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AL XV-lea CROS BALCANIC
Toporoși pentru învingători

STEAUA 
S-A CALIFICAT

La 20 km de centrul Capi
talei, pe vechea și întinsa mo
șie a lui Constantin Brînco- 

veanu, în jurul modestului pa
lat al lui Barbu Știrbei, în ve
cinătatea turnurilor de apărare 
ale „dacilor1' cinematografiei 
românești, s-a desfășurat cea 
mai mare alergare pe teren 
variat din sud-estul Europei. 
Crosul balcanic a meritat, la 
a 15—a ediție, acest decor se
lect, precum ar fi meritat un 
public mai puțin selectat.

Chiar și * ' '
lelor naturale 
mult la șănțulețe, 
trunchiuri 
parcurs o 
multe ori, 
lor 
cadrul 
rugina frunzelor, pilcuri 
pădurice, o plantație ca 
grădină botanică, de la 
și mesteacăn alb, pînă la 
ciile de stejar din vechiul 
dru al Vlăsiei.

Pe lîngâ lacul Buftea (primul 
salba lacurilor Colentinei, 

nord de București), concu- 
cinci țări, fete șl 
colindat aceste me- 
fuleul nu totdeauna 

energia adesea prea 
'.repede secată, dar cu 

victoriei mereu intactă, 
ritul predominant a fost 
li form, 
zvelte, 
supți, 
obișnuința efortului acceptat cu 
plăcere. Așa arătau în gene
ral învingătorii, printre care, 
din păcate, nu i-am putut 
număra și pe concurența ro
mâni. Și-au împărțit victoriile 
individuale, iugoslavii și bul
garii. mai zdraveni in pulpe și 
glezne, mai pregătiți pentru 
cros in special (nu semifondiștl 
și fond iști în vacanță activă, 
nici creații da laborator), su- 
portînd mai etoic perpetuele 
denivelări, asprimea cumulată 
în timp a pașilor cufundați tot 
mai greu, toi 
solul muiat.

Interesant de 
este faptul că 
tate a învingătorilor se declară 
de proveniență provincială, dacă 
nu chiar din mediul sătesc^ de

în absența obstaco- 
' s-a renunțat de 
ifaiețe, garduri vii, 
doborîte — traseul, 

dată sau de mai 
s-a supus canoane- 

anglo-saxone, rămînînd 
naturii. Alei poleite 
frunzelor, 

o

in
de 
de 
de 

pin 
spe- 
co-

din 
la 
renți din 
băieți, au 
leaguri, cu 
clasic, cu

Trupuri mai 
obrajii cel mai 
nu de tnaniție

voința 
Gaba- 
cel fi- 
curlml 
adesea 
ci de

mai adine, in

remarcat mai 
marea majori-

acolo unde pofta de alergare 
nu e alterată și unde constitu
ția se supune mai ușor rigo
rilor naturii. Svetla Zlateva, 
elevă din Goma Oreahovlța. 
nu departe de Dunăre, a avut 
în parcul Buftea susținători 
frenetici de la Silistra, oricum 
mai mulți decît suporterii ro
mani (pentru care O.N.T. n-a 
organizat excursie). Junioara 
bulgară, din mediu feroviar, a 
6-a nu de mult la Wiener 
Stadthalle, este probabil cea 
mai dotată alergătoare a zilei 
de mîine în Balcani. Bogoliub 
lovanovici este și el elev, în 
orășelul sîrbesc Kragujevac, de 
unde aleargă pînă pe malurile 
Moraviel. Petko Gheorghiev Ior- 
danov provine din localitatea 
Nova Zagora și numai faptul 
că e acum sub arme l-a trans
format 
clubului 
de aur 
Veselinka 
spitalul .
sovska 
pînă și 
chipiere 
socotește 
sistă a ,
se adaptează ritmului și tere
nului variat (ceea ce sună ca 
o scuză pentru ea însăși). ,,Nu 
vă uitați la slăbiciunea obra
jilor mei — spune Veselinka — 
crosul se cîștigd
Ceea ce 1 
altfel și 
belgrădean 
tește : Korița), 
înnoit victoria de anul 
de la Skoplje.
el și-a încercat șansele și la 
crosul San Silvestro, obținînd 
un merituos loc 3, „Dar aici a 
fost mai important — spune 
el — pentru că aici am devenit 
din nou campion balcanic !" 
Iată un omagiu meritat pentru 
competiția de la Buftea des
fășurată în admirabila ambianță 
a primăverii 
și brîndușelor 
pile noastre.

în sofiot, membru al
Ț.S.K.A. Cu cerceii 

ai bunicii în urechi.
Milosevlci, soră la 

din centrul minier Ko- 
Mitrovica, a cucerit 

stima celebrei ei coe- 
Vera Nikollci care o 
cea mai bună cro- 

Iugoslaviei, pentru că

cu inima T*. 
ne-a demonstrat de 
i mteanieu l-auto
i Dane Korica (ci-

care și-a re- 
trecut

La 23 de ani

șl a toporaștlor 
ndsctnd sub tăl-

Victor BANCIULESCU

ÎN SEMIFINALELE
CUPEI 

CAMPIONILOR EUROPENI"
LA HANDBAL MASCULIN

în pag. a 4-a 
relatările trimisului nostru special la Budapesta

Intr-un decor
splendid de pri
măvară crosiștii 
seniori s-au înși
ruit pe traseu.

Foto : AUREL
NEAGU

I
I IARNA VINE, | 
'IARNATRECE.J 
I

I

ALERGĂTORII IUGOSLAVI
au dominat întrecerile

ATLETIIu

NOȘTRI
«i

AU EVOLUAT
SLAB

lNTR-0 ETAPĂ A ATACURILOR INEFICACE

GOLUL LUI NEAGU DISTANȚEAZĂ
RAPIDUL LA 4 PUNCTE !

Vreme admirabilă, o at
mosferă de concurs în a- 
devărata accepțiune a cu- 
vîntului, un traseu de cros 
perfect, o organizare ex
celentă, iată cîteva din ca
racteristicile celei de a 
XV-a ediții a Crosului 
Balcanic. De altfel, dl. 
Jozsef Sir, delegatul comi
tetului european din 
I.A.A.F., sublinia că aces
tei competiții de la Buftea 
nu i-a lipsit nimic, dar 
absolut nimic pentru a 
putea fi trecută în rîndul 
celor mai importante în
treceri internaționale ale 
genului.

Și totuși, această ade
vărată sărbătoare 
nică a alergării pe 
variat ne-a produs 
răciune, din cauza 

sau foarte slabei compor-

balca- 
teren 
amă- 

slabei

tari a celor mai mulți din
tre atleții și atletele din 
echipele României. Avînd 
în vedere și avantajul 
imens pe care-1 reprezintă 
terenul propriu (oaspeții 
au făcut cunoștință cu 
traseele cu mai puțin de 
24 de ore înaintea curse
lor), considerăm că a- 
ceasta a fost de departe 
cea mai 
evoluție 
în cele 
petiției 
tativele ■ 
luat parte. Dacă în urmă 
cu un an, la Skoplje, cînd 
atleții români au alergat 
— de asemenea — nesa
tisfăcător s-au mai putut 
găsi unele motivări, 
data aceasta credem 
nu mai există nici un 
de argument cu care

se justifice actuala com
portare neonorantă. Și 
totuși, unele explicații e- 
xistă și le vom discuta 
în numărul nostru de mîi- 
ne. Ele țin de slaba pre
gătire a alergătorilor, de 
nivelul submediocru de cu
noștințe al 
de atmosfera 
rare 
care 
nori, 
mulți
a fost redus doar Ia cî
teva competiții.

Și acum, cîteva cuvinte 
despre cele cinci curse...
JUNIOARE—Svello Zlateva

antrenorilor, 
de necolabo- 
neînțelegere 

între antre-
și de
există
de faptul că de mai 
ani sezonul de cros

to

La Oradea, U.T.A.

și-a adus aminte

că mai e... campioană

Hat-trick pentru

cvasianonimul Doru

Popescu

Victoria, la limita, a

stelei realizata de un...

lundaș ? I

„Poli" lași

nouă „victimă" a

clujeanului Adam

Două rezultate de 0-0:

unul scontat

Turzii), altul

brașoveni (la

(la Ctmpia

nesperat de

Petroșani)...

i

nemulțumitoare 
atleților români 
ediții ale com- 
care reprezen 

au

a
13 
la
■țării noastre

de 
că 
fel 
să

Favorita cursei de 1000 
m. junioara bulgară Zla- 
teva (locul VI la 800 m 
la recentele campionate 
europene de la Viena) a

Romeo VILARA

(C&ntinuare în pag a ? «)

Bizarerie In careul piteștean ? Dan, in atac și Radu, in apărare! Foto : PAUL ROMOȘAN

I »

DERBY ITALIAN
Citiți în pagina a 

3-a cronicile meciu
rilor din etapa de 
ieri a diviziei A.

Nu știm dacă vreunul dintre 
spectatorii (inclusiv cei tele) 
care au urmărit partida Rapid 

Argeș ar putea să

„Micro" galeria rapidistă exultă în stadionul ploieștean. 
Neagu a marcat! 1—0 pentru Rapid.

• ••

jocul de la Ploiești 
un moment supe-

afirme că 
reprezintă 
rior în evoluția fotbalului ro
mânesc ... Altfel, și mai sim
plu spus, nu știm dacă se gă
sește cineva care să fi văzut 
în acest meci o sumă neobiș
nuită de virtuți, care înalță un 
joc la clasa „partidă mare". 
Dacă ne înșelăm, și printre 
spectatorii jocului se găsesc 
persoane entuziasmate de evo
luția celor două echipe, ne pre
cizăm — de la început — punc
tul de vedere, afitjmind că nu 
ne numărăm tn această 
tegorie.

Nu, Ia Ploiești derbyul 
avut virtuți spectaculoase.

Sub raportul evoluției 
rului, ca și sub cel al laturii 
spectaculare, jocul a fost chiar 
foarte zgîrcit. Crescuți — fot
baliști și spectatori — la școa
la și temperamentul fotbalului 
latin, sărăcia din „scena" sta
dionului ploieștean n-a mers, 
firește, Ia inima publicului. 
Pentru că avem (încă mai a- 
vem) un public romantic, cu
cerit cîndva de fotbalul roman
tic (vezi epoca 
priei umbre de 
un public care 
greu cu rigorile 
fotbalului modern, 
pînă la reprimare 
artificii, fotbalul — 
artă.

Ieri, la Ploiești, 
două din cele mai bune 
ale țării jucînd modern — adi
că extrem de sobru.

ca-
n-a
sco-

driblării pro- 
către Ozon...), 
se
Și

acomodează 
cu evoluția 
care neagă 
fotbalul de 
artă pentru

am văzut 
echipe

I

Pe ici, pe colo, iarna moi în
cearcă să se mențină pe po
ziții. Dar, degeaba. Doar a- 
colo, în inima munților, ea 
mai poate oferi cadru priel- 
nic de întrecere pentru cei 

ce iubesc schiul. Vremea frumoasă de 
ieri ne-a prevestir că, pe undeva, pe 
aproape, se află primăvara.

Așadar, gîndurile celor mai multi 
prieteni statornici ai sportului se în
dreaptă spre stadioane, spre terenuri
le de fotbal, volei sau handbal, spre 
locurile destinate atletismului.

lată de ce e momentul sa se pună 
întrebarea : ce ați făcut, gospodari ai 
sportului, ca noul sezon in aer liber 
să vă găsească gala pregătiți ? Con
siderăm că nu-i devreme să aflăm răs
punsul, gîndindu-ne că asociațiile și 
cluburile sportive au și trecut Ic mă
surile organizatorice pentru a asigura 
din timp condițiile materiale necesare 
practicării sportului in aer liber, în
deosebi de către cei mulți.

La recenta plenară a Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, 
activității sportive a maselor i s-a a 
cordat o mare atenție. Sportul de 
masă este chemat să se înscrie pe 
coordonatele și la nivelul cerințelor 
vieții moderne. Apoi la plenarele con
siliilor județene s-a recunoscut în una
nimitate utilitatea acestei activități, 
ce au luat cuvîntul s-au declara* 
acord cu concluzia că „ceea ce 
realizat pină acum e departe de a 
putea mulțumi".

Propunerile și sugestiile menite 
creeze o cotitură în sportul maselor 
și-au găsit locul într-un vast plan de 
acțiune la care au -aderat toti factorii 
ce concură la propbgarea educației 
fizice ca mijloc de reconfortare și de 
sănătate. Organele sportive locale au 
procedat, în consecință, completing 
puncte noi într-o agendă tematică sta
bilită cu un an în urmă. E de datoria 
celor ce răspund de destinele sportului 
în școli și facultăți, în fabrici și uzine, 
la sate să treacă la înfăptuirea pro
iectelor. Dar nu' prin întocmirea de 
situații, de tabele și tabelașe, de gra
fice frumos colorate, cum s-a făcut de 
atîtea ori în trecut. Nu, noul sezon nu 
trebuie să-i mai găsească pe slujitorii 
stadionului în fața hîrtiilor, a mapelor 
cu regulamente înfortochiate. contem- 
plînd proiectele, foarte adesea nerea
lizabile și, bineînțeles, nerealizate.

Ne gîndin că, sprijinindu-se pe vo
luntariatul entuziast al tinerilor, consi
liile asociațiilor și cluburilor sportive 
pot să înceapă de pe acum arnenă 
jarea unor baze sportive simple pro
prii. Să stabilească, în raport cu ele, 
trei-patru discipline, din cele mai în
drăgite, la care să se organizeze cam
pionate cu etape de desfășurare, eșa
lonate pe o mai lungă, perioadă de 
timp. Nu trebuie să se mai repete si
tuații de genul celor întîlnite cîndvc 
o asociație iși propunea să organizeze 
campionate la zece discipline sporii”? 
(dintre care, bineînțeles, nu lipseau te
nisul de masă și șahul) fără a avea 
asigurată o bază materială corespun
zătoare.

Cam la fel s-ar pune problema și în 
școli, unde noile asociații sportive po* 
și trebuie să joace un rol major ?r 
angrenarea masei de elevi în practi
carea sportului. Așadar, ia start. A ve
nit primăvara I

cei 
de 
s-a 
ne

sâ

I. MITROFAN

I
I

Sobrietatea evoluției celor 
două echipe n-a fost, cum s-ar 
putea crede, efectul mijloace
lor reduse ale celor două for
mații, ci, dimpotrivă, expresia 
sintezei (de gîndire, de orga
nizare) fotbalului realist, de 
eficiență și de siguranță.

