rîndul profesioniștilor Și nu mi-ar fi stricat, pe atunci, 
niște bănuți. Dar nici nu am regretat prea mult, că am con
tinuat să-mi măsor forțele cu amatorii. îmi dădeam seama 
că am șanse mari să cuceresc un titlu de campion olimpic. 
Și cum noi, italienii, sîntem niște sentimentali, punem 
înaintea unui contract avantajos satisfacția pe care ne-ar 
putea-o da o medalie olimpică de aur.

In ceea ce mă privește, pot spune că nu am avut senti
mentul unei renunțări. Mirajul titlului olimpic — mai ales 
că Jocurile se desfășurau îri țara noastră — era pentru mine 
mai presus de orice. Trebuie să spun — cu toată sincerita
tea — că dacă în timpul acela s-ar fi pus problema să aleg 
între amatorism și profesionism aș fi rămas amator, atît 
de mult mă fascina aurul... olimpic. Am izbutit să-1 cuceresc 
și pun chiar și acum titlul olimpic deasupra titlului mon
dial la categoria mijlocie pentru care atîția oameni din 
lumea careului magic mă invidiază... îmi amintesc că, atunci

„Cfnd am sosit acasă și i-am arătat Giulianei 
medalia mea de dur. eram atît de mîndru../

cînd am sosit acasă și i-am arătat Giulianei medalia mea de 
aur, eram atit de mîndru îneît mă comparam, în mintea 
mea, cu un viteaz cavaler medieval, care, pentru o floare 
sau numai pentru batista celei adorate, era in stare să lupte 
pinâ la moarte.

Discuția noastră ne-a dus cu un an Înainte. Dar să 
vedem totuși ce s-a întîmplat în viața și în ca
riera lui Benvenuti în lunile care au precedat 
Jocurile Olimpice de Ia Roma.

Anul olimpiadei romane l-a văzut pe Benvenuti ureînd 
de 8 ori pe ring pentru întîlniri cu caracter pregătitor și 
coborînd învingător de tot atitea ori. Nino își făcea pe 
atunci stagiul militar și ca toți sportivii cu oarecare faimă se 
afla la S.M.E.F. Inițiale misterioase pentru cititorii români 
dar numai pentru foarte scurt timp. S.M.E.F. înseamnă școala 
Militară de jEducație Fizică, al cărei sediu se află într-un 
admirabil complex de instalații sportive și clădiri, la Orvieto, 
o localitate aflată la numai 80 km de Roma. Așa cum spu
neam, aici își făceau stagiul militar o mulțime de sportivi 
cu renume care pe lingă instrucție și disciplina militară se 
ocupau — și încă destui de mult — și cu... disciplinele lor 
sportive. Benvenuti — și nu numai el (vom spune îndată 
cine) — se afla, din punct de vedere sportiv, sub comand» 
lui Natale Rea, acest antrenor fără pereche care, de ani de 
zile, îi pregătește pe cel mai talentați pugillștl amatori al 
Italiei. La Orvieto. Benvenuti — și cu el și alți azzurri care 
aveau să ajungă in finalele celei mai mănoase olimpiade cu 
care se poate lăuda boxul italian — au făcut un stagiu de 
pregătire asiduă, Intr-un climat sever, inflexibil, poate 
chiar dur.

Am ținut să ascultăm ș! pe comandantul de atunci 
al S.M.E.F.-uIui, un om în măsură să ne ofere o 
părere competență asupra personalității viitorului 
campion olimpic. Este vorba despre generalul 

Nicola Sanicola, pe atunci colonel de Bersaglieri. Să-1 as
cultăm ’ Este părerea unui mare pasionat al sportului, pe 
care numai cariera militară l-a împiedicat să obțină rezul
tate și recorduri de certă valoare.

„Consider un marș noroc , faptul că am condus S.M.E.F. 
în epoca aceea. Și cred că ml-am făcut datoria în cel mai 
scrupulos mod. Pe atunci se aflau la noi, în afară de Ben
venuti, Musso șl De Plccoli, deci încă doi boxeri care au 
cucerit medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1960, fără să 
mai pun la socoteală alți sportivi valoroși pe care însă nu-i 
voi mai aminti pentru că nu e cazul acum. Despre Ben
venuti vă pot spune că era la fel de conștiincios și ca ostaș 
și ca sportiv ; în ambele, ipostaze, el își îndeplinea obliga
țiile cu o serțozjțaste,. qu Q .rtvriâț, care nu puteau să nu ducă 
la un rezultat de, răsunet. Așa s-a și întîmplat. Șl acum pot 
spune du miridfde : -iffi fost comandantul lui Benvenuti, al 
unei unități care s-a 'acoperit de glorie în luptele pașnice 
pentru medaliile. olimpice. Tot atunci au mal doblndit me
dalii de aur De Piccoli- la categoria grea, Musso la categoria 
pană (i s-a și spus „pana de aur"), iar medalii de argint 
Lopopolo, la „ușoară* și Bossi la categoria mijlocie. Dum
neata ai făcut războiul, așa că știi ce a însemnat el pentru 
noi : ani lungi de sacrificii șl de amărăciuni. Ei bine; pot 
spune că la Roma, în 1960, toate acestea ml-au fost răs
cumpărate de succesele „băieților” mei. De cîte ori mă gîn- 
desc la el, la faptul că le-am fost comandant, simt, parcă, 
o căldură în inimă. Nu-i puțin lucru,./.

