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ÎN FRUNTEA
PLUTONULUI
® Derbyul etapei a revenit outsiderului

• Giuleștenii, singurii învingători in de

plasare • Drawul de la Cluj a complicat 

zona „lanternei roșii"•Victorii scontate

la lași. Pitești, Craiova, Ploiești și Arad

Fără iele...
Soluția Ideală, ieri, pentru i 

cronicarul avid de fotbal ar ' 
fi fost un drum la Brașov, ; 

cu tele-uvertură șl Steagul roșu 
— Rapid tn vedetă. Pină la urmă, 
însă, am preferat varianta cea- 1 
laltă, adică un cuplaj tribună-ra- 
dlo, dat fiindcă micul ecran, în i 
ciuda eforturilor sale, nu izbu
tește să ofere declt cel mult 40 la i 
sută din viața attt de palpitantă 
a unul meci de fotbal. Așa se 
face că am privit „In direct” 
eternul derby șl l-am ascultat 
(doar) pe adevăratul derby, în 
care erau angajate energii psihice 
binecunoscute, cu Marin Bărbu- 
lescu. Valentin Stănescu, Dan, 
Răducanu și Adamache In repre
zentație.

Ieri a fost etapa Rapidului.
Ieri, Steaua a frlnt aripile de 

ceară ale lui Pîrcălab, Invingind 
un Dinamo dezorientat. In care 
simplul fapt că vechiul comba
tant Ghergheli a fost cel mai bun : 
om al echipei sale spune foarte 
mult. .

Ieri, Rapid a răsturnat masa cu 
ghiocuri șl porumbi a lui Valen- 1 
tin Stănescu, forțtnd demarajul ; 
spre titlu. ,

Desigur că cele 6 puncta care 
separă pe Rapid de Dinamo ar ' 
putea să pară o «urprlz* de mari 
proporții. Dar, explicația nu ml 
se pare dificilă. Astăzi, apărarea 
Răducanu — Lupescu — Dan este 
exact ceea ce a fost cîndva apă- • 
rarea campioană Datcu — Nun
weiller IH — Nunweiller IV, Intr-o • 
perioadă clnd DInamo nu prefera 
Prezentului o Tinerețe Incertă. 
(După cum astăzi, dacă tabelele 
electronice de la Guadalajara 
Includ, In programul lor, numele 
ROMANIA, asta se datorează In 
primul rlnd „triunghiului de fler” 
de la Lausanne). '

Ieri, Steaua a ciștigat pe merit, < 
pentru că a anihilat cu lnteligen- i 
ță presupusele puncte de forță , 
ale dlnamovlștllor. Nu e mal pu- '

țin adevărat, tn»ă, eă golul
Tătaru a fost consecința unor 
greșeli greu de Imaginat : Ștefă
nescu a avut In față un culoar 
mal lat declt Prospectul Nevski, 
Iar Andrei a prins, In afara ca
reului, o minge pe care Rădu- 
canu ar fl preluat-o ușor cu pi
ciorul, degajînd-o ca un stoper, 
sau dribllnd ca un Înaintaș. (De
sigur că Steaua a mal avut șl 
alte ocazii, dar, deocamdată, Ște
fănescu are doar mișcarea legă
nată a Iul Constantin — nu șl 
eficacitatea maestrului).

Meciul de la Brașov l-am auzit. 
Dar, aș putea spune eă l-am șl 
văzut. Numele Iul Răducanu a 
fost rostit de nenumărate ori tn 
Ipostaze plastice. Cel al Iul Dan 
(sau Lupescu) — de asemenea. A 
fost, îmi închipui, o reeditare a 
performanței „triunghiului de 
fler” de la Lausanne, cu Lupescu 
tn distribuție.

Rapid e, ded, lider. E 
pentru că cele cinci piese 
sale slnt bine Încadrate de 
pioni activi. Șl mal cred că 
lider pentru că știe, mal bine 
declt alții, să-șl vindece copiii de 
pojar.
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Fază din derbyul etapei. Dinu, urcat in atac, luptă în aer cu 
Sătmăreanu și Negrea. Foto: THEO MACARSCHI

- au fost prinși 
de etnografie 

da I — colindau

DE IMUZIASM [

lider

Un derby salvat de• •• outsider
Lume multă, ieri, pe „23 

August", atrasă de acest etern 
derby al fotbalului nostru și 
desfășurat sub semnul pre
gătirilor pentru turneul final 
al campionatului mondial.

Parcă totul contribuia fa

ambianța premexicană: și cei 
cîțiva tricolori aflați pe gazon, 
și arbitrul, ales să conducă 
la „El Mundial", și prezența 
la masa presei a antrenorului- 
selecționer Angelo Niculescu, 
atent la cel mai neînsemnat

s-au Încheiat naționalele individuale de judo

Trei campioni și au păstrat titlurile
• RECALIFICĂRILE AU FĂCUT RAVAGII PRINTRE 
PRETENDENȚII LA PRIMELE LOCURI • I. KAUPERT 
I. HERMAN Șl GH. BOȘCU ÎMBRACĂ PENTRU A DOUA OARĂ

TRICOUL ® 0 GRAVĂ

STRIGATUL LUI EZECHIL

EROARE DE ARBITRAJ

amănunt în evoluția selecțio- 
nabililor.

Dar ceea ce trebuia să în
semne un derby în adevăratul 
sens al cuvîntului — demn de 
renumele unui Ghergheli, Du- 
mitrache, Radu Nunweiller, 
Creiniceanu, Pîrcălab etc. pre
cum și de momentul de care 
aminteam mai sus -r- s-a trans
format intr-un joc specific de 
campionat și nu de cea mai 
bună speță. A învins, în cele 
din urmă, PE DEPLIN MERI
TAT, Steaua lui... Cristache, 
Ciugarin și Ștefănescu în dau-

REZULTATE TEHNICE

DInamo București 
Steaua 0—1 (0—1)

Politehnica — DInamo 
Bacău 1—0 (0—0)

Steagul roșu — 
0—1 (0—0)

F.C. Argeș — »U“
3-1 (1-1)

Petrolul — Farul
(2-0)

C.F.R.
Univ.

Armata 2—1 (1—0)

Rapid

Cluj

2-0

- Crișul e—o 
Craiova

A.S. Armata — Steaua
Jiu] — F.C. Argeș
Rapid — U.T.A. (consi

derat de ziarul SPORTUL 
derbyul etapei)

Politehnica
Dinamo

Craiova
Dinamo

roșu
Farul -

— C.F.R. 
Bacău — Univ.