Din acest punct de vedere, 
derbyul etapei a XVIII-a din 
divizia noastră națională a se
mănat ca un geamăn cu jocul-

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a S-a)

Iată că 
mat ( 
derby. 

meciul a 
momente, 
formidabila 
liberă 
ratată 
doilea: 
al lui 
iat 
zile 
jucat 
aș 
oarecare viclenie, 
tivul? Feroviarii 
să cucerească titlul, 
să facă un recurs în 
supraveghere pentru 
anularea ciudatei in
terdicții de un an pe 
stadioanele Europei și 
vor, în sfîrșit, să con-

s-a consu- 
și marele 

In fond, 
avut două 

Primul: 
_..J lovitură 
a lui Dobrin, 
de Ivan... Al 
sprintul furios 
Neagu, înche- 
acel șut de 

Rapid a 
fi, o

Mo
ver

cu 
mari.

economic 
spune, cu

CLASAMENTUL

1. Rapid 18 10 4 4 26—17 24
2. F.C. Argeș 18 8 4 6 33—23 20
3. Dinamo Buc. 18 9 2 7 34—25 20
4. Univ. Craiova 16 7 6 3 23—17 20
5. „U" Cluj 18 6 8 4 25—20 20
6. U.T.A. 18 9 2 7 26—26 20
7. Steagul roșu 18 9 2 7 25—26 20
8. Steaua 18 8 3 7 40—24 19
9. Jiul 18 8 3 7 22—24 19

10. Dinamo Bacău 18 7 5 6 28—31 19
11. Petrolul 18 6 5 7 18—19 17
12. Farul 17 7 2 8 21—25 16
13. C.F.R. Cluj 18 6 3 9 16—27 15
14. Crișul 17 6 2 9 23—32 14
15. Politehnica 18 5 2 11 20—25 12
16. A.S. Armata 18 3 3 12 12—31 9

firme concluziile an
chetei „Sportul", pe 
tema decalajului tri- 
colori-cluburi, arătînd 
că se poate clștiga un 
campionat și după un

Hotărît lucru, e. o 
mare diferență între 
forța unitară a „na
ționalei" noastre și 
forța dispersată a 
echipelor de club. Pro
babil că e și greu s(J

INIȚIALE...
1—4 cu Setubal, 
București.

Uf.A., cu cele 
de puncte _

Za

20 
al» 

's=: sale, zîmbeșt»
și ea pe sub mustață, 
urmărind filozofic
„cariera- Legiei în 
C.C.E.

REZULTATE TEHNICE

Rapid — F.C. Argeș 1—0 (0—0).
Crișul — U.T.A. 0—1 (0—1).
Dinamo Bacău — Dinamo Bucu

rești 3—3 (2—1).
„U“ Cluj — 

(1-1).
A.S.
Jiul — 
Steaua

Politehnica 2—1

Armata — Petrolul 0—0. 
Steagul roșu 0—0 
— C.F.R. 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (29 martie)

Dinamo 
iconsiderat de 
yul etapei).
Politehnica — 
Steagul roșu 
F.C. Argeș — 
Petrolul — Farul 
C.F.R. — Crișul 
Univ Craiova — 

U.T.A. — Jiul

București — Steaua 
.SPORTUL" der-

Dinamo Bacau
- Rapid
»U“ Cluj

A.S. Armata

te poți bate pe am
bele fronturi. Acum 
32 de ani, cînd Ra
pid elimina pe Uj- 
pest, iar Ripensia — 
pe A. C. Milan, din 
C.C.E., naționala 
pierdea în C.M., in 
fața... Cubei. Astăzi, 
cînd naționala merge 
în Mexic, U.T.A., Ra
pid și Dinamo Bacău 
primesc 19 (!) goluri 
in cele 90 de minute 
decisive ale campa ■ 
niilor lor europene 
Pe de altă parte, in 
timp ce Legia și Got 
nilc se află intre pri
mele patru echipe ale 
C.C.E.-ului șl „Cupe 
lor", naționala lui 
Lubanski și Zmiiew 
ski rămine acasă

E, intr-adevăr, foar 
te greu si te bați pe 
ambele fronturi

N
ț miram, zilele 

t recute. că Di 
namo Bacău a 

noăduit Arsenalului 
ă-i oerforeze poar

ta. de șapte ort, pe 
Highbury, lată, insă, 
că Doru Popescu a

izbutit să ne arate 
că nu trebuie sd fii 
neapărat Radford sau 
Marinelo pentru a 
izbuti, singur, o per
formanță asemănătoa
re ... Totul e aiît de 
relativ, în fotbal.

Cine va clștiga 
campionatul? Ra
pid pare să aibă 

dar 
pîndă. 
văzut 

turneu 
fost 9 
calcu-

prima șansă, 
Coidum stă la 
Rămine de 
dacă recentul 
al oltenilor a 
mutare bine 
lată.

Cine va retrogra
da ? E, desigur, 
prematur... tn 

orice caz, ieri, C.F.R.- 
ul din Cluj și „Poli* 
au simțit in cupa lor 
amară două bucățele 
de zahăr, strecurate, 
cu bunăvoință. d» 
Moț, la Oradea .

eri a fost o zi cu 
soare. Un 
de oameni 

mărit meciul 
Ploiești. După 
minute, cîteva 
mii din 
„uverturii" 
drumul arenei.

A fost, aș spune, 
cel mai normal 
plaj din istoria 
balului 
cînd B-ul se va 
sîmbătă. va fi și 
bine ..

I milion 
au ur- 
de la
45 de 
zeci de 

milionul 
au luat

nostru.
cu- 
tot- 
lar 

juca 
mai

loan CHIRILA
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DIVIZIA B

(Urmare din pag. 1)

confirmat în totul bunele 
aprecieri. Ea s-a desprins de 
micul pluton fruntaș, cu mai 
puțin de 200 de metri înain
tea sosirii, cîștigînd detașat. 
Disputa strînsă pentru locul 
secund — dintre iugoslava 
Kovacev șl românca Ban — 
a dat cîștig de cauză primei, 
mai insistentă și mai rezis
tentă.

CLASAMENTE : individual: 
Svetla Zlateva (Bulgaria) 
3:03,2, 2. Mirjana Kovacev 
(Iugoslavia) 3:06,2, 3. Valeria 
Ban (România) 3:06,8, 4. A- 
nika Peceanak (Iugoslavia) 
3:07,2, 5. Djulsema Bășici 
(Iugoslavia) 3:11,0, 6. Natalia 
Andrei (România) 3:13,1; 
echipe: 1. Iugoslavia 11 p,
2. România 17 p, 3. Bulgaria 
18 p, 4. Turcia 34 p, 5. Gre
cia 40 p.
JUNIORI—Bogoliub lovancici

Semifondistul iugoslav a 
cîștigat fără emoții disputa 
cu semenii săi de vîrstă. 
impunîndu-se în mod special 
printr-o tactică adecvată ce
rințelor, printr-o judicioasă 
dozare a efortului. Singurul 
dintre români care s-a văzut 
a fost Eugen Negară, clasat 
pe locul trei, adică tocmai 
alergătorul de la care aveam

O SINGURĂ VICTORIE

[kl ÎN DEPLASARE
Derbyui etapei a XIII-a a 

campionatului de rugby a a- 
dus față în față echipele 
STEAUA — aflată pe locul 2
— și UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — ocupanta locu
lui 3. Spectatorii prezenți pe 
terenul Ghencea au asistat la 
un joc plăcut, cîștigat, în cele 
din urmă, de formația uni
versitarilor timișoreni. între i- 
ga partidă s-a desfășurat în 
nota de dominare a Univer
sității, care a blocat cu succes 
orice încercare stelistă de a 
recupera din handicap. După 
ce obțin avantaj printr-o lo
vitură de pedeapsă, transfor
mată de Duță, studenții res
ping cu destulă ușurință a- 
tacurile adverse, creîndu-și, 
în același timp, situații favo
rabile de a înscrie. în ultime
le minute ale reprizei, asistăm 
-la o perioadă de dominare a 
Stelei, care rămîne fără re
zultat, deși au existat cîteva 
ocazii bune de a echilibra jo
cul. Prima repriză se termină, 
așadar, în avantajul oaspeți
lor. La puțin timp de la re
luare, Durbac (Steaua) ratea
ză o lovitură de pedeapsă, din- 
tr-o poziție excelentă. Scă- 
pați de acest moment critic, 
studenții revin în atac și din 
nou Duță transformă o lovi
tură de pedeapsă, de la apro
ximativ 40 de metri. La o tușă 
în apropierea liniei de 22 m, 
Steaua intră in posesia unei 
mingi care ajunge la Călăra
șii, aflat pe centru, și aeesta 
înscrie printr-un drop. Pînă 
la sfîrșitul partidei mal con
semnăm încercarea disperată
— dar fără succes — a Stelei 
de a egala șl ratarea unei lo
vituri de pedeapsă de către a- 
celași Duță, de la 25 de m. 
Steaua a pierdut în fața unei 
echipe cu foarte buni pla- 
cheuri. angrenîndu-se într-un 
joc care a convenit de minu
ne adversarilor. Scor final : 
6—3 (3—0) pentru Universita
tea. A arbitrat D. Lemneanu.

Emanuel FANTANEANU

DINAMO — VULCAN 9—8 
(0—8). învingătoare la limită, 
nu însă fără emoții, Dinamo 
s-a descurcat destul de ane
voios în fața unei echipe bă
tăioase și ambițioase. Dina- 
moviștii au cîștigat majorita 
tea baloanelor la grămadă și 
la margine, au plimbat mai 
mult mingea, au dominat in
sistent în repriza secundă, 
dar nu au putut finaliza tot
deauna, căci adversarii s-au 
apărat excelent. Au înscris 
Țuțuianu (2 încerc.), Nica 
(1. P) pentru învingători, res
pectiv Briceag (l.p. și 1 trans
formare), Morarii (încerc). A

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 12, 

ETAPA DIN 22 MARTIE 1970.

I. Rapid — F.C. Argeș 1
II. Crișul — U.T.A. 2

III. Dlnamo Bacău — Din. B. X
IV. ,.U“ Ciul — Polit. Iași 1
V. A.S.A. Tg. M. — Petrolul X

VI. Jiul — Steagul roșu X
VII. Cagliari — Verona 1

VIII. Brescia — Napoli 2
IX. Fiorentina — Juventus 1
X. Lanerossi — Bologna X

XI. Lazio — Inter 1
XII. Palermo — Bari X

XIII. Torino — Roma X
Fond de premil : 422.148 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

va începe în Capitală de la 27 
martie pînă la 6 mai, în provin
cie de Ia 31 martie pînă la 6 mai 
1970 Inclusiv.

X V-lea CROS BALC ANIC
cele mai puține pretenții, ști
ind că specialitatea sa este'- 
cursa de 800 m și nu cea de 
3000 m ca în cazul celorlalți.

CLASAMENTE : individual: 
1. Bogoliub lovancici (Iugo
slavia) 12:14,2, 2. Ștefan Ko- 
țev (Bulgaria) 12:18,0, 3. Eu
gen Negară (România) 12:20,8,
4. Nikola Karapetkov (Bulga
ria) 12:22,6, 5. Veli Balli (Tur
cia) 12:24,2, 6. Nejmet Akgun 
(Turcia) 12:26,6; echipe : 1.
Bulgaria 21 p, 2. Iugoslavia 
33 p, 3. Turcia 43 p, 4. Ro
mânia 45 p, 5. Grecia 68 p.
TINERET—Petko lordanov

Campion balcanic de cros 
și în 1969, alergătorul bulgar 
lordanov a fost cîștigătorul 
care a lăsat duminică cea 
mai frumoasă impresie. El a 
condus cursa chiar de la 
plecare, detașîndu-se cu fie
care tur. La 2000 m a tre
cut prin fața tribunei oficiale 
în 6-01,0, la 4000 m în 12:05,0. 
După succesul de ieri Iorda- 
nov se anunță un vrednic 
urmaș al redutabililor săi 
connaționali Jelev, Markov, 
Tihov etc.

Cursa aceasta, rezervată 
tineretului (6000 m), a fost 
singura în care un atlet ro
mân a terminat pe locul 
doi, Alexandru Grosu avînd 
o comportare mulțumitoare, 

arbitrat D. Dumitrescu. (GH. 
RANGU)

ȘTIINTA PETROȘANI — 
AGRONOMIA CLUJ 8—6 
(3—6). Deși conduși, studenții 
și-au organizat mai bine jo
cul, în special în repriza a 
doua, reușind, în cele din ur
mă, să termine învingători. 
Au înscris Crăciunescu (l.p. și 
1 transf.), Stănculescu (încerc.) 
pentru gazde, respectiv Balint 
(l.p. și drop). A arbitrat Șt. 
Cristea. (T. GORNEA-coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — 
RULMENTUL BÎRLAD 16—3 
(8—3). Ieșenii s-au impus în 
fața Rulmentului, practicînd 
un joc mai bun pe înaintare. 
Au înscris Crișan și Popa, 
cîte o încercare, transformate 
de Gheorghiu, care a mai trans
format și două lovituri de pe
deapsă, pentru gazde, și Bucaș 
(l.p.) pentru Rulmentul. (D. 
DIACONESCU — coresp. prin
cipal).

C.S.M. SIBIU — FARUL 
CONSTANȚA 6—6 (6—0).
După o dominare categorică 
în prima repriză, sibienii co
mit, în cea de a doua, cîteva 
greșeli care permit oaspeților 
să egaleze. Au înscris Muntea
nu (l.p.), Rășcanu (încerc.) 
pentru C.S.M. și Zamfirescu 
(încerc, și l.p.) pentru Farul. 
(I. BOȚOCAN-coresp.)

DOAR 15 CIJBORÎTORI 
LA „NAȚIONALELE" UNIVERSITARE!

POIANA BRAȘOV, 22 
— (prin telefon). Concurs 
de pomină. 11 participant la 
băieți și 4 la fete la finala 
campionatului național uni
versitar de schi. Starterul, 
transformat ad-hoc în vînzător 
ambulant, invita cu voce tare 
pe linia de plecare pe oricine 
dorea să îndrăznească o cobo- 
rire pe pîrtia Lupului, dar 
amatorii lipseau. Nepregătiți 
în majoritate pentru o pîrtie 
pretențioasă, impresionați de 
zăpada alunecoasă din ajun, 
la cursa non-stop, și inhibați 
de vizibilitatea redusă provo- 
certă de ceață, cei mai mulți 
concurenți au preferat cali
tatea de spectator celei de 
combatant. Au rămas să se 
întreacă exclusiv schiorii 
studenți de la Politehnica 
Brașov și I.E.F.S. București 
(la băieți) și Universitatea 
Cluj și I.E.F.S. București ■ (la 
fete), într-o coborfre ce, 
pînă la urmă, s-a dovedit a 
fi nici prea dificilă, nici prea 
iute. întâmplarea ridică to
tuși o problemă i alegerea 
pîrtiei, după părerea noastră, 
trebuie să țină seama de me
dia valorică a participanților 
și nu de elita compusă din 
cîțiva; sau măcar trebuie 

Astăzi, în sala Dalles, la orele 18

PERSONALITATEA COPILULUI Șl PROBLEMATICA 
DEZVOLTĂRII El PRIN EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S în colaborare cu 
Universitatea populară București organizează o conferință pe 
tema s „Personalitatea copilului și problematica dezvoltării ei 
prin mijloacele educației fizice și sportului". Expunerea va 
avea loc astăzi la orele 18 în sala Dalles (Bd. Bălcescu 18) 
și va fi făcută de către psihologul Ștefan Popescu — cercetă
tor științific principal în C.N.E.F.S. Va urma filmul artistic 
„Hombra", o producție a studiourilor americane.

iar echipa României a cîști
gat titlul balcanic.

