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F

iată stilul de săritură care i-a adus tinerei atlete Cornelia Popescu medalia de argint la C.E.

IERI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL^

U“ CLUJ A FURNIZAT MAREA SURPRIZA A ETAPEI
• Derbyul a revenit net Petrolului • Ajutată Indirect de pioieșteni și clujeni, F.C. Argeș a trecut pe locul II ® Cu victoria de ieri. 

Politehnica lași păstrează șanse In lupta pentru menținerea In divizia A •C.F.R. Cluj-4 puncte In două etape

Metronomul
Mexic

Trimisul nostru special laC.E. de atletism în sală, ROMEO VILARA, transmite:

NOI MEDALII PENTRU ATLETII ROMÂNI 
CORNELIA POPESCU- „ARGINT LA ÎNĂLȚIME 
Șl ȘERBAN CIOCHINĂ-„BRONZ LA TRIPLU

» SPORTIVII SOVIETICI AU CUCERIT CELE MAI MULTE TITLURI
VIENA, 15 (prin telefon).

Prima ediție oficială a Cam- 
de a- 

fost
Tro-

Aurel NEAGU
REZULTATE TEHNICE

I
CLASAMENTUL

mi curia. Numai 
imagine: Dincu- 
al doilea gol al

prea 
mai

2—0
2—1
1-2
2-0
1—0
2—1
2-1

Â seară, în timp ce 
cam treptele de beton 
ale stadionului Dina

mo, un suporter al echipei 
lui Radu Nunweiller făcea 
haz de necaz : „In fond, dacă 
a pierdut și Rapid... dacă a 
pierdut și Steaua... mi-e 
parcă inima mai ușoară". 
Dar replica n-a rămas fără 
răspuns : „Măi, frățioare, ne
cazul meu e altul. Dacă stai 
să aduni, afli că 15 dintre 
băieții care au jucat în Bra
zilia au astăzi inima grea, 
pentru că au înscris un sin
gur gol (prin Doru Popescu) 
și au primit șase".

In fond, cei doi suporteri 
au făcut, fără să-și dea sea
ma (poate), sinteza etapei. 
Intr-adevăr, „vîrfurile" par 
să aibă un moment greu. 
Dinamo pierde în fața unei 
echipe care lupta pentru un 
0—0... Steaua și Rapid ce
dează fără drept de apel în 
două orașe în care au 

. întotdeauna un cuvînt 
spus...

„Așii" invocă scuza 
plouă. Și că e frig, mai 
după adierile dulci ale 
picelor... Fără îndoială că nu 
e prea ușor 
antipozi", 
contraargumente relative, se 

■ simte o inerție la startul pri
măverii. Se creează impresia 
că jucătorii nu prea iau în 
serios mini-returul primelor 
șapte etape. De altfel, a- 
ceastă somnolență cvasigene- 
rală e confirmată și de cele 
două excepții ale etapei:

1. A.S.A, Tg. Mureș a rea
lizat, prin joc, o veritabilă 
surpriză la Pitești, în clipa 
în care a simțit

2. „U“ Cluj a 
puncte imense 
ment în care 
din sinul echipei a declari-, 
șat noi ambiții.

Pornind de la aceste două, 
exemple, ar fi bine să me
dităm puțin asupra mijloa
celor de comprimare maxi
mă a obișnuitei astenii de 
primăvară, mai ales că „me
tronomul Mexic" bate impla
cabil.

Performanța etapei apar
ține, desigur, Universi
tății clujene, chiar 

dacă Dinamo a jucat fără... 
cal și nebuni.

De ce a cîștigat „U“ ? In 
primul rînd pentru că Dinamo 
a mizat exclusiv pe arma ata
cului, realizînd. la un mo
ment dat, celebra schemă 
tactică a anului 1880, cu un 
apărător (Pîrvu) și 9 înain
tași. De această fantezie ului
toare a profitat vechiul „di- 
namocton" Adam, care a de
marat splendid pe lingă Ște
fan (la primul gol), l-a în
scris pe al doilea dintr-o po
ziție de șah-mat și l-a ratat 
pe cel mai simplu, într-o si
tuație de exercițiu.

încă o dată, maxima fotba- 
lulut modern „fără o apă
rare organizată, orice atac e 
o aventură" și-a dovedit te
meinicia.

avutAtracția principală a între
cerilor de duminică — a doua 
și ultima zi a competiției —- 
a constituit-o, fără discuție, 
proba feminină de săritură 
în înălțime, nu numai pentru 
faptul că cei peste 6.000 de 
spectatori austrieci au urmă
rit-o cu emoție pe compa
trioata lor Ilona Gusenbauer 
(care de altfel a stabilit un 
nou și valoros record indoor

mâniei au avut o substanția
lă contribuție, atleții și atle
tele noastre cîștigînd o me
dalie de aur (Viorica Visco- 
poleanu — la lungime), una 
de argint (Cornelia Popescu 
— la înălțime) și două de 
bronz (loan Șerban — la 
înălțime — și Șerban Ciochi
nă — la triplu). Se poate 
spune, deci, că mica delega
ție a țării noastre la acest 
festival atletic (10 reprezen
tanți) și-a făcut datoria.

pionaftelor europene 
rtlertism în. sală a 
încununată cu deplin suc- 
ces duminică searra. 
oneroasele recorduri mondiale 
ca ți avalanșa de recorduri 
naționale stabilite la Wiener 
Stardtlralle atestă, în mod e- 
jvirdentt, creșterea impetuoasă 
a atletismului continental. La 
'această adevărată sărbătoare 
‘sportivă, reprezentanții Ro-

STEAUA A ÎNVINS HONVED BUDAPESTA CU 26-20 (13-10)

Nu-

(Continuare în pag. a 4-a)

In sferturile de finală ale „C. C. E.“ la handbal masculin

• GRUIA A ÎNSCRIS 10 GOLURI!

STEAUA BUCUREȘTI 
HONVED BUDAPESTA 
Ml (13—10), Sala Floreasca î 
spectatori : peste 3 000 ; ar
bitri : V. Slmanovld șl M. 
Valcic (Iugoslavia), au În
scris i Gruia (10), Gațu «), 
Popescu (4), Goran (3), Oțe
le* (3) șl Marinescu (2) — 
pentru Steaua București, Ta
kacs (9), Varga (5), FUzes 
(2), Fenya (1), janicska (1)« 
Kovacs (1) șl Sarkfiri (1) — 
pentru Honved Budapesta.

Alte sute și 
ai handbalu- 

zadar să gă- 
in plus". A-

f încă cu o oră înainte ca 
f arbitrii Iugoslavi Simanovlci 
*i Valcid să fluiere începutul 
partidei din sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni", dintre echipele Stea
ua București și Honved Buda
pesta, tribunele de la Horeas
că erau pline, 
«sute de iubitori 
lui încercau în 
•ească „un bilet
fluența s-a datorat în primul 
rind faptului că în această 
întrecere evoluau nu mal pu
țin de 7 campioni mondiali ți, 
•pol, Importanței pe care o 
•re meciul ta drumul cam
pioanei României spre supre
mația ta competiția campioa
nelor Europei. Intlmpinațl cu 
entuziaste aplauze, Gruia, O- 
țelea, Gațu at oomp. au fă
cut «forturi evidente pentru 
• impune teamul militar, ast
fel ca emoțiile din meciul 
retur (programat la 22 mar

ia Budapesta) să fie dt 
mici Cel care au reușit 
să deschidă scorul și, a- 
să conducă cu 2—1 și 3—2 
fost oaspeții. Beneficiind

„saltul de la 
dar, peste . aceste

cuțitul la os. 
obținut două 
într-un mo- 
,.cutremurul"

loan CHIRILA

tto. 
«ud 
taci 
pol.
•u

de o echipă ou gabarit (Ador- 
jan, Varga, Takacs stat niște 
glganțl in comparație cu apă
rătorii steliști), campionii Un
gariei nu s-au lăsat Impresio
nați de faima adversarilor șl 
au Încercat să limiteze la mi-

nlmum posibil avantajul te
renului, care m concretiza ta-

Hriitacho NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Epilog festiv al Internaționalelor de patinaj artistic

A.

PAȘI SPRE ÎNALTA MĂIESTRIE A GHETII
9

de această a 
concursului in-

C> secvență cu trei „eroi- țn urmărirea unei mingi, 
aflată pe linia porții... Răducanu, ' îngenuncheat, 
Dan, întârziat cu cîteva fracțiuni de secundă, Gro- 
zea, lingă bară, manifestîndu-și 
autorul trăirilor lor lipsește din 
ță, care în acest moment înscrie

---- Petrolului '
Foto :

Petrolul — Rapid
U.T.A. — Steaua
Dinamo Buc. — „U" Cluj
C.F.R. Cluj — Jiul
F. C. Argeș — A. S. Armata 
Politehnica Ieși — Farul 
Steagul roșu — Dinamo Bacău

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rapid 
F. C. Argeș 
Univ. Craiova 
Dinamo Buc. 
Steagul roșu 
„U" Cluj 
U.T.A.
Jiul 
Dinamo Bacău 
Steaua 
Petrolul
Farul
C.F.R.
Crișul 
Politehnica 
A. S. Armata

17
17
16
17
17
17

9
8
7
9
9
5

17 8 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17

8
7
7
6
7
6
6

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

5 2
3 2

ETAPA VIITOARE (22 MARTIE)

25—17
33—22
23—17
31—22
25—26

22
20
20
19
19
18
18
18
18
17
16
16

I

25—28
39—24
18— 19
21—25
16—26 15 
23—31
19— 23 
12—31

14
12
8

Rapid — F. C. Argeș (considerat de ziarul SPOR
TUL derbyul etapei)
Crișul — U.T.A.
Dinamo Bacău — Dinamo București
„U“ Cluj — Politehnica
A. S. Armata — Petrolul
Jiul — Steagul roșu
Steaua — C.F.R. Cluj
Farul — Univ. Craiova

Despărțirea 
IV-a ediție a 
ternațional pentru juniori s-a 
făcut în ambianță festivă. 
O masă bogată în trofee și 
premii a răsplătit pe cei 
mai buni, pe cei mai sîr- 
guincioși dintre acești ucenici 
Ia înalta școală a măiestriei 
pe gheață. Printre darurile 
oferite celor ce s-au distins 
în aceste zile de întreceri, au 
avut sclipiri sărbătorești și 
cele două cupe de cristal ofe
rite de ziarul „Sportul" ce
lor mai bine clasați dintre 
români. Un prinos adus nu. 
numai celor doi premiați ai 
noștri, ci și tuturor acelora 
care depun sîrguință pentru 
ridicarea patinajului româ

nesc pe o treaptă mai înaltă.
Și dacă Doina Mitricică a 

reușit să urce acum pe po
dium, aceasta ne dă speranța 
că o vor putea face într-un 
viitor apropiat mai mulți din
tre patinatorii noștri, în noile 
condiții ale unui patinoar a-

mai

coperit. Nu ne-am gîndit să 
oferim și un „premiu de 
popularitate" la această com
petiție. El s-ar fi cuvenit mi
cuței românce Gabriela Voi- 
ca, care prin curajoasa și in
spirata sa evoluție a smuls 
ieri spectatorilor cele 
însuflețite aplauze.

Dar să dăm cele cuvenite 
câștigătorilor, în clasamentul 
general. Din nou lauri au re
venit solilor sportivi ai R. D. 
Germane, care prin Carola 
Niebling înscriu o dublă per
formanță, adjudeeîndu-și — 
după victoria de sîmbătă a 
lui Berndt Wunderlich — al 
doilea titlu. Felicitări aces
tor viitori ași ai patinajului 
artistic și antrenoarei Irige 
Wischnetzki de la Dynamo 
Berlin, care și-a îndrumat 
atît de bine elevii.

Ieri, proba de figuri libere 
a adus ultimele retușuri or- 
dinei în clasamentul fetelor, 
fără să afecteze primele 
două locuri. Aci, supla Ca-

rola a avut cea mai frumoa
să evoluție (șase arbitri i-au 
dat note peste 5 !), distanțîn- 
du-se de rivala ei, Rehakova. 
Fără căderea la ieșire din di
ficilul dublu-Axel, micuța 
patinatoare berlineză ar fi 
avut seria completă a săritu
rilor cu dublă rotație ! Pen
tru 11 ani, este o mare, 
foarte mare performanță.

Pe locul III — Doina Mi- 
tricică, care aduce reprezen-

Radu VOIA

(Continuare în pag a 4-a)

radiția și valoarea actuală a 
bobului românesc sînt 
binecunoscute pentru a 
necesita o prezentare. Iar 
perspectiva realizării si pe mai 
departe a unor performante 

ridicate pe plan internațional a fost 
scoasă în relief, chiar și în acest se
zon, prin ace[ onorabil loc IV obtinut 

... ------ - Gurgui, la
campionatul european de tineret, în 
compania unor adversari care benefi- 
ciaseră de condiții de pregătire evi
dent superioare. Aceste talente reale 
și altele evidențiate de competițiile in
terne urcă treptele măiestriei sportive 
cu ajutorul a mulți pasionați (putem 
spune fanatici) antrenori și tehnicieni 
care, de ani de zile, trudesc pentru 
propășirea bobului. în bobul româ
nesc există sufletiști. Este suficient, însă, 
doar elementul uman pentru ca echi
pajele purtînd tricolorul României să 
figureze și în viitor în elita bobului 
mondial ? Poate garanta cineva obți
nerea și de acum înainte a marilor 
performanțe fără o pistă pe care să 
se desfășoare antrenamente și con
cursuri în condiții, dacă nu optime, 
cel puțin acceptabile ? Așa ceva este 
din ce în ce mai puțin posibil.

Desigur, se poate răspunde că în 
țara noastră există o pîrtie, cea de la 
Sinaia. Este adevărat. Ba, a mai exis
tat una, la Poiana Brașovului. Dar, cea 
din Poiană s-a deteriorat de mult și, 
cu timpul, a fost total abandonată, iar 
actuala pistă din Sinaia este și ea pe 
cale de a se degrada. Deja, pe ea nu 
pot fi organizate antrenamente pentru 
boburile de 4 persoane, iar în acest 
sezon traseul a fost scurtat cu două 
viraje, care au fost eliminate deoare
ce nu mai prezentau garanția rezis
tenței la presiunea supusă de boburi.

Făcută cu vădite eforturi, dar și cu 
unele improvizații, actuala pîrtie din 
Sinaia a putut găzdui cîțiva ani ac
tivitatea bobului. Și rezultatele s;au 
văzut. Dar, este evident că pista nu 
mai corespunde necesităților și, în 
plus, este pe cale de a se deteriora 
din ce în ce mai mult, existînd chiar 
pericolul desființării ei. Ceea ce ar fi 
fatal pentru bobul românesc. Soluția 
pentru evitarea unei astfel de situații 
nu poate fi decît reamenajarea pistei, 
prin aceasta înțelegînd și moderniza
rea și asigurarea trăiniciei ei. De pil
dă, prin betonarea, dacă nu a între
gului traseu, cel puțin a virajelor. Fe
derația de specialitate, O.N.T. și Con
siliul popular al orașului Sinaia, toate 
acestea sînt organe interesate care 
pot contribui la evitarea dispariției 
pistei din Sinaia, la' amenajarea unei 
pîrtii care să asigure condițiile de pre
gătire și concurs fără de care soarta 
bobului nu poate fi decît vitregă. 
Nu este nici căzui și nici locul să de
scriem avantajele ce ar decurge din 
existența unui traseu solid, pe care 
cursele de agrement să constituie o 
importantă sursă de venituri (așa cum 
se petrece, de exemplu, pe pîrfia de 
la Lake Placid). Este momentul, însă, 
ca acest semnal de tilarmă să fie au
zit de cei în drept și să se ia măsu
rile impuse.

Altminteri, pîrtja de bob din Sinaia 
este sortită pieirii...

Iz-wii, pnfi ucei onoraon ioc 
de echipajul Stavarache — 
campionatul eurnopan rî#*

I
I
I
I
I
I
I
I

TEMERI SPULBERATE'
c«Ne-am temut, de 

n-am recunoaște ?
In primul rînd, 

pus pe gînduri ploaia 
care a început să cadă 
de sîmbătă după amiază, 
neoprindu-se decît după 
aproape 20 de ore și lă- 
sînd în urmă un cer a- 
menințător. Dar, surpriză, 
la Ploiești, unde a și nins 
în timpul nopții, terenul 
de joc, pe care îl credeam 
martelat pînă la ultima 
expresie, 
condițiuni 
sigur că 
față o masă de biliard, pe 
care mingea 
cu maximum 
de siguranță, 
neînțeles, a 
moale, cleios 
dar nu în măsură să stri
ce jocul, denaturînd exe
cuțiile tehnice și oferind 
în același timp toate scu
zele echipelor. A fost un 
teren greu, dar oricum, 
mult peste așteptări.