I
I
I

Ultimei* dueluri ale 
finalelor naționale 
dividual* de judo 
niori) s-au consumat 
ieri (dimineață șl seara) 
în sala Horească.

In reuniunea de di
mineață, recalificările 
au făcut ravagii prin
tre mulți pretendenți la 
tricourile de campioni. 
Mai întii a „căzut" cam
pionul categoriei 63 kg, 
E. Georgescu (I.O.R.), 
care își legase ultimele 
speranțe de recalificări 
(simbătă pierduse în 
fața giuleșteanulul D. 
Georgescu). De astă 
riată l-a întîlnit pe L. 
Savin 
a fost 
gachi 
nică), 
definitiv din cursa pen
tru recucerirea titlului. 
Regretabil, însă, că, su
părat de insucces, a re
fuzat să se prezinte la 
următoarea partidă, pen-

ta
lc

(I.E.F.S.), de care 
învins prin yusei 

(superioritate teh- • 
fiind astfel scos

tru locurile S—8 (el, 
campionul, sA lupte pen
tru un astfel de loc ?). 
Apoi, la categoria 70 
kg, campionul ediției 
de anul trecut, N. Eze- 
chil (Politehnica Timi
șoara), după o necruță
toare uchi-mata (arun
care cu șoldul prin se- 
eerarea din interior a 
coapsei) ce a pus ca
păt partidei cu I. Ma
rinescu 
Buc.), s-a 
meciul cu 
sian (I.O.R.), 
tîndu-se 
prima 
mului.

Tot 
oprit 
spre 
Dan (Universitatea Buc.), 
clasat pe primul loc 
in seria sa la catego-

Cosfin CHIRIAC

(Politehnica 
accidentat in 
V. Sarchi- 

indepăr- 
iremediabil de 

treaptă a podiu-
recalificările au 
șl ascensiunea 

titlu a lui Gr.

(Continuare in pag. a 2-a)

Există In ritualul luptei de Judo cîteva 
elemente unice, nemaiîntâlnite altundeva ; 
«demente pitorești șl inedite ce conferă a- 
ceatui aport o aură de vrajă și mister, da 
altfel și nevăzutele torțe ce explică larga 
audiență a judo-ului la tineret. Iar din 
•uita lor cei mai frapant rămlne, desigur, 
•trigătul de luptă, acel semnal prelung 
emis de judoka în momentul cînd por
nește spre adversar, numai cu o clipă 
mai devreme de a-șl încleșta mîinlle în 
chlmonoul lui.

Semnificația strigătului — așa cum o 
traduc fidelii interpreți ai modelului ni
pon — este ruperea totală de contingent 
și concentrarea asupra utaei singure țin
te : victoria. Iar Ezechil (piuă aseară 
campionul nostru la 70 kg.), de departe 
cel mai reușit interpret al acestui mono
log sonor, aceasta vrea să transmită: 
„De acum voi face totul să te supun; 
voi arunca în luptă toată știința, îndemî- 
narea și forța mea. Trebuie să cuceresc 
victoria!“ Victorie care, de doi ani în
coace, numai de partea lui a stat.

Șd ieri, în semifinalele competiției, Eze
chil a strigat tare și prelung. De-a răsco
lit tribunele. Ținea să avertizeze — și să 
se convingă pe sine totodată — că în fața 
lui nu există obstacol. Și n-a existat pină 
în momentul cînd, într-un suprem efort, 
mușchiul intercostal i-a cedat. Și atunci 

Ezechil a strigat din nou. 
Dar nu de durere a strigat, ci 
pentru faptul că apăruse în 
calea lui neprevăzutul 
care, oamenește, nu-1 
putea depăși.

Și astfel de strigăte au 
emis și acele vijelioase ta
lente arădene, Doru Hîrșan 
și Ionel Lazăr, și Cosma, acel 
senior al „greilor", și devota
tul Aurel Barbu, și campionul 
universitarilor — Gheorghe 
Marchiș. Dar strigătul lor înă
bușit n-a mai ajuns pină în 
tribune, estompat fiind de 
celălalte strigăte, cele de vic
torie. lansate de cei cinci 
campioni republicani.

pe 
mai

mai

Nușa MUSCELEANU

S. Lucea (I.E.F.S.) învinge spectaculos pe campionul de anul 
trecut, E. Georgescu (I.O.R.). Foto : Mi THEO

A. S. Crișul

BUC. — Steagul

U.T.A. — Jiul 1—0 (0—0) WU'“ Cluj — Petrolul
CLASAMENT 1

1. RAPID 19 11 4 4 27—17 26 .
2. F.C. ARGEȘ 19 9 4 6 36—24 22
3. UNIV. CRAIOVA 18 8 6 4 25—22 22 1

4. U.T.A. 19 10 2 7 27—26 22 ,
5. STEAUA 19 9 3 7 41—24 21
6. DINAMO BUCUREȘTI 19 9 2 8 34—26 20 1
7. „U" CLUJ 19 6 8 5 26—23 20 1
8. STEAGUL ROȘU 19 9 2 8 25—27 20
9. PETROLUL 19 7 5 7 20—19 19 1

10. JIUL 19 8 3 8 22—25 19 1
11. DINAMO BACĂU 19 7 5 7 28—32 19
12. FARUL 19 8 2 9 25—27 18 1

13. C.F.R. CLUJ 19 6 4 9 16—27 16 1
14. CRIȘUL 18 6 3 9 23—32 15
15. POLITEHNICA 19 6 2 11 21—25 14 1

16. A.S. ARMATA 19 3 3 13 13—33 9 |

P
arcă s-a petrecut un miracol. 
Pereții sâlii unde ne găseam 
reuniți tntr-un modest colocviu 
s-au destrămat, iar noi pluteam, 
ca-n vis, într-un univers de 
stînci și păduri, de lumini so

lare și culori vegetale, de legende și 
balade încă neștiute, purtați de glasul g 
vibrînd, poate, de emoție, dar mai sigur | 
de paloș al Măriei Ioniță, care venise 
din Apuseni ca să ne povestească cum | 
a izbutii să facă turiști împătimiți din | 
elevii sâi, pui de moți ce drumetesc — 
și așa — in fiecare zi, pe kilometri 
întregi de urcușuri și coborîșuri de aca
să la școală și înapoi.