(va urma)
Cesare TRENTINI
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Drumul spre titlu
(tPrmare din pag. 1/

nu mâi poate para șutul ace
luiași Zimmermann : 2—4.

Lupta în teren devine din 
ce în ce mai îndîrjitâ. Gruia, 
extrem de serios păzit, nu-și 
poate plasa obișnuitele sale 
lovituri ca din tun. Echipa 
noastră are și superioritate 
numerică (Langhof eliminat 
pentru două minute), dar nu 
reușește să concretizeze. Abia 
tn min. 25, la un fault groso
lan asupra lui Gațu, Popescu 
transformă un penalii: 3—4 
Mica dar inimoasa noastră 
galerie din tribună scandea
ză: EGALAREA, EG AL ARE A! 
Gruia pătrunde, trage sec,

rată ; după o nouă interven
ție magistrală a lui Cornel 
Penu, neobositul Zimmermann 
se infiltrează din nou la se
micerc și conferă echipei sale 
avantaj de un gol la mijlocul 
partidei : .4—5 in min. 29.

Pauza s-a dovedit un sfet
nic bun pentru tricolori ca- 
re-și regrupează rîndurile în 
apărare, deși echipa R.D. Ger
mane, simțind gustul victo
riei, ațacă furtunos. Românii 
reușesc totuși să egaleze din 
nou ; exact ca în prima repri
ză, Ghicid își asumă răspun
derea unui șut de la șemidis- 
tanță, făcînd inutil plonjonul 
lui Frieske : 5—5 (min. 32). 
Dar, parcă este un făcut De

cestei finale și unele din mi
cile lor greșeli trebuie scu
zate.

Adversarii noștri preiau din 
nou conducerea, la capătul 
unui șut-bombă al lui Peter 
Randt (6—5). Dar, egalarea 
survine într-un moment cînd 
formația R. D. Germane a- 
vea doar 5 jucători de cîmp: 
Guneș, aflat în poziție de 
extremă, a șutat prin evita
re: 6—6, în min. 37. Același 
Randt redeșteaptă speranțe
le echipei sale printr-o arun
care care l-a prins pe picior 
greșit pe Penu: 6—7 în min. 
39. Neliniște în tabăra noas
tră, pentru că Gruia este de
seori în imposibilitate de a

.Gabriel Chicid a pătruns impetuos și va șuta pe lingă Frieske cel de-al 5-lea gol al jormației 
române

Cezar Nica, care-1 înlocuia 
cîteva momente pe Gruia, a 
șutat surprinzător de la mare 
distanță și 10—9. Succesul 
nostru începea să se profileze 
în aceste minute în care spec
tatorii urmăreau cu sufletul 
la gură deznodămîntul acestei 
pasionante finale, dar adver
sarii forțează egalarea. Este 
evident însă că nervii încep 
să-i trădeze și teama expri
mată prin neasumarea răs
punderii unui șut decisiv își 
pune amprenta pe acțiunile 
lor. încă 90 de secunde de 
joc ! Chicid este eliminat și 
echipa noastră rămîne cu 5 
jucători de cîmp. Totuși, ea 
rezistă cu brio, iar Penu blo
chează un șut al lui Rost. 
Este rîndul tricolorilor să 
atace) îrilr-un moment cînd 
acele ceasornicelor mai indi
cau doar 35 de secunde. Pre
sing advers, dar Gruia își face 
loc la semicerc. Ar fi putut 
să țină balonul (mai erau 
doar ■20 de secunde), dar a 
preferat să tragă. Inspirat, 
Frieske a reținut balonul și 
l-a lansât aproape milimetric 
pe Senger . într-un contraatac 
fulgerător ce avea să resta
bilească din nou egalitatea. 
Handbaliștii noștri au avut 
posibilitatea să încheie osti
litățile ' fără marile emoții din 
prelungiri. Doar 20 de secun
de îi despărțeau de titlul su
prem. Și totuși 10—10, scor 
ce a necesitat două prelungiri 
de cîte 10 minute.

Este greu să vă descriu ten
siunea de pe teren, ajunsă 
aproape de paroxism. Fiecare 
echipă angajată total în a- 
ceastă finală, fără precedent 
ca dramatism (mulți martori 
oculari mi-au declarat că a 
fost mult superioară celei din 
1961, de la Dortmund), își 
juca ultima carte. Orice gre
șeală putea să coste infinit de 
mult, iar un gol marcat cîn- 
tărea imens. Am avut însă 
încredere în tăria reprezen
tanților noștri, în puterea lor 
de mobilizare și de concen
trare. Gruia înscrie (11—10) 
dar replica adversă este 
promptă și Petzold egalează 
din 7 metri: (11—11). 7 000 
de spectatori urmăresc cu în
frigurare această pasionantă 
încleștare de forțe a celor 
mai bune echipe de handbal 
din lume. în a doua prelun-