CLASAMENTE : individual: 
1. Petko lordanov (Bulgaria) 
18:18,6, 2. Alexandru Grosu 
(România) 18,34,8, 3. Licubt- 
scho Jeliaskov (Bulgaria) 
18,36,4, 4. Herman Mathes 
(România) 18,40,8, 5. Turgut 
Cemer (Turcia) 18:43,0, 6. Mi
lan Tomici (Iugoslavia); echi
pe : 1. România (Al. Grosu,
H. Mathes, M. Ionescu, I, 
Dima) 21 p, 2. Bulgaria 24 p,
3. Iugoslavia 33 p.
SENIOARE—Veselnika Milose

vic!
Ascultând relatările craini

cului concursului, după co 
municările făcute prin radio 
de pe traseu, am tot aștep 
tat replica semifondistei de 
talie mondială, Vera Nikolici 
și amănunte despre situația în 
cursa de 2000 m a reprezen 
fantelor României. Dar Ni
kolici n-a fost cea pe care 
am cunoscut-o din concursu
rile pe pistă, iar atletele 
noastre au fost departe de 
așteptări. în schimb, Milo- 
sevici și Petrova s-au arătat 
cel mai bine pregătite. Dacă 
n-ar fi greșit tactic în final 
poate că victoria n-ar fi scă
pat atletei bulgare.

Pentru prima oară în ulti
mii 10 ani echipa României 
n-a mai încheiat această pro
bă pe primul loc !

CLASAMENTE : individual:
I. Veselinka Milosevici (Iu
goslavia) 6:21,4, 2. Tonka Pe
trova (Bulgaria) 6:21,6, 3.

Ieri, in meciul Dinamo - Electroputere Craiova

RECITALUL LUI CUȚOV

A DURAT DOAR O REPRIZĂ
Spectatorii care au umplut 

ieri dimineață tribunele să
lii din Ștefan cel Mare au 
venit, cu siguranță, să asiste 
la evoluțiile aureolaților 
europeni Calistrat Cuțov, 
Ion Alexe, Ion Monea, Ion 
Covaci. „Momentele" galei 
n-au fost, însă, numai aces
tea. Am asistat, de pildă, la 
tristul compromis la care 
antrenorii dinamoviști au 
recurs, urcîndu-1 între corzi, 
la categoria cocoș, pe Vasile 
Ivan (pînă mai ieri semi- 
muscă), nevoit să împartă 
cele două puncte ale unui 
meci „de cartier" cu Ion 
Stoian, un stângaci curajos, 
puternic, dar aflat încă de
parte de cunoștințele teh
nice ale dinamovistului. 
Craioveanul Emil Constan- 
tinescu, vechi și obișnuit 
adversar al primelor mănuși 
mijlocii mici din țară, a 
abordat partida cu Ion Co
vaci Intr-o manieră tactică 
care l-a apropiat mai mult 
de box ți de... grația spec
tatorilor, astfei incit, — 

oferite posibilități de antre
nament mai îndelungat pe 
pîrtie dificilă. Altfel, concur
sul riscă să se transforme în 
parodie.

Socotim de datoria noastră 
să mai semnalăm o stare de 
lucruri nepotrivită în legă
tură cu telefericul. Actualul 
regulament, prea rigid după 
părerea noastră, mal ales 
cind este interpretat ad litite- 
ram și mai puțin în spiritul 
garantării securității, scoate 
din funcțiune instalația cu 
prea multă ușurință, spre 
disperarea turiștilor, a spor
tivilor și a arbitrilor. Ora
rul de funcționare a telefe
ricului, prioritățile și men
talitatea adăpostului la um
bra regulamentului, poartă 
pe conștiință foarte multe 
din defecțiunile organizato
rice și întârzierile concursu
lui de schi organizat în Po
iana Brașov Rezultate teh
nice l BĂIEȚI — 1. C. Ciș- 
mașu (I.E.F.S.) 2:02,0: 2. N.
Crețoi (Politehnica Brașov) 
2:08,6; 3. S. Stroe (I.E.F.S.) 
2:09,3; FETE — 1. E. Neagoe 
(I.E.F.S.) 54;3, 2. G. Băncilă 
(„U* Cluj) 54,8; 3. I. TdmSri 
(I.E.F.S) 55,0.

Mihai BIRA

Djurdjika Rajhar (Iugoslavia) 
6:29,0, 4. Vera Nikolici (Iu
goslavia) 6:31,2, 5. Viorica 
Gabor (România) 6:37,6, 6.
Anca Bontceva (Bulgaria) 
6:38,2; echipe: 1. Iugoslavia 
8 p, 2. Bulgaria 17 p, 3. Ro
mânia 20 p.
SENIORI—Dane Korica

Alt campion balcanic din 
1969 care reușește să-și ree
diteze victoria la cros. Ko
rica, indiscutabil cel mai va
loros dintre competitorii de 
ieri ai cursei de 10 000 m, a 
impresionat înainte de toate 
prin maniera în care a știut 
să conducă cursa, detașîndu- 
se abia pe ultima porțiune a 
traseului, după ce, pînă a- 
tunci, stătuse în expectativă.

La această probă alergăto
rii români au terminat în
vingători deși au totalizat a- 
celași număr de puncte ca 
și cei bulgari. Departajarea 
s-a făcut ținîndu-se seamă de 
locul celui de al 4-lea com
ponent al formațiilor Ro
mâniei și Bulgariei.

CLASAMENTE : individual: 
1. Dane Korica (Iugoslavia) 
30:13,6, 2. Gheorghi Tihov 
(Bulgaria) 30:15,2, 3. Milan 
Tonev (Bulgaria) 30:20,4, 4. 
Ilie Cioca (România) 30:25,4,
5. Ion Rusnac (România) 
30:27,0, 6. Nicolae Mustață 
(România) 30:30,0; echipe: 
1. România (Cioca, Rusnac, 
Mustață, Scheible) 23 p, 2. 
Bulgaria 23 p, 3. Iugoslavia 
41 p, 4. Turcia 49 p.

după părerea unora — deci
zia de meci nul îl dezavan
tajează. Evoluînd cu sigu
ranța marelui maestru și 
cu un calm imperturbabil 
care, probabil, l-a înghețat 
pe Mihai Ștefanovici, într-o 
crispare continuă și dispe
rată, Calistrat Cuțov n-a 
evoluat decît o singură re
priză, lăsînd impresia că 
upercutul cu care s-a în
cheiat partida a fost scăpat 
din greșeală (b. ab. II). La 
fel a evoluat C- Ghiță și, 
doar cîteva secunde, Ion 
Monea. Ion Alexe a făcut 
trei reprize în compania lui 
Ion Sănătescu, veșnic agi
tat, biciuind aerul cu obiș
nuitele sale croșee de o 
imprecizie constantă...

Scor final i Dinamo Bucu
rești—Electroputere Craiova 
16—6.

Celelalte rezultate : cat 
semimuscă — Șt. Boboc (D) 
b.p.I. Iva, muscă — N. Du
mitru (E) b.p- D. Giugea, 
pană — N. Constantin (E) 
b.p. Șt. Hîrșu, semiușoară — 
Gh. Drugă (D) b.ab. III. D. 
Popescu, semimijlocie — C. 
Ghiță (D) b.k.o- I Gh. Cojo- 
caru, mijlocie — I. Olteanu 
(D) b.p. Gh. Constantinescu, 
semigrea — I. Monea (D) 
b.ab.I S. Șchiopu,

Gh.orgh. ILIUȚA

L_r
Ieri, s-au desfășurat partidele din cadrul etapei a XVII-a la feminin și a 

XV-a la masculin, din cadrul campionatului divizionar A de volei. Rezultatele 
sînt, în general, cele scontate, cu excepția înfrîngerii suferite de Universitatea Ti
mișoara. Din nou îngrijorătoare evoluția Politehnicii Galați, aflată în cvartetul 
finalistelor. Iată, pe scurt, amănunte privind desfășurarea jocurilor :

FEMININ
CJP B.—UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 3—2 (6, —12, 
—13, 7,5). Jocul cel mai im
portant al etapei feminine 
s-a desfășurat în sala Giu- 
lești, unde studentele timi- 
șorence, favorite prin valoa
rea, lor mai ridicată față de 
C.P.B., trebuiau să anuleze 
doar handicapul „deplasării" 
pentru a obține victoria în 
acest meci. Dar, spre sur
prinderea spectatorilor pre
zenți în număr mare la 
Giulești, Universitatea Timi
șoara a evoluat de astă dată 
incoerent, manifestând defi
ciențe la preluare, la blocaj 
și în coordonarea jocului. 
Aprecierile acestea rămîn 
valabile chiar dacă am face 
abstracție de replica — for
midabilă — pe care i-a dat-o 
formația bucureșteană. S-a 
văzut, de la început, că a 
patra participantă la turneul 
final nu se află în zi bună. 
Este adevărat că din sexte
tul de bază a lipsit Brigitte 
Wolf (bolnavă), dar asta nu 
scuză slabul randament al 
celorlalte jucătoare, cu ex
cepția Măriei Dobrogeanu 
care s-a zbătut de una sin
gură. Doina Coste n-a mai 
strălucit ca în alte dăți, Ro- 
dica Popa a stârnit uneori 
aplauze prin smeciurile ei 
imparabile, dar în rest a 
fost absentă (apărarea din 
linia a doua, dublaj etc.), ce
lelalte au avut evoluții osci-

SERIA I: Politehnica
POIANA CIMPXNA — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 0—3 
(0—2). Aproximativ 4000 de 
spectatori au asistat la acest 
meci, in care bucureștenii au 
fost net superiori în toate com
partimentele. Golurile au fost 
marcate de Dumbravă (min. 25), 
Raksi (min. 44) și Beldeanu 
(min. 83). A condus foarte 
bine P. Badea — Brașov. (C. 
Virjoghie, coresp.).

FLACĂRA MORENI — ME- 
TROM BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Joc plăcut, cîștigat de gazde, 
care au dovedit o orientare 
superioară in teren. Au în
scris : Dumitran (min. 35) și 
Răduță (min., 49). A arbitrat 
foarte bine A. Rădulescu — 
București. (G. Ilinca, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — PRO
GRESUL BRĂILA 2—0 (2—0). 
Studenții au fructificat doar 
două din numeroasele ocazii 
de a marca. Și oaspeții au 
avut posibilitatea să înscrie, 
însă înaintașii lor au ratat. 
Golurile au fost realizate de 
Pelea (min. 13 și 35). A con
dus bine P. Brătăneseu — Ga
lați. (I. Iancu, coresp. princi
pal).

POLITEHNICA GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0—1 
(0—0). Meciul s-a disputat la 
Tecuci, deoarece terenul din 
Galați este suspendat. Unicul 
gol a fost realizat de Meder 
(min. 84). (C. Filită, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — 
SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(0—0). Joc de factură tehnică 
modestă. Constănțenii au cîști
gat în ultimele 15 minute. Au 
marcat : Sîntimbreanu (min. 75) 
și Babu (min. 86). A arbitrat 
bine N. Cursaru — Ploiești. 
(L. Bruckner, coresp.).

CHIMIA SUCEAVA —. DU
NĂREA GIURGIU 4—0 (0—0). 
După pauză, sucevenii au com
binat mai bine și eficace. Ni
velul tehnic al jocului a fost 
modest. Golurile au fost mar
cate de Brînduș (min. 55), Da- 
nileț (min. 61), Teodosiu (min. 
66) și Goran (min. 73). A con
dus bine M. Rotaru — Iași. 
(R. Munteanu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — 
OȚELUL GALAȚI 2—0 (0—0). 
Metalurgiștii bucureșteni s-au 
reabilitat în parte, în urma în- 
frîngerii în prima etapă a re
turului la Brăila, obținînd vic
toria, meritată de altfel, în par
tida cu Oțelul Galați. Prima 
parte a jocului s-a caracterizat 
prin perioade egale de domi
nare ale ambelor echipe, clar 
cu acțiuni mai periculoase ale 
metalurgiștilor, care au ratat 
cel puțin 5 ocazii de a des
chide scorul (min. 1 Iancu, 
min. 11 Roman, min. 20 Geor
gescu — bară, min. 26 Roman, 
min. 27 Dumitru Emil etc.). 
Și gălățenii au avut unele oca
zii destul de periculoase, din- 

Uimi din numeroasele dueluri ae riene între înaintașul e- 
chipei bucureștene Metalul, Georgescu, și apărarea gălă- 
țeană. (Fază din meciul Metalul București — Oțelul Galați 
2—0). Foto : ȘTEFAN CIOTLOȘ

lante, neconvingătoare. Ju
cătoarele de la C.P.B. au 
făcut cel mai bun meci din 
actualul campionat și merită 
victoria, lor datorîndu-li-se, 
de altfel, în mare măsură, 
faptul că jocul a plăcut în 
ansamblu. De la învingătoa
re s-au remarcat Angela Io
nescu și Ileana Dulău. Au 
arbitrat foarte bine Anghel 
Dinicu și Ion Covaci.

Aurelian BREBEANU
C.S.M. SIBIU—FARUL 

CONSTANȚA 2—3 (—12, —8, 
5, 13, —8). Deși conduse cu 
2—0, gazdele reușesc să ob
țină egalarea, dar în final, în 
urma unor greșeli, în special 
la primirea serviciilor și în 
atac, cedează partida. Au 
condus bine C. Nistor și Gh. 
Ionescu, ambii din Bucu
rești. (I. IONESCU—coresp. 
principal).

CEAHLĂUL p. neamț— 
DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(11, —3, —4, —3). In urma 
unui joc frumos, dinamovis- 
tele s-au impus, adjudecîn- 
du-și victoria. S-au remar
cat : Mariana Popescu și 
Helga Bogdan de la Dinamo, 
Adriana Albiș de la Ceah
lăul. Au condus cu scăpări N. 
Georgescu din Ploiești și V. 
Mocanu din Galați. (C. NEM- 
ȚEANU—coresp. principal).

PENICILINA IAȘI—PRO
GRESUL 3—0 (5, 1, 3). în 
fața actualelor fruntașe ale 
clasamentului, oaspetele au

Galați — învinsă!
tre care menționăm lovitura in
directă din careul de pedeapsă, 
trasă puternic de către Vul- 
peanu și scoasă cu dificultate 
în corner de portarul bucureș- 
tean Petre.

în repriza secundă, gălățenii 
s-au retras deliberat în apă
rare, sperînd într-un meci nul, 
dar această retragere le-a fost 
fatală, pentru că bucureștenii, 
nelăsîndu-se prea mult invitați, 
au dominat copios, reușind 
să-și aproprie victoria prin punc
tele realizate de către Geor
gescu în min. 71, care a fruc
tificat foarte bine o centrare 
a lui Roman, și de către Iancu 
în min. 80.

A condus foarte bine Stelian 
Mataizer (Craiova). C. D.

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
GLORIA BÎRLAD 2—0 (0—0). 
După pauză, jucătorii de la 
Metalul au dominat mal mult 
și, în final, au terminat în-

SERIA A ll-a: C.S.M.
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — C.S.M. REȘIȚA 1—1 
(0—1). 5000 de spectatori au 
urmărit partida, încheiată cu 
un rezultat de egalitate. Gaz
dele au dominat 90 de minu
te, au ratat un 11 m (Kun, min. 
87) și au egalat în min. 70 prin 
Surdan. Scorul a fost deschis 
în min. 3 de Kafka (C.S.M.), 
apoi reșițenii s-au apărat 
foarte bine. în min. 63, Red- 
nie (C.S.M.) a fost eliminat 
pentru repetate trageri de 
timp, avertizat pentru aceasta 
de abitrul M. Bădulescu — 
Oradea. (P. Arcan, coresp. 
principal).