A cunoscut și ea amărăciunea nereu- I 
șitei la prima încercare. Ar fi putut să J 
si renunțe la ideea de a umple timpul 
fiber al școlarilor din Răcătau cu aceas- I 
ta activitate deopotrivă de utilă și atră- ] 
gătoare. Fără remușcări I Pentru că 
Maria lonită nu are o specialitate care 
să-i fi creat obligații în această pri
vință. Nici geografia, nici științele na
turi, nici chiar educația fizică, ci romă, 
na. Dar acest dascăl care, în pofida 
celor zece ani de aclivitate la catedră, 
păstrează nealterate și prospețimea și 
entuziasmul adolescenței, a chemat în 
sprijinul ideii sale propria-i pasiune 
pentru cunoașterea profundă a tot ceea 
ce o înconjoară : numele piscului din 
zare și al florii de lingă potecă, ve
chimea așezării natale sau obiceiurile 
aduse de peste veacuri din generație în 
generație, tîlcul numelui unei stînci sau 
al pirîului ce străbate satul si cite 
altele I

lată cum s-a făcut că acești copii din 
Țara moților, copii care nu ignorează 
farmecul bărbătesc al sportului — în- 
treeîndu-se în competiții de fotbal sau 
de tir cu arcul 
mreaja unui cerc 
folclor. Acuma — 
un rost satul lor risipit pe culmi 
împrejurimile lui. F ' _ , 
sprinten, i-a purtat, în ultimii ani, 
distanțe enorme. Fără să simtă satu
rația umbletului cotidian. Această satu
rație era anulată de interesul care îi 
mîna în expedițiile lor.

Drumeția căpătase un sens, elevii a- 
veau conștiința unei responsabilități. O 
responsabilitate acceptată cu plăcere, 
cu entuziasm. Pentru aceasta, însă, fu
sese nevoie ca cineva să realizeze cu 
tact, cu răbdare, un transfer de entu
ziasm din propriile și generoasele sale 
disponibilități in inima îndeobște atît de 
receptivă a copiilor.

Dacă am pune alături de Maria 
Ioniță pe ghizii care își părăsesc 
cu dezinvoltură turiștii cînd ajung la 
locul de destinație pentru a-i reîntîlni 
cînd sosește clipa plecării, aceștia ar 
trebui să roșească (dacă mai sînt în 
stare de așa ceva I). Fiindcă ceea ce 
realizează un dascăl cu elevii săi, adi
că a da conținut unei excursii, trebuie 
să-l preocupe și pe ghidul turiștilor 
maturi.

Și s-ar mai putea reține un lucru. Că 
transferul amintit este o operație care 
se poate efectua și în alte comparti
mente ale activității dedicată dezvol
tării fizice a tineretului. Cu mulți sorti 
de reușită. Dar numai îndeplinind o 
condiție primordială. Să dispunem de 
această prețioasă materie primă : en
tuziasmul.

I
I
I

I
I
I
I

G. NICOLAESCU

I(Continuare in pag. a 3-a) Sebastian BONIFACIU

I

Lidera clasamentului, Penicilina Iași, a obținut o nouă vic
torie, de data aceasta la București, în fața echipei Rapid pe 
care a învins-o cu 3—0. tn 
ruia blocajul rapidist nu 

putut face față.

Foto; M. FELIX

foto 
i-a

Citiți în pag. a II-a amă
nunte asupra jocurilor dispu
tate în campionatele naționale 
de volei.

Victorii ah tinerilor noștri popicari

România B-Ungaria 2645-2480 
(I) și 5614-5438 (m)

întîlnirea dintre echipele (f 
și m) secunde ale țării noas
tre și reprezentativele Unga
riei, cotate printre favoritele 
apropiatelor campionate mon
diale de popice de la Bolza
no, a durat 6 ore și jumătate. 
Destul de obositor pentru 
spectatori — aceiași pe care 
ii intîlnim de obicei Ia meciu
rile divizionare sau la cele din 
campionatul municipal — 
care, insă, nu și-au părăsit

iocurile pină la închiderea fes
tivă a concursului. O adevă
rată performanță de răbdare ! 
Disputele secunzilor cu încer- 
cații lor adversari au avut, 
spre deosebire de cele desîm- 
bătă, cînd s-au întîlnit prime
le garnituri, un plus de atrac-

Tr. IOANITESCU

(Continuare in pag a 2 a)

: un nou atac al ieșencelor, că- | Hoeheîștii români—învingători

Steaua a ciștigat turneul
international de hochei

Campioana; țării, Steaua, a 
repurtat aseară o frumoasă 
victorie întrecînd cu 4—3 
(2—0, 2—3, 0—0) pe Slezan 
Opava, Ia capătul unui meci 
de mare luptă. Succesul ho-, 
cheiștilor bucureșteni, absolut 
meritat, se datorește, după 
părerea noastră, în principal 
următorilor factori: angaja
mentului fizic total cu care 
bucureștenii au abordat parti
da (ah, dacă reprezentanții 
țării noastre ar fi jucat la fel 
la C.M. !), apărării atente, 
excelent conduse de Varga, 
cit și felului în care — în 
momentele dificile — au știut 
să fructifice ocaziile, să-și 
scoată adversarii din ritm. 
Scorul nu reflectă însă supe
rioritatea echipei Steaua, care 
— mai ales in primele 20 de

minute, cînd a dominat net 
— a avut cel puțin 3, 4 oca
zii foarte favorabile, care ar 
fi putut fi tot atitea goluri. 
Din păcate, hocheiștii ceho
slovaci, care ne-au arătat că 
Știu să cîștige (dar nu să și 
piardă) au imprimat, 
alocuri, acestei partide, 
notă de duritate 
Bucureștenii au 
astfel am asistat 
încăierări penibile.

Cele 7 puncte au 
zate, în ordine, de 
(min. 8, de fapt, un autogol 
al cehoslovacilor), Ștefanov 
(min. 15, cînd Steaua se afla 
în inferioritate 
Zurek (min. 24 și 
(min. 31). Scorul 
astfel 3—2 pentru 
poi, Ioniță (min. 32) și Kala-

pe 
o 

excesivă, 
răspuns și 
la cîteva

fost reali- 
Gheorghiu

numerică), 
30), Cosma 
a devenit 

oaspeți. A-

mar (min. 39) au stabilit sco
rul final.

N. Marin și N. Turceanu 
au condus un meci foarte 
dificil.

în deschidere, Dinamo Bucu
rești a întîlnit în Avintul 
Miercurea Ciuc, o adversară 
decisă să-și vîndă cit mai 
scump pielea. Bucureștenii au 
ciștigat cu 3—2 (2—0, 0—1, 
1—1). Au marcat i Moiș (min. 
13), Axinte (min. 19), Huțanu 
(min. 52) pentru Dinamo, 
Bașa (min. 32) și Baka (min. 
47) pentru Avintul.