In al doilea rînd, un 
mare semn de întrebare 
l-a constituit pentru noi

n«-a

s-a prezentat in 
acceptabile. De- 

n-am avut în

să alunece 
de viteză și 
Terenul, bi- 
fost foarte 
pe alocuri,

arbitrajul. Sîntem gata să 
subscriem că nimic nune 
dă dreptul, nouă cronica
rilor, să condamnăm sau 
măcar să avem rezerve a- 
supra unui

PETROLUL
2—0 

PLOIEȘTI, 
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion Petrolul ; timp 
ploios ; - teren : moale ; 
spectatori : peste 15 000 ; 
au marcat : Cotigă (min. 
28), Dincuță (min. 46).

PETROLUL : M. Iones- 
cu 8, — Gruber 8, Bădin 
8, Florea 8, Mocanu 8, lu- 
hasz 9, Crîngașu 9, Dincu
ță 10, Grozea 7, Cotigă 9, 
Moraru 6.

RAPID : Răducanu 9 — 
Ștefan 7, Lupescu 8, Dan 
8. Greavu 7, Angelescu 7, 
Dumitru 7, Petreanu .8, 
Mazurachis 7 (min. 46 — 
Straț 6), Neagu 7, Codrea- 
nu 8.

A arbitrat Sever Mure- 
șan *****
bine de Gh.
I. Cimpeanu 
Cluj).
Trofeul 

(pentru public) : 6 (fluie
rături repetate, nejustifi
cate).

Ia tineret-rezerve : Pe
trolul — Rapid 1—0 (0—0).

„cavaler al
— rapid 

(1-0) 
15 (prin tele-

ajutat
Vereș și 

(ambii din 

Petschowschi

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

• DINAMO BRAȘOV — campioană la biatlon

® Dorin Muntcanu (coborîre), Dan Cristea (combinată) 
și ilona Micloș (coborîre și combinată), pe primele locuri 
la Poiana Brașov, la campionatele naționale de schi. La 
seniori, medie orară de 94 km.

Citiți In pag. a Il-a relatarea ultimei zi a 
campionatelor naționale.

fluierului", înainte de 
meci. In cazul lui Sever 
Mureșan, am considerat 
însă că partida i-ar putea 
pune probleme „tari", că
rora nu le-ar putea face 
față, cu temperamentul 
său oarecum reținut. Ima
ginea unui alt meci Ra
pid — Petrolul, desfășurat 
acum doi-trei ani la Bucu-

rești, ne revenea mereu 
fn minte și nu în favoa
rea lui Sever Mureșan. 
S-au întâmplat însă, la 
Ploiești, două lucruri care 
s-au condiționat unul pe 
altul. Pe de o parte, me
ciul n-a creat probleme de 
arbitraj, iar pe de altă 
parte, arbitrajul nu și-a 
creat singur probleme, 
cum se obișnuiește une
ori. Și, în cazul âcesta, 
meritatele 5 stele, pe care 
comentatorul le acordă cu 
mai multă satisfacție de- 
cît cred arbitrii...

In al treilea rînd, ne-am 
temut că miza întîlnirii 
își va pune amprenta pe 
desfășurarea jocului, invi- 
tîndu-ne mai mult la o 
hărțuială și o luptă con
tinuă, decît la un meci de 
fotbal, cu atributele de. 
spectaculozitate care au 
făcut din el sportul-rege. 
Și la acest capitol, spre 
bucuria noastră, 
înșelat. Meciul de 
iești a fost unul 
cele mai frumoase 
ni le poate oferi 
oficial, în care se
nu mai există nimic alt
ceva decît cele două punc
te atotputernice. A fost o 
partidă de un înalt nivel 
tehnic, jucată într-un ritm

Jack BERARIU ‘

ne-am 
la Plo- 
dintre 

pe care 
un joc 
pare că

(Continuare în pag. a 3-a)
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DORIN MUNTEANU Șl
Dan Cristea și

ILONA MICLOȘ CAMPIONI LA COBORIRt
Ilona Micloș —doi schiori compleți

POIANA BRAȘOV, 15 
(prin telefon). — Duminică, 

‘pe Pîrtia Lupului, s-a consu
mat ultimul act al campio
natelor naționale de seniori
— proba de coborire, întrece
rea temerarilor, atestată de 
spectacolul oferit de viteza 
concurenților. Am asistat la 
victoria a doi schiori meri
tuoși, Dorin Munteanu și Ilo
na Micloș, primul dovedind 
o tehnică deosebită, coborînd 
fără greșeală, favorizat de o 
ceară care i-a facilitat alune
carea rapidă, superioară tu
turor adversarilor ; a doua
— exemplu de sportivitate și 
seriozitate, cu o bogată expe
riență. Se cuvine o preciza
re : față de sîmbătă, la non
stop, duminică pîrtia a fost

doua apoasă, fapt care a spo
rit dificultatea în alunecare. 
Comparată, însă, cu anul tre
cut, pîrtia a fost mai ușoară,

acoperită CU O zăpadă moale,
cu două nuanțe. Tn prima
parte, zăpada a fost puțin
înghețată, iar în cea Je a

datorită modificărilor aduse 
prin acoperirea hopurilor și 
lărgirea ei, în favoarea vite
zei. De altfel, media orară 
a atins cu toată zăpada moa
le, 94 de km, performanță 
pozitivă pentru coborîtori.

Pentru toate acestea merită 
felicitări, în egală măsură, 
sportivii de la Dinamo și 
A.S. Armata pentru ardoarea 
cu care și-au disputat întîie- 
tatea. Avem datoria să sub
liniem comportarea învingă
torului, cel care, cu o tehni
că bună, a trecut fără greșeli 
tprin porțile din „S“ul mare, 
scăzînd secunde prețioase din 
timpul care i-a adus victoria 
la o diferență concludentă. 
Meritorie și comportarea lui 
Cristea și Vulpe clasați în or
dine, primul evoluînd însă 
prudent pentru a-și adjudeca 
victoria la combinată. La 
senioare, Mihaela Sandu a 
înclinat steagul în fața 
studentelor Elena Neagoe 
și Iudith TSmtjri, țar re

prezentanta Politehnicii Bra
șov, Gisela Morres, avea șan
se apreciabile, dar a căzut în 
prima porțiune a traseului.

CLASAMENTE : COBORt- 
RE seniori — 1. D. MUN
TEANU (A.S.A.) 1:48,9, 2. D. 
Cristea (Dinamo) 1:50,2, 3.
Gh. Vulpe (Dinamo) 1:50,9, 
4. V. Brenci (A.S.A.) 1:51,3,
5—6. B. Haidu (A.S.A.) și 1. 
Bobiț (Dinamo) 1:53,3, 7. M. 
Focșeneanu (CI. sp. Sinaia) 
1:54,2. 8. Gh. Bălan (A.S.A.) 
1:54,6; senioare : 1. ILONA
MICLOȘ (A.S.A.) 56,7, 2. Ele
na Neagoe (I.E.F.S.) 57,6, 3. 
Iudith Tomdri (I.E.F.S.) 58,2, 
4. Mihaela Sandu (Dinamo) 
58,6, 5. Daniela Munteanu
(A.S.A.) 58,9, 6. Ioana Belu 
(A-S.A.) 59,1: combinată se
niori : 1. DAN CRISTEA 7,9, 
2. Gh. Vulpe 23,84, 3. D. Mun
teanu 72,86 : senioare : 1. ILO
NA MICLOȘ 9,48, 2. Ioana 
Belu 40,10, 3. Mihaela Sandu 
46,05.

Gh. DINCA

DIVIZIA B
seria i: Progresul București se distanțează

Pt PLOAIE Șl PEALUNECUȘ-JOC EXCELENT!

DINAMO BRAȘOV-CAMPIOANĂ LA BIATLON
POIANA BRAȘOV, 15 (prin 

telefon de la trimisul nostru). 
— Duminică dimineața Valea 
Vinătorilor din Poiana de Jos 
a găzduit ultima probă a 
campionatelor naționale de 
biatlon, ștafeta de 4 X 7,5 km. 
Cursa de urmărire — asta a 
fost, de fapt, ștafeta de biat
lon de duminică — a avut o 
desfășurare din ce în ce mai 
pasionantă, pc măsură ce 
timpul se scurgea, iar pîrtia... 
6e înmuia. Intr-adevăr, la ora 
startului rărită alee de zăpa
dă, pe care biatloniștii stră
bateau cîmpul cu smocuri de... 
iarbă, era bocnă înghețată, dar 
soarele, spărgînd perdeaua de 
nori, și-a făcut o fierbinte a- 
pariție, care le-a făcut viață 
amară ultimelor schimburi, 
schiurile părînd frînate de o 
nevăzută forță. Mai mult încă, 
rezultatul final — din ce in 
ce mai greu de întrevăzut pe 
măsura parcurgerii traseului, 
deși la jumătatea distanței 
soarta părea pecetluită — a 
fost direct influențat.

După primele două schim
buri, A.S.A. Brașov părea a 
fi marcat un reviriment de 
ultimă oră, acumulînd un a- 
vantaj (aparent) fără drept 
de apel (8:42 în momentul în 
care schimbul trei, D. Soiu, 
iși începea turele de... peni
tență). Și totuși... Cu toate că 
V. Fontana și Gh. Cimpoia 
(de la A.S.A.) acumulaseră un 
asemenea avans, mergînd la 
valoare bună pe schiuri și 
trăgînd fără greș, în timp ce 
adversarii lor direcți, I. Ol- 
teanu (3 ture) și Al. Szabo 
(1 tură), mențineau formația 
dinamoviștilor brașoveni la

distanță, cursa nu era deloc 
încheiată. D. Soiu a ratat toc
mai la poziția culcat (prima 
tragere) ocazia de a mări 
avansul (penalizat cu 3 ture...), 
în timp ce adversarul său di
rect, dinamovistul I. Țeposu, 
parcurgea doar de două ori 
bucla-purgatoriu și pornea, a- 
poi, pe traseu ca un bolid. 
In ultimul schimb, C. Cara- 
bela n-a mai putut păstra a- 
vansul : starea lui psihică și 
fizică în urma unei recent con
sumate drame familiale, pe 
de o parte, ca și faptul că 
zăpada se înmuiase, pe de 
altă parte, i-au anihilat bine
cunoscuta forță de concuns. In 
contrast, Vilmoș, dîrz, calm, 
lucid, după propria apreciere 
avantajat și de starea pistei 
în comparație cu Carabela, a 
repetai comportarea din pro
ba individuală, contribuind 
decisiv Ia ciștigarea titlului 
de către echipa Dinamo. La 
motivele obiective care au 
scăzut potențialul ștafetei 
A.S.A. I s-a adăugat, după 
părerea noastră, și greșeala 
antrenorului M. Stuparu, care 
nu trebuia în nici un caz să-l 
utilizeze pe Carabela în ul
timul schimb : infima dife
rență la care a fost întrecut 
dovedește că echipa lui putea 
termina victorioasă ștafeta.

Un cuvint de laudă organi
zării, cu adevărat impecabilă.

Iată rezultatele tehnice : 1.
Dinamo Brașov (I. Olteanu 
1 tură penalizare la poziția 
culcat+2 ture la poziția în pi
cioare, Al. Szabo 1+0, I. Țe
posu 2+0, G. Vilmoș 1+0) 2h 
20:05 ; 2. A. S. Armata Bra
șov I (V. Fontana 0+0, Gh.

Cimpoia 0+0, D. Soiu 3+0, C. 
Carabela 1+0) 2h 20:23 ; 3.
A.S.A. Brașov II (D. Zangor 
1+0, N. Bărbășescu 2+0, N. 
Veștea 0+0, I. Mîrzea 0+0) 
2h 20:35 ; 4. Dinamo Brașov 
II Gh. Gimiță 2+2, I. Șovăia
lă 1+0, N. Horga 0+0, V. Pa
puc 0+0) 2h 43:45 ; 5. CL Sp. 
Sinaia (N. Mitru 3+0, C. Iri
mia 5+4, Gh. Voicu 0+0, N. 
Șovăială 0+0) 2h 49:57 ; 6.
Steagul roșu Brașov (V. Nă- 
rea 3+2, N. Țeposu 4+1, C. 
Crăciun 3+1, V. Suciu 1+1) 
2h 54:52.

G. RUSSU-ȘIRIANU

„CUPA PRIMĂVERII*
Concursul de 

pentatlon modern 
„Cupa Primăve
rii", desfășurat 
timp de 5 zile în 
Capitală, s-a în

cheiat duminică dimineață cu 
victoria lui Ivan Bănet (C.F.R. 
Timișoara) la individual și a 
echipei Steaua. învingătorul 
a cîștigat ultimele două pro
be : înot 3:43,0—1084 p,
cros 13:20.0—1165 p.

CLASAMENT GENERAL: 
individual — I. Bănet 5 081 p 
(record personal), D. Spîrlea 
(Steaua) 4 928 (rec. jun.), Con
stantin Zamfir (Steaua) 4 747 
(rec. personal) ; pe echipe — 
Steaua 14 359, C.S.M. Sibiu 
9 364, Universitatea București 
7 655.

Steagul roșu învins pe linie, în etapa a 2 a
La București, Tul- 

| cea. Lugoj și Satu 
Mare au avut loo 
ieri întrecerile eta- 
pei a Il-a a cam-

r la pionatului diviziei
3 9 * A de lupte pe e-

"--------- *- chi pe. Iată relatări
de la aceste reuniuni.

BUCUREȘTI. în sala 
din Capitală s-au 
namo București — 
Craiova—Dunărea Galați și Pro
gresul București. Așa cum era 
de așteptat, echipa dinamovistă 
a dominat cu autoritate, între- 
cînd la scor adversarele. Mai 
întîi a dispus de Dunărea cu 
36—4, la capătul unor partide 
încheiate, în majoritate, înainte 
de limită (din 10 meciuri la 6 
au fost consemnate tușuri). A- 
poi a urmat confruntarea cu 
Electroputere. Rezultatul, deși e- 
dificator. 29—11. a fost consi
derabil influențat de faptul că 
formația craioveană s-a pre
zentat în competiție fără doi 
concurențl (C. Alfonescu — cat. 
48 kg șl C. Șerban — cat. 100 
kg) care nu s-au putut încadra 
în limitele categoriilor respec
tive. De asemenea, cralovenii au 
avut un concurent (C. Bușoi — 
titularul categoriei 4- 100 kg)
suspendat la această etapă și 
înlocuit cu un Junior. (Ar fi 
cazul ca conducerea clubului 
Electroputere să fie întrebată 
de ce a cheltuit banii pentru 
deplasarea celor doi sportivi în 
Capitală). în ultima partidă a 
sa Dinamo a întrecut pe Pro
gresul cu 23—17, partidă în care 
dlnamoviștii, 
s-au detașat 
dificultate.

Dinamo 
întîlnit Di- 

Electroputere

cu cîteva excepții, 
în învingători fără

Mult mal echilibrate au fost 
celelalte trei întîlniri. Craiove- 
nii ar fi trebuit, pe bună drep
tate, să cîștige atît în fața lup
tătorilor de la Progresul cît șl 
a celor de la Dunărea. Ei au 
fost ncvolți să se mulțumească 
însă doar cu victoria în fața 
gălățenilor, cu 19—13. deoarece 
în confruntările cu luptătorii 
de la Progresul au fost vizibil 
handicapați de absența sportivi
lor amintiți, pierzînd cu 11—17. 
în sfîrșit,’ întîlnirea Progresul- 
Dunărea a luat sfîrșit, cu
victoria formației bucurește-
ne cu 17—11. S-au remar
cat : C. Ionescu, N. Marti-

|Aurci irimiaJ

A încetat subit din viață 
Aurel Irimia, maestru emerit 
al sportului la alpinism, fi
gură proeminentă a sportului 
românesc.

De aproape un sfert de 
veac, Aurel Irimia — mem
bru al clubului sportiv Ar
mata Brașov — a fost nelip
sit de la toate marile con
cursuri șl competiții alpine, 
escaladînd peste 50 de trasee 
în premieră și reprezentînd 
alpinismul românesc Intr-o 
suită de întreceri internațio
nale.

Pentru toți cei care l-au 
cunoscut, Aurel Irimia a fost 
un exemplu inegalabil de 
muncă, de principialitate ți 
modestie.

Prin plecarea sa prematură 
dintre noi, alpinismul româ
nesc de performanță pierde 
un pion de nădejde.

nescu șl V. Dolipschl (Dinamo),
M. Tofan și Gh. Clomtrtan 
(Progresul), I. Stoica. M. Bur
lan șl M. Vlad (Electroputere),
N. Iliuță și A. Savlovschi (Du
nărea).

Arbitrajele au fost conduse 
cu deosebită corectitudine de 
către I. Corneanu si L. Bandl.