gire povestea se repetă. Gațu, 
veritabil spiriduș, tentează o 
dată, de două ori, plonjează 
literalmente în semicerc și 
marchează : 12—11. Sportivii 
din R. D. Germană nu depun 
însă armele. Penu intervine 
miraculos la o lovitură a lui 
Zimmermann, dar nu poate 
opri șutul lut Randt: 12—12 
în min. 72. Emoțiile sînt tot 
mai vizibile pe fața finaliști- 
lor. Românii beneficiază de o 
lovitură de la 7 metri. Popes
cu, accidentat, nu putea intra 
în teren, nimeni nu-și asumă 
răspunderea șutului. Va încer
ca totuși Guneș, dar mingea 
va fi blocată de Frieske, care 
în acest meci a apărat excep
țional. Atacuri din ce în ce 
mai prelungite cînd la o poar
tă, cînd la alta. In sală este 
un adevărat vacarm. Jucătorii 
parcă nici nu-și mai pot as
culta răsuflarea. Și în acest 
final impresionant Gruia reu
șește să spargă puternica blo
cadă adversă, obligîndu-1 pe 
Frieske să scoată balonul din 
poartă pentru a 13-a oară.

Ultimele 5 minute, minute 
care parcă nu se mai înche- 
iau. Echipa R. D. Germane a- 
tacă, dar nimeni nu are cu
rajul să arunce la poartă. 
Este rîndul românilor să trea
că la ofensivă, dar mingea se 
pierde cu prea mare ușurin
ță. Și din nou ei suportă a- 
sa'ltul advers. Penu respinge 
într-o situație critică ; apoi 
tot el intervine magistral la 
șutul lui Senger. Mai sînt trei 
minute, două minute, dar bă
ieții rezistă eroic. încă 90 
de secunde și Chicid este eli
minat din joc. Echipa noastră 
are un om mai puțin în teren, 
dar brațele jucătorilor ridică 
un adevărat zid în fața im- 
petuoșilor atacanți adverși. 
încă 60 de secunde, 45 de se
cunde. Rost șutează și Penu 
reține. A mai rămas doar 
jumătate de minut și româ
nii pornesc în atac. Mingea 
zboară de la Goran la Oțelea, 
apoi la Gațu, care începe să 
danseze în dribling printre a- 
părătorii adverși, iar sirena’ 
finală vestind marea victorie 
a culorilor noastre îi găsește 
pe acești adevărați eroi în a- 
tac la poarta lui Frieske. 
Este 13—12 și ROMANIA cu
cerește pentru a 3-a oară tit
lul suprem.

Fotbal — meridiane

dar arbitrul Janerstam îi a- 
nulează golul, acordînd o 
nouă lovitură de la 7 metri, 
pe care Popescu o execută la 
fel de precis și...egalitate : 
4—4. Bucuria jucătorilor noș
tri a fost însă de scurtă du-

fiecare dată cînd echipa noas
tră reușește să restabilească 
echilibrul urmează momente 
de pripeală, cu pase greșite 
sau baloane scăpate din mînă. 
Este drept, jucătorii sînt vizi
bil marcați de importanța a-

ÎN VESTIARUL CAMPIONILOR MONDIALI
Ca să putem pătrunde în 

vestiarul handbaliștilor româ
ni a trebuit să ducem o luptă 
titanică cu admiratorii lor din 
Paris. Zeci de tineri înarmați 
cu programe și „Bic-uri" în 
mînă au luat cu asalt ușile 
păzite de polițiști. Sînt colec
ționarii de autografe, iubitori 
ai sportului Glasuri acum ră
gușite strigă numele lui Gruia, 
Oțelea, Samungi, Gunesch. 
Gațu și ale celorlalți eroi ai 
acestei finale. Ajungem la 
campionii mondiali aproape 
dezbrăcați și cu nasturii rupți. 

■Băieții noștri sînt muți de 
fericire. Bucuria victoriei a 
șters aproape complet de pe 
fețele lor oboseala celor 80 
de minute infernale. Nervii, 
însă, mai puțin concesivi de- 
cît mușchii își cer drepturile : 
curg lacrimile și nimeni nu 
mai încearcă să le oprească.

> Gruia, marele Gruia, cel 
mai mare handbalist al tu- 

., .turor timpurilor cum l-au de- 
' numit străinii, plînge ca un 

copil. Nu mai poate uita gre
șeala din min. 60, cînd a pier
dut o minge care ne putea 
costa titlul mondial. Stă îm
brățișat cu Oțelea și plîng 
amîndoi... „iertați-mă băieți ... 
iertați-mă“ — sînt singurele 
cuvinte pe care le mai poate

pronunța. Dar cine se mai 
gîndește acum la greșeala lui? 
Succesul este atît de mare și 
nimeni nu poate uita că Gruia 
a înscris în acest campionat 
mondial 30 de goluri — fiind 
la un singur punct de titlul 
de golgeter cucerit de sovie
ticul Maximov.