MINERUL ANINA — MI
NERUL BAIA MARE 2—0 
(2—0). în min. 2 localnicii au 
deschis scorul, prin Muntea
nu. în continuare, jucătorii de 
la Anina au dominat și în min. 
43 au marcat al doilea gol. 
Autor : Vinu. A condus M. 
Biolan — Tr. Severin. (G. Cră- 
ciunel, coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 
(0—0). Superioritate teritoria
lă a sătmărenilor pînă în min. 
64, apoi jocul a fost echilibrat. 
Autorii golurilor : Borota 
(min. 64), Naghi (min. 78), res
pectiv Manolache (min. 86). 
Foarte bun arbitrajul lui V. 
Topan — Cluj. (A. Verba, co
resp.)

C.S.M. SIBIU — METALUR
GISTUL CUGIR 1—0 (1—0). 
Peste 9000 de spectatori au 
așteptat de la jucătorii favoriți 
o comportare bună. Dar, sibi
enii n-au evoluat la adevăra
ta lor valoare, mai ales în 
atac. Unicul gol a fost realizat

cedat după 40 de minute da 
joc. S-au evidențiat Aurelia 
Căuinei și Florentina Itu de 
la gazde, respectiv Marcu. 
Bun arbitrajul prestat de 
D. Sighinaș din Brăila și 
Pătru Zoe din București. 
(L. NEGRU—coresp.)

VOINȚA M. CIUC—RAPID 
0—3.

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 3—0 (4, 1, 
12). Campionii au avut o 
sarcină ușoară în fața olte
nilor deși aceștia au luptat 
cu ardoare pentru a face o 
figură cît mai onorabilă. în 
setul trei antrenorul Tănase 
Tănase a folosit rezervele, 
fapt care explică punctele 
realizate de studenții craio- 
veni. De la învingători, s-au 
remarcat Stamate (ca întot
deauna, cu multă mobilitate, 
inventivitate și subtilitate în 
joc), Duduciuc și Barta. Au 
arbitrat foarte bine N. Ma- 
teescu și Z. Moldovean. 
(A. B.).

RAPID — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (3, 5, 4). în
tr-o discuție (înaintea parti
dei). cu antrenorul și jucăto
rul brașovenilor, Gh. Ferariu, 
acesta ne mărturisea că echi
pa sa nu poate emite pre
tenții în fața Rapidului, dar 
dorește să piardă cît mai o- 
norabil. Dorința inimosului 
Ferariu n-a putut fi însă rea
lizată, spre dezamăgirea 

vingători. Bîrlădenll au dat o 
replică dîrză echipei locale. Au
torii golurilor: Sava (min. 47) 
și Stanciu (min. 85). A condus 
foarte bine R. Stîncan — Bucu
rești. (M. Avanu, coresp. prin
cipal).

ETAPA VIITOARE (29 martie) : 
Oțelul — Dunărea, știința — Po
iana, Metrom — Metalul Bucu
rești, Flacăra — Gloria, Metalul 
Tîrgoviște — Chimia, Sp. studen
țesc — Ceahlăul, Progresul Brăila
— Politehnica, Progresul Bucu
rești — Portul.

CLASAMENTUL
1. Progr. Buc. 17 10 4 3 30- 8 24
2. Met. Tîrg. 17 8 4 5 27-23 20
3. Met. Buc. 17 8 3 6 29-21 19
4. Flacăra 17 8 3 6 28-23 19
5. Politehnic* 17 8 3 6 20-20 19
6. Dunărea 17 8 3 6 21-26 19
7. Portul 17 9 0 8 30-24 18
8. Chimia 17 8 1 8 17-17 17
9. Metrom 1 l 6 4 7 18-21 16

10. Poiana 17 6 4 7 22-27 16
11. Oțelul 17 6 4 7 19-24 16
12. Progr. Brăila 17 6 3 8 23-23 15
13. Ceahlăul 17 7 1 9 19-25 15
14. Gloria 17 4 6 7 28-35 14
15. Sp. studențesc 17 4 5 8 23-30 13
16. Știința 17 5 2 10 16-23 12

Sibiu, din nou, lider
de Laufceag (min. 27 din 11 
m). A condus bine M. Vasiliu
— Ploiești (Iancu Boțocan, 
coresp.)

C.F.R. ARAD — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 3—2 
(3—0). în prima repriză fero
viarii au acționat hotărît și 
au înscris 3 goluri. Autori : 
Damian (min. 10), Czako I 
(min. 23) și Kukla (min. 38)/ 
După pauză, craiovenii au 
controlat jocul aproape în
treaga repriză, reducînd din 
handicap. Au marcat : Stă- 
nescu (min. 49) și Bondrea 
(min. 72). Satisfăcător arbi
trajul lui D. Munteanu — Re
șița (G. Nicolăiță, coresp.)

METALUL HUNEDOARA
— METALUL TR. SEVERIN 
2—1 (0—1). Cu excepția ul
timelor 12 minute de joc, e- 
chipa locală a fost o deziluzie 
pentru cei 7000 de spectatori, 
în schimb, oaspeții au arătat 
o bună pregătire și au deschis 
scorul prin Căprioru (min. 
29). în min. 79, Cergo a ega
lat și în min. 84 Steiner a în
scris golul victoriei formației 
locale. în min. 85, portarul 
Buiuc (Metalul Tr. Severin) 
a fost eliminat pentru insul
tarea arbitrului A. Pop — 
Oradea, care a condus foarte 
bine. (V. Albu. coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CHIMIA RM. VlLCEA 2—1 
(1—0). Joc de mare luptă, 
în care totuși inițiativa a 
aparținut gazdelor. în prima 
parte, jucătorii de la Gaz 
metan au ratat multe ocazii. 
Au marcat i Moldovan (min. 
6), Gartner (min. 48), respec
tiv Mihăilescu (min. 68). 
Foarte bun arbitrajul lui 
A. Pop — Cluj.

(Z. Rîșnoveanu, coresp.)
OLIMPIA ORADEA — 

VAGONUL ARAD 1—1 (1—0). 
Gazdele nu au reușit să de
pășească apărarea organizată 
a arădenilor, care s-au pre
zentat neașteptat de bine. 
Golurile au fost înscrise de 
David (min. 24 din 11 m) 
pentru Olimpia, Stănoaie 
(min. 71) pentru Vagonul. A 
arbitrat exigent și imparțial 
I. Cimpeanu — Oluj.

(G. Ilie, coresp.) 
CLASAMENTUL

1. C.S.M. Sibiu 17 9 4 4 19-14 22
2. Vagonul 17 9 3 5 21-14 21
3. C.F.R. Timiș. 17 8 4 5 22-13 20
4. C.S.M. Reșița 17 7 8 5 22-14 19
5. Min. Bala M. 17 8 3 6 15- 8 19
6. Politehnica 17 8 1 7 85-23 181
7. Olimpia Oradea

17 7 4 6 26-22 18
8. Olimpia S. M. 17 9 0 8 23-23 18
9. Min. Anina 17 8 1 8 29-24 17

10. Electroputera 17 7 3 7 16-22 17
11. C.F.R. Arad 17 7 2 8 25-24 16
12. Metalurgistul 17 7 2 8 16-18 16
13. Met. Huned. 17 5 4 8 16-22 14
14. Gaz metan 17 7 0 10 16-26 14
15. Met. Tr. Sev. 17 6 0 11 13-32 12
16. Chimia 17 8 1 11 15-29 11

ETAPA VHTOARB (29 martie) : 
Metalurgistul — Metalul Hunedoa
ra, Olimpia Satu Mare — Mine
rul Anina, C.F.R. Arad — Poli
tehnica Timișoara, C.S.M. Reșița 
— Metalul Tr. Severin, C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia Oradea, CSM 
Sibiu — Vagonul, Electroputere — 
Chimia, Minerul Bala Mare — 
Gas metan.

spectatorilor care au urmărit 
o echipă cu multe lacune 
tehnice. Tractorul a fost sur
clasat fără drept de apel. 
Oaspeții nu eu realizat mai 
nimic, în afara cîtorva încer
cări timide. Rapldlștdl s-au 
impus categoric, prin varie
tate în acțiuni, forță în atac, 
siguranță în apărare. Au ar
bitrat bine V. Dumitru și A. 
Ionescu. (EM. F.).

UNIREA TRICOLOR BRA- 
ILA—MINERUL B. MARE 
1—3 (—14, —7, 2, —11). Gaz
dele au avut o comportare 
slabă, cedînd în fața unei e- 
chipe care a fost, în perma
nență, animată de dorința 
victoriei. Au condus foarte 
bine M. Bollntineanu și N. 
Beciu, ambii din București. 
(N. COSTIN—coresp. prin
cipal).

PETROLUL PLOIEȘTI— 
VIITORUL BACAU 1—3 (—4, 
—6, 8, —9). Spectatorii ploieș- 
teni au așteptat cu viu inte
res această partidă, însă pe
troliștii au decepționat pu
blicul datorită evoluției slabe 
în fața băcăuanilor. De la 
oaspeți s-au remarcat Costea, 
Rednic, Ciucureanu. A arbi
trat cu scăpări R. Farmuș și 
N. Ionescu, ambii din Bucu
rești. (A. CRISTEA—coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI— 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—1 (—13, 11, 6, 14). Joc de 
slabă factură tehnică în care 
gălățenii, deși au cîștigat, au 
evoluat sub așteptări. Au ar
bitrat bine Dumitru Rădu
lescu și Emil Vintiles'-u din 
București. GH. ARSENIE — 
coresp.*
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M. IONESCU

PIGULEA LUPESCU OLTEANll MOCANU

(Steagul roșu)

IUHASZ DUMITRU

MOȚ D. POPESCU NEAGU DUMITRESCU

DERBY ITALIAN
(Urmare din pag. 1)

tip din campionatul italian 
sau englez.

O gardă închisă cu strășnicia 
și înțelepciunea boxerilor de 
mare clasă — iată ce ne-au 
oferit, în prim-plan, cele două 
teamuri. Contraatacuri fulge
rătoare, dar niciodată apărările 
n-au rămas descoperite. De o 
atenție deosebită s-a bucurat în 
permanență Dobrin — omul 
ale cărui pase puteau să con
struiască victoria argeșeană (și 
n-a lipsit prea mult ca ipoteza 
să devină fapt) — atacat per
manent, din chiar clipa preluă
rii balonului, de cîte doi sau

ION BALAȘ, vicepre
ședinte al F.R.F.: „Mi-a 
plăcut jocul. Economie 
de mijloace, dar efici
ență, sobrietate, ritm 
superior.

Un singur gest de 
nesportivitaie — autor 
Ivan II, care l-a lovit 
pe la spate, cînd nu a- 
vea mingea, pe rapidis- 
tul Dumitru".

LUCESCU : „Joc deo
sebit de disputat și foar
te interesant, cele două 
echipe înscriindu-se, pe 
deplin, intr-un derby. 
Cred că, fără a contesta 
meritele învingătorilor, 
echipa F.C. Argeș este 
o învinsă merituoasă 
care, cu puțină șansă, 
putea să părăsească te
renul cu un punct. Ce 
a avut Rapidul în plus? 
Organizare și lucidita
te".

trei adversari. Știau rapidiștii 
cu cine aveau de-a face...

Jocul — s-a văzut — a fost 
de un rar echilibru.

Dacă Rapid s-a prezentat cu 
un bloc funcțional mai omogen 
și mai puternic, ruperile de 
ritm, exploziile de joc ale pi- 
teștenilor au egalat, prin peri
culozitate, prestația adversari
lor lor.

A cîștigat Rapid, dar F.C. Ar
geș putea să învingă la fel de 
bine.

Poate chiar că faultul asupra 
lui Ivan II, nesancționat de 
către Nicolae Rainea în ulti
mele minute de joc (patru din 
cinci arbitri ar fi dictat pe
nalty la această fază), a împăr
țit, nedrept, două echipe pe 
care ne simțim datori să le 
elogiem în egală măsură. Pen
tru fotbalul lor modern, inte
ligent, realist, pilduitor ...

RAPID — F.C. ARGEȘ 1—0

Stadion Petrolul, teren ex
celent, timp cald și însorit, 
spectatori : aproximativ 9 000. 
A înscris Neagu (min. 52).

RAPID : Răducanu 8 — Pop 
9, Lupescu 9, Dan 8, Greavu 
7, Angelescu 8, Dumitru 9, Pe- 
treanu 6, Straț 7, Neagu 8, Co
dreanu 6.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
— Plguiea 9, Barbu 8, Vlad 9, 
Ivan II 8, Prepurgel 8, Roșu 
7, Circiumăreseu 5 (min. 62 
Nuțu 7), Radu 7, Dobrin 8, 
Jercan 6.

A arbitrat Nicolae Rainea 
(Birlad) ■A-A-ir-A-, ajutat la 
linie de O. Turcitu (Galați) șl 
T, Lecca (Brăila).

La tlneret-rezerve : Rapid — 
F. C. Argeș 0—1 (0—1).

»
DINTR-0 GREȘEALĂ,

IN APARENTĂ, NU PREA GRAVĂ...
J ’

CĂRȚI DE VIZITĂ ONORATE
Derbyul etapei începe prin 

scandările tribunei I : „Do- 
brin-Dobrin !“, ceea ce ne face 
să credem, pentru început, că 
predomină pe terenul din 
Ploiești galeria piteșteană. De 
altfel, F.C. Argeș are și pri
mul atac prin Radu, dar a- 
cesta este faultat.

Jocul este alert, fazele de 
poartă alternînd. Dar pentru 
acest început de meci jucăto
rii din compartimentele ofen
sive, „neîncălziți", nu reușesc 
să pericliteze buturile lui Râ- 
ducanu și Niculescu, Neagu 
șutind slab de la marginea 
careului de 16 m (min. 5) și 
Roșu încercînd un șut cu bol-

tă de la 20 m (min. 6), ușor 
reținut de către Răducanu. în 
min. 13, Jercan este excelent 
lansat de Dobrin (din întoar
cere, în adîncime) dar preia 
balonul cu mîna (tehnica in 
viteză...). în cinci minute se 
consumă cele mai dramatice 
faze ale primei reprize. Ca ur
mare a unei lovituri libere 
executate de Dan, balonul a- 
junge la Codreanu și este re- 
centrat in careul piteștean spre 
același Dan, dar balonul, pu
ternic lovit de fundașul cen
tral giuleștean, întîlnește bara 
(min. 22). în min. 25, Straț 
centrează în careul mic pînă 
la Codreanu, dar acesta, lipsit

de vlagă, nu rezistă interven
ției decise a lui Niculescu, care 
îi plonjase temerar la picioa
re. Apoi pericolul se mută la 
poarta lui Răducanu : Dobrin 
execută o lovitură liberă de la 
18 m, cu adresă precisă la 
Ivan II, aflat singur în careul 
de 6 m, dar fundașul argeșean 
se pripește și trage în Rădu
canu ! Finalul acestei reprize 
găsește echipa feroviară în 
ofensivă, dar Codreanu, exce
lent „găsit" de către Neagu, 
în colțul careului mic, trimite 
balonul mult peste poartă.