Costin CHIRIAC
LUGOJ, îs (prin telefon). în 

sala de sport din localitate nu
meroși lugojeni au asistat la 
întrecerile programate aici. E- 
chipa bucureșteană Metalul a 
fost de departe superioară ce
lorlalte formații, cîștlgînd toate 
partidele susținute. O bună e- 
voluție au avut șl luptătorii de 
la C.F.R. Timișoara, care au ob
ținut două victorii. Ne așteptam 
la o altă comportare a lugoje

nilor, dar ei n-au reușit să se 
impună decît în fața celor de 
la Reșița. Iată rezultatele : Me
talul București cu A.S.M.T. Lu
goj 23.5—12,5, cu C.S.M. Reșița 
33—7 șl cu C.F.R. Timișoara 25—7.
C.F.R. Timișoara cu C.S.M. 27—5 
Șl cu A.S.M.T. 19—17. A.S.M.T.— 
C.S.M. 34,5—5.5

ION LEȘ, coresp.

TULCEA, 15 (prin telefon). — 
Reuniunea s-a încheiat cu o 
mare surpriză : formația bra- 
șoveană Steagul roșu, clasată 
ani de-a rîndul pe locuri frun
tașe în clasamentul diviziei A, 
a fost învinsă de toate echipele 
din grupă ! • Iată, de altfel, re
zultatele : Rapid București cu 
C.S.O. Pitești 18.5—13.5. cu Stea
gul roșu 14—6 și cu Pescărușul 
Tulcea 26—6, Pescărușul cu Stea
gul roșu 16—12 și cu C.S.O. 21 — 
19, C.S.O.—Steagul roșu 21—19.
După cum se vede cea mai 
bună comportare a avut-o Ra
pid București.

ION TURȘIE, coresp.

SATU MARE, 15 (prin telefon). 
Evoluția noii campioane, Steaua, 
a fost așteptată cu mult interes 
de numeroșii spectatori prezenți 
în sala de sport din localitate. Și 
stellștil și-au onorat asistența cu 
meciuri spectaculoase și viu dis
putate. De altfel și celelalte for
mații din grupă au oferit dispute 
pasionante. în final au fost în
registrate rezultatele : Steaua cu 
Olimpia Satu Mare 32—4, cu 
IPROFIL Rădăuți 37—3 șl cu Mu
reșul Tg. Mureș 33—7, Mureșul cu 
Olimpia S. M. 21—19 șl cu 
IPROFIL 22—18, Olimpia S. M. — 
IPROFIL 20,3—19,5.

A VERBA — coresp. principal

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 2—1 (1—1)

Vremea nefavorabilă și te
renul aproape desfundat au 
influențat în mare măsură 
calitatea jocului. Cu toate că 
bucureștenii au avut inițiati
va în majoritatea timpului, 
jocul lor nu s-a ridicat la un 
bun nivel. Studenții băcăuani 
s-au prezentat neașteptat de 
bine, avînd o apărare pusă 
la punct și acționînd destul 
de periculos în acțiunile o- 
fensive.

Din primele minute ale 
partidei jucătorii Progresului 
au asaltat poarta Științei și 
au deschis scorul în min. 11. 
După o cursă pe extremă, R. 
Ionescu cu o centrare-șut, la 
înălțime, a trimis balonul în 
poartă : 1—0 pentru Progre
sul. în continuare, bucurește- 
nii au ratat cîteva ooazii, iar 
studenții au restabilit egali
tatea pe tabela de marcaj, 
în min. 31, înaintașul băcău
an Pelea a centrat și colegul 
său Goia a înscris : 1—1.
După pauză, dominarea Pro
gresului a fost concretizată 
de o greșeală de arbitraj. în 
min. 66, Matei, în poziție de 
ofsaid, a primit balonul de la 
un coechipier, a făcut cîțîva 
pași și a expediat mingea în 
plasă pe lîngă portarul Bile. 
A arbitrat G. Pop — Brașov 

(p.v.)
SPORTUL STUDENȚESC — 

CHIMIA SUCEAVA 
2—0 (I—0)

Studenții bucureșteni au 
prestat ieri dimineață un fotbal 
frumos, așa cum nu i-am mai 
văzut de multă vrerpe. Com
partimentul forte a fost ata
cul, care a acționat cu dezin
voltură. Sucevenii s-au pre
zentat slab, ușurind mult sar
cina gazdelor în obținerea 
celor două puncte atît de ne
cesare rămînerii în divizia 
secundă. Ciornoavă, cel mai 
bun jucător de pe teren, este 
autorul ambelor goluri. Pri
mul gol l-a înscris în mm. 34 
din 11 m (arbitrul Gh. Ma
nele a greșit, credem noi, 
dictînd sancțiunea) și al doi
lea în min. 53, în urma unei 
acțiuni personale, (d.v.).

CEAHLĂUL p. neamț — 
PORTUL CONSTANȚA 

4—2 (4—1)

Terenul acoperit cu zăpadă 
a obligat pe jucătorii ambeior 
echipe să depună eforturi fi
zice deosebite. Au marcat: 
Meder (min. 10), Dragu (min. 

.22), Neguștoru (min. 35 și 
41), respectiv Caraman (min. 
34) și Melenco (min. 66). A 
arbitrat foarte bine Gr. Bâr
san-Galați. (C. Nemțeanu, 
coresp.).

GLORIA BlRLAD — 
POLITEHNICA GALAȚI 

1_1 (i_i)
Jocul a fost de slab nivel 

tehnic, datorită și terenului

desfundat Gazdele au domi
nat majoritatea timpului. Au
torii golurilor: Mustață (min. 
3) pentru Gloria, Chiuș (min. 
38, autogol) pentru Politeh
nica. A condus foarte bine 
A. Pîrvu — București. (E. So
lomon, coresp.).

OȚELUL GALAȚI — 
METALUL TIRGOVIȘTE 

0—0
în ciuda unei ploi foarte 

reci, jucătorii ambelor echipe 
au oferit un joc frumos, cu 
multe faze spectaculoase. Gă- 
lățenii au dominat copios, 
dar au ratat nepermis de 
mult. A condus corect A. Ma- 
covei — Bacău. (T. Siriopoț, 
coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — 
FLACARA MORENI 

3—1 (2—0)

Echipa locală s-a prezentat 
bine pusă la punct, dominînd 
majoritatea timpului. -Go’u- 
rile au fost marcate de T.igă- 
nilă (min. 12), Cristache (min. 
30), Bodea (min. 67) pentru 
Dunărea, Dumitran (min. 88) 
pentru Flacăra. A arbitrat 
foarte bine C. Ghemigean — 
București. (Tr. Barbălată, co
resp.).

PROGRESUL BRAIL A — 
METALUL BUCUREȘTI 

3—0 (1—0)

Aproximativ 2000 de spec
tatori au asistat la un joc de 
bun nival tehnic. Au înscris : 
Ciupitu (min. 22) și Traian 
(min. 76 și 80). Foarte bun 
arbitrajul lui M. Rotară. 
Iași. (N. Costin și G. Rizu, 
coresp.).

F. a ARGEȘ - A. S. 
ARMATA TG. MUREȘ 

1-s <0—«>

Stadionul 1 Mal ; teren alu
necos, mustind de apă ; timp 
friguros ; spectatori circa 
10 000. A Înscris ROȘU 
(min. 67).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
—Plgulea 8, Barbu 8, Vlad 9. 
Ivan II 8, Prepurgel 8, Roșu 8, 
Nuțu 6 (min. 86 — Ctrciumă- 
rescu), Radu 9, Dobrin 5, Jer- 
can 6.

A. S. ARMATA : Bay 9 — 
Șleam 8, Soloșl 7 (min. 30 — 
Sico 7), Dondoș 8, Halnal 9, 
Dodu 7, Toth 7, Canlaro 9, 
Na glii 7, Clutac 7, Nlstor 4 
(min. 84 — Trăznea).

A arbitrat IOSIF RITTER, 
■4r'4r-âr'A”4r ajutat la linie de 
G.Blau șl I. Sana (toți din 
Timișoara).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 10.

La tineret-rozerve : F. C. 
Argeș — A. S. Armata : 0—2 
(0—1) — meciul s-a disputat 
la Topoloveni.

METROM BRAȘOV — 
POIANA CtMI’INA 

1—1 (0-0)

Evoluția ambelor formații 
a decepționat. Scorul a fost 
deschis de Baboie (Poiana), 
în min. 82, iar gazdele au e- 
ga'at prin Furnică (min. 8a 
din 11 m). A condus foarte 
bine G. Vasilescu I — Bucu
re.ti. (E. Bogdan, coresp.).

CLASAMENT

1. Progresul
București

2. Politehnica
3. Dunărea
4. Metalul 

Tîrgoviște
5. Metalul
6. Flacăra
7. Portul
8. Metrom
9. Poiana

V. Ptelul ....
11. Progresul 

Brăila
12. Chimia
13. Gloria
14. Sp. studențesc
15. Ceahlăul
16. Știința

BUC.

16 9 4
16 S 3
16 8 3

ÎS 7 4
16 7 3
16 7 3
16 S 0
16 6 4
16 6 4
16 6 4

3 27— 8 22
5 20—19 19
5 21—22 19

5 25—23 18
6 27-21 17
6 2G—23 17
8 28—24 16
6 18—19 16
6 22—24 16
6 19—22 16

7 23—21 15
8 13—17 15

28—33 14
7 23—28 13
9 18—25 13

10 14—23 10

Etapa viitoare (22 martie) : Fla
căra — Metrom, Metalul Bucu
rești — Oțelul, Metalul Tirgovlște 
— Gloria, Portul — Sp. studen
țesc, Politehnica — Ceahlăul, Po
iana — Progresul București, Chi
mia — Dunărea, știința — Pro
gresul Brăila.

SERIA a Il-a: C.F.R. Timișoara—lider!

Tn prima etapă a returului

CONDIȚII CLIMATERICE NEFAVORABILE, 
PARTIDE VIU DISPUTATE
Sezonul oficial de 
rugby s-a deschis, 
ieri, sub auspicii 
climaterice puțin 
favorabile. Toate 
jocurile s-au dis

putat pe terenuri desfundate 
care au influențat asupra ca
lității jocurilor.

în Capitală, în ciuda aces
tor condiții, cuplajul inaugu
ral a oferit puținilor dar de- 
votaților spectatori faze de 
calitate superioară și, în plus, 
de foarte bun spectacol. In 
primul meci STEAUA a în
vins pe FARUL CONSTANȚA 
cu 11—0 (11—0). Ambele e- 
chipe au practicat un joc des
chis, punîndu-și în valoare li
niile de treisferturi. Prima 

repriză a aparținut aproape în 
întregime rugby șt ilor de la 
Steaua, care au cîștigat ma
joritatea baloanelor, atît la 
grămezile ordonate, dt și la 
margine. In urma unui joc ' 
foarte bun al liniei de trei- 
sferturi, ei reușesc să de
pășească de cîteva ori apăra
rea Farului și să înscrie două 
spectaculoase încercări prin 
Călărașu și Braga, prima tran
sformată de Durbac. Tot Dur- 
bac mai transformă o lovitură 
de pedeapsă, la un clasic of
said la grămadă al oaspeților 
și prima repriză se termină 
cu avantajul substanțial al 
Stelei. în repriza a doua con- 
stănțenii joacă mai bine, do
mină mai mult în cîmp, dar 
manipularea balonului suferă 
in fazele de finalizare. De men
ționat și singurul aspect ne
gativ al acestui meci, elimi
narea de pe teren, pentru lo
vire reciprocă a Iul Șerban 
(Steaua) și Celea (Farul). A 
arbitrat bine Sergiu Dragomi- 
rescu. In cel de al doilea meci 
DINAMO a obținut cîștig de 
cauză în fața POLITEHNICII 
IAȘI cu 11—3 (5—3). A fost 
un meci de mare luptă, cu 
numeroase faze palpitante. 
Studenții au deschis scorul 
prin Gheorghiu (1. p.). După 
aceasta înaintașii dtaamoviști 

u luat pe cont propriu rf- 
teva acțiuni, reușind să e- 
galeze prin Baciu (încerc.), iar 
prin Nica să-l majoreze

(transf.). După pauză dina- 
moviștii se impun tot mai 
mult înscriind de două ori 
prin Niculescu (l.p.) și Ior- 
gulescu (încerc.). Foarte bine 
a condus V. Cișmaș.

Gh. RANGU

RULMENTUL BlRLAD— 
GRIVIȚA ROȘIE 0—6 (0—3). 
Victorie pe deplin meritată a 
bucureștenilor, care au domi
nat majoritatea timpului. Au 
înscris Sabău (încerc.) și Iri- 
mescu (droap). Pentru lovi
re reciprocă au fost eliminați 
Bogoș (Rulmentul) și Stoian 
(Gr. Roșie), și Mihalașcu pen
tru lovirea adversarului. Arbi
trul Alex. Lemnariu a condus 
bine. (E. SOLOMON-coresp.).

AGRONOMIA CLUJ—VUL
CAN BUCUREȘTI 6—0 (3—0). 
Cu toate că terenul desfundat 
a îngreunat mult controlul ba
lonului, studenții au făcut una 
din cele mai bune partide din 
actualul campionat. Au înscris 
Balint (2 l.p). Foarte bine a 
arbitrat Florin Tudorache din 
București. (N. TODORAN- 
coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
18—6 (S—0). Studenții au prac
ticat un joc de nivel tehnic 
ridicat, avînd in Crăciunescu, 
Moromete și Graur cei mai 
buni jucători. Au înscris Truță 
(2 încerc, și 1 droap), Moro
mete (încerc.), Dragoș (încerc.), 
Boldescu (încerc.) pentru gazde 
și Predoiu și Telesaru (încerc.) 
pentru oaspeți. A arbitrat P. 
Ionescu (București) : bine. (T. 
CORNEA-coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA—C.S.M. SIBIU 6—0 (3—0). 
In ciuda ploii persistente, spec
tatorii prezenți pe stadionul „23 
August" au asistat la o partidă 
foarte disputată. Oaspeții au 
făcut totul pentru a pierde la 
o diferență cît mai mică. Dacă 
timișorenii încercau mai des 
jocul la mină ar fl putut re
aliza un scor mal categoric, 
deoarece el au jucat aproape 
toată partida în terenul advers 
A înscris Suciu (2 Încerc.). A 
arbitrat corect P. NICULESCU 
din București. (P. ARCAN— 
coresp. principal)

CHIMIA RM. VILCEA — 
C.S.M. SIBIU 0—0

Terenul greu (gazonul îm
bibat cu apă) n-a constituit 
un obstacol pentru jucători. 
Jocul a fost plăcut, fiind punc
tat de numeroase ocazii de gol, 
mai ales la poarta sibieni- 
lor, care și-au organizat bine 
sistemul defensiv. De re
marcat faptul că C.S.M. a ju
cat 80 de minute în 10 ju
cători, deoarece Fllchiș a fost 
eliminat pentru lovirea in
tenționată a adversarului. 
Autoritar arbitrajul lui Ion 
Rus — Tg. Mureș. (D. Roșia- 
nu, coresp.)

VAGONUL ARAD — 
METALUL HUNEDOARA 

3—1 (1—1)
Desfășurarea meciului a 

fost îngreuiată de terenul 
desfundat. Prima repriză a 
fost echilibrată. Arădenii, cu 
o pregătire fizică mai bună, 
au reușit în repriza secundă 
să-și impună jocul. în par
tea a doua a partidei, hune- 
dorenii s-au apărat supranu- 
meric. Au înscris : Popescu 
(min. 30), Stănoaie (min. 56), 
Macavei (min. 88), respectiv 
Cergo (min. 15). A condus 
corect M. Biolan — Tr. Se
verin. (Gh. Nicolăiță, coresp.)
METALURGISTUL CUGIR 

— OLIMPIA ORADEA 0—0
Gazdele au evoluat bine la 

mijlocul terenului, Insă au 
ratat multe ocazii. Arbitrul 
I. Oprița — Arad nu a acor
dat un 11 m în favoarea e- 
chipei locale, cînd Ciutrilă 
(min. 88) a fost faultat în 
careu. (M. Vîlceanu, co
resp.)
MINERUL BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1—0 (1—0)
Cele două formații au 

prestat un joc de mare lup
tă, dar, din păcate, cu gre
șeli tehnice și cu puține faze 
de poartă. Unicul gol a fost 
realizat de Trifu, în min. 26, 
în urma unei acțiuni perso7 
nale. A condus foarte binfe 
V. Topan — Cluj. (T. Tohă- 
tan, coresp. principal)
ELECTROPUTERE CRAIO

VA — OLIMPIA SATU 
MARE 1—0 (1—0)

Meci foarte disputat pe un 
teren impracticabil. La am
bele porți s-au ratat nume
roase ocazh favorabile. Cra- 
iovenii au fost ceva mai de
ciși în acțiunile ofens’ve și 
au marcat un gol. Au
torul golului: L. Popescu 
(min. 36).- Foarte bun arbi

trajul lui Gh. Motorca — 
București. (N. Pastramagiu, 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. 
ARAD 2—0 (X—0)

Pe un teren îmbibat cu 
apă, cele două echipe au fur
nizat, totuși, un joc agreabil, 
cu un ritm alert și presărat 
cu numeroase faze de gol. 
Cele două goluri ale reșițe- 
nilor au fost realizate de Co- 
păceanu (min. 25 și 69). A 
condus mulțumitor I. Erdoș
— Oradea. (P. Bocșanu, co
resp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (2—1)

Aproximativ 4000 de spec
tatori au asistat la acest 
meci, disputat pe un teren 
moale și pe o ploaie mă
runtă. Scorul a fost deschis 
de oaspeți în min. 1, prin 
Moldovan, care a expediat 
mingea de la 35 de m direct 
în plasă. Pînă la sfîrșitul re
prizei, feroviarii au reușit 
să egaleze (Speriosu, min. 
13) și să înscrie golul vic
toriei (min. 43, Cioroparu). 
A arbitrat corect Gh. Micu
— Tg. Jiu. (C. Crețu, coresp.)