Au arbitrat FI. Gubernu și 
M. Persineanu.

CLASAMENT
3 3 0 0 
3 2 0 1 
3 10 2 
3 0 0 3

1. Steaua
2. Slezan Opava
3. Dinamo
i. Avintul M.

18: 1 6 
26: 8 4
5:14 2
8:26 0Ciuc

Romeo VILARA



ÎN DIVIZIA A,

CRIȘUL ORADEA, PERFORMERA 
ETAPEI: 52-49 CU I.E.F.S.

Masculin
Steaua — I.C.H.F.
81—76
Fără
Tarău, 
lesou.
Gheorghe 
bolnavi) șl Molin

(27—42). 
Nonievlci, 
Fi. Nicu- 

Savu, V. 
(accl-

dentați sau . .
(viza medicală depășită), darl 
mai ales cu un joc sub posi
bilitățile chiar și ale rezerve
lor, Steaua a fost depășită net 
timp de 20 minute, I.C.H.F., 
în vervă deosebită, conducind 
la un moment dat cu 18 
puncte (min. 15: 34—16) și 
dlnd astfel impresia că va 
cîștiga cu ușurință. Nu știm 
ce s-a produs în pauza me
ciului, dar cert a fost că ste- 
liștii, ou aceiași jucători (în 
plus Savu, dar și acesta vă
dit nepus la punct), s-au „bă
tut" ca leii (mai cu seamă în 
apărare), au punctat de la 
distanță și, în urma pătrun
derilor impetuoase, au recu
perat și au cîștigat. Este drept 
că și I.C.H.F. a evoluat mai 
slab decît în prima repriză, 
atât în atac, cît și în apărare. 
In orice caz, partida a fost 
spectaculoasă, dinamică și cu 
un final dramatic, plăcind 
publicului. Au înscris : Savu 
5, Popa 4, DIMANCEA 25. 
Nicolescu 10, OCZELAK 16, 
CZMOR 21 (au mai jucat Iri- 
mie, Magoș) pentru Steaua, 
respectiv Niculescu 4, BULAT 
24, Andreescu 2, MALUȘEL 
14, Tiidossy 4, Chiciu 11, 
CÎMPEANU 17. Arbitrii M. 
Rizea și C. Negulescu au a- 
vut o misiune foarte dificilă 
(în repriza secundă și, mai 
ales, în final), de care s-au 
achitat bine. (d.st.).

Dinamo — Politehnica Ga
lați 85—45 (40—31). Victorie 
detașată a campionilor, în
tr-un meci în care, din pă
cate Novac și Moraru s-au ac
cidentat, părăsind terenul de 
joc la sfîrșitul primei repri
ze. Sperăm să nu fie ceva 
grav.

Politehnica Brașov — Vo
ința București 67—64 (44—31).

Brașovenii au avut perma
nent inițiativa într-o partidă 
interesantă. (E. BOGDAN — 
coresp.).

„U“ Cluj — Rapid 86—74 
(43—37). Victorie meritată a 
gazdelor care, exceptând min. 
18 (34—35), au condus în per
manență. Jocul inteligent al 
lui Ruhning și precizia la coș 
a lui Demian au fost decisive 
pentru succesul clujenilor. 
(M. RADU — coresp.).

„U" Timișoara — Comerțul 
Tg. Mureș 109—77 
Avînd în Viciu un 
realizator (53 p),
nesou și Minius buni crea
tori, iar în Cîmpeanu un a- 
părător dîrz, timișorenii au 
obținut o victorie comodă. 
(P. ARCAN și I. ENE — co
resp.).

Politehnica București — 
I.E.F.S. 72—71 (42—36). Der-

(52—39). 
excelent 
în Io-

byui studenților bucureșteni 
a oferi* numerosului public 
din sala Politehnica un spec
tacol de calitate. încurajați 
frenetic de public, elevii prof. 
Stela Rusu au Început parti
da într-un ritm susținut, care 
s-a menținut pînă la sfîrșit. 
Tn prima parte a întâlnirii, 
gazdele, finalizînd prompt ac
țiunile de sub panou, au ter
minat în avantaj. In urmă
toarele 20 de minute. însă, e- 
chipa I.E.F.S., condusă bine 
în teren de Pîrșu, a acumu
lat coș după coș, dlnd impre
sia că va învinge. Dar. cu 
două secunde înaintea fluie
rului final, Popa a luat o ac
țiune pe cont propriu și a în
scris coșul victoriei. Au arbi
trat bine P. Marin și Gh. Chi- 
raleu, deși au avut de înfrun
tat o galerie pătimașă. (P. 
PEANA — coresp.).

FEMININ
Constructorul București — 

,,U“ Cluj 42—33 (26—12). O 
partidă de slabă factură teh
nică, afirmație dovedită de 
numărul mare al aruncărilor 
libere ratate : 28 (16 Construc
torul, 12 ,,U“). A învins e- 
chipa care s-a descurcat mai 
bine sub panou. (F. SIMION 
— coresp.).

A-S.A. Cluj — Politehnica 
București 41—78 (20—35). 
Oaspetele s-au dovedit supe
rioare din toate punctele de 
vedere. (P. RADVANl — co
resp.).

Rapid — Progresul Bucu
rești 62—42 (28—18). Campioa
nele țării și-au demonstrat 
experiența făcînd un bun joc 
tactic, datorită căruia au do
minat și au cîștigat categoric. 
Nicola și Racoviță au fost 
cele mai bune de la învingă
toare. Regretabilă accidentarea 
pivotului formației Progresul, 
Ecaterina Murariu, care nu a 
mai putut juca în repriza se
cundă. (Gh. BUICLIU — co
resp.).

Voința Brașov — Mureșul 
Tg. Mureș 66—49 (30—24). 
Deși obținută la un scor ca
tegoric, victoria gazdelor s-a 
conturat 
secundă.
resp.).

Crișul
52—49 (27—32). O partidă de 
mare luptă, în care scorul a 
alternat în repriza I. După 
pauză, mai bine zis timp de 
13 minute, studentele au mar
cat doar 4 (!) puncte, fapt 
care a permis orădencelor să 
egaleze, să ia conducerea 
(42—36) și pînă la urmă să 
obțină o victorie pe deplin 
meritată. Au înscris : Ghiță 
21, Horvath 10, Balogh 6, Mi- 
huț 5, Bodor 2, Boka 2, Vigh 
6 pentru Crișul, respectiv 
Trandafir 12, Szabados 10, 
Popov 2, Tita 5, Deak 8, 
Salcu 4. Schreiber 2, Pajtek 
6. (I. GHIȘA — coresp. prin
cipal).