La reluare, meciul debutea
ză cu cîteva minute de relaxa
re, lăsînd parcă impresia tri
bunelor că vor asista la un joc 
mai lent. Este doar o falsă 
impresie, pe care spectatorii 
și-o vor schimba curînd. în 
min. 52 — faza golului : pre- 
luînd balonul ia aproximativ 
30 de m de poarta lui Nicu
lescu, Neagu se Infiltrează de
cis în dispozitivul apărării pi- 
teștene, îl deschide lateral pe 
Petreanu și acesta centrează 
în careu, spre Straț. care era 
supravegheat de Prepurgel. 
Mijlocașul echipei argeșene 
respinge însă balonul exact 
pe noua traiectorie pe care se 
înscrisese Neagu și acesta șu- 
tează puternic, din voie, în 
plasa porții lui Niculescu : 
1—0. De acum încolo, galeria 
rapidistă va fi într-o perma
nentă ofensivă.

în min. 60, Radu se află în
tr-o poziție similară cu cea 
din care atacantul feroviar a 
deschis scorul, dar ezită să 
șuteze. O va face apoi, din 
nou, în min. 73.

Aparent, F.C. Argeș domi

nă, strălucind chiar prin cî
teva faze de spectacol, dar la 
o privire mai atentă îți poți da 
seama că Rapid controlează 
jocul, evoluînd mai calm, mai 
lucid, cu o mai bună organi
zare în teren. Aceasta se dato
rează și perioadei de eclipsă a 
lui Dobrin (la mijlocul repri
zei secunde). Iată însă că ul
timele zece minute aduc o 
recrudescență a atacurilor 
echipei din Pitești, noi con- 
semnînd din această perioadă 
acțiunea din min. 83, cînd 
mingea a circulat de la Nuțu 
la Dobrin și de aci, paralel cu 
poarta, pînă la Radu care, ca 
de multe ori în acest meci, s-a 
demarcat bine, s-a lansat de
cis în atac, dar n-a șutat cu 
promptitudine la poarta lui 
Răducanu. în minutul 85 se 
petrece o fază litigioasă, piteș- 
tenii reclamînd un fault în ca
reu : Ivan II se lansează ca 
un bolid în careul advers, ur
mărind mingea trimisă de 
Roșu, dintr-o lovitură liberă. 
Este atacat, din lateral, de 
fundașul Pop și piteșteanul 
cade. Minutul 90 găseș
te mingea, ca și primul minut 
al partidei, în terenul bucu- 
reștenilor, expediată, însă, de 
Dobrin peste poarta lui Ră
ducanu. Nici o consolare, deci; 
pentru echipa F.C. Argeș, care 
a pierdut cele două puncte 
puse în joc, fără a fi inferi
oară adversarei sale.

Paul SLAVESCU

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—1)

CLUJ, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — stadionul 
Municipal, teren moale, timp 
înnourat, alunecos, spectatori
— aproximativ 10 000. Au mar
cat : Cuperman (min. 15, din 
11 m), Anca (min. 29), Adam 
(min. 88).

UNIVERSITATEA : Moldo- 
van 9 (pentru trei intervenții 
salvatoare în finalul meciului)
— Crețu 7, Pexa 8, Solomon 
8, Cimpeanu 7, Neșu 7, Anca 
7, Uifăleanu 4, Oprea 6 (min. 
58 Munteanu 5), Adam 6, Bar
bu 6 (min. 46 Bungău 3).

POLITEHNICA IAȘI : Con
stantinescu 9 — Gavrilă 7, la
nul 9, Alecu 7, Romiia 7, Lu- 
pea 5, Contardo 7, Goleac 5 
(min. 58 Marica 4), Cuperman 
7, Moidoveanu 8, Simionaș 6.

A arbitrat C. Bărbulescu 
★ ★★ (cu indulgență), asistat 
cu greșeli flagrante de Gh. 
Vasllescu I și Gh. Retezan 
(toți din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 6.

La tlneret-rezerve : Uni
versitatea Cluj — Politehnica 
Iași 1—0 (0—0).

Mare interes la Cluj față 
de acest joc. Mobilurile : vic
toria universitarilor asupra 
dinamoviștilor bucureșteni ; 
frămîntările și semnele de 
întrebare pricinuite de neaș
teptatul divorț „U“ — Șt. 
Cîrjan, care se cere explicat 
(bineînțeles nu acum).

Partida era să se termine 
cu un nedorit egal pentru gaz
de, cu un 1—1, ca acela obținut 
în fața craiovenilor, care a 
declanșat nemulțumirile unor 
localnici. Min. 1—15 — domi
nare autoritară universitară ; 
min. 16—30 — echilibru teri
torial și al fazelor de 
poartă. Min. 31—45 — din nou 
dominare locală.

Pe acest fond fazele mai im
portante s-au petrecut astfel : 
secunda 15 corner, șut pe lin
gă bară al lui Anca. Apoi în 
min. 3 și 5 Neșu șutează pu
ternic de la distanță, dar 
Constantinescu este la post. 
Peste 3 minute Uifăleanu cen
trează, Barbu luftează de la 
3 m de poartă, Gavrilă devia

ză, dar reflexul lui Constan
tinescu evită autogolul. în 
min. 15 Moidoveanu demarea
ză pe stînga, centrează spra 
Cuperman, dar Pexa oprește 
mingea cu mîna în interiorul 
careului. 11 m clar. Dar nu 
știu de ce publicul fluieră. Cu
perman transformă. Acest gol 
echilibrează situația în teren. 
Oprea centrează, Anca reia 
razant cu poarta (min. 21) 
ieșenii ripostează, însă, șutul 
lui Moidoveanu (min. 23) este 
respins. Min. 29 — Anca pri
mește balonul aproape de cen
trul terenului, înaintează și. 
de la 25 m, deși înconjurat de 
5 apărători, șutează jos, la 
colț, și Constantinescu este 
învins : 1—1.

Abia în min. 40 consemnăm 
o situație deosebită cînd Anca 
șutează pe lingă poartă de la 
14 m. în min. 44, Adam arată 
că știe să dribleze și 4 fun
dași, dar că din poziție foarte 
bună, poate trage ca un înce
pător. în partea a doua a în- 
tîlnirii, Bungău (min. 47) se a- 
rată nehotărît la o bună si
tuație, apoi, după un minut, 
Moldovan deviază în corner 
șutul periculos al lui Goleac. 
Peste două minute Moldovan 
se remarcă și la „bomba" Iui 
Cuperman, deviind balonul ce 
se îndrepta spre păianjen. în 
min. 62, se părea că a fost în
vins. E depășit de mingea șu
tată de Moidoveanu, dar tot 
el reține. După scurta perioa
dă a Politehnicii, atacă Uni
versitatea. Min. 68 — minutul 
gafei tușierului Vasilescu : la
nul trimite în aut la o jumă
tate de metru de fanion, dar 
tușierul indică corner. Exe
cută Uifăleanu, Pexa „șterge* 
balonul cu capul și Adam, a- 
flat în mijlocul unui numeros 
grup de jucători, șutează jos 
la colț și înscrie. Politehnica, 
neașteptat, revine în atac după 
ce Adam a mai ratat o dată 
(min. 79), dar Moldovan blo
chează la picioarele lui Con
tardo (în careul de 6 m), evi- 
tînd un nou gol în min. 80.

Constantin ALEXE

MECIUL OCAZIILOR RATATE

pentru SteauaPlonjon tardiv și...

ELANUL TINERESC A
CEDA T EXPERIENȚEI

PUTEA FI ȘI MAI RAU...
STEAUA — C.F.R. CLUJ 1—0 (1—0)

Republicii, teren acceptabil, timp frumos, spectatori : 
A înscris Vigu (min. 10).
Suciu 8 — Crlstache 6, Ciugarin 6, Sătmăreanu

Vigu 6, Naom 6, Voinea 7, Pantea 6, 
min. 60 : Helvei 5), Creiniceanu 7.

C.F.R. Cluj : Mărculeseu 7 — Soos 8, Costea 6, Dragomir 7, 
cam 7, Roman 7, Stăncel 6 (clin min. 75 Brelan), Țegean 6 
min. 46: Vișan 7), Soo 6, Ionescu 7,

A arbitrat I. Ritter (Timișoara) ajutat la linie (bine)
de T. cruceanu (Galați) șl (mai puțin bine) de ~-----
mișoara).

Trofeul Petschowschl (pentru
La tineret-rezerve : Steaua —

Stadionul 
circa 12 000.

STEAUA: 7,
Tătaru 6, Ștefăuescu 5 (din

Costea 6, Dragomir 7, Cojo- 
î (din

Petrescu 7.

public) : 7.
C.F.R. Cluj 3—0

• Echipa cu cea mai produc
tivă linie de atac din actua
lul campionat, Steaua, a în
cheiat conturile cu C.F-R. 
Cluj, cu un modest 1—0, 
care, de fapt, nici nu-i apar
ține, golul fiind urmarea 
unei nepermise greșeli de 
portar, de neîntîlnit, poate, 
nici în meciurile dintre copii. 
Suporterii formației bucu- 
reștene vor fi nemulțumiți, 
probabil, de rezerva cu oare 
înregistrăm victoria echipei 
aflate în grațiile lor și se vor 
referi, desigur, la cele trei 
„bare" pe care le-a avut 
Steaua, precum și la situația 0 
de „groggy" în care s-au 
aflat oaspeții la sfîrșitul re
prizei întîi, cînd în repetate 
rînduri înaintașii Stelei au 
avut golul, cum se spune, în 
vîrful bocancului. Dar, adu
cerile aminte nu se pot opri 
aici. Ele trebuie să cuprindă 
și repriza a doua a acestei 
întîlniri, cînd Steaua a trăit 
momente penibile, fiind ți
nută minute în șir în jumă
tatea ei de teren. Șansa bucu
reștenilor, în această peri
oadă, a fost aceea că echipa 
clujeană n-a avut nici un om 
de percuție, din care cauză 
s-au căutat la infinit rezol
vări colective, chiar dacă si
tuația impunea o singură so
luție, individuală.

Este adevărat că și din li
nia de atac a Stelei a lipsit 
omul de gol, Voinea fiind 
retras, din rațiuni pe care nu 
le-am înțeles, în rîndurile 
mijlocașilor. El ir-a . jucat 
rău nici pe aoest post, dar, 
evident, altul ar fi fost apor
tul său ca vîrf de atac.

Clujenii au abordat meciul 
cu destul curaj și apoi, pe 
măsură ce Steaua irosea ocazii
le, au devenit chiar îndrăz-

Șt. Birăescu (Ti-

(3-0).

neți lansîndu-se în atac și 
controlînd jocul în repriza 
secundă. în general, în cîmp, 
C.F.R. ne-a oferit o mai bună 
circulație a balonului, un 
joc mai organizat, de o acu
ratețe tehnică remarcabilă.

Repriza întîi n-a avut is
toric- A dominat Steaua, lă
sînd impresia că va cîștiga 
detașat, mai ales după șocul 
pe care l-au avut oaspeții, 
în minutul 10, cînd Mărcu- 
lescu a reflectat îndelung 
dacă trebuie sau nu trebuie

să se arunce după mingea 
expediată de Vigu spre poar
tă, pînă ce balonul a intrat 
în plasă. De altfel, gazdele 
au și avut la dispoziție nenu
mărate ocazii, cea mai mare 
fiind aceea a lui Voinea, din 
min. 30. care reluase decisiv, 
se părea, cu capul, în poartă, 
dar mingea s-a izbit de bara 
transversală.

După pauză, Tătaru a tras 
și el cu sete.........................
general, cum 
această parte 
pa care ne-a 
fotbal — în 
pretențiile pe care le puteam 
avea de la ea — a fost C.F.R. 
Cluj. Și, dacă șutul lui Io- 
nescu, 
trecut, cu puțin, 
poarta lui Suciu, 
un 1—1, poate 
prin prisma situațiilor de gol, 
dar nu și prin aceea a jo
cului prestat de cele două 
echipe...

Temerile antrenorului Vlad, 
exprimate înainte de meci, 
s-au dovedit justificate : tine
rii săi atacanți, lipsiți de im
petuosul Suciu — ceea ce a 
redus simțitor, încă din start, 
potențialul ofensiv al gazde
lor — nu au reușit să stră
pungă o apărare calmă, luci
dă, sigură, în care „vulpoii" 
Lereter și Pojoni au dominat 
cu dezinvoltură jocul aerian.

Ceea ce a surprins cel mai 
mult a fost tocmai faptul că, 
în fața unei linii defensive 
greu de străpuns prin mingi 
înalte sau acțiuni individuale, 
„mînjii" din atacul Crișului 
s-au complăcut în pătrunderi 
singulare, nesprijinite, neîncu- 
metîndu-se decît rareori să 
încerce poarta de la distanță.

Atunci cînd gazdele au lă
sat de o parte tracul, și au 
reușit să lege cîteva pase con
secutive, ele au amenințat 
poarta lui Gornea/fiind la un 
pas de a înscrie golul mult 
dorit (Amoțchi — min. 66, 
Dărăban — min. 70 și 81). Dar 
nu aceste ocazii au fost cele 
mai mari ale localnicilor : în 
min. 14 — șut de la 6 m peste 
bară — și 24 — pătrundere în 
careu de unul singur, șut în 
Gornea — Kun II a fost cel 
mai aproape de egalare.

în ceea ce-i privește pe ară
deni, aceștia au venit cu .lec
ția bine învățată : Domide și 
Moț acoperind tot terenul, Pe- 
tescu și Axente retrași în a-

CRIȘUL — U.T.A. 0—1 (0—1)

ORADEA, 22 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). 
— Stadion Crișul ; timp fru
mos ; teren moale ; specta
tori peste 9 000 (dintre care 
1000 de arădeni). A marcat 
Moț (min. 14).

CRIȘUL : Catona 7 — Ba
logh 7, Sărac 7, E. Naghi 7, 
Popovici 8, Alexandru 6 (min. 
76 Lucaci), Sătmăreanu 6, Dă
răban 7, Arnoțchi 5 (min. 71 
Kassai), Kun II 6, Cociș 7.

U.T.A. ; Gornea 8 — Birău 
7, Lereter 8, Pojoni 8, Broșov- 
schi 7, Axente 6 (min. 76 
Sima), Petescu 6 (pentru pro
teste nejustificate), Moț 9, Do- 
mide 7, O. Dembrovschi 6, 
Fl. Dumitrescu 7.

A arbitrat Em. Vlaiculescu 
*♦***. ajutat la linie de 
E. Păunescu șl M. Moraru 
(toți din Ploiești).

Trofeul Petschowschl pentru 
public : 8.

La tlneret-rezerve Crișul — 
U.T.A. 2—0 (1—0).

parare, temporizarea jocului, 
căutarea greșelii adversarului.

Unicul gol al partidei a fost 
realizat în min. 14 : după ce 
mingea a circulat pe „ruta" 
Axente — O. Dembrovschi — 
Moț, ultimul a șutat puternic 
de la 16 m, la semiînălțime, 
făcînd inutil plonjonul dispe
rat al lui Catena, și adueînd 
U.T.A.-ei o victorie meritată. 
A experienței, a calmului...