METALUL TR. SEVERIN — 
MINERUL ANINA 1—0 

(1-0)

Deoarece terenul din Tr. 
Severin este impracticabil, 
meciul s-a disputat la Stre- 
haia. Unicul gol a fost reali
zat de Teodorașcu (min. 34) 
Foarte bun arbitrajul lui I. 
Boroș — Timișoara. (G. Ma- 
nafu, coresp.)

13. Metalul

CLASAMENT

1. C.F.R.
Timișoara 16 8 4 4 21—11 20

2. Vagonul 16 9 2 5 20—13 20
3. C.S.M. Sibiu 16 8 4 4 18—14 20
4. Minerul

Baia Mare 16 8 3 5 15— 7 19
5. C.S.M. Reșița 16 7 4 5 21—13 18
6. Politehnica 16 8 1 7 34—22 17
7. Olimpia

Oradea 16 7 3 6 25—21 17
8. Electroputere 16 7 3 6 14—19 17
9. Olimpia

Satu Mare 16 8 0 8 21—22 16
10. Metalurgistul 16 7 2 7 16—17 16
11. Minerul

Anina 16 7 1 8 27—24 15
12. C.F.R. Arad 16 6 1 S 22—22 14

Etapa viitoare (21 martie) : 
Olimpia Oradea v- Vagonul, Gaz 
metan — Chimia, Minerul Anina 
— Minerul Bala Mare, Olimpia 
Satu Mare — C.F.R. Timișoara, 
Metalul Hunedoara — Metalul Tr. 
Severin, Politehnica — C.S.M. Re
șița, C.S.M. Sibiu — Metalurgis
tul, C.F.R. Arad — Electroputere.

Hunedoara 16 4 4 8 14—21 12
14. Gaz metan 16 6 0 10 14—25 12
ÎS. Metalul

Tr. Severin 16 6 0 10 12—30 12
11. Chimia 16 S 1 10 14—27 11

PITEȘTI, 15 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). în- 
dirjiți parcă de o vreme mi
zerabilă și încălziți de devo
tamentul a 10 000 de specta
tori stoici, dar entuziaști, 
jucătorii ambelor echipe au 
evoluat excelent, sfidînd 
ploaia ce a căzut fără con
tenire, frigul și terenul mus
tind de apă și alunecos ca un 
patinoar.

Și dincolo de angajamentul 
fizic, fără menajamente, de 
cursivitatea jocului, foarte 
greu de imaginat pe un ase
menea teren, meciul s-a des
fășurat în limitele sportivi
tății, deși chiar menținerea 
echilibrului constituia, în 
sine^ o performanță. în fapt, 
echipa gazdă a fost cea care 
a dat tonul acestei dispute 
bărbătești, dominînd de ia 
un cap la altul partida, șu
tind la poartă de nenumă
rate ori, dar balanța s-a în
clinat cu greu în favoarea 
sa, pentru că echipa din Tg. 
Mureș s-a apărat cu o luci

ditate remarcabilă, contra- 
atacînd de cîte ori a sesizat 
pozițiile avansate ale adver
sarului, în special prin Ca- 
niaro, care, astăzi, a făcut 
o partidă remarcabilă, fiind 
prezent cînd pe o extremă, 
cînd pe cealaltă. Din noianul 
fazelor de poartă vom a- 
minti lovitura liberă execu
tată de Dobrin, în min. 3, 
cînd portarul mureșean a 
respins miraculos, voleul lui 
Vlad (min. 10), suita de trei 
faze consecutive din min. 17, 
cînd Bay a fost nevoit să 
boxeze de trei ori mingea, 
„bara" lui Radu, din min. 
20, cea mai mare ocazie ra
tată de argeșeni prin Dobrin 
(min. 42), cînd a tras pe lîngă 
bară chiar din punctul de 
11 metri.

Repriza secundă a avut o 
desfășurare similară, Dobrin, 
Radu și Jercan încercînd pe 
rînd poarta lui Bay, pină 
cînd, în sfîrșit, în min. 67, 
Dobrin l-a deschis lateral, 
la marginea careului de 16 
m, pe Roșu, iar acesta l-a 
driblat pe Toth și a șutat pu
ternic și plasat în colțul 
lung, bătîndu-1 pe Bay : 1—0. 
10 minute mai tîrziu, Ca- 
niaro, scăpat pe contraatac 
și de supravegherea ultimu
lui apărător advers — Barbu, 
care alunecase, a inaugurat 
seria marilor ratări ce va în
cheia această partidă palpi
tantă, trăgînd afară din mar
ginea careului mic. în min. 
83, Naghy a șutat în bara 
transversală și Ciutac a re
luat pe lingă poartă de la 
numai 4 m I Peste două mi
nute, faza s-a repetat la 
poarta lui Bay. Dobrin fiind 
cel care a tras în bară (prin- 
tr-un senzațional voie), iar 
Roșu cel care a șutat afară 
din interiorul careului.

Paul SLAVESCU

VICTORIE FĂRĂ STRĂLUCIRE
Partida de la Iași n-a plă

cut spectatorilor și aceasta 
datorită faptului că „Poli", 
aflată la primul joc pe te
ren propriu, s -a complicat 
într-un joc steril, cu multe 
pase date la întîmplare, 
chiar în faza de construcție 
a jocului, iar finalizarea s-a 
bazat numai pe Moldoveanu, 
în lipsa lui Cuperman și a 
lui Lupulescu.

Din această cauză șl mij
locul terenului a fost — în 
general — lipsit de aportul 
lui Contardo și Ailoaiei, care 
ieșeau la atac destul de des, 
iar degajările apărării oas
pete găseau cale liberă pe 
o mare suprafață de teren. 
Golurile din prima repriză 
s-au marcat din lovituri de 
la 11 m. Prima au obținut-o 
ieșenii, în min. 15, cînd Go
liac este faultat în careu de 
Mareș și Contardo transfor
mă. în min. 19, la o lovitu
ră liberă executată de oas
peți, din colțul careului de 
16 m, mingea ajunge în ca
reul mic al ieșenilor, arbi
trul Petrea sancționează faul
tul comis de lanul asupra 
lui Mareș și Sasu transfor
mă : 1—1. Faza a fost con
fuză, fiind aglomerație în 
careu, dar faultul a fost e- 
vident.

Ocazii clare de gol se ivesc 
și în min. 37, cînd Contardo, 
bine servit de Marica, reia 
în portar, sau în min. 42, 
cînd Goliac scapă în careul 
mic și este agățat de picior 
de către Ștefănescu. care nu 
poate reține balonul, dar a- 
cesta nu va intra în gol și 
va fi degajat de Stoica. Fa
rul a jucat la Iași cu mult

POLITEHNICA IAȘI —
FARUL CONSTANȚA 2—1 

(1-1)

IAȘI, 15 (prin telefon). Sta
dion’ ,.23 August" — Copoii ; 
teren alunecos : timp ploios ; 
aproximativ 6 000 spectatori. 
Au marcat : Contardo (min. 
15, din 11 m șl min. 82), Sasu 
(min. 19, din 11 m).

POLITEHNICA : Constan-
tlnescu 8 — Pali 5, lanul 8, 
Alecu 6, Romilă 6, Ailoaiei 6 
(min. 61 Andrloaie 7), Contar
do 8, Marica 5, Goliac 7, Mol
doveanu 9. Slmlonaș 6 (min. 
56 Incze IV 5).

FARUL : Ștefănesecu 7 —
Antonescu 5, Stoica 6, Mareș 
6, Pleșa 7, Tărfase 7, Kosaka 
8. Sorin Avram 7 (SCUU-i 63 
Constantineseu 6), Sasu 7, Tu- 
fan 7, Kallo 5 (min. 46 Olo- 
gu 7).

A arbitrat brigada bucu
reșteană condusă de Constan
tin Petrea ajutat la
tușă de Fr. Coloși și R. Buz- 
dun.

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

La tineret-rozerve : Politeh
nica — Farul 3—1 (1—0).

curaj șl faptul că n-a reușit 
să cîștige un punct s-a da
torat absenței din atac (din 
min. 63) a lui Sorin Avram 
și a eliminării din apărare 
(min. 65) a lui Stoica, ac
țiuni care s-au produs la un 
atac neregulămentâr al lui 
Pali (și el eliminat din joc) 
asupra lui Sorin Avram.

Golul victoriei a fost creat 
de Moldoveanu care, reiuînd 
un atac respins, trece ușor 
de Antonescu, centrează pa
ralel cu poarta și Contardo, 
infiltrat în careul advers, în
scrie : 2—1 pentru „Poli".

DUMITRU DIACONESCU, 
coresp. principal

C. F. R. CLUJ CONFIRMĂ!
C.F.R. CLUJ — JIUL

2—0 (2—0)

Stadion Municipal, timp 
noros, teren moale, 10 000 
spectatori. Au înscris : Iones
cu (min. 13) și Soo (min. 21).

C.F.R. CLUJ : Mărculescu 8 
— Soo 9, Costea 8, Dragomir 
8, Cojocaru 9, Roman 7, Stîn- 
cel 8, Țegean 7, Soo 8, Iones
cu 8, Petrescu 8.

JIUL : Stan 7 — Talpal 7, 
Georgevici 6, George^ cu 6, Po
pescu 5, Popa Remus 7, Ma
rinescu 4 (min. 35 — Sandu 
6), Peronescu 8, I. Constantin 
8, Cotormanl 6 (min. 61 — 
Llbardl 5), Naidin 7.

A arbitrat Gh. Llmona 
*■*•*★★. bine secondat de 
tușlerll Alex. Paraschlv șl Șt. 
Lazăr (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 9.
La tineret-rozerve : C.F.R. — 

J1U1 4—2 (1—1).

capul balonul pe lîngă Stan 
și... 2—0 ! Bucurie pe teren
și... o ușoară relaxare de care 
profită Jiul, care se debara
sează de timiditatea cu care 
abordase partida, ieșind tot 
mai des în atac. In min. 38, 
Naidin, după o adevărată 
cursă de slalom printre apă
rători șutează din careu în 
bara transversală.

După pauză, așa cum am 
mai spus, Jiul a avut mai 
mult inițiativa. Cotormanl 
(min. 46), Peronescu (min. 54) 
au două bune ocazii, rezol
vate însă de portarul Măr- 
culescu. Contraatacurile clu
jenilor, deși mai rare, reușesc 
să producă panică în careul 
Jiului.

V. MOREA 
coresp. principal

CLUJ, 13 (prin telefon) 
După meci, în cabina C.F.R.-u- 
lui, în contextul general al 
mulțumirii ce domina în rîn
dul jucătorilor clujeni, obser
vatorul federal Gh. Ola a ți
nut să felicite formația C.F.R., 
nu atît pentru victoria obți
nută cît mai ales pentru jocul 
prestat.

Felicitările sînt, credem, me
ritate atît de formația clujea
nă cît și de echipa lui Titus 
Ozon, fiindcă la Cluj am asis
tat la un joc de bună calitate, 
desfășurat într-un ritm susți
nut din primul și pînă în ul
timul minut. Fiecare echipă 
a dominat cîte o repriză. Di
ferența a constat în faptul că 
feroviarii clujeni au reușit să 
materializeze două din situați
ile avute în prima repriză. Jo
cul a debutat furtunos șl în 
min. 13 este deschis scorul, 
după o fază splendidă : Țegean 
centrează de pe stingă, Iones
cu trimite cu capul în bară, 
mingea ajunge la Petrescu, 
șut, Stan respinge cu piciorul 
pîn* la Ionescu și acesta reia 
plasat în gol : 1—0. Min. 21, 
la a centrare a lui Petrescu 
— care câștigase un duel cu 
Talpai — Soo a liftat cu

0 REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE 
DE VIRTUOZITATE
Sleri dimineață pe 

traseul Bd. Leontin 
Sălăjan din Capita

lă, s-a desfășurat 
concursul de sla
lom organizat de 
A.C.R. și F.R.M.

Virtuozii volanului 
șl ghidonului au Incîntat cu evo
luțiile lor pe cel prezenți, în 
ciuda asfaltului ud și alunecos.

In afara concursului ați evo
luat cîțlva din veteranii spor
tului automobilist : P. Cristea, 
M. Sontag, șt. Bondarenco. I. 
Colceag ș.a. Iată învingătorii pe 
clase : motociclism — Cr. Da
vids (Metalul Buc.) 43,4 s (250 
cmc), E. Seiler (Met. Bue.) 

40.5 (350 cmc), E. Seller 39,5
(500 cmc).

CLASAMENT GENERAL : 1.
E. Seller, 2. A. Ionescu (Steaua) 
40,6, 3. V. Szabo (Steaua) 40,7 : 
automobilism — D. Macovel și 
Al. Cătuneanu (F 600) 54,6 (el. 
I), E. Ionescu—Cristea (F 850) 
45,6 (ol. II). E. Bîră (Dacia 1100 
S) 48,7 (cl. III), Gh, Moras'e 
(Dacia 1100 S) 49,1 (cl. IV), Al. 
Botez (BMW) 48,6 (cl. V). 
CLASAMENT GENERAL : 1. E. 
Ionescu—Cristea. 2. M. Dumi
trescu (F 850) 46,5, 3. Gh. Flo- 
rescu (NSU Prlnz) 47,4, 4 D
Motoc 48,8, 5-6. Gh. Rotaru șl 
l. Bucurescu (Dacia 1100 S) 43,9.

(I. D.)
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ClȘTIGAT CU ELEGANTĂPETROLUL A
RAPIDUL A PIERDUT CU DEMNITATE

acesta

A venit rindul Harlemului — O lecție
teribilă

8

eleganță, și pe 
l-a pierdut cu

un an is a
string rîndunile, 
pe Dumitru să 

spațiul dintre

șir, Petrolul se 
atac, combinînd 
trecind pe lingă 

(min. 55 Cotigă,

..„Lovitura de începere a- 
țsSrține gazdelor. în același 
iDinijt, ca la comandă, încape 
»ă plouă. O ploaie măruntă, 
de toamnă, eu picături reci, 
care vor transforma terenul, 
și așa alunecos, într-un prost 
âruim de țară, frămîntat de o 
herghelie de cal nărăvași...

Nu se scurg decît cîteva 
secunde și Mazurachis — des
tul de amenințător pe un ga
zon greu — deviază inteli
gent la Petreanu, 
„evadează" pe dreapta, în- 
toarce balonul la același Mă- 
zurachis care, singur în ca
reu, ezită, se încurcă, intră 
în unghi și ratează d bună 
ocazie de gol.., Lîngă noi, un 
bucureștean venit să-și încu
rajeze favoriții exclamă, cu 
larghețe: „lasă, domnule, că 
vom mai avea și alte oca
zii...", diar nici el și nici noi 
nu aveam de unde să știm 
că această ocazie, irosită de 
Mazurachis în chiar primul 
minut al partidei, va rămine 
cea mai mare dintre cîte va 
avea Rapidul pînă la sfîrși- 
tul partidei—

Treptat, treptat, ploieștenii 
pun stăpînire pe joc, atacînd 
tot mai periculos. Iuhasz și 
Cringașu „ară" centrul tere
nului, Dincuță — astăzi ex
celent, cel mai bun jucător 
de pe teren — traversează 
terenul în lung și-n lat, anun- 
țindu-se drept cel mai peri
culos atacant al Petrolului, 
în min. 11, notăm prima o- 
cazie a gazdelor de a deschi
de scorul : flancat de Dan, 
Dincuță se strecoară în ca
reu, în sțînga porții. Răduca- 
nu iese la Intercepție, late
ral, Dincuță îl evită, ajunge

lîngă linia de fund, și exe
cută un șut-centrare care tre
ce prin fața porții goale...