în reprizade-abia
(C. GRUIA — co-

Oradea I.E.F.S.

900 DE PARTICIPANT! LA PRIMUL CONCURS 
ATLETIC ÎN AER LIBER I

A doua zi a oon- 
eursulul da atletism 
In aer liber deslă- 
___ . — «tadlonul 

> In orga- 
__ _----T Comisiei 
municipala, a reunit 
la startul probelor 
șl copiii, din Capt-

»urat p* XJ Republicii.
nlzarea
mtiniHnale

junloril mici ___.... .... ..._
tal». Ca întotdeauna, cu prilejul 
primelor concursuri de acest gen, 
vremea n-a Infirmat nici de astă 
dată tradiția : după ce sîmbătă a 
plouat, Ieri frigul a constituit un 
adversar redutabil al celor mal 
mici atleți. Cu toate acestea, la 
lupta cu centimetrii șl zecimile de 
secundă au participat în cele 
două zile de concurs aproape 900 
de sportivi. Performanța rămîne 
notabilă, avînd în vedere faptul 
că, alături de sportivi mai mult 
sau mal puțin cunoscuți, și cei
lalți particlpanți slnt legitimau. 
Au Ieșit în evidență calitățile 
multor tineri concurenți, indiciu 
care probează justețea criteriilor 
de selecție folosite de antrenori. 
Astfel, junioara de 16 ani Roxana

care, cu două 
la 

ju-

VUlMOU (Llc. 35) 
•ăptămtnl tn urmă, ridica»» 
1,63 m recordul da »ală la 
nloare mid, a ratat Ieri de puțin 
la 1,65 m. Ea sare In stilul Fos
bury Flop de aproximativ o lună 
și se pare că, tn curînd, Înălți
mile de peste l,7o Ii vor deveni 
accesibile. De asemenea, Gh. 
Sflchl (Constructorul) s-a apro
piat cu rezultatul de 9,1 sec. (ob
ținut In serii) la 2 zecimi de re
cordul republican al juniorilor de 
15—16 ani. Singura probă In care 
au luat startul seniorii, 10 km 
marș, a fost cîștigată clar de N. 
Maxim (Dinamo) cu un timp 
bun: 44:03,2. La această probă, 
vicecampionul european, Leonida 
Caraiosifoglu, s-a clasat doar pe 
poziția a patra. Așteptăm cu in
teres viitoarele întreceri la care, 
sperăm, vor participa și atleții 
noștri fruntași. Există încă, din 
păcate, in atletismul nostru anu
mite recorduri care au vlrsta 
multora dintre participanțll la 
concursul de ieri. Să nu aștep
tăm să crească aceștia pentru *

la dobori I Beaultats i FETB i W 
m plat > Liliana Dumitrescu 
(Ș.S.A.) 10,5; 300 m plat : Paula 
lonescu (Metalul) 46,0; 80 m g : 
1—2. Liana Dumitrescu (Ș.S.A.) șl 
Carmen Dumitrescu (Constructo
rul) 12,7; lungime : Doina Po
pescu (Viitorul) 4,85 m: Înălțime; 
Roxana Vulescu (Llc. 35) 1,60 m; 
greutate : Felicia Drăgol (Pro
gresul) 10,34 m; BĂIEȚI : 80 m 
plat : Gh. Sflchl (Constructorul) 
9,5; 300 m plat : Gh. Sflchl 37,0 ; 
110 m g : FI. Butucescu (Progre
sul) 15,9; lungime ; c. Tonchievlci 
(Ș.S.A.) 6,20 m; înălțime: M. Zara 
(S.S.A.) 1,75 m; greutate : P. 
Neagu (Llc. 35) 13,93 m; 3 km 
marș (juniori II): Virgll Popa 
(Viitorul) 15:46,0; 5 km marș (ju
niori I) Mlron Ceacol (Metalul) 
22:14,2; lo km marș (seniori) 1. 
N. Maxim (Dinamo) 
Iile (Dinamo) 44:19,0.

Radu
Vladimir

DIVIZIA B
SERIA I: Etapa gazdelor

44:03,2, t. V.

TIMOFTE 
MORARU

VULCAN ÎNVINSĂ LA BUCUREȘTI!
POLITEHNICA IAȘI — 

STEAUA 3—14 (0—8). Bucu-
reștenii au reușit să cîștige 
fără emoții printr-un joc mai 
variat, avînd un pachet de 
înaintași bine orientat tactic 
și o grămadă care a scos ma
joritatea baloanelor. Dacă ju
cau mai atent, bucureștenii ar 
fi putut cîștiga la un scor și 
mai categoric. Replica dată de 
gazde a fost foarte palidă. 
Au înscris : Ciobănel (2 încer
cări), Teleașcă (încercare), 
Bruceag (încercare) și Durbac 
(transformare) pentru Steaua, 
Gheorghiu (lovitură de pe
deapsă) pentru Politehnica. 
(D. Dumitru, coresp,')

FARUL CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 11—6 (3—6). După un în
ceput timid, constănțenii s-au 
impus cu autoritate. Deși con
duși in primele minute 
6—0, ei au reușit să cîștige 
datorită, 
bun prestat 
sferturi. Au 
(2 lovituri de picior căzute), 
Beraru (încercare) și Zamfi- 
rescu 
Farul 
Duță 
pentru 
coresp.)

cu
in special, jocului 

de linia de trei- 
înscris : Tomescu

(transformare) pentru 
și Suciu (încercare) și 
(lovitură de pedeapsă) 
timișoreni. (P. Enache,

C.S.M. SIBIU — DINAMO 
BUCUREȘTI 9—18 (3—6). O
partidă frumoasă, care a plă
cut celor peste 5 000 de spec
tatori prezenți în tribunele 
stadionului Metalul. Dacă pri
ma repriză a fost echilibrată, 
ambele echipe avînd perioade 
egale de dominare, în cea de 
a doua parte a jocului dina- 
moviștii, excelent 
Nica, au dominat 
tate, adjudeeîndu-și 
ritată victorie.
punctelor : Moraru 
de pedeapsă și o încercare) 
pentru gazde și Nica (2 în
cercări) , Coravu (încercare), 
Niculescu (lovitură de picior 
căzută) și Florescu (2 lovituri

dirijați de 
cu autori- 
o bineme- 

Realizatorii 
(2 lovituri

In „big match‘--ul etapei feminine

și dumi- 
fost do-

Etapa de sîmbătă 
nică a diviziei A a 
minată, fără îndoială, de me
ciul feminin în care s-au în
tâlnit două dintre aspirantele 
la titlul național, Penicilina 
Iași și Rapid.