Cei mai tineri din echipă 
rîd fericiți și au niște priviri 
pline de uimire. încă nu-și 
dau seama cît de mare este 
victoria noastră. Chicidt, ex
celent în această finală, în
cearcă să-l liniștească pe că
pitanul echipei Cornel Oțelea 
care nu-și poate stăpîni la
crimile.

Cînd antrenorii Nedef, Tro- 
fin și Vlase au intrat în ves
tiar, băieții i-au primit ca 
Pe niște... tovarăși de sufe
rință, acum de bucurie, care 
au luptat secundă cu secundă 
alături de toată echipa. Cu
vintele sînt puține. învelișul 
lor nu poate îmbrăca marea 
bucurie a handbaliștilor ro
mâni pentru a treia oară cam
pioni mondiali. Oricui încerci 
să-i ceri o declarație îți răs
punde stereotip : „Sîntem ex
trem, extrem de fericiți". Sîn
tem siguri că tot așa reacțio
nează toți sportivii din țara 
noastră.

acționa, „garda sa personală" 
folosind de cele mai multe 
ori mijloace nepermise pen
tru a stăvili înălțarea tunaru
lui nostru. Ne reconfortează 
însă verva lui Guneș, care 
îl suplinește Cu succes, ega- 
lînd din nou (7—7) în min. 
40. Minutele se scurg repede 
și tensiunea crește în tribune. 
Se calculează matematic fie
care pas, fiecare fentă, iar 
jucătorii nu îndrăznesc să a- 
runce la poartă decît atunci 
cînd au poziții foarte clare. 
Urmează șase minute în care 
nici una din echipe nu reușeș
te un .jbreack". Reintrat în 
teren după o scurtă perioadă 
de odihnă, Gruia reușește, în 
fine, să-și păcălească adver
sarii, reușind să aducă pen
tru prima oară în această în
drăcită finală avantaj selec
ționatei române : 8—7. Mai 
erau 14 minute de joc. Apăra
rea noastră funcționează din 
ce în ce mai bine. Samungi 
nu se dezlipește de Rost, prin
cipalul realizator al formației 
adverse, iar în centrul semi
cercului Gruia, Guneș, Licu, 
Chicid sau Oțelea rezistă 
eroic. Totuși, handbaliștii din 
formația R. D. Germane care 
au jucat în această partidă 
cum nu i-am văzut niciodată 
revin și, pe rînd, Randt și 
Rost readuc suri sul pe buzele 
antrenorului Seiler. Meciul 
nu „este însă încheiat. Echipa 
română este condusă cu 9—8, 
dar acele cronometrelor mai 
indică încă nouă minute de 
joc. Jucătorii noștri atacă, a- 
tacă, dar Frieske nu poate fi 
bătut cu ușurință. Totuși, 
Guneș își continuă „seria", e- 
galînd în min. 52, iar atunci 
cînd nimeni nu se aștepta,

ca

Ieri, s-au disputat partidele din cadrul etapei a XV-a, la 
feminin, și a XIII-a la masculin din cadrul campionatului 
diviziei A de volei.

IAȘI — DI- 
(7, —16, 8, 7). 
joc mai eco- 
un echilibru 
atac și apă-

PENICILINA
NAMO (f) 3—1 
Practicînd un 
nomic, avînd 
mai bun între 
rare și dominînd și lupta la 
fileu, ieșencele au reușit să 
le depășească pe dinamo- 
viste, care au fost crispate, 
greșind nepermis de mult. 
Setul al doilea a fost cel mai 
disputat. Evoluția scorului a 
cunoscut în această parte 
răsturnări neașteptate, avan
tajul fiind, pe rînd, de par
tea fiecărei echipe. S-au re
marcat : Bincheci și Itu de 
la Penicilina, M. Popescu, 
H. Bogdan de la Dinamo. 
Arbitrii V. Tilcă din Craio
va și Șt. Stănescu din Plo
iești au fost, deseori, „furați* 
de faze și au comis nume
roase erori. (D. Diaconescu, 
coresp. principal).

FARUL — RAPID (f) 1—3 
(—12, 8, —4, —5). După 80 
de minute, bucureștencele 
ți-au adjudecat victoria, ca 
urmara a unul joc superior 
fn toate compartimentele. 
Gazdele au opus rezistență 
numai în primele două se
turi. Slab arbitrajul cuplu
lui ploieștean S. Dumitrescu— 
N. Georgescu. (Ch. Golden
berg, coresp.)

C.S.M. SIBIU — PROGRE
SUL ft) 3—0 (3, 6, 6). Sibien- 
cele au învins comod un ad
versar care nu le-a pus nici 
un moment în dificultate. 
Au arbitrat foarte bine V. 
Arhire și V. Stoia, ambii din 
Brașov. (Gh. Toplrceanu, co
resp.)

CEAHLĂUL p. neamț — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA (f) 2—3 (—9, 1, 15, —6, 
—8). După o partidă drama-

tică, studentele timișorence 
au obținut o prețioasă victo
rie. Cuplul bucureștean Mir
cea Albuț—Emil Costoiu a 
arbitrat foarte bine. (C. Nem- 
țeanu, coresp. principal).