...Se joacă rapid, spectacu
los, cu faze purtate cînd la o 
poartă, cînd la cealaltă. Bucu
reștenii își 
chemîndu-1 
„baricadeze"
Dan și Lupescu, lăsîndu-i la 
atac, neajutorat! și stingheri, 
numai pe Neagu și Mazura
chis.

Dinspre Răducanu, centrul 
apărării rapidlste pare, desi
gur, o intrare inexpugnabilă 
de cetate, dar — paradoxal 
— exact aceasta va fi zona de 
teren în care liderul se va do
vedi mai vulnerabil, zona pe 
unde se vor realiza cele două 
goluri !

în mdn. 17, pulsul tribune
lor se accelerează violent : 
Iuhasz fuge pe dreapta, spre 
colțul terenului, trimite o 
centrare cu boltă și Mocanu 
reia de la 25 de metri, cu 
un șut-bombă. Toată lumea 
vede mingea în „păianjen", 
dar Răducanu se răsucește 
în aer șl respinge, senzațio
nal, un gol ca și făcut...

...Ritmul se menține. Petro
lul, aflat în atac, își dirijea
ză acțiunile cu tot mal multă 
luciditate. Dincuță e tot mai 
incisiv. Petreanu pune și el 
umărul în sprijinul apărării... 
Doar — surprinzător — Gro- 
zea lipsește...

Golul 
minutul 
mînt : 
dreapta
între Ștefan și Lupescu, în 
marginea careului mare. O 
încercare de stop pe piept, 
mingea sare în interiorul ca
reului, Răducanu se repede 
la blocaj, cei trei își dispută 
balonul, și Cotigă întinde un 
picior providențial, trimițînd 
cu vîrful bocancului pe lîn
gă portarul naționalei, aflat 
în aer : 1—0 pentru Petrolul I

Tribunele șînt îri delir, gaz
dele își continuă presiunea.

Cu 9 minute înainte de 
pauză, același Cotigă, bine 
găsit „printre" de Moraru, ra
tează o mare ocazie de a ma
jora scorul : scăpat singur pe 
s.tînga, nici nu șutează, nici 
nu centrează, și mingea se 
scurge, cumințe, prin fața 
porții părăsite de Răducanu...

...Repriza secundă debutea
ză senzațional: schimb de 
pase Cringașu — Grozea, min
gea ajunge la marginea ca
reului de 16 metri la Din-

cuță, Dan și Lupescu au un 
moment de absență — acu- 
zînd, după toate probabilită
țile, un ofsaid imaginar — a- 
tacantul petrolist face cîțiva 
pași și, din unghi, trimite un 
șut plasat, la colțul lung : 
2—0 1

Meciul este ca șl jucat... 
Minute în 
menține în 
spectaculos, 
noi goluri 
min. 60 Dincuță)... în timp ce 
Rapidul pare groggy...

între aceleași coordonate, 
Se scurge un sfert de oră. 
Abia în final, liderul își a- 
duce aminte că golurile nu 
se pot marca decît atacînd, 
se apropie mai hotărît de 
poarta lui M. Ionescu, dar 
Neagu (min. 70) și Straț (min. 
83) se dovedesc neinspirați.

Finalul nu mai aduce ni
mic nou, decît, poate, cîteva 
driblinguri ale lui... Răduca
nu, care a prins, se pare, 
gustul centrului terenului !

Și fluier final, într-un meci 
pe care Petrolul l-a cîștigat, 
pe merit, cp 
care Rapidul 
demnitate...

Ovidiu IOANIȚOAIA
Duel aerian Radu Nunweiller — Crețu, ciștigat de jucătorul 
dinamovist Foto ; V. BAGEAC

DINAMO ÎNVINSĂ, DIN NOU, DE ADAM»

TEMERI
SPULBERATE
(Urmare din pag. 1)

alert, aproape ptnă la fi
nalul ei, cînd numai uzu
ra fizică, firească mai a- 
•lee pe acest teren, ingrat 
totuși, a pus o oarecare 
frtnă tn circulația mingii 
și a Jucătorilor înșiși. Pe
trolul, cel puțin, a făcut 
o partidă de zile mari, 
acționind cu aceeași sigu
ranță attt tn apărare cit 
și tn atac. Omul de aur 
al gazdelor a fost Dincu- 
ță, care a (ras după el 
întreaga echipă El a fost 
secondat de o linie de 
mijloc (Iuhasz — Crînga- 
șu) de o rară elasticitate, 
prezentă aproape tn ace
eași clipă, așa cura im
punea faza, în fața porții 
adverse, dar și înaintea 
careului lui Mihai Iones- 
cu. Victoria este cu pri
sosință meritată și ea a 
oferit satisfacții suporte
rilor 
care
iocul 
nizat
Finalul meciului ne-a a- 
rătat un Petrolul mai... 
liniștit, dar era normal ca 
formația ploieșteană, după 
atitea eforturi și reușite, 
să temporizeze jocul, pen
tru a evita orice surprize.

Rapid a jucat bine. 
Știm că pe susținători, a- 
ceasta ti interesează mai 
puțin, ei trăind 
pentru rezultat, 
totdeauna poți 
chiar dacă nu-ți 
proșa nimic. Iar
tenii au încercat, timp de 
un sfert de oră, In repri
za a Il-a, la 0—2, să mai 
întoarcă 
Dar, azi, 
trolul a 
bun.

Ar trebui să vorbim și 
despre ultima temere care 
ne-a fost spulberată: a- 
ceea a neregularităților, In 
aceasță încleștare. Dar, și 
sub acest aspect, partida 
a ținut, parcă, să fie ceea 
ce se anunța: derby-ul 
etapei.

ți prin maniera tn 
a fost obținută, prin 
tehnic, cursiv, orga- 
al echipei favorite.

prin și 
Dar, nu 

ciștiga, 
poți re- 
bucureș-

soarta meciului, 
la Ploiești, Pe- 
fost mult mai

SOOS

CANIARO

plutește în aer, și în 
28... coboară pe pă- 

o centrare de pe 
îl găsește pe Cotigă

DINAMO BUCUREȘTI — 
„U* CLUJ 1—2 (0—0)

Stadionul Dlnamo ; teren 
moale ; timp ploios ; specta
tori aproximativ 10 000. Au 
marcat, în ordine : Ulfălea- 
nu (qiln. 64), Doru Popescu 
(min. 68), Adam (min. 77).

DINAMO BUCUREȘTI : Co
man 5 — Ștefan 6, Glierghell 
8, Pîrvu 5, Deleanu 6, Sălcea- 
nu 7, Both 6 (min. 66 Clie- 
ran), Pîrcălab 8, R. Nunweiller 
7, Frățilă 7, Lucescu (min. 39 
Doru Popescu 7 — pentru gol).

„U" CLUJ : Moldovan 8 — 
Crețu 7, Pexa 8, Solomon 8, 
Cîmpeanu 5, Anca 7, Neșu 5, 
Oprea 5 (min. 72 Bungău), 
Uifăleanu 7, Adam 8, Barbu 
5 (mln. 65 Munteanu).

A arbitrat N. Cursaru, 
ajutat la linie de 

Em. Vlaiculescu și M. Moraru 
(toți din Ploiești).
Trofeul Petschowschi (pen

tru public) : 8.
La tineret-rezerve : Dinamo 

București — MțJ“ Cluj 0—1 
(0—0).

De sus — ploaie măruntă 
de... toamnă, în tribune — 
umbrele ca la Cherbourg, pe 
teren — gazonul proaspăt de 
primăvară, se ascunsese la 
puțin timp după primul flu
ier al arbitrului, în clisa ce 
făcea anevoios 
Ionului

.. .Timpul se 
placabil, tabela de 
încremenise la 0—0 deși — 
după felul în care decurse-

controlul ba-

•curgea lm- 
marcaj

șerăț ostilitățile în prima re
priză — echipa lui Nicușor 
(așa cum era. lipsită de a- 
portul titularilor Dinu, Du- 
mitrache și Lică Nunweiller) 
putea foarte bine să aibă la 
activul el un avans de 2—3 
goltțri. Ce să spui mai mult 
deșpre o perioadă de joc cu 
faze, în general, sterile ?

Și iată minutul 63 al parti
dei ; mereu în atac, formația 
gazdă declanșează o nouă ac
țiune ofensivă. Both îi trece 
balonul, lateral, lui Sălcea- 
nu, care de la aproximativ 
20 de metri .șutează puternic, 
trimițînd mingea într-una 
din barele verticale,.»■...■•« i *»R»ide Fnățilă.

.. .„U“ pleacă pe contra-. .. „Șj ÂarĂ?î' 
atac, lansat pe partea stingă 
a terenului unde Adam se 
află în luptă pentru balon cu 
Ștefan ; cîștigă clujeanul (mai 
inspirat, mai insistent) care 
trimite, apoi spre centrul ca
reului mare unde se găsea 
Uifăleanu: un șut cu „ochii 
închiși", deviat de Coman 
(ieșit) în proprie poartă spre 
stupefacția coechipierilor săi 
care au timp să... privească 
cum se rostogolește balonul 
în plasă.

Egalarea survine după nu
mai 4 minute i Pîrvu, „urcă" 
și el în atac, cu întreaga e- 
chipă, șutează puternic de

la 
de 
iese în corner, execută Pîrcă- 
lab,‘ pe sus, de undeva din 
apropierea careului mic, Doru 
Popescu se înalță 
buchetului ’ 
reșteni și 
mingea în

Dinamo 
firește, cu 
belă, încearcă să profite 
deruta clujenilor.

Sărim peste fazele cenușii 
și ajungem, astfel, la minu
tul 77, cînd Moldovan (ieri 
destul de inspirat) scoate mi
raculos o minge expediată

distanță, dar balonul, atins 
un apărător al lui „U“

deasupra 
de jucători bucu- 

clujeni și plasează 
colțul scurt i 1—1. 
nu se mulțumește, 
„nulul" de pe ta- 

i de

DUMITRESCU A SEMNAT
VICTORIA ARĂDENILOR

U.T.A. — STEAUA
2—1 (1—0)

ARAD, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
U.T.A., teren înmuiat de ploa- 

aproximatlv 
Au înscris 
4 șl 84) și

8 — Birău
8, Pojonl 8, Bro- 
Petescu 7, Axențe 
Domide 9, Dem-

ie, timp noros, 
12 000 spectatori. 
Dumitrescu (min.
Pantea (min. 85).

U.T.A. : Gornea
7, Lereter 
șovschi 9,
8, Moț 7, uunuqe », jjem- 
brovschi 5 (min. 77 — Sima), 
Dumitrescu 9

STEAUA : Suciu 7 — Cris
tache 5, Sătmăreanu 7, Hăl
măgeanu 7 (din min. 63 — 
Ciugarin 5), Vigu 7, Negrea 6, 
Voinea 8, Pantea 7, Tătaru 8, 
Ștefănescu 5, Manea 6 (din 
min. 46 — Creiniceanu 6).

A arbitrat Otto Anderco 
(Satu Mare) aju
tat la tușă de C. Sllaghl 
(B. Mare) șl Gh. Fărcașu (Satu 
Mare).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : U.T.A. 
— Steaua 1—2 (1—1).

Partida de la Arad nu g-a 
bucurat de un decor prea a- 
greabil. Un frig pătrunzător, 
o burniță monotonă de toam
nă bacoviană și un teren no- 
roios au pus. cele două ta
bere în fața unor probleme 
foarte dificile. Meritul echi
pelor este că nu au ținut 
seama de ingratitudinile na
turii și s-au angajat cu toate 
forțele în luptă, prilejuind o 
dispută însuflețită, plină de 
dîrzenie, cu momente de fot
bal de cea mai bună cali-

tate. Au 
arădenii, 
plus de 
nile lor, 
etalat tot atîtea virtuți teh
nice ca și învingătorii lor. Ei 
au fost însă ițiai puțin aju
tați de șansă în fața porții 
arădene.

U.T.A. atacă de la început 
„Erupția" se produce pe par
tea stingă, unde Dumitrescu 
evadează mereu de sub „es
corta" lui Cristache. După 
numai patru minute, spiridu- 
șul arădean preia un balon 
de la Axente și se infiltrează 
adine în careul bucureșteni- 
lor. El profită de șovăiala lui 
Cristache, Sătmăreanu și 
HăJmăgeanu, își face loc spre 
poartă și trage imparabil 
peste Suciu, care-i ieșise în 
întîmpinare. Sțeliștii au 
plumb în picioare cîteva mi
nute, dar Țătaru își revine 
primul din uluială și anga
jează primele acțiuni 
poarta lui 
ratează în 
fănescu și 
mai tîrziu.
librează, bucureștenii își or
ganizează mai bine jocul, 
dar nu fructifică. După alte 
două atacuri eșuate ale lui 
Dumitrescu, Tătaru reușește 
un „event" remarcabil: el 
„croșetează" întreaga apărare 
arădeană (min. 33 și 39) și 
centrează impecabil. De fie
care dată, insă, Ștefănescu 
ratează cu seninătate de la

avut cîștig de cauză 
care au dovedit un 
insistență în acțiu- 
dar bucureștenii au

spre 
Gomea. Voinea 
min. 14, iar Ște- 
Pantea îl imită 
Meciul se echi-

numai cîțiva metri de 
poartă.

La reluare, echipele, mar
cate de efort, se mulțumesc 
o vreme cu un joc pozițional 
la centru, fără acțiuni deci
sive. Dar bara lui Dem- 
brovschi, din min. 56, stîr- 
nește iarăși furtună. Partida 
se indirjește din clipă în cli
pă tot mai mult, iar jucă
torii nu-și mai controlează 
nervii. Moț îl lovește pe 
Hălmăgeanu, care este scos 
pe brațe din teren. Abia in
trat în locul stoperului ste- 
list, Ciugarin 
răzbune, 
talpă pe 
ponent al 
Un balon 
găsește în 
trescu la 16 metri de poartă, 
el sprintează pe lîngă Săt
măreanu, Cristache și Ciuga
rin și majorează avantajul 
echipei sale. Dar, imediat, 
Pantea anulează sărbătoarea 
tribunelor pătrunzînd ca un 
sfredel printre Pojoni și Pe- 
tescu, un șut plasat și scorul 
devine 2—1, în min. 85...

Și iarăși... contraatac șnur 
ftl lui „U* pînă ce balonul a- 
junge în posesia Iui Pîrvu 
(iiberoul dinamoviștilor care 
în acest joc nu prea avusese 
de lucru). Chiar ne întrebam 
ce notă i se cuvine, cînd iată 
că Pîrvu ne vine în ajutor, 
trimițind balonul cu senină
tate, lateral, în picioarele 
lui... Uifăleanu i aripa 
dreaptă a lui „U" 11 vede 
bine plasat în careul de „16“ 
pe Adam, îl servește cu 
promptitudine, și vîrful de 
atac al clujenilor trimite, ne
stingherit, cu sete în plasă i 
2—1, în min. 77. Dinamo nu 
mai are forță să riposteze și, 
cu două minute înainte de 
finiș, abia scapă de al trei
lea gol. Așa s-a scurs ieri, 
pe stadionul din Șos. Ștefan 
cel Mare, istoria jocului din
tre Dinamo șl „U*.

(în min. 35, la un atac efec
tuat — prin alunecare, la 
minge, din lateral — de că
tre Solomon asupra Iul Lu
cescu, dinamoviștii au recla
mat penalty. Pe terenul no- 
rofos, ambii jucători au mal 
alunecat cîțiva metri, Solo
mon căzînd peste Lucescu. A 
fost foarte greu, în aceste 
condiții, să apreciezi faza cu 
exactitate, din care cauză, so
cotim noi, arbitrul Cursaru 
s-a orientat bine neacordînd 
11 m în favoarea gazdelor).

G. NICOLAESCU

ECHIPA ETAPEI
ECHIPA ETAPEI

BAY

PEXA VLAD COJOCARII

IUHASZ

RADU

DINCUȚĂ

COTIGĂ DUMITRESCU

caută să se 
secerîndu-1 cu o 

Domide, alt com- 
lotului național, 
servit de Sima îl 
min. 84 pe Dumi-

George MIHALACHE
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I
I
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Revanșa se amină din cauza 
inapt —Vizite deunui nas,.

curtoazie în loc de antrena
mente—Se clatină trinitatea 
Benvenuti-Amaduzzi-Golinelli—

Revanșa liotărită încă Înainte de disputarea primei !n- 
tîlniri — oricare ar fi fost Învingătorul el — a fost 
fixată de comun acord de către managerii celor doi 

pugiliști, Ia despărțire, pentru data dc 13 iulie a aceluiașt an 
1967. Dar dacă cineva a fost surprins de aranjament, acesta 
nu putea fi decît Nino, noul campion mondial, care se ale
sese, după cum probabil vă amintiți, cu o rană destul de 
gravă la nas. „Această revanșă — a spus Nino, clnd 1 s-a 
adus la cunoștință hotărîrea — îmi displace cu atit mai mult 
cu cît nu pot să o susțin. Mai întîi trebuie să rezolv cu 
nasul meu care mi se poate rupe și la o adiere de vînt. Ml 
se spune că la Bologna sînt specialiști formidabili șl că tre
buie să suport o operație estetică. Dar am nevoie de mal 
mult timp. Este o chestiune care trebuie tratată cu ameri
canii pentru că nu ne putem lipsi de acordul lor. Voi sus
ține revanșa cu Griffith îndată ce voi putea".