Pentru prima oară în acest 
retur sala Giulești s-a „înă
bușit" la un meci de volei, 
dovedindu-se neîncăpătoare. 
Liderele clasamentului au fost 
consistent încurajate de nu
meroșii simpatiza.nți, care au 
±__ ' ' ‘ ' vestita
galerie giuleșteană. Trecutula- 
răta însă că ieșencele n-au în
vins niciodată pe feroviare pe 
terenul acestora. Au făcut-o, 
însă, ieri și încă de o manie
ră cu care rapidistele nu e- 
rau obișnuite : 3—0 (10, 11,
17) pentru Penicilina ! Jocul 
a început cu acțiuni „violen
te” ale ieșencelor, mult mai 
sigure la preluare și în atac, 
mai mobile și mai prompte 
în intervenții, dar Rapidul 
se... zbate și recuperează din 
handicap, menținîndu-se a- 
proape (9—10). Căunei, Itu și 
celelalte le suprimă însă ori
ce speranță în final. După 
schimbarea terenurilor, rapi
distele pornesc cu dreptul : 
3—0, 5—1, 7—4. De aici, soar
ta setului se întoarce în fa
voarea liderului, care obține 
9 puncte consecutiv prin blo
caje perfecte (Itu), din servi
ciu (Căunei) și prin cîteva 
greșeli în atac și apărare co
mise de adversarele lor.

în setul 3, rapidistele s-au 
detașat copios (7—1, 10—5,
11—6, 14—9), avînd de multe 
ori setball în final, însă n-au 
reușit, ca și în celelalte fi- 
naluri, să obțină punctul de
cisiv. “
rioadă de relaxare (și de obo
seală 
pale, folosite intensiv în acest

pus în inferioritate

Ieșencele, după o pe-
a trăgătoarelor princi-

de pedeapsă) 
viști. (Iancu

pentru dinamo-
Boțocan, coresp.)
BUCUREȘTIVULCAN

RULMENTUL BÎRLAD 5—11 
(5—3). Lovitură de teatru pe 
stadionul din Ghencea, 
bucureștenii au ’ ’
într-un final 
rugbyștii de la 
iată 
joc.
nos al gazdelor,
Postolache a reușit să deschi
dă scorul printr-o încercare, 
în continuare, jucătorii de la 
Vulcan au atacat în trombă 
și au reușit să ia conducerea 
printr-o încercare a lui D. 
Nicolae. transformată de Bri
ceag. Sfîrșitul reprizei i-a gă
sit pe bucureșteni intr-o ofen
sivă dezlănțuită, dar scorul nu 
a mai putut fi modificat. în

pe scurt
După un

unde 
fost întrecuți, 
pasionant, de 
Rulmentul. Dar 
filmul acestui 
început furtu- 

bîrlădeanul

bîrlâdenil au 
joc spectacu- 
trelsferturi să 
partidei și să

repriza secundă, 
reușit printr-un 
los al liniei de 
întoarcă soarta 
furnizeze o surpriză de pro
porții. în această parte a jo
cului, Bucoși (lovitură de pe
deapsă), Postolache (încerca
re) și din nou Buooși (trans
formare) au stabilit scorul fi
nal : 11—5 pentru Rulmentul. 
(FI. Sandu, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— AGRONOMIA CLUJ 6—9 
(3—6). Balint, prin trei lovi
turi de pedeapsă, a spulberat 
și ultimele șanse (și așa teo
retice) ale bucureștenilor de 
a rămîne în prima divizie a 
țării. Pentru Progresul au în
scris Ghica (lovitură de pe
deapsă) și Predoi (lovitură de 
picior căzută).

„Naționalele" școlilor profesionale,
o promisiune

meci), au găsit resurse pentru 
a încheia victorioase cu 3—0, 
într-un epilog de tensiune.

Ca nivel tehnic, partida a 
depășit pe toate cele pe care 
ni le-au oferit echipele femi
nine in retur. Aceasta dacă 
ne referim la elevele lui N. 
Roibescu, hotărî te — se pare 
— să nu rateze titlul de cam
pioane. Penicilina este, intr-a
devăr, o ECHIPA mare, avînd 
două individualități de primă 
clasă, care au oferit un ade
vărat recital : Aurelia Căunei 
și Florentina Itu. Prima — 
excelentă și în atac și în a- 
părare — a ținut parcă să 
arate că se află pe aceeași 
treaptă cu colega ei în frun
tea trăgătoarelor de volei din 
țara noastră. Am nedreptăți 
pe celelalte echipiere ale Pe
nicilinei dacă nu am sublinia 
contribuția lor la 
Viorica Bincheci,
Nan, Maria Chirițescu, Mari- 
lena Cîrțan (Lucia Dobrescu, 
AnaZabara). Rapidul, însă, nu 
a fost la înălțimea așteptări
lor. Cu toate că nu mai be
neficiază de aportul Alexan
drinei Chezan, giuleștencele 
erau totuși capabile de mai 
mult. Doar Mariana Baga și 
Constanța Bălășoiu s-au agi
tat cu oarecare folos. în 
schimb, Eugenia Rebac nu a 
dat randamentul obișnuit, Flo- 
rica Tudora nu s-a descurcat 
în fața blocajului prompt al 
ieșencelor, Marta Szekely este 
din ce în ce mai ștearsă...

Așa că înfrîngerea Rapidu
lui, atît de severă, este justă.

Au arbitrat foarte bine în 
primele două seturi și cu u- 
nele greșeli în setul ultim 

Amărășteanu (Craiova) și 
Șovăială (Ploiești).

Aurelian BREBEANU
MEDICINA BUCUREȘTI — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—2

victorie : 
Carolina

(—13, —14, 4, 16, 12). Meciul, 
de un 
plăcut 
tă și îndîrjită a celor 
echipe.
tat însă sub posibilitățile ju
cătoarelor sale și prin urmare 
Ceahlăul a cîștigat două se
turi nesperat, după ce a re
montat în primul set un han
dicap colosal (0—10, 6—13). La 
2—0 pentru pietrence, studen
tele s-au mobilizat însă, cîș- 
tigînd meciul. Remarcate : G. 
Popa, H. Ciamurian (Medici
na) și A. Gheorghe (Ceahlăul). 
Au arbitrat N. Găleșeanu și 
N. Mateescu, (Horia Alexan- 
drescu)

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 0—3 
(—9, —10, —8). Studentele ti- 
mișorence au obținut o vic
torie meritată datorită atacu
lui lor variat și organizării în 
apărare. Cele 
fost M. Dobrogeanu și R. Popa 
de la învingătoare, respectiv 
L. Fleșeriu și M. Topa. 
bitri : V. Vrăjescu și 
Iliescu. (Gh. Topîrceanu, 
resp.)