VOINȚA M. CIUC — ME
DICINA BUCUREȘTI (f) 
0—3.

VIITORUL BACĂU — DI
NAMO BUCUREȘTI (m) 
1—3 (9, —3, —10, —14). Deși 
localnicii au fost învinși pen
tru a treia oară în cursul 
unei săptămîni, se poate spu
ne că evoluția lor de dumi
nică a fost, totuși, superioa-

PROGRESUL — TRACTO
RUL BRAȘOV (m) 2—3 (13, 
-11, 11, 
tenii, 
le-ar fi 
în prima divizie, au început 
promițător, reușind să-și ad
judece setul I la 13. In ur
mătorul, brașovenii, cu Fe- 
rariu excelent coordonator, 
egalează situația. Setul trei 
revine gazdelor și, după evo
luția ambelor echipe, se pre
vedea o victorie a Progresu
lui. Dar, slăbind ritmul, ce
dează ..........
toriei 
urmă, 
rului.
nescu 
București, 
resp.)

—9, —14). Bucureș- 
vizînd victoria, care 

facilitat rămînerea

inițiativa. Balanța vic- 
înclină, în cele din 

spre terenul Tracto- 
Au

Și
arbitrat: Gh. Io- 
I. Armeanu din 
(A. Păpădie, co-

PENICILINA LIDER
w»

In campionatul feminin
r* celor precedente. Victoria 
dlnamovlștllor — mal buni 
— nu a foit deloc facilă. 
După ce tranșeaxă primul 
set tn favoarea lor, gasdele 
au o cădere inexplicabilă, 
pîerzlndu-l categoric pe ur
mătorul. în setul al treilea, 
Ia 4—12 au o revenire pu
ternică, realizează 8 puncte, 
insuficiente, însă, pentru a 
cîștiga. Cel mai frumos set 
a fost al 4-lea, în care bă
căuanii au condus cu 14—9, 
în urma unei lupte epuizan
te. Finalul aparține oaspeți
lor, care recuperează ți clș- 
tigă. Bun arbitrajul prestat 
de I. Amărășteanu din Craio
va ți Constantin Dinlcu din 
București. (Die Iancu, coresp. 
principal).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — PETROLUL PLOIEȘTI 
(m) 3—0 (3, 14, 10). O par
tidă da bun nivel tehnic In 
care studenții, superiori în 
toate compartimentele, au 
cîștigat clar. Au arbitrat 
corect I. Niculescu și V. Du
mitru din București. (I. Ene, 
coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
POLITEHNICA GALAȚI (m) 
2—3 (13, —9, 13, —6, —12). 
Meci de mare luptă în care 
ambele echipe au făcut to
tul pentru a 
puncte puse 
le, adeseori 
gazdelor, au dus la înfrîn- 
gere, în fața unei echipe care 
a avut o evoluție calitativ 
superioară. Bun arbitrajul

cîștlga cele două 
în joc. Greșell- 
copilărești ale

Turneul international de handbal feminin de ia Berlin a fost cîștigat de echipa R.B. Germane
Finala turneului internațio

nal de handbal feminin or
ganizat de forul de speciali
tate din R. D. Germană în 
cinstea zilei de 8 Martie s-a 
desfășurat între echipele R.D. 
Germane (A) și Iugoslaviei. 
Formația țării gazdă a învins 
cu 9—6 (6—2). Au marcat: 
Czeluk (5), Janker (2), Braun 
(1) și Hochmuth (1) pentru 
R. D. Germană. Knejeviei (3), 
Karabatici (1), Blaevici (1) 
și Georgevici (1) pentru Iu
goslavia. Au arbitrat Orosz 
și Nemek (Cehoslovacia). For
mația învingătoare a dominat 
categoric în repriza întîi și 
s-a lăsat egalată, în ceea ce 
privește jocul și perioadele 
de dominare în partea a doua 
a întâlnirii.

S-A AMlNAT MECIUL 
„URTAIN1- — WEILAND
La 13 martie urma să aibă 

loc în Spania, la Valencia, 
meciul de box dintre vest- 
germanul Peter Weiland (de
ținătorul centurii) și spanio
lul Jose Manuel Iribarne 
„Urtain", pentru titlul euro
pean la categoria grea. De
oarece „Urtain" s-a acciden
tat la antrenamente, partida 
a fost amînată pentru data 
de 3 aprilie.

în finala pentru locurile 
5—6 Polonia a învins Bul
garia cu 13—12 (6—6), în fi
nala pentru locurile 3—4 Ce
hoslovacia a dispus de Dane
marca cu 14—9 (8—6).

Pentru locurile 7—8 s-au 
întâlnit echipele României și 
R. D. Germane (B). Victoria a 
revenit; cu 13—10 (6—5), hand
balistelor românce.

în ziarul de miine — rela
tarea trimisului nostru special 
la Berlin, Hristache NAUM.