Managerul său, Amaduzzl, nu s-a pronunțat în nici un fel, 
dar era evident că il indispunea acest accident, in timp ce 
Golinelli, inegalabilul antrenor al lui Nino, dădea dii) cap 
fără a scoate o vorbă. „Vom respecta angajamentul — a 
adăugat Amaduzzl — dar ne vom strădui să obținem amî- 
narea măcar pînă în septembrie. Căldura se va mai potoli, 
va fi șl mai multă lume la New York. în plus, Nino a cuce-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
11, ETAPA DIN 15 MARTIE 1970.
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lei.Fond de premii 368.930
Plata premiilor la acest con

curs : In Capitală începînd de la 
.20 martie pînă la 29 aprilie 1970. 
In țară de la 24 martie pînă la 
29 aprilie 1970.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele i

Adresa ;

l&MFOim ..............v.......................................
1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 

SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?
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2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?
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Oblecttvul indiscret l-a surprins pe Nino pradă glndurilor, In 
ajunul revanșei lui cu Griffith. Si fie remușcările pentru 

timpul irosit T

I I g

i
8
1
1
1 
i
1

rit publicul de acolo șl, tn septembrie, Ted Brenner (N.A. — 
un factotum al iul Madison) va putea să urce prețurile".

Nu știu dacă accidentul la nas era chiar atlt de grav cum 
afirmase Nlno chiar a doua zi după primul meci, dar 
clanul lui a reușit să amine data intilniril pentru 29 septem
brie. Mi se pare insă foarte judicioasă amtnarea avlnd in 
vedere faptul că, tn iulie, căldura toridă topește asfaltul tro
tuarelor newyorkeze, iar lumea preferă plaja „furnicarului" 
de la Coney Island.

Dar cum s-a pregătit Italianul pentru acel meci t A re«- 
pectat un regim sever de viață ca Înainte de prima 
intUnlre 7 Se concentrase Îndeajuns pentru o Încercare 

atlt de importantă 7 Șl mal ales, In anturajul lui mal domnea 
climatul Ideal din aprilie 7

întrebări multe țl răspunsuri ușoare pentru unele dintre 
ele. Mal tatii, Nino n-a mal dus o viată exemplară Intre 
prima șl a doua Intilnlre. Poate că vina nu era numai a Iui. 
întreaga Italie 11 solicita ; orașe, sate, cluburi 11 rugau să le 
onoreze cu prezența Iul. Șl, astfel, Benvenuti și-a pierdut 
timpul cutrelertad peninsula de la un cap la altul, pentru 
a răspunde unei avalanșe de Invitații care-i soseau din 
toate părțile. In al doilea rtnd : ca o consecință Imediată, 
concentrarea ta pregătire — ce ar fi trebuit să preocupe un 
boxer luni in șir înaintea unui meci de o asemenea Im
portanță — a slăbit de tot sau aproape de lot. Și ta al treilea 
rlnd : In clanul pugiliștulul triestin situația se schimbase 
mult. Legătura Benvenuti — Amaduzzl — Golinelli nu mai 
era attt de puternică cum fusese înainte, probabil șl pentru 
faptul că Golinelli, conștient de seriozitatea celui de al doilea 
test ta fața americanului, — la fel de important ca șl pri
mul — dezaprobase deschis modul in care Benvenuti se 
comporta după victoria de la 17 aprilie.

In plus, se știa că Griffith, pregătlndu-se cu o ambiție, cum 
nu mai făcuse niciodată tn întreaga sa carieră, va intra ta 
ring intr-o formă excelentă, cu o imensă dorință de a se 
revanșa, susținut și de vreo zece mii de negri, care făgădul- 
seră să fie prezenți Ia meci.

Nu cred că Benvenuti s>a prezentat la 29 septembrie, pe 
ringul de la Madison, ingîmfat și sigur de victorie ; 
aș comite o greșeală față de un om care își dovedise, 

de multe ori, inteligența și pe ring și in viață. Desigur, pre
gătirea n-a fost la fel " ’ ’ “ * ’
intllnlri iar divergențele 
dere ale lui Nino și cele 
dintre acesta din urmă 
greu și ele. Cert este că , . ,...... .
tuit boxerului din Insulele Virgine sceptrul pe care i-1 smul
sese in triumfala șl neuitata seară de 17 aprilie.

Cinci luni de domnie, apoi prăbușirea ! Mijlociul nr. 1 
al lumii era din nou acest flăcău negru din Harlem. Și dacă 
la 17 aprilie „Mica Italie** a fost cea care s-a dezlănțuit pe 
străzi, la 29 septembrie a venit rîndul Harlemului să aprindă 
entuziasmul pe care poate numai newyorkezii de culoare 
știu să-l facă să explodeze intr-un mod așa de pitoresc.

S-a sfîrșit cu triestinul ? Adversarii săi din Italia au ridicat 
din nou capetele ; trompetele pesimiștilor au prins să răsune. 
Benvenuti a știut, Insă, să tacă și să tnchldă in sine orgo
liul său rănit.

Cei doi adversari urmau să se intîlnească, deci, pentru a 
treia oară, intr-un meci decisiv...

„Dacă vrei să faci o bună impresie", fml spunea Amaduzzl 
in ajunul celei de a treia intîlnirl Benvenuti-Grifflth, bscrie 
că Nino va recuceri titlul de campion mondial". Așa nți-a 
spus managerul în pragul unei întilniri la care triestinul ve
nea dlntr-un cerc Imblcslt de discuții fulminante.

de meticuloasă ca Înaintea primei 
apărute Intre unele puncte de ve- 
ale lui Golinelli, ca șl neînțelegerea 
și Amaduzzl trebuie să fi etntărit 
tn al dolea meci, Benvenuti a restl-

Am amintit, aici, de critlcile aduse Iui Nino dar trebuie 
totodată să recunoaștem meritul pugiliștulul italian
de a fi „simțit" dificila Încercare ce-1 aștepta.

I
|
s

Benve
nuti pu a ratat niciodată marile intllnlri pentru că le-a pri
vit eu seriozitate : titlul de campion al Italiei, cel european 
și cel olimpic — ca amator, titlurile italian, european șl, In 
sflrșlt, mondial Ia categoria mljlocle-junlor, apoi la mijlocie 
— ca profesionist, l-au găsit totdeauna pregătit, intr-o con
diție fizică excelentă. O singură dată — In al doilea meci 
cu Griffith — el nu a apreciat cu toată aerlozltatea șansele 
adversarului său care l-a dat o replică excepțional de 
dlrză. Verdictul i-a fost, așadar, favorabil nord-ame.lcanului. 
Dar aceasta a constituit și o lecției teribilă pentru italian...

Cesare TRENTINI

(Va urma)
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BULGARIA
2-0 LA SABIE

IAȘI, 15 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru princi
pal). Victoria cu 10—6 obți
nută de scrimerii țării -oastre 
în fața celor bulgari este de
plin meritată, chiar și în si
tuația în care, după prima 
manșă, oaspeții, ceva mai ac
tivi, au condus cu 3—1. Manșa 
a 2-a s-a încheiat cu un re
zultat egal (4—4), după care 
sabrerii români, forțînd pro
gresiv, au reușit să se deta
șeze : 7—5 la capătul manșei 
a 3-a și 10—6 în finalul me
ciului. Iată și cum au punctat 
reprezentanții României : Vin- 
tiiă și C. Nicolae— cîte 3 vic
torii. Bădescu și Nilcă cîte 2 
victorii. Oaspeții — Spiridonov 
(3), Nikolov, Mihailov 
vrev.

Duminică a avut loc 
individual. Participanti 
sabreri. S-a plecat pe 
mulă de două semifinale cu 
cîte 6 trăgători, dintre care 
primii trei au trecut direct în 
finală.

Tn prima semifinală, cel mai 
activ a fost Bădescu. care a 
realizat 5 victorii. L-au ur
mat I. Budahaziu cu 4 victo
rii și Cuicea cu 3 victorii. Au 
rămas bulgarii Spiridonov 
(două victorii) — surpriza se
mifinalei și a întregului tur
neu. de altfel — Atanasov (o 
victorie) și Creițaru, care n-a 
reușit să puncteze.

în semifinala a 2-a Stavrev 
a reușit să se situeze în frun
te. tot cu 5 victorii. Pe locu
rile următoare Vintilă cu 4 
victorii și Alexe cu 3 victorii. 
Nilcă n-a obținut decît două 
victorii, în timp ce Dan Po
pescu și Ionică Pop au fă
cut simplă figurație.

Cîștigătorul finalei : Vintilă 
(România A) — 5 victorii

și Sta-

turneul
— 12 

o for-

PAȘI SPRE ÎNALTA MĂIESTRIE A GHEȚII
(Urmare din pag. 1)

Impresio- 
acuratețe, 

Dagmar 
locul IV.

tativei țării noastre o pres
tigioasă afirmare, 
nantă, apoi, prin 
evoluția talentatei 
Lurz, promovată pe

Clasamentul probei indivi
duale feminine arată astfel i 
1. Carola Niebling (R.D.G.)

664.7 p; 2. Liliana Rehakova
(Cehoslovacia) 654,4 p; 3.
Doina Mitricică (România)
623.8 p; 4. Dagmar Lurz 
(R.F.G.) 621,4 p; 5. Kerstin Stol- 
fing (R.D.G.) 596.5 p; 6. Sa
bine Winkler (Austria) 597,6

p; 7. Anette PȘtsch (R.D.G.) 
594,6 p ; 8. Gabriela Voica 
(România) 592,8 p ; 9. Silvia 
Baricka (Cehosl.) 583,5 p ; 10. 
Hanna Koskinnen (Finlanda) 
581,9 p; 11. Eva Hannson 
(Suedia) 544,8 p ; 12. Ritta Ka- 
rajoki (Fini.) 534,7 p ; 13. Cor
nelia Picu (România) 521,3 p ;
14. Lena Haakansson (Suedia)

521,0 p; 15. Anna Szulin (Po- 
loniaf 511,7 p ; 16. Zdenka 
Gazvoda (Iugoslavia) 506,3 p ; 
17. Mirela Goleanu (România) 
485,0 p ; 18. Corinne Bonnet 
(Franța) 471,0 p ; 19. Mihaela 
Paraschiva (România) 446,1 
p; 20. Silvana Suciu (Româ
nia) 438,7 p ; 21. Eva Drumeva 
(Bulgaria) 387,2 p.

DUBLU-AXEL ANONIM

SPORTIVII ROMANI

Dezolant spectacol. Spunem 
spectacol .și evocăm noțiu
nea cu regret, pentru că 
în sine competiția a fost 

Copilandri încercind 
mari emoții sportive, 
primul trac de con- 
șl împurpurați în

PESTE HOTARE
Campionatele

judo pentru categoriile „speran
țe" șl juniori au fost găzduite 
In Palatul sporturilor din Bor
deaux. La „speranțe", tn ordinea 
categoriilor, cele cinci medalii de 
aur au fost atribuite următorilor 
sportivi : Ivașln (U.R.S.S.), Kru
ger (R.D.G.), Volosov (U.R.Skt.), 
Dvorzinski (Polonia), Parisi (An
glia). La juniori, CEI DOI CON- 
CURENȚI ROMANI — MOLDO
VAN ȘI FILIP — AU FOST E- 
LIMINAȚI ÎNCĂ, DIN PRIMUL 
TUR. Primul a pierdut prin 
lppon la cehoslovacul Kuracher, 
In timp ce Filip, a fost învins 
la puncte de maghiarul Paalr.

europene de

admirabilă, 
primele lor 
tulburați de 
curs, palizi 
obraji, luptindu-se cu tirania fi
gurilor obligatorii, supunindu-se 
ritmului muzical și rigorilor echi
librului, făclnd sărituri și piruete 
miniaturale, dar nu lipsite de de
cizie șl grație, slmullnd cu spirit 
infantil de imitație cînd feltnita- 
tea superbei Peggy Fleming, clnd 
impetuozitatea elegantă a Iul 
Patrick Pira, îmbrăclnd prima ji
letcă neagră cu jabou, purtind

AU CUCERIT

CUPA „SPORTUL"

A

GĂLĂȚENIIINTRECUTI DE PROGRESUL
Ieri s-au desfășurat partide

le din cadrul 
(la feminin) 

■masculin) ale 
diviziei A de 
teva amănunte :

FEMININ
MEDICINA — PENICILINA 

IAȘI 0—3 (—9, —6, —8). în- 
tîlnirea a oferit spectatorilor 
din sala Giulești un joc de 
ridicat nivel tehnic, un spec
tacol agreabil, așa cum ne o- 
bișnuisem să vedem doar cu 
prilejul derbyurilor.' Bucureș- 
tencele, deși lipsite în conti
nuare de aportul Venerei Za- 
harescu și al 
au servit o 
moldovencelor. 
oaspetele fără

etapei a 16-a 
și a 15-a (la 

campionatului 
volei. Iată cî-

Elenei Pandrea, 
replică serioasă 
La rîndul lor, 
Lucia Dobrescu 

(accidentată) și cu 
bara pe... banca 
au arătat încă o 
loarea ridicată a 
pregătită de 
în sextetul 
schimbare) 
Fl. Itu, V. 
A. Căunei, 
Cîrțan, am 
citatea în atac a Florentinei 
Itu și a Aureliei Căunei, pre
cum și integrarea perfectă în 
mecanismul echipei a tinerei 
Viorica Cîrtan (promovată de 
Ia Șc. sp. Brasov). De Ia Me- • 
dicina s-au retnarcat Eva Klein 
și Gabriela Popa. Au ar
bitrat bine I. Niculescu și N. 
Becîu.

RAPID—C.S.M. SIBIU 3—0 
1, 3. 5). Giuleștencele s-au „dis
trat" cam treisferturi de oră 
cu firavele eleve ale lui Gh. 
Bodescu (rămas anul acesta 
fără , întreaga recoltă de cali
tate pe care o pregătește, 
de an. la Sibiu). Arbitri : 
Votcii și Em. Tliescu.

C.P.B. - -------------
NEAMȚ (2—0 (8.
meci 
care bucureștencele s-au 
vedit superioare în ceea 
privește execuțiile tehnice, 
gantzarea jocului și precizia 
atacurilor. Neeonvingător a e- 
voluat de la oaspete Tereza 
Viruzab, pe care selecționerii 
intenționează s-o cheme 
Iotul național ! Au 
bine N. Ionescu șl C.

Ana Za- 
rezervelor, 
dată va- 
formației

i pe...
arătat 

ridicată
Nicolae Roibescu. 

utilizat (fără 
de învingătoare : 
Bincheci, C. Nan, 
M. ■ Chirițescu, V. 

remarcat efica-

Em.
- CEAHLĂUL

9, 12).
de valoare medie,

an 
V.

P. 
Un

în 
do

es 
or-

echipa — au reușit ceea ce 
puțini pronosticau 
meciului : victoria.
de această dată, o 
luptă deosebită, o 
mai mare în atac și 
inspirată, ei au învins echipa 
studenților gălățeni la capătul 
unui meci cu faze spectacu
loase și neașteptate răsturnări 
de scor. Poate ar fi meritat o 
victorie mai
au ratat-o de puțin, pierzînd 
primul set în prelungiri. Po- 
litehniștii au prezentat o for
mație dezorientată, 
sprijinit efectiv pe 
cului lui Udisteanu .. _ . 
dar primul nu a reușit mal 
nimic, iar al doilea a capo
tat fizic spre final. Lipsa prof. 
Florin Balais de la conducerea 
echipei se face simțită din ce 
în ce mai mult și lucrul a- 
cesta trebuie să dea de gîndit 
conducătorilor clubului, mai 
ales că Politehnica este, to
tuși. una din cele 4 finaliste. 
Pentru dăruirea cu care a lup
tat, întreaga echipă a Pro
gresului merită a fi remar
cată. Arbitrajul cuplului C. 
Armăsescu — I. Covaci, foar
te bun. însă slab aliriat de 
tusierul Ton Cobori. (FM, F.).

POLITEHNICA 
RA- RAPID 2—3
—9. 12. —5).