Ilia GHIȘA

Aproape un sfert din lo
cuitorii Cîmpiei Turzii au 
ținut să urmărească evoluția 
celor două formații din di
vizia I a fotbalului nostru, 
formații care în etapa pre
cedentă se evidențiaseră prin 
comportări meritorii...

Din păcate, însă, rîvna 
spectatorilor nu a fost răs
plătită de cele două echipe, 
care, dincolo de faptul că 
au practicat un fotbal mo
dest — ceea ce, eventual, li 
se putea ierta — n-au reușit 
să marcheze nici un gol. Și 
asta, la capătul unei partide 
în care ocaziile mari de gol 
(plus două „bare" I) nu au 
lipsit!

Mureșenii, care figurau pe... 
teren propriu, aflați sub im
periul nervozității (și al ne
cesității stringente de puncte), 
au greșit mult, irosind ener
gii și nereușind să finalizeze 
măcar una din multiplele 
ocazii, extrem de favorabile, 
de care au beneficiat, ins
pirata lor linie de mijloc — 
Siko—Ciutac — neputînd să 
suplinească ineficacitatea ata- 
canților, care s-au limitat (în 
special Naghi și Caniaro) la 
acțiuni strict individuale.

De cealaltă parte a terenu
lui, Petrolul, pentru care un 
punct cîntărea, de fapt, dublu, 
s-a limitat la un joc de aștep
tare, de speculare a greșeli
lor adversarului, lăsînd mult 
timp — parcă deliberat — 
inițiativa mureșenilor.

Și acum, un scurt „film" al 
...ocaziilor t min. 13 — Grozea 
șutează puternic, Bay respin
ge, ploieșteanul reia de la 
cîțiva metri și Toth, aflat pe 
linia porții, salvează providen
țial ; min. 28 — aflat în mar
ginea careului mic, Ciutac 
primește o excelentă centrare 
de la Caniaro. dar reia impre
cis ; min. 37 — este rîndul 
lui Dodu, bine „găsit" în inte-

A.S.A. TG. MUREȘ— 
PETROLUL 0—0

ClMPIA TURZII, 22 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
— Stadion Industria sîrmel : 
timp excelent ; teren bun ; 
spectatori —. aproximativ 
4 500.

A.S.A.
Dondoș

7,
7,
8,
5

: Bay 9 — Sleam 
âzvuuvș 8, Toth 8, Hajnal 
Siko 8, Ciutac 8, Caniaro 
Dodu 7, Naghi 7, Trăznea 
(min. 46 Lucacl 7).

PETROLUL : M. Ionescu 
— Gruber 8, Bădin 7, Florea 
9, Mocanu 9, luhasz 9, Crîn- 
gașu 7, Dincuță 6, Grozea 8S 
Cotigă 6, Moraru 6 (min. 77 
Stelian).

10

A arbitrat Zaharia Drăghlcl 
ajutat la linie 

R. Coco! și Gh. Manole 
clin Constanța).

La tlneret-rezerve : 
(0-0).

de 
(toți

1—1

riorul careului, să se gră
bească, și șutul său trece pe 
lingă bară ; min. 55 — la o 
lovitură liberă de la 20 de 
m, Caniaro trimite la Dodu, 
care de la cîțiva metri reia 
tot atîția ...peste poartă 1 ; 
min. 58 — șut plasat al Iui 
Naghi, de la 10 m de poartă, 
excelentă intervenție a lui 
Mihai Ionescu; min. 65 — 
luhasz trimite balonul în 
bară 1 ; min. 73 — Cotigă îl 
driblează pe Dondoș și șu
tează din nou în bară ; min. 
84 — infiltrat, prin dribling, 
în careu, Caniaro trimite de 
tează din nou în bară ; min. 
87 — Mocanu are o interven
ție salutară, trimițînd in cor
ner o minge pe care Naghi, 
ajuns în careul mic, se pre
gătea s-o fructifice...

Așadar, un meci al ocaziilor 
ratate, încheiat cu un echitabil 
rezultat de egalitate, în ciuda 
căderii finale, de 10 minute, 
a Petrolului.

Tiberiu STAMA
în bară, dar, în 

spuneam. în 
a jocului, echi- 
oferit mai mult 
orice caz, peste

din min. n-ar fi 
lîngă

70,
Pe 

am fi avut 
inechitabil,

Jack BERARIU

6 GOLURI Șl MECI NUL LA MOINEȘTI
Dinamo București, o echipă 

secerată de vîntul nemilos al 
indisponibilităților, lipsită de 
4 piese grele în angrenaj, apă
sată de povara a două în- 
frîngeri consecutive. O echi
pă trădată în ultimă instanță 
de Coman, dispărut în ajunul 
deplasării, lăsînd poarta des
coperită...

Dinamo Bacău, o echipă dez- 
•agregată de uraganul care a

suflat la Londra în poarte lui 
Ghiță. O echipă cu moralul 
prăbușit, arzînd de dorința li
nei rapide reabilitări. Acestea 
sînt formațiile care au intrat 
pe terenul din Momești...

Trageți linie și adunați și 
veți înțelege la ce tensiune se 
pregăteau în vestiare ambele 
echipe.

Totuși, paradoxal, pe teren 
au intrat două echipe care au

abordat partida de pe poziții 
calme, manevrînd cu dibăcie 
balonul și creîndu-și pe rînd 
situații de gol.

Frățilă și Sălceanu trimit 
primele șuturi -periculoase 
spre poarta lui Ghiță. Minutul 
16 aduce primul punct al bă-

Repriza secundă debutează 
cu o veritabilă lovitură de 
teatru. Radu Nunweiller șar
jează pe partea dreaptă, trece 
de Vătafu și Nedelcu, pasează 
lateral lui Dodu Popescu care 
aduce egalarea in min. 46. Nu 
trece nici un minut și șutul

DINAMO BACAU — DINAMO BUCUREȘTI 3—3 (2—1)

PUNCTUL DE... DEPLASARE A FOST
PETROȘANI, 22 (prin tele

fon de la trimisul nostru). 
Starea deplorabilă a terenului 
și-a pus amprenta pe această 
partidă, supunînd jucătorii u- 
nor eforturi supraomenești. 
Brașovenii, ca aproape orice 
echipă care joacă în deplasare 
și urmărește obținerea unui 
punct, și-au aglomerat apăra
rea, așezîndu-1 pe Pescaru, 
„libero", în fața liniei de fun
dași. Avînd un portar în for
mă de zile mari (Adamach°). 
supravegheat de doi veritabili 
cerberi (Olteanu și Jenei), lui 
V. Stănescu nu i-a fost prea 
greu să obțină, așa cum de
clarase înainte de meci, unul 
din cele două puncte.

Primele 30 de minute de joc 
s-au desfășurat mai mult între 
cele două careuri, lăsînd pe 
cei doi portari în postura de... 
spectatori. Abia în min. 33. 
s-a înregistrat primul șut mai 
serios spre poartă, dar min
gea, expediată puternic de

Talpai, de la peste 30 de me
tri, a șters bara laterală a 
porții lui Adamache. Peste 5 
minute, Sandu a încercat din 
nou vigilența portarului bra-

pins de zid la Sandu, care a 
șutat năpraznic, sus, la vinclu. 
Toată lumea a văzut mingea 
în plasă. Dar Adamache, cu 
un reflex formidabil, s-a ar-

1 JIUL — STEAGUL ROȘU 0—0

PETROȘANI, 21 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadio
nul Jiul, teren desfundat, timp excelent, spectatori circa 5 000.

JIUL : Stan 8 — Talpai 7, Georgevici 8, Georgescu 8, M. Po
pescu 7, R. Popa 7, Sandu 7 (min. 75 — Marinescu 3), Peronescu 
5, I. Constantin 7, Libardi 6 (min. 54 — Cotormani 5), Naidin 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 9 4- — Ivăncescu 8, Jenei 8, Ol- 
teanu 94-, Rusu 8, Pescaru 7, Kadar 6, Necula 6, Florescu 6, Balint 
7, Drăgoi 7.

A arbitrat Gh. Ghemingean ajutat la linie de A.
Pîrvu și Fr. Colossi (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Jiul Steagul roșu 0—0.

OBȚINUT!

s-a...

MOINEȘTI, 22 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion Pe
trolul, teren denivelat, timp ---------- * —
Ene (min. 16 și min. 42) șl 
namo Bacău, Doru Popescu 
Dinamo București.

DINAMO BACAU : Ghiță

răcoros, 6 000 spectatori. Au Înscris 
Dembrovschi (min. 58) — pentru Dl- 
(min. 32, min. 46 șl min. 47) pentru

DINAMO BACAU : Ghiță 6 (min. 51 — Fugaciu 7) — Kiss 6, 
Nedelcu 8, Velicu 8, Comănescu 7, Vătafu 7, Duțan 8, Pană 7, Dem-
brovschi 8, Ene 8, Băluță 6.

DINAMO BUCUREȘTI : Covaci 5 — Ștefan 6, Pîrvu 6, Gher- 
ghell 7, Deleanu 7, Nunweiller VI 8, Sălceanu 8, Pircăiab 8, Doru 
Popescu 9. Frățilă 7, Both 7.

A arbitrat I. Rus (Tg. Mureș) +++++> ajutat de N. Barna 
(Tirnăvenl) șl Z. Szecey (Tg. Mureș).

La tlneret-rezerve : Dinamo
(0—0).

Bacău Dinamo București a—o

șovean, dar fără succes. în 
min. 40, Jenei l-a obstrucțio- 
nat în interiorul careului pe 1. 
Constantin și arbitrul Ghe- 
mingean a acordat, just, o lo
vitură indirectă, pe care Ll- 
bardi a executat-o la Perones- 
cu. Șutul acestuia a fost res-

cuit ca o panteră, reușind să 
rețină mingea.

După pauză, Jiul șl-a inten
sificat dominarea, dar, din 
păcate, tot haotic. Libardi 
(min. 50), I. Constantin (min.
51) și din nou Libardi (min.
52) , au pierdut trei ocazii ex-

celente de a deschide scorul. 
Și, contrar cursului jocului, 
cei care au avut cea mai mare 
ocazie a acestui meci au fost 
stegarii. Florescu (min. 57), 
scăpat pe contraatac, s-a des
cotorosit de Georgevici și, sin
gur cu portarul Sten,
fîstîcit și i-a dat posibi
litate acestuia să-1 bloche
ze la picioare.
tă cu apropierea fluierului fi
nal, elevii lui Ozon și-au pier
dut și mai mult calmul, schim
bările efectuate de „oborean", 
în loc să revitalizeze atacul, 
au dereglat și mai mult angre
najul și așa „crispat" al echi
pei. Marinescu, în special, prin 
pasele sale cu adresă precisă... 
la adversar, a constituit ina
micul nr. 1 al... Jiului.

în final, o mențiune specia
lă pentru sportivitatea de care 
au dat dovadă toți jucătorii

O da-

Dan VLAD

căuanilor : Pîrvu iese din 
dispozitiv, iar Ene Daniel, 
care a primit o pasă în adîn
cime de la Duțan, avansează 
în careul bucureștenilor, între 
Ștefan și Ghergheli, portarul 
Cavai ezită și Ene șutează cu 
sete : 1—0. Nu trece mult și 
Both scapă de Kiss și Vătafu. 
transmite balonul lui Doru 
Popescu, care, cu un șut pla
sat de la 12 m, îl execută fără 
cruțare pe Ghiță. Min. 32 :
1— 1. înregistrăm apoi un șut- 
surpriză al lui Duțan, de la 
25 m, care șterge bara trans
versală. în min. 42, Pană s-a 
infiltrat pe dreapta, a pasat 
la Ene și băcăuanul înscrie :
2— 1,

aceluiași Doru Popescu face 
să tremure din nou plasa bă
căuanilor : 3—2 pentru bucu
reșteni. Ghiță — vinovat de 
ambele goluri — e înlocuit cu 
Fugaciu 1 După o scurtă pe
rioadă de dominare, băcăuanii 
reușesc să egaleze în 
58, prin Dembrovschi,
șutează- de la vreo 20 m, des
tul de slab, dar tînărul Cavai 
scapă balonul din mîini : 3—3.

După ace3t gol, echipele 
sting motoarele, părînd mul
țumite de rezultat.

min. 
care

George MIHALACHE
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. Etapa de duminică a divi
ziei A la baschet masculin și 
feminin a oferit cîteva me
ciuri extrem de disputate, în 
care cîștigătoarele nu au pu
tut fi cunoscute decît Ia flu
ierul final al arbitrilor.

MASCULIN

I.C.H.F. 
TEA 1 
(34—33). 
ascendentă 
vreme, 
puternic 
inimoșii 
realizat

UNIVERSITA-
73—67

I linia 
ultima

I.C.H.F., 
de 

ei susținători, a 
victorie cu care

TIMIȘOARA
Continuing 

din 
echipa 

încurajată 
susținători,

o
dintre formațiile bucureștene 
se pot mîndri doar Dinamo 
și Steaua. Meciul a avut o 
desfășurare pasionantă, avan
tajul alternînd aproape tot 
timpul. In repriza secundă, 
bucureștenii au reușit să de
pășească de cîteva ori zona 
adversă și s-au distanțat 
(min. 24:44—35, min. 34:62— 
53), dar de fiecare dată ti
mișorenii au refăcut handi
capul (este drept, au și re
nunțat la zonă, aplicînd apă
rarea om la om), iar în final 
doar ratările lui Cîmpeanu 
și Leonte i-au făcut să nu 
termine partida la o dife
rență minimă. Remarcabilă 
maniera de a conduce jocul 
a maestrului sportului Emil 
Niculescu, coordonator și 
realizator de la care cei mai 
tineri pot lua exemplu. De 
asemenea, impetuoase și- 
concrete acțiunile lui Cîm
peanu. De la timișoreni, Io
nescu s-a dovedit din nou 
motorul echipei, Viciu a evo
luat inegal (dar a înscris, to
tuși, 14 puncte), Cîmpeanu a 
avut o primă repriză buna, 
pentru ca în cea de a doua 
să se „stingă", iar Minius a 
constituit o plăcută surpriza 
prin precizia în aruncările 
de la distanță, prin calmul 
și plasamentul lui. Au înscris! 
Niculescu 12, Satmari 2, Bu
lat 2, Andreescu 8, Mălușel 
8, Tiidossy 4, Chiciu 11, 
Cîmpeanu 26 pentru I.C.H.F., 
respectiv Ionescu 22, Viciu 14, 
Leonte 3, Minius 12, Cîm
peanu 14, Lup 2. Au arbitrat 
excelent Gh. Chiraleu și I. 
Petruțiu. (D. Stănculescu).

POLITEHNICA GALAȚI— 
STEAUA 65—68 (37—37).
După un început furtunos, în 
care oaspeții și-au asigurat un 
avans de 10 puncte (min. 11), 
gazdele au avut o revenire 
spectaculoasă, au egalat în 
min. 17 (29—29) și, din acest 
moment pînă în min. 37, au 
condus la diferențe de 8—10 
puncte datorită unui excelent 
joc colectiv. în ultimele două 
minute, Moraru și Baltag au 
comis însă greșeli copilărești, 
de care au profitat prompt 
baschetbaliștii de la Steaua. 
Au arbitrat cu scăpări V. 
Kadar și I. Mihăescu. (T. Si- 
riopol-coresp.).