INTER A CÎȘTIGAT 
DERBYUL MILANEZ

Nici o schimbare în clasa
ment după cea de a 23-a 
etapă a campionatului ita
lian. Juventus nu a profitat 
de conjunctura favorabilă 
care i se crease, terminînd 
la egalitate (0—0) pe teren 
propriu cu Napoli, după ce 
torinezii au ratat o lovitură 
de la 11 m. Lidera clasa
mentului, Cagliari, care a 
întîlnit în deplasare pe Ro
ma, a realizat un prețios re
zultat de egalitate : 1—1. Ră
mîne, așadar, neschimbată 
diferența de 2 puncte, exis 
tentă și pînă acum în clasa
ment. între Cagliari și Ju
ventus. Duminica viitoare va 
avea loc derbyul în care se 
întîlnesc cele două preten
dente la titlu, iar rezultatul 
acestei întilniri poate fi de
cisiv în stabilirea clasamen
tului final. Dintre urmăritoa
rele imediate ale perechii din 
frunte a ieșit în evidență 
„Inter", care a învins cu
1— 0 pe Milan, ajungînd ast
fel la 4 p de Cagliari. Fio
rentina, poate obosită în ur
ma întîlnirii disputată miercuri 
la Glasgow cu Celtic, și lip
sită de trei oameni de bază, 
a fost învinsă pe teren pro
priu de Bologna. Prin ur
mare, cu 7 etape înainte de 
sfîrșitul campionatului, lupta 
este deschisă. Rezultatele me
ciurilor și autorii golurilor: 
Bari — Torino 0—1 (Ferrini), 
Brescia — Sampdoria 0—6, 
Fiorentina — Bologna 0—1 
(Savoldi), Juventus — Napoli 
0—0, Lanerossi — Vicenza- 
Lazio (amînat din cauza ză
pezii), Internazionale — Mi
lan 1—0 (Corso), Palermo — 
Verona 1—0 (Causio), Roma 
— Cagliari 1—1 (Peiro, res
pectiv Domenghini).

în clasament conduce 
Cagliari cu 34 p, urmată de 
Juventus 32 p, Inter 30 p, 
Milan 29 p, Fiorentina 28, 
Napoli 25 p, Torino 24 p, Ro
ma 23 p, Verona și Bologna 
21 p.

în clasamentul golgeteri- 
lor continuă să conducă Riva 
(Cagliari) cu 14 goluri. îl 
urmează Vitali cu 12 goluri, 
Chiaruggi (Fiorentina), Anas- 
tasi (Juventus), Prati (Milan) 
cu 10 goluri, Boninsegna 
(Inter) cu 9 goluri etc.

BAYERN MUNCHEN 
ÎNVINSĂ

în campionatul vest-ger
man s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: T.S.V. Miin- 
chen 1860 — Bayern Miinchen
2— 1, M.S.V. Duisburg — Bo
russia Mdnchengladbach 0—1, 
Werder Bremen — Eintracht 
Frankfurt 3—2, V.f.B. Stutt
gart — Hamburger SV 1—1, 
Eintracht Braunschweig — FC 
Kaiserslautern 1—0, F.C. 
Koln — Hannover 96 5—0, 
Rot-Weiss Essen — Borussia 
Dortmund 3—3, Alemannia 
Aachen — Schalke 04 1—2. 
în clasament conduce Borus
sia Mdnchengladbach cu 35 
p, urmată de F.C. Koln 34 p, 
și Bavern Miinchen 31 p.

FINALA CUPEI 
LIGII ENGLEZE

„Cupa ligii engleze" la 
fotbal a fost cîștigată de 
echipa Manchester City. în 
finala competiției, desfășura
tă pe stadionul ,,Wembley" 
din Londra, Manchester City 
a învins cu scorul de 2—1 
(după prelungiri), pe Weșt 
Bromwich Albion. La sfîrși
tul timpului regulamentar de 
joc, rezultatul era egal i 1—1 
(0—1).

LEEDS UNITED 
PE PRIMUL LOC

în campionatul englez con
tinuă să conducă echipa 
Leeds United, cu 52 p, ur
mată de Everton 51 p (un 
meci mai puțin jucat), Chel
sea 43 p etc. Everton a în- 
vijis cu 2—1 pe Burnley, Li
verpool a terminat la egali
tate, 0—0. cu Leeds, Chelsea 
a făcut meci nul: 1—1 cu 
Nottingham Forest, iar Derby 
Country, care ocupă locul 4 
în clasament, a învins cu 
3—0 pe West Ham United. 
Arsenal nu a jucat.

DATELE TURNEULUI 
OLIMPIC

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 1972 a anunțat că 
turneul de fotbal se va des
fășura între 27 august și 9 
septembrie. Față de turneele 
precedente intervine o modi
ficare, în sensul că forma
țiile calificate din grupele 
preliminare se vor întrece în 
două grupe semifinale de 
cîte patru echipe. Cîștigă- 
toarele acestor două grupe 
își vor disputa finala la' 
Miinchen. Jocurile turneului 
vor mai avea loc în orașele 
Niimberg, Passau, Ingolstadt, 
Augsburg.