TRACTORUL
PETROLUL 3—2 ,Jt
3. —12. 15). Brașovenii au ob
ținut, mai greu decît se cre
dea, victoria (cea de. a patra, 
consecutivă). Tn setul decisiv 
ploieștenii au condus pînă în 
final, cînd au fost depășiți . 1a 
„potou". Arbitraj bun : V. 
Vrăioscu—$. Gheorghiță. (C. 
GRUIA — coresp. prinrinal).

MINERUL RAIA MARE— 
STEAUA 0—3 (—5, —2.
—7).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA—DINAMO 1—3 (—7,
15, —10, -6).

înaintea 
Dovedind, 
putere de 
incisivitate 
o apărare

DOINA MITRICICAcategorică, dar

care s-a 
forța ata
șau Sziîcs.

TIMISOA- 
(—6. 10.

BRASOV— 
<5, —11.

în 
arbitrat 

N is tor.
A. B. 
TIMI-

(Urmare din pag. 1)

Are ll'/t ani. Elevă în clasa a 
V-a, Școala generală nr. 75 Bucu
rești. Este premiantă. A început 
patinajul la 5 ani. Face parte din 
secția de patinaj a Școlti sportive 
nr. 2 București (antrenor : prof. 
N. Gliga).

primul colant suplu, delicat șl 
străveziu ca un fir de boranglc. 
Ce întrecere sportivă poate fi mal 
frumoasă ?

Dar spectacolul a fost dezolant. 
Pentru că spectacolul presupune 
public, cu tot ce are el bun șl 
generos, stimulator, răsplătitor, 
înălțător. Acest public a lipsit. 
Nu de la .meciul de fotbal Pro
gresul — știința Bacău din str. 
Dr. Staicovtcl, care s-a bucurat 
duminică de substanțială audien
ță, ci de la cca mai mare com
petiție internațională europeană a 
pepinierei patinajului artistic. 
Peste cinci ani, probabil, clnd ne 
vom bate pentru un scaun, tn fa
ța televizoarelor, pentru a vedea 
pe noua Gaby Seyfert, pe noul 
Nepela, vom regreta, cu aceeași 
probabilitate, că nu am ocupat 
scaunul care ni se oferea cu mă
rinimie tn tribunele Palatului de 
gheață abia inaugurat. Iar croni
carii sportivi — mulțl dintre el 
absenți, de asemenea, acum — se 
vor gărgaflst, atunci, peste cinci 
ani, dlndu-ne amănunte intime 
despre cum ișt sufla năsucul la 
București prichindelul ajuns can
didat la titlul mondial...

Sînt cîteva întrebări care ne 
frămlntă tn fața acestui specta
col. Ce făceau, unde erau sim- 
bătă după amiază, duminică 
după-amiază, miile de școlari 
bucureșteni șl neoboslții lor pro
fesori de educație fizică, tari tn 
exerciții oratorice, mult mai ne
putincioși tn fapte ? Ce efort pro
pagandistic s-a făcut pentru a va
lorifica, pentru a amortiza, pen
tru a onora importanta investiție 
cu care a fost binecuvîntată Ca
pitala ? Ce ambianță s-a creat 
acestei extraordinare competiții 
în care și-au dat întîlnlre (cu ex
cepția, regretată, a copiilor so
vietici șl unguri) cel mal talentațl 
mici patinatori ai continentului ?

In fața tribunelor cvasl-goale, 
piticul Wunderlich a fost wunder- 
bar, iar micuța Liliana a onorat 
cartea de vizită a mamei sale, 
vechea prietenă a țării noastre, 
splendida patinatoare Dașa 
Lerchova. Despre toți copiii aceș
tia minunați s-ar putea spune 
cite ceva. Dar despre activiștii 
noștri sportivi ? Dacă am pomeni 
de necesitatea unor impresari 
pentru asigurarea reușitei spec
tacolului, sintem siguri că ar roși 
cu toții de rușine, și ar protesta 
indignați. Ei stnt primit care ar 
trebui să ne facă să uităm cu
vinte dintr-o veche recuzită I

O
>

NOI MEDALII PENTRU ATLEȚII ROMÂNI •>

CORNELIA POPESCU- ARGINT " LA ÎNĂLȚIME
SI SERBAN CIOCHINA-BRONZ' LA TRIPLU

(Urmare din pag. 1)

— 1,70 
și 1,82.

Ilonei 
necesa-

ll'tteiîncercări
— de asemenea 
Ivancăi Blagoeva— 
concursul a conti-

al lumii, cu 1.88 m — vechiul 
record aparținînd Iolandei 
Balas), ci si pentru că au a- 
vut prilejul să asiste la o 
dispută deosebit de strînsă, 
cu o interesantă răsturnare 
de situație spre, sfințitul pro
bei. Dacă, de exemplu, între
cerea s-ar fi încheiat Ia 1,82 
m (o cifră respectabilă în a- 
ceastă specialitate), campioa
nă europeană ar fi devenit 
tînăra noastră atletă Corne
lia Popescu, debutantă la 
C.E. și singura dintre cele 13 
concurente care a utilizat sti
lul Fosbury.. Ea a trecut din 
prima încercare 1.65 
— 1 73 — 1,76 — 1,79 
La ultima înălțime 
Gusenbauer i-au fost 
re două 
Schmidt 
două, iar 
trei. Dar
nuat, firește, cu ștacheta ur
cată la încă 3 cm. unde Gu
senbauer (după emoțiile pre
cedente) a obținut din prima 
săritură 1,85 m. Apoi, răma
să singură în concurs, deco
nectată, ea a stabilit și per
formanta record de 1,38 m, 
din a treia încercare. Oricum, 
rezultatul Corneliei Popescu, 
întrece așteptările și merită 
calde felicitări !

La triplu salt, într-o altă 
confruntare de anvergură, re
cordmanul mondial, campio
nul olimpic și european, so
vieticul Viktor Saneev s-a 
dovedit imbatabil. El a în
vins categoric, efectuînd doar 
trei sărituri : 16;79 m, 16,63 m, 
16,95 m ; la 5 cm de granița 
strașnicului 17 m, Carol Cor- 
bu, clasat pe locul VI, nu s-a 
acomodat suficient cu supra
fața de rekortan a pistei de 
avînt, ca — de altfel' — și 
sovieticul Nikolai Dudkin, 
cîștigător anul trecut la Bel
grad. care nici n-a intrat în 
finala celor mai buni oot. în 
schimb, Șerban Ciochină s-a 
comportat mai bine, realizînd 
16,47 m și cucerind astfel me
dalia de bronz — cu un re
zultat cu 3 cm superior ce
lui cu care în 1966 învinsese 
la Dortmund, în primul Cri
teriu european de sală.

Cîteva cuvinte și despre 
ceilalți atleți români care au 
evoluat duminică. La lungi
me, Vasile Sărucan a reușit 
să intre în finală, plasîndu-se 
pe locul 7 cu rezultatul de 
7,69 m, iar Zaharia (acciden-

tat) nu a realizat decît 7,28, 
sub posibilitățile sale. în fine, 
atft Nicolae Perța (la 60 m.g.) 
cît și junioara de 15 arii 
Eleonora Monoranu (la 60 m 
plat) au ratat calificarea în 
finale la... fotografie. Dar 
cum ți fracțiunile de secun
dă contează în atletism...

★
■ REZULTATE TEHNICE. 400 m 
(m) : A. BRATCIKOV ~
46.8, 2. A. Badenskl
46.9, 3. I. Zorin
800 m (m) : 1.
(U.R.S.S.) 1 : 51,0, 
(Spania) 1 : 51,9, 
(Iugoslavia) 1 : 51,9, 
per (R.F. a Germaniei) 
1 500 m (m) : 1. H.
KOWSKI (Polonia) 3 :48,8, 2. 
Murphy (Irlanda) 3 : 49,0, 3.
Pantelei (U.R.S.S.) 3 : 49,8, 4. 
Toussaint (Franța) 3 :50,2 ; 
3 000 m (m) : 1. K. WILDE (Ma
rea Britanie) 7 :47,0 record mon
dial de sală. 2. H. Norpoth (R. F. 
a Germaniei) 7 : 49,6, 3. J. Alva
rez — Salgado (Spania) 7 : 52,6 ; 
60 m.g. : 1. G- NICKEL (R. F. a 
Germaniei) 7,8, 2. F. Siebek (R- 
D. Germană) 7,8, 3. G. Drut 
(Franța) 7,8, 4. W. Trzmlel
(R.F.G.) 7,9, 5. R. Bethge (R.D.G).
7.9, 6. A. Demus (U.R.S.S.) 8,0 ;
lungime : 1. T. LEPIK (U.R.S.S.) 
8,05 m, 2. K. Beer (R.D.G.) 7,99
m, 3. R. Blankaer (Spania) 7,92 m, 
4. H. Latzel (R.F.G.) 7,91 m, 5. I. 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,89 m, 
6. H. Kalocsay (Ungaria) 7,73 m, 7. 
V. Sârucan (România) 7,69 m (7,69 
— dep, dep, dep, 7,68, 7,68), 8. Bar- 
kowskl (U.R.S.S.) 7,68 m. Zaha
ria accidentat a -sărit doar 7,28

(U.R.S.S.) 
(Polonia) 

(U.R.S.S.) 48,4 ; 
E. -------------
2.

3.

ARJANOV 
J. Bor.tz 

Medjlmurec 
4. F. Kem- 

1 : 51,9 ; 
SZORDY- 

F. 
V.
P.

m ; Trlplusalt i: 1. V. BANEEV 
(U.R.S.S.) 16,95 m — record mon
dial de sală, 2. J. DrehmeJ 
(R.D.G.) 16,74 m, 3. Ș. Chloehlnă 
(România) 16,47 m, 4. M. “ 
(R.F.G.) 16,39 m, 5. Z. 
(Ungaria) 16,35 m, 6. C. 
(România) 16,35 m ; prftjlnM c L F. 
TRACANELLI ~ ”
2. K. Isaksson (Suedia) 
“ W. Nordwig (R.D.G.) 5,20
4. C. Papanlcolau (Grecia) 5,00
5. H. Engel (R.F.G.) 5,00 m,
G. Bliznețov (U.R.S.S.) 5,00
7. M. Bull (Marea Brltanle) 5.00 m. 
Greutate (m) : 1. H. BRISENICK 
(R.D.G.) 20,22 m.

60 m (f) : 1. RENATE MEIS
SNER (R.D.G.) 7,4, 2. S. Telliez 
(Franța) 7,5, 3. W. Van den Berg 
(Olanda) 7,5, 4. N. Bezfamilnaia 
(U.R.S.S.) 7,6, 5. M. Sarna (Polo
nia) 7,6, 6. A. I^rgAng (R.F.GJ 
7.6 ; 60 m.g. : ' 
(R.D.G.) 8,2,
(U.R.S.S.) 8.2, 
(Polonia) 8,5 ; 
RIA SYKORA
2. L. Bragina
3. S. Kolakowska (Polonia) 2 :07,6,
4. I. Kaiser — Laman (Olanda)
2 :07,7, 5. L. Safronova (U.R.S.S4 
2 :07,9, 6. S. ZIateva (--------- -
2 :08,6 ; înălțime (f) : 1. 
GUSENBAUER (Austria) 1,88 
— record 
Cornelia 
1,82 m 3.
1,82 m, 4. 
1,82 m, 5. 
via) 1,76 m, 
zowska (Polonia) 1,76 m 
tate (f) : 1. NADEJDA 
(U.R.S.S.) 18,60
mondial de sală, 
(R.D.G.) 18,39 m,
(R.D.G.) 18,09 m, 
(U.R.S.S.) 17,99 m.

Sauer 
Cziffra 
Corbul

3.

(Franța) E,30 
‘ ■’ 5,28

m, 
m. 
m.

<. 
m

. Irrgang
1. KARIN BALZER
2. L. Hitrina
3. T. Suknlewlcz 
800 m (f) s 1. MA-

(Austrla) 2 :07,0, 
(U.R.S.S.) 2 :07,5,

(Bulgaria) 
ILONA

ni 
mondial de sală, 2. 

Popescu (România)
R. Schmidt (R.D.G.) 
I. Blagoeva (Bulgaria)
S. Hrepevnik (lugosla- 

6. D. Proczow-Bere-
; Greu- 
CIJOVA 

m — record 
2. H. Friedel 

S. M. Lange
4. I. Solontova

STADIUL CONSTRUCȚIILOR
PENTRU J. 0. DIN 1972

MUNCHEN 15 (Agerpres).— 
Pe șantierele olimpice din 
Munchen, unde va avea loc 
în 1972 cea de-a 20-a ediție 
jubiliară a Jocurilor Olimpi
ce de vară, continuă într-un 
ritm intens lucrările de con
strucție. Pînă la sfîrșitul anu
lui 1970, vor fi terminate 
principalele stadioane și te
renuri ce vor găzdui marile 
competiții. Astfel, este prevă
zut ca stadionul olimpic să

fie terminat în luna iulie, 
sala de sporturi în august, și 
stadionul de natație în sep
tembrie. în ceea ce privește 
„satul olimpic", acesta va fi 
gata în vara anului 1971.

Cei peste 600 de yahtmeni 
ce vor lua parte Ia aceste în
treceri de Ia Kiel vor fi 
informați din timp asupra 
tuturor datelor necesare, 
pentru o pregătire specifică. 
Rezultatele regatelor olimpice 
vor fi înregistrate electronic.

I

UNIVERSITATEA 
SOARA—FARUL CONSTAN

ȚA 3—1 (14, 11, —8, 3). Partida 
ne-a dat senzația că asistăm 
Ia un derby ai elitei. Interven
țiile spectaculoase și eficace 
ale unor jucătoare ca Dobro- 
geatiu, Ghere (Unlv.), Matei, 
Pașca (Farul) au ridicat nive
lul calitativ al Jocului. Au ar
bitrat corect M. Marian (Ora
dea) și Z. Pătru (Buc.). P. 
ARCAN — coresp. principal

PROGRESUL—VOINȚA 
Giro 3-0 (12, 11, 8).
două echipe,

M.
Cele 

. , aflate pe ulti
mele locuri ale clasamentului, 
au oferit spectatorilor pre
sent! în sala din dr. Staico-
vlci, un spectacol plat, fără
atractlvltate, în care voleiba
listele oaspete ar fi putut ob
ține victoria într-un set.

MASCULIN 
PROGRESUL—POLITEHNI

CA GALAȚI 3—2 (—14,
11. —11, 10, 7). în lupta
pe „viață șl pe moarte” pen
tru evitarea retrogradării, ele
vii lui Mircea Zelinscht — 
care și-a condus foarte bine

deosebi într-o frenetică gale
rie. în min 9, Popescu trans
formă o lovitură de la 7 m, 
scorul devine egal (3—3) șl 
Steaua începe să se detașeze 
de tenacele său partener de 
Joc. Gruia este cel care, în 
min 10, aduce pentru prima 
oară conducerea echipei Stea
ua : 4—3.

Oaspeții prelungesc la In
finit atacurile pentru a nu da 
posibilitate steliștilor să în
scrie prea multe goluri. O vor 
face în aproape tot meciul, 
bucurîndu-se de îngăduința ar
bitrilor. Două goluri realizate 
de Gruia în min 13 șl 14 (B—4, 
6—4) ‘ ‘
lerlel, 
mele.
Gațu 
dlntr-o fentă excelent execu
tată ; este de altfel faza pe 
care o înfățișează fotografia 
noastră de astăzi) să cucereas
că simpatia celor peste 3 000 
de spectatori. Popescu ratează 
majorarea scorului în min. 17

declanșeazi euforia ga- 
care-1 geandeazâ 

Este, apoi, rtndul Iul 
(tn min 15 a marcat

nu-

Victor BANCIULESCU

a

KLAUS SCHELL

Are 10 ani. Elev (premiant) In 
clasa a IV-a. Școala nr. 7 din 
Brașov. A început patinajul sub 
îndrumarea mamei sale, antre- 
noarea Rita Schell- Acum, face 
parte din clubul Petrolul Brașov 
(antrenor : Bert Heuchert).

— Ia 7—5 — trăgînd în por
tar o lovitură de la 7 m ; va 
rata și în min 22 și va fi Imi
tat de Gruia în min 44 (deci: 
3 lovituri de la 7 m nefructi
ficate !).

Jocul se înflerbîntă și își 
fac apariția și duritățile. Deși 
n-au fost prea severi, arbitrii 
Simanovici și Valclc i-au eli
minat pentru cîte 2 minute 
pe Adorjan (min. 19), Takaos 
(min 42), Cristian (min. 46), 
Oțelea (min 56), Varga (min 
56) și Ftizes (min 60).