FARUL
VOINȚA M. CIUC
11. 5).

nivel tehnic mediu, a 
prin disputa echilibra- 

douâ
Medicina s-a prezen-

mai bune au

CONSTANȚA3_0

I. 
C.

Trei campioni și-au păstrat titlurile
(Urmare din pag. 1)

ria 80 kg. El n-a putut să 
treacă de antrenorul Științei 
Mediaș, A. Barbu, care obți
nuse, la rindu-i, în recalifi
cări, dreptul de a lupta in 
continuare.

au plăcut pen- 
Dar, cu 
și la o

PRIMII CLASAȚI

Cat. 63 kg : l.D. GEORGES
CU (Rapid Buc.), 2. S. Lucea 
(I.E.F.S.), 3. I. Botez (Trotușul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej); cat. 
70 kg: 1. GH. VASILE (Rapid 
Buc.), 2. V. Sarchislan (I.O.R.), 
3. D. Hîrșan (Vagonul Arad); 
cat. 80 kg: 1. I. KAUPERT 
(Vagonul Arad), 2. A. Barbu 
(Știința Mediaș), 3. Gr. Dan 
(Universitatea Buc.); cat. 93 
kg: 1. I. HERMAN (I.E.F.S.), 
2. i. Lazăr (Vagonul), 3. S. 
Morariu (Politehnica Timișoa
ra); cat. +93 kg: 1. GH. 
BOȘCU (I.E.F.S.), 2. V. Cosma 
(Metalul Roman), 3. C. Nico- 
lau (S.S.E. 1 Buc.).

taculoase, totuși, 
tru dîrzenia lor. 
prilej, am asistat . 
eroare de arbitraj (același 
— L. Grigoropol — de a 
programare sa oficieze la 
ne-am exprimat la timpul 
vlt surprinderea). In finala 
cat. 70 kg V. Sarchislan (I.O.R.) a 
fost frustrat de victorie in pro
testele tuturor spectatorilor. (Vom 
reveni cu amănunte asupra aces
tui aspect).

In Încheiere trebuie să mențio
năm frumosul succes obținut de 
studenții de la catedra de atle
tică grea (lectori V. Popovlcl, D.

acest 
gravă 
autor 
cărei 

finale 
potri- 
de la

Buc.) b. superioritate tehnică S. 
Luce» (I.E.F.S.); cat. 70 kg: Gh. 
Vasile (Rapid) b.s.t. V. Sarchi
slan, cat. 80 kg: I. Kaupert (Va
gonul Arad) b.s.t. A. Barbu (Ști
ința Mediaș), cat. 93 kg: I. Her
man (I.E.F.S.) b, s.t, I. Lazăr 
(Vagonul), cat. +93 kg: Gh. 
Boșcu (I.E.F.S.) b. lpp. V. Cosma 
(Metalul Roman). Deci I. Kaupert 
I. Herman șl Gh. Boșcu și-au 
păstrat titlurile.

Hîtru ș 1 asistent I. Hantău) a
I.E.F.S. care au ocupat in clasa-
mentul Pe cluburi și asociații,
primul loc.

Iată fi rezultatele finalelor :
cat. 63 kg: D. Georgescu (Rapid

Ar- 
Em. 
co-

(2,
MASCULIN

Universitatea Craiova — 
nirea Tricolor Brăila 3—2 
—11. 9, —14, 8)

Minerul Baia Mare — 
ltoruj Bacău 0—3 (—12,
—6)

Politehnica Timișoara 
Dinamo București 2—3 
—17, 13, 9, —7)

Tractorul Brașov — 
nic» Galați 2—3 (—8, 
12, —15)

Rapid București — 
Ploiești 3—1 (6, 2, —12, 5).

(Cîteva amănunte în ziarul 
de mîine).

U- 
(12,
VI- 
-5,

(-8,
Politeh-
13, —11,

Petrolul

In ultima reuniune a competi
ției s-au disputat meciurile care 
aveau să desemneze campionii 
celei de a doua ediții. Deși con
fruntările decisive n-au fost spec-

s.t.

BRAȘOV, 29 (prin 
telefon). Dintre 
realizările schiu
lui în acest sezon, 
dintre reușitele 
sale destul de ra

re, se cuvine să spunem cîteva 
cuvinte și despre prezentul 
tonic și, mai ales, despre vii
torul pe care îl prezintă imen
sul rezervor al școlilor pro
fesionale. Am fost martorul fi
nalei campionatului național 
de schi al școlilor profesionale 
și am notat cu plăcere cîteva 
aspecte. Elevii acestor școli, 
obișnuiți cu efortul fizic con
stant, au o mare preferință 
pentru schiul de fond. Mă
sura înființării unor școli 
sportive pentru elevii profe
sionalelor, cu secții de schi, 
se dovedește la fel d,e valo
roasă și rodnică ca și în ca
zul secțiilor de lupte, box 
sau haltere. Este mai mult 
decît probabil că fluxul de 
schiori și saltul valoric al fon
dului și biatlonului și-au gă
sit izvorul tocmai în rînduri- 
le acestor școli. Inițiativa Mi
nisterului învățămîntului de a 
organiza finala pe țară prin 
invitarea celor mai buni elevi, 
remarcați în concursurile 
finale pe ministere și departa
mente, este deosebit de pre
țioasă prin aceea că deschide 
drum unor centre școlare, pen
tru că introduce în circuitul 
performanței unități și locali
tăți pînă de curînd absente 
din geografia schiului. Astfel, 
pe lingă orașele tradiționale, 
au participat, cu real succes, 
elevi ai școlilor profesionale 
din Breaza, Turda, Fieni, Ba
cău, Cîmpeni, Tg. Jiu, Rm. 
Vîlcea, Mediaș. Și dacă pen
tru început sînt mai puțin

importante rezultatele, remar
cabilă este tendința de răs- 
pîndire, ideea de lărgire a 
perimetrului de practicare a 
schiului. Dar și valoarea a 
fost destul de ridicată. La fond, 
de pildă, a fost o repetare a 
„naționalelor" de juniori, pri
mele 10 locuri fiind ocupate 
de aceleași nume. La multele 
aspecte pozitive am sugera i- 
deea promovării cu același 
entuziasm și a schiului fe
minin, prezent doar simbolic.