în lumea sportului alb

lui I. Covaci din București 
și V. Chioreanu din Cluj. 
(T. Toliătan, coresp. princi
pal).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — RAPID BUCUREȘTI 
(m) 1—3 (—4, 19, —10, —8). 
După 150 de minute, victo
ria a revenit rapidiștilor în 
urma unui joc, în general, 
mediocru, cu multe greșeli 
de ambele părți. Arbitrii V. 
Moraru din Cluj și O. Dră- 
gan din Timișoara au condus 
cu mici scăpări. (St, Gurgui, 
coresp. principal).

UNIREA TRICOLOR BRĂI
LA — STEAUA (m) 0—3
(—10, —12, —4).

FEMININ
CLASAMENTE

1. Penicilina Iași 15 14 1 43: 8 89
8. Dinam o 15 13 2 41: 8 28L Rapid 15 12 9 39:10 27
4. Unlv. Tim. 15 18 3 38:19 27
i. Medicina 15 8 7 26:26 23
C. Farul 15 8 7 29:30 23
7. I.E.F.S. 15 7 8 26:29 228. C.P.B. 15 4 9 24:32 £1
9. Ceahlăul 15 4 11 23:36 1810. C.S.M. Sibiu 15 4 11 20:34 19ÎL Progresul 15 8 13 9:40 17

12. Voința M. Ctao 15 8 15 9:44 15
MASCULIN

L Steaua 18 11 1 37l 9 81a. Dinamo 12 11 1 14 tU M
i. Politehnica Gl. 18 11 8 15:11 M
4. Rapid 19 18 3 34113 83
1. Viitorul 18 T 8 25:88 88

1. Tractorul 18 8 7 8309 18
7. Poli. Tlm. 13 5 1 MIM 11
8. Unirea Tricolor 13 5 8 18:88 18
8. Minorul B.M. 13 4 8 17 00 17

18. Unlv. Cv. 19 9 10 14 04 18
11. Progresul 19 2 11 1805 15
12. Petrolul 13 2 11 10:35 15

Sel. Israelului la Suceava
în continuarea turneului 

întreprins în țara noastră, 
selecționata de volei a Israe
lului a susținut o dublă ln- 
tîlnire cu echipa Construc
torul Suceava. Victoria a 
revenit, în ambele jocuri, 
oaspeților cu 3—1 și, res
pectiv, 3—0. (C. Alexa, co
resp.)

Cupa „Rothmans", desfă
șurată pe teren acoperit la 
Londra, i-a revenit america
nului Riessen, care l-a în
vins în finală cu 6—4, 6—2 
pe australianul Rosewall. în 
finala probei de dublu, pe
rechea Riessen (S.U.A.)— 
Okker (Olanda) a dispus cu 
6—3, 13—11, 9—11, 2—6, 7—5 
de australienii Laver—Da
vidson.

★ ~
La Hampton (Virginia)1, în 

semifinale, Smith (S.U.A.) l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3, 6—3 
pe compatriotul său Richey, 
iar Koch (Brazilia) a cîștigat 
cu 4—6, 10—8, 4—6, 6—3,
6—3 în fața americanului 
Graebner.

. ★
In sferturile de finală ale 

turneului de la Cannes,

Guerrero (Spania) l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe Sântei (Ro
mânia). Gavrilidis (Grecia) 
a cîtigat la Herrero (Spania) 
cu 6—2, 6—0.

Din blocnotesul

lui Juanito
CORESPONDENTUL din 

Rio de Janeiro al ziarului 
„Corriere dello Sport", Ser
gio Leitao, comentând ulti
mele evoluții ale unor echipe 
de peste hotare, evidențiază 
jocul meritoriu al echipei ro
mâne, marcînd totodată une
le lacune ale formației, prin
tre care și aceea că nu s-a 
impus jucătorul care să co
ordoneze manevrele la mij
locul terenului.

ARBITRUL Arthur Yama
saki (japonez de origine), ac
tualmente activînd în Mexic, 
după ce a locuit o vreme în 
Chile, este singurul dintre 
arbitrii care au condus și la 
campionatul mondial din 
1962. Yamasaki a oficiat, de 
asemenea, și la campionatul 
mondial din Anglia.

CUNOSCUTUL antrenor iu
goslav Mitici a dat următo
rul pronostic în ceea ce pri
vește primele patru echipe 
clasate la campionatul mon
dial din Mexic : 1. Brazilia, 
2. R. F. a Germaniei, 3. An
glia, 4. Uruguay.

FEDERAȚIA suedeză duce 
tratative cu echipa Olym- 
pique Marseille pentru a-1 
putea folosi la jocurile cam
pionatului mondial pe cu
noscutul internațional R. 
Magnusson. Clubul francez 
pretinde însă 20 000 de franci 
francezi pe săptămînă, sumă 
apreciată ca exagerată de că
tre federația suedeză.