DINAMO—RAPID
(58—39). Rapidiștii âu menți
nut jocul echilibrat doar pînă 
în min. 6 (12—12), după care 
dinamoviștii în vervă deose
bită, s-au distanțat. Au marcat 
Dragomirescu 24, Săuca și 
Diaconescu cîte 14, Novac 12, 
Albu, Giurgiu și Chivulescu 
cîts 10, Haneș 8, Visner și

Bratu cîte 2, Mazilu 1 pentru 
Dinamo ,respectiv Popescu 21, 
Ivan 12, Predulea 10, Czell și 
Vlădescu cîte 8, Tursugian, 
Stănescu și Roxin cîte 6, Po- 
povici și Bandu cîte 2. Au ar
bitrat bine M. Aldea și A. 
Berger. (D. Diaconescu-co- 
resp.).

I.E.F.S. — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 77—61 (36—28). Par
tidă echilibrată în prima re
priză, în care tinerii baschet- 
baliști de la Comerțul au rea
lizat acțiuni spectaculoase și 
echilibrate. în următoarele 20 
de minute, Antonescu și-a 
condus foarte bine coechipierii 
și a contribuit decisiv la dis
tanțarea I.E>F.S-ului. Cei mai 
buni i Antonescu, loneci, Gh. 
Roman de la I.E.F.S, Czedula, 
Bencze și Toth de la Comer
țul. Bun arbitrajul prestat de 
cuplul C. Negulescu — ~ 
Marin. (D. Daniel-coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI 
UNIVERSITATEA CLUJ CO
SS (32—34). După desfășurarea 
primei reprize, se părea că 
vom asista la un final echili
brat. Căderea fizică a bucu- 
reștenilor și jocul inteligent al 
lui Riihring au făcut, însă, ca 
pînă la urmă să asistăm la o 
victorie comodă a clujenilor. 
Au înscris t Ronnay 24, Vizi 
23, Simon 20, Riihring 9, Bog
dan 7 pentru „U", respectiv 
Kiss 18, Burcea 13, Teodoru 
10, Bodîlcă 8, Duță 8, Capsali 
2, Sterian 1. Au arbitrat bine 
M. Rizea și P. Spiru. (P. 
Peană-coresp.).

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA 
BRAȘOV 86—63 (52—28).
•Joc la discreția gazdelor. Di
ferența de talie (net favora
bilă bucureșteriilor) s-a făcut 
din plin simțită. Nu este mai 
puțin adevărat, însă, că for
mația brașovenilor este o pa
lidă imagine a ceea ce a fost 
într-un trecut nu prea înde
părtat. (F. Sinaion-coresp.).

p.

De la Lisabona, CALIN ANTONESCU transmite
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ȘAPTE ECHIPE LA STARTUL
3

Selecfionata României a ajuns

duminică in capitala Portugaliei
(prin telex), 
de handbal

LISABONA 22 
Echipa masculină 
(tineret) a României, care va 
lua parte la „Cupa țărilor la
tine”, a făcut — în drum spre 
Lisabona — o escală la Ma
drid. Oficialitățile reprezen- 
tînd federația spaniolă de spe
cialitate au făcut o caldă pri
mire sportivilor noștri, punîn- 
du-le la dispoziție condiții ex
celente de pregătire.

Timp de două zile, handba
liștii români au făcut antre
namente în capitala Spaniei, 
iar sîmbătă seara au plecat cu 
trenul spre Lisabona.

La primul contact cu orga
nizatorii competiției ni s-a 
anunțat că trofeul pus în joc 
și-l vor disputa șapte repre
zentative și anume i Portuga
lia, România, Italia, Brazilia, 
Maroc, Spania și Franța. De

remarcat prezența pentru pri
ma oară într-o competiție ofi
cială a unei selecționate din 
Italia, țară în care acest joc 
nu cunoaște încă o dezvoltare 
deosebită.

Programul jocurilor echipei 
române : la 24 martie cu Era-

'■

HRISTACHE NAUM transmite din Budapesta:

STEAUA S-A CALIFICAT IN SEMIFINALELE
C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

• în meci retur: HONVED
BUDAPESTA, 22 (prin tele

fon). La capătul unei întîlniri 
dramatice, desfășurată într-o 
tensiune de mare finală, cam
pioana României, Steaua 
București, s-a calificat în se
mifinalele C.C.E. la handbal 
masculin. Deși întrecută du
minică seara la Budapesta în 
meci retur, de campioana Un
gariei cu 20—18 (13—9)

bucureș-

duminică

— STEAUA 20-18 (13—9) • Gruia a înscris 12 goluri
44—40 în favoarea 
tenilor).

La Sportcsarnok
seara cei peste 1000 de bu
dapestani care au umplut 
pînă la refuz spațiul afectat 
spectatorilor au trăit emoții 
mari, asistînd la un meci dra
matic, în care victoria — și 
chiar calificarea — a surîs 
pe rînd celor două competi
toare. Numai plusul evident 
de valoare, dîrzenia cu care

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
zilia, 25 martie cu Maroc, 27 
martie cu Spania, 28 martie 
cu Italia, 29 martie cu Franța 
și 30 martie cu Portugalia, 
Este posibil ca, în ziua 
de 31 martie, handbaliștii 
noștri să întîlneascâ naționala 
Spaniei în Palatul sporturilor 
din Madrid.

Steaua și-a păstrat avantaj 
din zestrea de goluri creată în 
partida desfășurată la 15 mar
tie în sala Floreasca, încheind 
dubla întîlnire cu Honved cu 
un avans de 4 goluri (26—20 
în primul meci, 18—20 , în cel 
de al doilea, deci în total

dus speranțele au fost jucă
torii români. Considerîndu-se 
virtuali învingători și-au per
mis momente lungi și pericu
loase de relaxare, neatenții, 
care au răsturnat situația. 
Gruia, Goran, Gațu și ceilalți , 
au dat pase la adversar sau au 
tras la poartă din poziții ne
convenabile permițînd valo
rosului Takăcs și colegilor săi 
să recupereze și să-și ia avan
taj de goluri. în 8 minute 
Steaua a marcat o singură 
dată prin Gațu în timp ce 
Honved a marcat de 8 ori! 
în acest fel scorul Ia pauză a 
fost de 13—9.

In repriza a doua, la începu
tul ei, lucrurile au evoluat tot 
în favoarea gazdelor. In min. 
39 spectatorii îi ovaționau pe 
budapestani în delir fiindcă 
scorul devenise 17—10 pentru 
Honved, adică exact cît tre
buia pentru a o elimina pe 
Steaua din competiție. Cei doi 
arbitri se lasă impresionați de 
vacarmul din sală și de talen
tul actoricesc al jucătorilor de 
la Honved și îi ajută comițînd 
flagrante greșeli în defavoa
rea bucureștenilor. Cînd se 
părea că nu mai e nimic de 
făcut băieții de la Steaua tși 
revin, renasc aidoma păsării 
Phonix, se relansează și Reu
șesc să reducă din handicapul 
incredibil pe care și-l crease
ră singuri. Gruia înscrie gol 
după gol și meciul se termină 
doar cu 2 puncte în favoarea 
lui Honved. Spectatorii, deza
măgiți sau știind că numai 
calificarea contează, uită să 
aplaude victoria compatrioți- 
lor lor.

Au înscris Takăcs (11). Var
ga (4), Adorjan (2) Fuzes (2) 
și Fenyci pentru Honved ; 
Gruia (12), Gațu (3), Popescu 
(2) și Goran pentru Steaua. A 
arbitrat cuplul Hensel-Singer 
(R.D.G.).

au jucat în finalul partidei și 
excepționala forță de șut a 
lui Gruia (a înscris 12 go
luri 1) au făcut ca la sfîrșitul 
celor 60 de minute de joc 
handbaliștii de la Steaua să 
fie cei care vor aborda în 
continuare penultima fază a 
competiției europene rezerva
tă campioanelor naționale. 
Steliștii — mai ales pentru 
finalul meciului — merită fe
licitări.

Jocul a început în nota de 
dominare a campioanei Ro
mâniei. Trăgînd prin surprin
dere, Gruia — tunarul națio
nalei — a înscris 3 goluri con
secutiv astfel că în mim 4 
Steaua conducea cu 3—1. E- 
chipa lui Oțelea practică un 
joc inteligent, plimbă balonul 
în viteză, realizează pătrun
deri hotărîte și în min. 11 are 
un avantaj de 3 goluri (6—3). 
Lucrurile merg așa pînă în 
min. 22 cînd scorul este 8—5 
pentru Steaua. Spectatorii, 
chiar și jucătorii lui Honved 
își pierduseră speranțele în 
calificare și nici posibilitatea 
unei victorii nu o întrevedeau. 
Paradoxal, cei care le-au rea-

r*

general al F.R.Rcu secretarulConvorbire

107—81

echilibrată, 
nivel tehnic,

FEMININ

Mario Andretti

victorios

la Sebring

europeană, rug- 
va fi repre- 

urmează, 
________ _’i nl- 

,,Cupa Națiuni- 
pentru juniori, 

se dispută in Franța, ta 
tn legătură cu partlci-

intrecere.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 73—62 (41—27). 
Politehnica a dominat între
cerea pe tot parcursul ei. Di
ferența mică se datorează scă
derii presiunii formației stu
dențești după ce a luat un 
avans substanțial. O mențiune 
pentru buna orientare tactică 
a Constructorului și pentru jo
cul apreciabil practicat de 
Marieta Gugu (Constructorul). 
(F. Simion-coresp.).

UNIVERSITATEA CLU.J — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
55—56 (21—24 49—49). O par
tidă extrem de 
dar de un scăzut 
cu greșeli care au abundat 
de ambele părți. Cu un plus 
de șansă, oaspetele și-au adju
decat victoria în prelungiri. 
Cele mai bune t Păcurarii 
(,,U“), Muraru (Progresul). Au 
arbitrat cu scăpări E. Hottya 
și Gh. Ionescu. (M. Radu-co- 
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CR1ȘUL ORADEA 53—52 
(20—21). După un meci de 
mare luptă, dar cu multe gre
șeli de tehnică, gazdele, ju- 
cînd nervos și ratînd neper- 
mis de mult sub panou, au 
învins doar la limită. (A. 
Szabu-coresp.).

IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI LA HANDBAL

în meci retur contînd pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni” 
la handbal masculin, la Zre- 
nian, echipa iugoslavă Cer- 
venka a învins cu scorul de 
26—12 (13—6) echipa C.S. Bar
celona. Handbaliștii iugoslavi

IN CAMPIONATELE NAȚIONALE
ITALIA. Cu cinci etape 

înaintea terminării campio
natului, Cagliari are un a- 
vans de patru puncte, fiind 
formația cea mai indicată de 
a termina pe primul loc. 
Ieri, Cagliari a 
1—0, în timp ce Juventus 
a pierdut cu 2—0 
Fiorentinei, 
miercuri în fața 
Celtic cu 1 -, 
nată din C.C.E.

învins cu

în fața 
cîștigătoare 

formației 
1—0, dar elimi- 

Juventus 
și-a întrerupt astfel șirul in
vincibilității pe care l-a men
ținut timp de 16 etape, mic- 
șorîndu-și șansa la cîștiga- 
rea titlului pe care-1 viza în 
ultima vreme. Iată rezulta
tele si autorii golurilor de 
ieri : Brescia — Napoli 1—2 
(Bianchi, Turchetto, respec
tiv, Juliano) : Cagliari — 
Verona 1—0 (Riva — din 11 
m); Fiorentina — Juventus
2— 0 (Mariani si Merlo), La- 
nerossi Vicenza — Bologna 
1—1 (Vitali, respectiv, Muie- 
san), Lazio — Internazionale
3— 1 (Chinaglia, Ghio, Boni- 
segna, respectiv, Massa), Mi
lan — Sampdoria 0—0, Pa
lermo — Bari 0—0, Torino — 
Roma 0—0.

în clasament: Cagliari 37

Turnee de tenis

SYDNEY: Laver cîștigă
Trofeul Dunlop

La Sydney a luat sfîrșit tur
neul internațional de tenis 
„open” pentru Trofeul Dun
lop In finala probei de sim
plu 
Rod
3- 6, 
după 142 de minute de joc, 
pe compatriotul său Ken Ro- 
sewall. Proba feminină a re
venit americancei Billie Jean 
King, care a dispus cu 6—2,
4— 6, 6—3 de Margaret Smith 
Court (Australia).

masculin, australianul 
Laver l-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—2, 6—3.

Franulovici - Spear
In semifinalele turneulu 

internațional de tenis de la 
Barranquilla, Franulovici (Iu 
goslavia) l-a învins eu scoru, 
de 6—4, 7—5, 3—6, 6—3 pe 
spaniolul Gisbert. Spear (Iu
goslavia) a cîștigat cu 10—8, 
3—6, 6—3, 5—3 (abandon) în 
fața Iui Kodes (Cehoslovacia).

p, Juventus 33 p, Interna- 
zionale, Milan si Fiorentina 
cîte 31 p. Napoli 28 p, Tori
no 27 p. etc.

Golgeteri : Riva 17, Vitali 
14 Anastasi 11 etc.

C. T.
R. F. a GERMANIEI. — 

Campionatul vest-german a 
programat 7 meciuri, două 
partide fiind âmînate. Cu 
toate că a jucat pe teren 
propriu, Alemannia Aachen 
nu a putut obține un rezul- 

cu 
Bo- 
Ba-
cu 

Ha-

mai importante 
sîmbătă : Burn- 
Bromwich Al- 

Man- 
Ever-

47 puncte realizate din 35 
de partide.

Rezultate 
din etapa de 
ley — West
bion 2—1 ; Chelsea — 
Chester United 2—1 ; 
ton — Liverpool 2—01 Arse
nal — Southampton 
Leeds — Wolverhampton 
2—1.

U.R.S.S. — Echipa Zaria, 
iucînd în deplasare, a reușit 
să . învingă cu 2—0 
Torpedo Moscova. 
Tbilisi a cîștigat 
(2—0) meciul cu

2-0 ;

(1—0) pe 
Dinamo 
cu 2—1 
Dinamo 

Kiev, iar S.K.Ă. Rostov pe Don 
a dispus cu 1—0 (1—0) de 
Torpedo Kutaisi.

• La Taica (Chile),

tat favorabil, pierzînd
3— 0 în fața formației 
russia Monchengladbach. 
yern Miinchen a învins
4— 0 pe .Hertha B.S.C., iar 
novra a terminat la egali
tate i 1—1 cu S.V. Hambur
ger. VfB Stuttgart a dispus 
cu 2—0 de Schalke 04.