Atacul echipei Steaua mer
ge bine (Gruia a înscris 10 
goluri !), dar apărarea este în 
permanentă dificultate. Așa se 
face că cele două reprize păs
trează 
13—10, 13—10. Avansul de 6 
goluri cu care Steaua termi
nă partida este bun, dar nu 
In totalitate liniștitor. Să nu 
uităm că și H. G. Copenhaga 
a cîștigat acasă cu 28—20 me
ciul cu Honved ?! a pierdut 
Ia Budapesta cu 18—25... Stea
ua este Insă o echipă de altă 
factură (îndeosebi în ceea ee 
privește dîrzenia) și să spe
răm că va reuși să-și fructi
fice avantajul.

o perfectă simetrie

Surprize de proporții în divizia A

Echipa Braziliei 
decepționat

Selecționata Braziliei 
susținut uri nou meci de 
rificare, întîlnind la Rio 
Janeiro echipa Bangu. Par
tida s-a încheiat la egalitate: 
1—1, după un joc care a de
cepționat pe spectatori — 
transmite corespondentul a- 
genției France Presse.

a 
ve
de

Problema dopingu 
lui în Uruguay

„Scandalul dopingului" ris
că să aibă urmări serioase 
asuora echipei naționale de 
fotbal a Uruguayului. Hotă- 
rîrea federației de a suspen
da doi 
Penarol 
tano si 
de a fi

jucători ai echipei 
(este vorba de Cae- 
Cortes), pentru vina 
utilizat medicamente 

stimulatoare 
sport, pune în 
ducerea lotului 
întrucît ambii 
selecționați pentru campiona
tul mondial. Pe de altă 
te. Uniunea fotbaliștilor 
fesioniști uruguayeni a 
testat, oerind anularea 
oendărli, Iar conducerea 
bulul Penarol susține că „nu 
poate fi vorba decît de o ma
șinație a unul dub rival".

interzise în 
cauză și con- 
reprezentativ, 
Jucători erau

par- 
pro- 
pro- 
sus- 
clu-

Flamengo învlnsâ 
cu 6—0 I

în primul meci al turneu
lui internațional de la Tokio 
echipa suedeză IFK Gbteborg 
a obținut o surprinzătoare

TURNEUL DE ȘAH DE LA BELGRAD
BELGRAD 15 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin de 
șah de Ia Belgrad a continuat cu 
disputarea partidelor din runda a 
6-a. Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele negre) a remizat în 35 de 
mutări cu iugoslava Milunka La- 
zarevici. Alte rezultate : Vujano- 
vici — Trojanska 0—1 ; Gaprin- 
dașvili — R. Jovanovic! 1—0 ; 
Ferrer — Ivanka 0—1 ; Maiipetro-

va — Konarkovska remiză. Ale
xandra Nicolau a întrerupt In po
ziție complicată cu Alia Kușnir, 
care continuă să conducă tn cla
sament cu 4 p și 2 partide între
rupte. Polihroniade ocupă locul 
6 cu 3 p și o partidă întreruptă. 
Nicolau a pierdut partida între
ruptă In runda a doua cu Mali- 
petrova.

victorie cu scorul de 6—0 
(3—0) în fața cunoscutei for
mații braziliene Flamengo. 
Cel mai bun Jucător de pe 
teren a fost centrul atacant 
Dan Ostlund, autorul a 4 go
luri.

Campionate, cupe

STOCKHOLM, 15 (Ager
pres). — în ziua a doua a 
campionatului mondial ds 
hochei pe gheață (Grupa A), 
echipa U.R.S.S. a dispus cu 
scorul de 12—1 (3—0, 3—1, 
6—0) de selecționata R. D.

Germane. Finlanda a învins 
Polonia cu 9—1 
6—0).

Sîmbătâ seara, 
Cehoslovaciei a 
scorul de 6—3 
1—1) echipa Poloniei.

(2-1, 1-0,

selecționata 
întrecut cu 
(2-1, 3-1,

ITALIA — Etapa de Ieri a cam
pionatului Italian a fost domina
tă de derbyul Juventus — Cagli, 
ari încheiat la egalitate după 
multe peripeții. Partida a fost 
condusă de cunoscutul arbitru 
Lo Bello, care, de data aceasta, a 
reușit să-1 enerveze pe jucători, 
ziariști, conducători șl specta
tori. La scorul de 1—1, Lo Bello 
a acordat un penalty discutabil 
echipei din Torino. A tras Haller, 
dar Albertosl a apărat ! Lo Bello 
a dictat repetarea loviturii șl A- 
nastasl a Înscris. Pentru a-șl re
para greșeala, cu 8 minute înainte 
de sfirșlt, arbitrul a acordat un 
penalty In compensație echipei 
Cagliari, care a reușit să egale
ze. De remarcat șl draw-ul reu
șit de Lanerossl In fața Iul Inter, 
la Milano. Rezultatele șl autorii 
golurilor.

Bari — Florentin. 1—1 (Dlomadl, 
respectiv Ferrante, pentru Floren
tina). Bologna — Brescia o—S 
(Menichelll 2 șl d’Alessl). Inter —
— L. R. Vicenza o—0 ; Juventus 
Cagliari 2—2 (Nicolai șl Anastasl 
din penalty respectiv, Rlv. 2, din 
care unul din penalty) j tazlo
— Palermo 4—0 (Chinagll. 2, Maz
zola II, Ghio) ; Napoli — Milan 
1—1 (Manservl șl respectiv, Rive
ra) Sampdoria — Roma 1—0 
(Corni șl Crlstln) ț Verona — To
rino 0—1 (Ferrinl).

Clasamentul i Cagliari M p, Ju
ventus 83 p, inter 31 p. Mila» 
30 p, Fiorentina 2S p. Clasamentul 
golgeterllor : Riva (Cagliari) H 
goluri, Vitali (Lanerossl) 13, A- 
nastasl (Juventus) 11, Chlarugl 
(Florentina) șl Pratl (Milan) 10.

C. T.

TELEX ® TELEX •
La Minsk a Început un mare 

concurs Internațional de haltere 
reunind sportivi din 13 țări. în 
Urnitele categoriei muscă, pe pri
mul Ioc s-a clasat Zlgmund 
Smalțej (Polonia) cu 325 kg. 
CONCURENTUL ROMAN ION 
HORTOPAN A OCUPAT LOCUL 
5 CU 295 KG, stabilind un 
record național la smuls 
90 kg.

lit un nou
200 m liber

nou 
cu

poloO selecționată Iugoslavă de _ 
pe apă, cuprinzînd mal mulțl ju
cători din echipa Învingătoare 
la jocurile olimpice din Mexic, 
a făcut joo egal : 2—2 cu selec
ționata R.r. a Germaniei.

Intr-un meci pentru sferturile 
de finală ale Cupei campionilor 
europeni la handbal (masculin), 
echipa spaniolă Barcelona a În
vins eu scorul de 18—15 (8—9)
formația iugoslavă R.K. Crvenka.

La Budapesta, In semifinalele 
Cupei campionilor europeni la 
tenis de masă (masculin), for
mația maghiară B. P. Sparta- 
kus a întrecut ou scorul de 8—2 
•china vest-germană Osnabrdck.

TELEX
record național la 

cu timpul de 1 : 56,8.

simplu bărbați dinProba de
cadrul turneului International de 
tenis de la Cairo a revenit spa
niolului Manuel Santana, care 
I-a Învins In finală cu 7—5, 6—2. 
6—4 pe Jucătorul sovietic Ale- 
xandr Metrevell.

La Hong Kong după prima zl 
a meciului de tenis Japonia — 
Hong Kong (zona asiatică a 
Cupei Davls) formația Japoneză 
conduce cu scorul - - -de 3—0.

american, «1-
John Penneli

Cunoscutul atlet 
rltorul cu prăjina ____  _______
»l-a făcut reintrarea la Los An
geles Intr-un concurs In aer li
ber. clștlgtnd proba cu rezulta
tul de 8,18 m. Recordmanul mon
dial la decatlon BUI Toomey s-a 
clasat pe locul doi la săritura 
tn lungime, cu 7,78 m, șl pe lo
cul patru la 120 yarzl garduri 
tn 14,8.

La Dublin, In turneul celor 0 
națiuni la rugby echipa Irlan
dei. a surclasat cu scorul da 
14—8 (0—0), selecționata Tării
Galilor. în clasamentul turneu
lui, conduce Franța cu 4 puncta 
din două partide.

Cu prilejul aoncursulul Interna
țional do patinaj ’viteză, desfășu
rat la Inzell (Bavaria), olandeza 
Attje Koelen-Deelstra a stabilit 
un nou record mondial la 1500 
m cu timpul de

ANGLIA — în semifinalele 
Cupei Angliei, echipa Chelsea 
a eliminat cu 5—1 ne Wat
ford, în timp ce Leeds și 
Manchester United au termi
nat nedecis (0—0), 
să se întîlnească 
23 martie.

2 : 17,2. A 6-a etapă a cursei cicliste Pa
ris — r‘
Cuques 
revenit 
în 4h 

general 
Merckx.

Nice, disputată pe traseul 
i — Hyeres (126 km), a 

olandezului Jan Janssen 
02:51,0. In clasamentul 
conduce belgianul

km (femei) din 
nordice de la 

apropiere de

Proba de 10 
cadrul Jocurilor 
Homenkollen (în 
Oslo) a fost cîștigată de șchioa
pa sovietică Galina Kulakova în 
38 :16,6 urmată de finlandeza Mar- 
jatta

urmînd 
din nou, la

EddyTIMIȘOARA DE POLITEHNICA GALAȚI!
V»

STEAUA ÎNVINSA DE RAPID, IAR „U
A

U

•»

Mai agitată ca ori
care alta, etapa de 
duminică a diviziei 
A ia baschet s-a 
soldat cu cîteva sur
prize de proporții, 
printre care infrîn- 
gerea Stelei în fața

Rapidului șl cea a studenților ti
mișoreni în propriul fief, în fața 
gălățenilor. Dar, iată cronicile 
meciurilor.

MASCULIN

RAPID — STEAUA 66—55 
(40—27). Cu Cristian Popescu in 
vervă deosebită, Predulea, Radu 
Popovici. Tursuglan și Ivan ace
iași jucători sobri și tenaci, și cu 
Stftnescu mal inspirat ca de obi
cei, rapidiștli au reușit un suc
ces pe cit de nesperat, pe atît 
de meritat și... necesar, pentru 
care au fost răsplătiți cu vil 
aplauze. Despre Steaua trebuie să 
spun că absența lui Nosievlcl și 
Tarău nu poate constitui nici pe 
departe o scuză pentru această 
Infringere, deoarece valoarea ce
lorlalți jucători o obliga dacă nu 
la victorie, cel puțin la o com
portare onorabilă pe care ieri, 
trebuie apus, răspicat, nu a

avut-o. Au condus cu multe gre
șeli C. Negulescu și G. Dutka.

DINAMO — VOINȚA BUCU
REȘTI 75—62 (46-33). Campionii
țării au rulat întregul lot, obți- 
nînd cu ușurință rezultatul favo
rabil. (P. Iv.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— POLITEHNICA GALAȚI 86—87 
(46—41). Pornită ca mare favorl- . 
tă, echipa gazdă a trebuit să se 
recunoască învinsă, după un meci 
dramatic. Potențialul timișoreni
lor a fost evident diminuat în re
priza secundă cînd Viciu (cel mai 
bun jucător de la „U”), Caloș și 
Leonte au fost eliminați. Studen
ții gălățenl au făcut o partidă re
marcabilă, pentru care merită fe
licitări. Au arbitrat P. Marin și 
E. Hottya.

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 68—53 
(29—22). Cu toate că au evoluat 
fără Demlan (dar șl adversarii 
lor fără Popa, suspendat pentru 
că a absentat la un antrenament 
al lotului național), clujenii, cu 
RClhring, Vizi șl Simon în mare 
formă, au dominat categoric și 
au cîștigat clar. Au arbitrat bine 
V. Kadar șl V. Gagea. (M. RADU
— coresp.).

POLITEHNICA BRAȘOV — 
IEFS 57—58 (31—23). După un

meci de luptă Indîrjltă, studenții

bucureșteni au cîștigat într-un fi
nal dramatic. De menționat că 
Deaky, A. Iliescu, Bobancu și 
Bădescu de la brașoveni au fost 
eliminați pentru 5 greșeli perso
nale. Au arbitrat inegal M. Aldea 
și I. Szabo. (T. MANIU — coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
ICHF BUCUREȘTI 80—69 (41—28). 
Mureșenii au greșit mai puțin, au 
dominat mal mult și au realizat 
victoria, deși în repriza a doua 
bucureștenii egalaseră (min. 29 : 
49—49). Au arbitrat foarte bine 
Gh. Ionescu și I. Krasznai.' 
(C. ALBU — coresp.).

FEMININ

IEFS — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 57—32 (24—23). După 
o repriză echilibrată, studentele, 
beneficiind de o talie superioară, 
s-au detașat și au cîștigat fără 
emoții. Cele mai bune : Petric, 
Pajtek, Popov de la IEFS, Cher- 
ciov și Sandu de la Constructo
rul. Margareta Pruncu (Construc
torul) șl Suzana Szabados (IEFS) 
nu au jucat, deoarece au fost 
suspendate pentru că au absentat 
nemotivat de la un antrenament 
al echipei reprezentative. Au ar
bitrat bine Ai. Dănllă șl Gh. Chi- 
raleu. (D. DIACONESCU — 
coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ 62—29 (28—16). Campioanele 
nu au avut in nici un moment 
emoții și au învins la un scor 
concludent. „U“, care nu mal 
poate evita retrogradarea, a pre
zentat un lot tînăr cu care speră 
să creeze, într-un viitor, cit mal 
apropiat, o formație redutabilă, 
așa cum a avut pînă în această 
primăvară. Au condus bine S. Fi- 
loti și N. Iliescu. (GH. BUICLIU 
— coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 53—42 (24—22). Avînd
tot timpul inițiativa, brașovencele 
au cîștigat pe merit după un joc 
în care ambele echipe au lăsat 
de dorit în ceea ce privește cali
tatea jocului practise t. Au arbi
trat bine A. Balaș șl V. Chiorea- 
nu. (C. GRUIA ----------

A.S A -------
mureș’ 55—54 (29—24). Deși au 
condus tot timpul, gazdele s-au 
văzut conduse cu un minut înain
te de fluierul final cu 3 
(51—54). în decursul a 60 
cunde dramatice, ele au 
totuși, să egaleze șl să 
punctul victoriei. Au 
M. Rizea (bine) șl D. Crăciun (cu 
scăpări). (M, RADU — coresp.)

★
Rezultate din 

englez : Arsenal 
Liverpool 2—1 
ventry — Sheffield 1—1; 
Crystal Palace — Southamp
ton 1—0 ; Nottingham — 
Derby 1—3 ; Sunderland — 
Wolverhampton 2—1 ; W. B. 
Albion — Newcastle 2—2 ; 
West Ham United 
0-0.

campionatul 
Londra — 

(1—0) ; Co-

Ipswich

semifinale-
la fotbal,

Tiparul t I. P. „Informația0, atr. Brezoianu nr. 23—25, București

coresp.).
CLUJ — MUREȘUL TG.

SCOTIA. — în 
Ie Cupei Scoției 
Aberdeen a învins cu 1—0 
pe Kilmarnock, și Celtic cu 
2—1 pe Dundee.

Kajosmaa.

Cu 
Înot 
loniei,

prilejul campionatelor dt» 
(în bazin acoperit) ale Po- 

> Zbigniew Pacelt a stabl-

La Paris, tn finala Cupei 
pionilor europeni la floretă 
culin), echipa Burevestnik ___
cova a învins cu scorul de 9—4 
formația Olympischer Fecht din 
Bonn. Cele mal multe victorii 
per.tru echipa sovietică le-au ob
ținut V. Stankovlci și A. Kote- 
șev.

cam- 
(mas-
Mos-

C GRUIESCU ÎNVINGĂTOR
IN TURNEUL DE BOX

puncte 
de se- 
reușit, 
înscrie 
condus

R.F. a GERMANIEI — Re
zultate din campionatul vest- 
german : Bayem Milnchen — 
Alemannia Aachen 6—0 ; FC 
Koln — SV Hamburg 5—2 ; 
Hanovra 96 — Rotweiss Es
sen 3—0 ; Borussia Monchen- 
gladbach — Munchen 1860 
3—1 ; Duisburg — Eintracht 
1—0.

DE LA BELGRAD
Ieri dimineață s-a disputat la Belgrad finala turneului inter

național dotat cu trofeul „Oscar", turneu organizat de federa
ția de specialitate din Iugoslavia. După cum se știe, în finale 
au evoluat și doi pugiliști români. Constantin Gruiescu l-a în
vins la puncte pe Zmucici (Iugoslavia), iar Constantin Stanef a 
pierdut în fața lui Paikovici (Iugoslavia). Trofeul pus în joc a 
fost cîștigat de boxerul iugoslav Belici.