BRABHAM A DEBUTAT VICTORIOS

„Marele Premiu al Africii 
de Sud" la automobilism i-a 
revenit australianului Jack 
Brabham — 1 h 49:34,6, care 
a trecut linia de sosire cu 
9 sec avans față de Denis 
Hulme (Noua Zeelandă). 
Jackie Stewart (Scoția) s-a 
clasat pe locul trei. Graham 
Hill (Anglia), care și-a făcut

Diirkopp și Drehmel in mare formă
Cu o săptămînă înaintea 

„europenelor" de la Viena, 
cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat pe teren 
acoperit, la Berlin, Diirkopp

(R. D. Germană) a realizat 
la săritura în înălțime 2.18 m, 
iar compatriotul său Drehmel 
a cîștigat proba de triplu- 
salt cu 16,63 m.

reintrarea după accidentul 
suferit anul trecut, a ocupat 
locul 6.

LUGANO: LARSEN
LIDER AUTORITAR
ZURICH, 8 (Agerpres). — 

După 6 runde, în turneul in
ternațional masculin de șah 
care are loc la Lugano (El
veția), în clasament conduce 
danzeul Larsen cu 4l/2 p, 
urmat de Olafsson (Islanda) 
cu 3>/2 (1) p și Byrne (S.U.A.) 
cu 3 (1) p. în runda a 6-a, 
Olafsson a remizat cu Gli- 
gorici. Cu același rezultat s-a 
încheiat partida centrală, 
Byrne—Larsen.

Franța și Italia: surprize

in campionatele de schi

La Strozza, proba de slalom uriaș din 
cadrul campionatelor Italiei l-a revenit, tn 
mod surprinzător, lui Sergio Fllippa, cu 
timpul total de 2:52,60. Marele favorit, 
Thoeni, s-a clasat pe locul doi cu 2:53,23. 
în întrecerea feminină primul loc a fost 
ocupat de Lldia Pelllssler In 1:08,00.

La Brianțon, în campionatele Franței, 
proba masculină de coborfre l-a adus cîști- 
gul lui Jean-Luc Pinel, In 1:58,64, urmat 
de Duvillard tn 1:57,30. Prob* de slalom 
special (femei) a fost cîștigată de Ingrid 
Lafforgue tn 78,83, Michăla Jacot s-a clasat 
pe locul doi in 78,91.

ULTIMA EVOLUȚIE A LAUREAȚILOR 

C.M. DE PATINAJ ARTISTIC
Ieri, la Ljubljana, spectatorii din Sala 

Tivolf au asistat la o reușită demonstrație 
de închidere a campionatelor mondiale de 
patinaj artistic. Aplauze deosebite a cules 
ttnăra patinatoare din R. D. Germană, 
Gabriele Seyfert, care cucerește cel de al 
doilea său titlul mondial. Ea a terminat 
întrecerea cu un total de 2808,8 p. Au ur
mat 5 Beatrice Schuba (Austria) 2729,3 p; 
Julie Holmes (S.U.A.) 2680,7 p: Karen
Magnussen (Canada) 1899,1 p j Zsussa Al- 
maaajr (Ungaria).

• TELEX • TELEX
• tn prima manșă a «serialului* 
de sărituri ou schlurile de la 
Oberstdorf, victori* l-a revenit 
cehoslovacului Matous ou 385 p 
(sărituri de cîte 140 m), urmat de 
compatriotul său Hoehnl — 380 p. 
Favoritul probei, Raska, a ocu
pat locul 5 cu 360,5 p.
• La Los Angeles, atletul ameri
can Marc Murro a aruncat sulița 
la 35,09 m, iar proba de 440 yarzl 
garduri l-a revenit Iul Wayne 
Colette tn 50.0.
• Cursa ciclist! Milano — Torino 
(215 km) i-a revenit anul acesta, 
italianului Armâni, cronometrat 
in 5h 18:4B, urmat de belgianul 
Reybroeck (la 84 sec.), oare a tn-

TELEX TELEX • TELEX 9 TELEX •
vini la sprint un pluton <te S4 ta 
alergători.
• In oartrtjl campionatelor uni
versitare de natețle ale 8.U.A» 
care au loc la Pullmann (India
na), Genter a cîștigat proba de 
500 yarțl liber tn 4:39,9 (pa locul 
2 — campionul olimpic Burton 
tn 4:42,4). Proba de 200 yarzl li
ber l-a revenit lui O’Malley — 
1:43,9.
• In primul meci al campionatu
lui mondial de hochei eu mingea 
(bandy) rezervat Juniorilor, la 
Arhanghelak, Finlanda a Întrecut 
U.R.S.S. CU 3—1 (2—1).
• A început turul ciclist al Alge
riei (1 836 km), la startul căruia

stat prexentl IU de alergători. 
Etapa Ț, contracronometru, a fost 
cîștigat* de belgianul Georges 
Claes.

&La Heavenly Valley (S.U.A.), 
cadrul unul concurs conttnd 

pentru .Cupa Mondială* la schi, 
prima manșă a slalomului uriaș 
masculin a fost cîștigată de aus
triacul Bleiner — 1:53.9, urmat de 
compatriotul său Schranz — 1:54,6 
ți de francezul Russel — 1:54,2.
• La Pari», tn prezenta » peste 
15 000 de spectatori, reprezenta
tiva secundă de rugby a Franței 
a dispus de cea similar* a Țării 
Galilor ou II—• (6— 6).

Tiparul i L ■!. «Inforasația*, sta. Breaoiaaa as. t*—39, ttaeusești