ANGLIA. — în campiona
tul englez de fotbal, conti
nuă să conducă echipa Ever
ton cu 57 de puncte (37 
meciuri iucate), urmată 
Leeds cu 54 puncte si 
ioc mai puțin și Chelsea

FOTBALUL ZILELOR NOASTRE
In același timp, Hans Banger

ter consideră că este nevoie de 
idei mai originale decît „meciuri 
de deschidere și defilarea fanfa
rei în pauză" pentru a încadra 
în mod cît mai Interesant pro
gramele fotbalistice. „Să oferim 
spectatorilor un divertisment su
perior și o ținută mai civilizată 
pentru a reuși să atragem din 
nou în sportul nostru o mare 
parte a sexului feminin, care nu 
mai frecventează stadioanele în 
ultimul timp", scrie H. Bangerter.

de 
de 
un 
cu

intitulat : „Anii 
Buletinul Uniu- 

fotbal, sub sem- 
al 
se

Intr-un articol 
’70“, publicat în 
nil europene de ____ .
nătura ' secretarului general 
acestui for. Bans Bangerter, 
scrie printre altele : „Va trebui 
să adaptăm sportul nostru DOilor 
condiții de viață, pentru a nu f> 
depășiți de cursul evenimentelor, 
in epoca tehnologiei, a explo
rării cosmosului și a fundului 
oceanelor, exigențele spectatorii-. 
Iul față de jocul de fotbal vor tt 
in mod cert modificate. Specta
torul de mîlne nu se va mai 
declara mulțumit cu confortul 
precar al unor stadioane înve
chite. De asemenea, tn anii ce 
vor veni, terenul de joc, locurile 
rezervate publicului, instalațiile 
pentru presă, radio și televiziune 
vor trebui să fie Îmbunătățite tn 
mod constant. Cei 
destinele fotbalului 
să depună eforturi 
liorarea calitativă a
Echipele vor trebui 
ciur! foacte atractive, altfel 
pierde disputa cu celelalte genuri 
de (pectacol**.

care conduc 
au obligația 
pentru ame- 
aeestui sport, 
să ofere me- 

vor

__ ____ , .. în 
competiția internațională de 
fotbal pentru • „Cupa Ameri- 
cii de Slid" echipa < 
Rangers a învins ci 
(0—0) pe America - 
(Columbia).

• Ieri. Ia Adis
ISRAEL — ETIOPIA 
(3-0).

Abeba :
5—1

Echipa de juniori, înainte de plecare
PiTezenfd constanta tn arena 

competițională ”
Byul romanesc 
zentat, in zilele ce 
tntr-o altă confruntare de 
vel continental, 
lor—F.l.R.A.“ 
care 
Vichy. ........
parea echipei naționale de ju
niori la această întrecere, 
ne-am adresat Înainte de ple
care secretarului general al fe
derației române de specialita
te, Ion Isvoranu, pentru a ne 
furniza cîteva amănunte.

Turneul de la Vichy, ne-a 
spus interlocutorul nostru, re
prezintă a doua ediție a dis
putei celor mal bune formații 
continentale de juniori și va 
angrena opt echipe. Anul tre
cut, la Barcelona, după cum 
se știe, primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de re
prezentativele Franței, Maro
cului și României. Desigur, este 
o amintire nu prea plăcută acest 
semieșec, eu atît mai mult cu 
cit formația marocană s-a ca
lificat in finală incredibil, in 
urma rezultatului 
primit în dar (colectiv...) de la 
terenul i..„.—.—, — — —------
șl, din păcate, șt de la „XV’-le 
românesc. ' ' "
slgurarea 
formației 
nu se va 
în finală, 
terenului.

la

s-a 
incredibil, 
de egalitate

mocirlos, de la arbitru

Pot să vă redau a- 
dată de

1970 că : 
mal 
indiferent 

de

i antrenorii 
_ anul acesta 

rata" calificarea 
de starea 

____  . , nivelul (sau de... 
sensul) arbitrajului și de even 
tualele scăderi de moment ale 
echipei.

La Vichy, vor juca Jn prima 
etapă
Maroc 

mânia 
R. F. 
aflat încă 
calificare 
Menționez 
de . j" 
rugbyulul,

Portugalia. 
Cehoslovacia, Ro-

Spania și Italia cu 
Germaniei (nu ani 

rezultatul partidei de 
în ___ t:

câ. în virtutea Ideii 
propagare

și anul _____  ...
vinsele nu vor fi eliminate, ci 
își vor disputa locurile 5—8, 
respectiv 3—4 în ce privește în
vinsele din semifinale. Trebuie 
să precizez că încă de la prima 
confruntare dln> cadrul a------ 4
competiții s-a reflectat 
valoarea reprezentativelor 
juniori ale participantelor, 
finala logică nu poate fi 
decit Franța—România. O 
rim la fel de disputată ca și 
confruntările seniorilor, even
tualitatea unui rezultat foarte 
onorant pentru noi fiind o rea
litate chiar dacă nu mă gîn- 
desc la o victorie cînd spun 
acest lucru. Abordarea acestui 
turneu la modul realist ml se

Franța cu 
cu 

cu 
a

turneul de opt).

șl dezvoltare a 
' acesta în-

acestei 
fidel 

de 
încît 
alta 
do-

MECIUL CELOR 6 NAȚIUNI4* LA SCHI
Bob Cochrau (S.U.A.) — 2:03, 
47 și Bernard Orcel (Franța) 
— 2:03, 61. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat austriaca 
Wiltrud Drexel — 1:47,47 ur
mată de Michele Jacot (Fran
ța) — 1:47,95 și Isabell Mir 
(Franța) — 1:48,71.

J1'

PARIS, 22 (Agerpres). — La 
Pra-Loup au continuat între
cerile pentru competiția inter
națională de schi „Meciul 
celor 6 națiuni". Proba mas
culină de coborire a revenit 
elvețianului Bernard Russi, 
cronometrat în 2:02,5. El a 
fost urmat în clasament de

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX © TELEX
La Adelaida, In cadrul campiona
telor de atletism ale Australiei, 
proba de 5 000 m plat a fost cîști- 
gată de Tony Manning în 13:55,8. 
Marele favorit Ron Clarke s-a cla
sat pe locul trei, fiind Întrecut 
?i de Kerr. O’Brien.

Boxerul francez Marcul Cerdan 
J”. a obținut o nouâ victorie in
ternațională. în gala disputată la 
Lyon, el l-a învins la puncte 
după 10 reprize pe englezul John
ny Cooke.

Andersson (Suedia) — ambii cîte 
T/î p.

argentinian
Bonavena

la Buenos

lunoseutul pugilist 
tie cat. grea Oscar 
și-a «cut reintrarea
Aires, obțlntnd o victorie prin
k.o. In rundul 3 In fața compa
triotului său Alberto io veil.

După palru runde, tn turneul 
eliminatoriu în vederea desemnă
rii a do) participant! la turneu' 
interzonal pentru campionatul 
mondial de șah, conduce marele 
maestru maghiar Portisch cu 3 p. 
II urmează Smejkal (Cehoslova
cia) - I pi Ivkov (Iugoslavia) și

Proba masculină de slalom uriaș 
din cadrul concursului Interna
ți nai de scbl de la Arosa (Elve
ția) a fost cîștlgată de sportivul 
elvețian Edy Bruggmann, crono
metrat cu timpul de 3:12,02.

C î prilejul unui concurs interna
țional de patinaj viteză, desfă
șurat la Sverdlovsk, Valeri Mu
ratov (U.R.S.S.) a fost cronome
trat în proba de 500 m cu timpul 
de 39,1.

‘■‘«lull t r, .UdttxaaUa*» a». Iu«uihU

rigoare : avem drep- 
pretlnde calificarea 

în finală și un comportament 
pe teren care să ne facă cinste 
din toate punctele de vedere.

Toate prevederile privind evo
luția promoției ’70 se ' *
pe realități 
ril, maeștrii 
dulescu 
pun de ___ , _ .....
omogenă ca cea ’69, d„ u.. let 
în care lipsesc diferențele no
tabile ’ " '
sau 
formație 
perioadă 
tendința 
„deschis”, 
tea la 
doxal, 
meniu 
mai i 
rareori indicat tactic de starea 
terenului, de adversari sau de 
evoluția scorului. înaintarea are 
un gabarit bun (totalul for
mulei preconizate este de 685 
kg), CU UH rlo briSmariă"
puternic, dar’ șf mobil, 
jucător de "' ,
teanu, ca aripă de linia a Hl-a 
(un „flanker'* " ,
bănel sau Rășcanu) Linia de 
treisferturi include o aripă 
cu mare viteză, Constantin, iar 
echipa dispune ' ‘
transformeuri 
Chiciu, Enache 
stantin.

Tn încheiere, 
că verificările medicale au ară- 

prin cei mai obiectivi in- 
posibili, forma 
a tuturor

. Este, deci. încă 
ne îndreptățește 
un rezultat bun.

Și 
o 

omogenă ca

bazează 
obiective. Antreno- 
sportului Th. Ra

bi. Ghlondea, dis- 
echipă mult mal 

cea ’69, de un lot

nivel fizic, 
In variantele 

încercate 
am 
spre

, dar
i jocul

deficiența tn acest do- 
e cea care ne-a costat 

mult anul trecut...), nu

de 
tactic.

tehnic 
de 

în ultima 
putut remarca 

așa-numitul joc 
și adaptabilit.a- 

de uzură (para-

gabarit bun (totalul 
I preconizate este de 
cu un „cap de grămadă' 

' ” cu un
mare viitor. Mun-

modern, gen Cio- 
sau Rășcanu) 

include 
Constantin, 

de trei șuteurl- 
foarte buni — 
și același Con-

trebuie să arăt

NEW YORK, 22 (Agerpres). 
— Tradiționala competiție in
ternațională automobilistică 
„12 ore de la Sebring", des
fășurată în Florida, a revenit 
lui Mario Andretti (pe 
rari) care a realizat 247 
cu o medie orară 
172,629 km. Andretti a 
tat cu schimbul, avînd 
colegi pe Ignazio Giunti 
Nino Vacarella- Pe locul doi 
s-a clasat echipajul 
McQueen (S.U.A.) 
Revson (S.U.A.) pe 
la 32,8, urmat de 
Gregory (S.U.A.) 
Hezermans (Olanda) pe Alfa 
Romeo, la 4 tururi.

Fer- 
ture, 

de 
pilo- 

ca 
Și

Steve 
Peter 

Porsche 
Masten 

— Toine

tat, i 
dici 
bună 
tulul, 
care 
tăm

1

sportivă 
membrilor lo

an moilv 
sfi aștep-

G. R.-Ș

22. — Cu 
internațio

LCS ANGELES, 
ocazia concursului 
nai de natație desfășurat la 
Los Angeles, în bazin de di-

In C.M. de hochei

Hocheiștii cehoslovaci au 
reluat campionatul mond’al 
(grupa A) de la Stockholm 
duminică dimineața cu o ca
tegorică victorie în fata Po
loniei. La capătul unei par
tide în care Suchy si coe
chipierii său au dominat co
pios, Cehoslovacia a cîștigat 
cu 10—2 (5—0, 2—2, 3—0) 
prin golurile înscrise de : 
Jiri Holik 2, Martinec 2 Ne- 
domansky, Haas, Sevcik, Pos- 
pisil, Suchy și Jaroslav Ho
lik. Pentru polonezi a mar
cat de două ori Krystof 
Bialynicki, Comentatorii pre
zent! pe stadionul Johanne- 
sov remarcă revenirea 
formă a selecționatei 
slovace, așteptînd o 
foarte puternică din 
acesteia marți seara, 
tida cu formația Suediei.

Echipa gazdă, puternic sus
ținută de cel peste 10 C00

de spectatori, a obținut o 
nouă victorie după un meci 
în care nu a forțat: 6—2
(1—1, 3—1, 2—0) cu R. D. 
Germană. Hocheiștii din 
R. D. Germană au conclus 
cu 1—0 (D. Peters) si la sco
rul de 1—2 (Lindberg și A. 
Karlsson) au reușit să ega
leze (2—2) prin Plotka. 
poi 
nat 
tru 
son
berg.

însă, 
net, 

goluri
(2),

A- 
suedezii au doml- 
înscriind încă pa- 
prin L. G. Johans- 

Svedberg și Hed-

CLASAMENT

L

în 
ceho- 

replică 
partea 

în par-

1. Suedia
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Finlanda
5. R.D Germană
6. Polonia

1
1

7— 31
8— 45

La închiderea 
U.R.S.S. — Finlanda 
(5—0, 8—0, 3—1).

ediției ;
16—1

BIATLONIȘTILOR SOVIETICI
MOSSOVA, 22 (Agerpres). 

- La Kirov s-au desfășurat 
ampionatele unionale de 

bîatlon. Titlul de campion a 
revenit lui Aleksandr Tiho
nov «u lh26:08 (3 minute pe-

nalizare). Pe locul 
clasat Aleksandr 
lh30:34 (3 
trei a fost 
Isakov —

s-asecund
Ușakov 

iar locul 
de Leonid

pen.), 
ocupat
Ih31il9 (3 pen.).

s-au calificat pentru se
mifinale (în primul joc câș
tigaseră cu 18—15 handbaliștii 
spanioli). ..........

De asemenea echipa mascu
lină de handbal V.f.L. Gum
mersbach (R.F. a Germaniei) 
s-a calificat în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni”, 
în urma victoriei realizate cu 
scorul de 20—11 (10—5) în 
fața echipei Kuncevo Mosco
va. In primul meci, handba
liștii sovietici cîștigaseră cu 
22—17. Gummersbach s-a ca
lificat datorită unui golaveraj 
mai bun.

In semifinalele „Cupei 
Campionilor edropeni" la 
handbal feminin, la Kiev s-au 
întilnit echipele Spartak din 
localitate și Jalghiris Kaunas. 
Handbalistele din Kiev au re
purtat 
12—10

S.K. 
pentru
tur desfășurat duminică la 
Copenhaga handbalistele din 
Leipzig au învins cu scorul 
de 16—13 (7—4) echipa HG. 
Copenhaga. învingătoare și în 
primul joc 
tantele R.D.
prezente la 
competiției.

victoria 
(5-6).
Leipzig 
finală.

cu scorul de

s-a calificat 
în meciul re-

(19—9) reprezeft- 
Germane vor fi 
ultimul act al

mensiuni mici, Mike Stamm 
(S.U.A.) a cîștigat proba de 
100 yarzi spate în 51.8. Proba 
feminină disputată pe aceiași 
distanță a revenit sportivei 
Sue Atwood (S.U.A.) în 1:00,7. 
în proba feminină de 220 
yarzi spate a fost înregistrată 
o surpriză. Victoria a revenit 
Barbarei Darby în 2:10,3 care 
a întrecut-o pe recordmana 
mondială a probei Sue At
wood — 2112.

DYNAMO MAGDEBURG-RAPID
6-5 LA POLO

Intr-un meci amical de polo 
desfășurat ieri la Floreasca, 
campioana R.D. Germane a 
întrectrt pe Rapid București 
cu 6—5 (1—1, 2—2, 2—1.
1—1). Au înscris Srhflller 3, 
Hermans 2, Herzog pentru 
Dynamo Magdeburg și Tonciu 
2, Lazăr, Bartolomeu (toate 
din superioritate numerică) și 
Miu din 4 m.

CONCURSUL DE SĂRITURI

DE LA RHEYDT
Trt concursul internațional 

de sărituri de la Rheydt 
(R.F. a Germaniei) proba de 
la trambulină (1 m) a revenit 
italianului Cagnotto 544,29 p, 
urmat de 2. Dibiasi (Italia) 
500,31 p, 3. Hilda (R.F.G.) 
467,25 p,... 8. I. Ganea 402,27 
p,... 12. C. Nedelcu 368,58 p. 
Proba feminină de la turn a 
revenit cehoslovacei Milena 
Duckova 332,25 p.