La schiul alpin, unde uce
nicia este mai îndelungată, 
reținem deocamdată numai 
creșterea numerică a partici- 
panților, dar sîntem siguri că 
nu vom aștepta prea mult 
spre a constata și primele 
semne ale performanței certe.

REZULTATE TEHNICE: bă
ieți, 10 km: 1. Nicolae Gîrniță 
(Zărnești) 39:26, 2. Ioan Tudor 
(Rîșnov) 39:27, 3. Ferencz Fo- 
riko (Brașov) 40:18; slalom 
special: 1. Iacob Cîmpeanu 
(Cluj) 64,5, 2. Petre Soiu
(Brașov) 64,7, 3. Nicolae Barbu 
(Săcele) 64,8; fete, 5 km: 1. 
Lămîița Gheorghiesii (Zărnești) 
25 :45, 2. Marcela Bădeseu 
(Brașov) 26:49, 3. Virginia 
Cristoloveanu (Zărnești) 27:34; 
slalom special: 1. Carmen Ena
che (Bușteni) 74,9, 2. Doina 
Danciu (Sinaia) 105,2; ștafetă 
3x5 km: 1. Școala profesiona
lă Rîșnov lh05:31, 2. Șc. prof. 
Elecțroprecizia Săcele lh08:08, 
3. Șc. prof. „6 Martie" Zăr
nești lh09:50; fete 3x2,5 km: 
1. Șc. prof. Partizanul Bra
șov 40:42, 2. Șc. prof. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 45:45, 3. 
Șc. prof. „6 Martie" Zărnești 
50:43.

Sportul studențesc — Ceah
lăul P. Neamț 3—1 (0—0).
Oaspeții, dominați net în pri
ma repriză, au reușit în min. 
50 să deschidă scorul prin 
Negustoru. Studenții au ri
postat imediat și, în decurs 
de numai 8 minute, au mar
cat două goluri (Păiș și 
Ciornoavă din 11 m). Ultimul 
gol a fost înscris de Păiș, in 
min. 71, care a speculat o 
greșeală a apărătorului leneși 
(Ceahlăul), (d.v.).

Știința Bacău — Poiana 
Cîmpina 1—0 (1—0). Luptă
oarbă, alergare haotică după 
golul care l-a realizat 
Știința, prin Pelea (min. 21), 
deoarece oaspeții n-au știut 
să contracareze jocul la ofsaid 
practicat de studenți. Arbi
trul V. Popa — Iași a elimi
nat în min. 85 pe Necula 
(Poiana) pentru faulturi re
petate. (G. Dalban. coresp.).

Progresul București — Por
tul Constanța 2—0 (1—0). Vic
torie comodă a bucureșteni
lor, la capătul unui joc în 
care au avut inițiativa ma
joritatea timpului. Replica (ju
cătorilor de la Portul a fost 
palidă, rareori înaintarea oas
peților reușind să pună în pe
ricol poarta lui Manta. Din 
primele minute, Progresul a 
pus stăpînire pe joc. în min. 
22, Pavlovioi, cu capul, a tri
mis balonul în bară, apără
torii constănțeni n-au inter
venit și mijlocașul D. Geor
gescu a interceptat balonul, 
pe care l-a expediat in poar
tă : 1—0 pentru Progresul. In 
continuare, bucureștenii au 
obținut o suită de cornere, iar 
Caraman (Portul) a ratat o 
bună ocazie de a restabili e- 
galitatea. După pauză, aspec
tul jocului a rămas același. în 
miin. 66, după executarea unei 
lovituri de colț, Matei a majo
rat avantajul echipei sale. 
Apoi, oaspeții au ieșit mai 
des la atac și, în min. 71, Ca
raman a expediat balonul în 
bară. A arbitrat bine N. Mo- 
goroașe — Craiova, (p.v.).

Metrom Brașov — Metalul 
București 0—0. Meciul s-a 
disputat sîmbătă, pe o ploaie 
rece. Brașovenii au avut cîte
va ocazii, pe care le-au ratat. 
Bucureștenii s-au apărat bine 
și au atacat destul de pericu
los. A condus bine C. Nițescu 
— Sibiu. (E Bogdan, coresp.).

Oțelul Galați — Dunărea 
Giurgiu 4—1 (1—0). Gălățenii

doar

s-a terminat

Rezmu- 
respec- 
43). A 
- Tg. 
coresp.

— Me-

Mihai BIRA

Rapid a cîștigat „Cupa

Primăverii" la
BUHUȘI, 29 (prin telefon). 

Timp de patru zile, șase e- 
chipe 
dintre 
divizie 
tegoria 
feul 
la cea de a patra 
Jocurile finale, de un 
nivel tehnic și spectacular, au 
fast urmărite de peste 1300 de 
spectatori. Trofeul a revenit 
echipei Rapid București, care

feminine de handbal, 
care patru din prima 
a țării și două din ca- 
B, și-au disputat tro-

„Cupa primăverii”, aflat 
cea de a patra ediție, 

finale, de un bun

România B-Ungaria 2645-2480 
(f) și 5614-5438 (m)

(Urmare din pag. 1)

tivitate și de inedit. La aceste 
jocuri, specialiștii federației 
și-au îngăduit să renunțe la 
serviciile unor popicari cu 
vechi state de activitate și să 
selecționeze o serie de tineri, 
care au întrecut chiar aștep
tările antrenorilor Al. Andrei 
(f) și F. Popescu (m). „B“-ul 
a învins naționala Ungariei cu 
un scor categoric : 5614—
5438 p.d. De asemenea, la fete, 
întrecerile au fost mult mai 
animate, oaspetele au opus o 
rezistență mai mare decît In 
prima reuniune, au dorit cu 
orioe preț să cîștige, dar ju
cătoarele noastre — toate tre- 
clnd cu ușurință 400 p.d. — 
au cucerit sufragiile publicu
lui, depășindu-și adversarele 
cu 2645—2480 p.d.

Se zice că nu » bine să te 
aprinzi după fiecare meci cîș
tigat, că unele rezerve, m^i 
ales în privința viitorilor per
formeri, sint mal mult decît 
recomandabile. Totuși, nu pu
tem să nu ne exprimăm sa
tisfacția produsă de evoluția

secunzilor, nu numai pentru 
victoriile pe echipe, ci — mai 
ales — pentru rezultatele in
dividuale, de valoare mondia
lă, obținute ieri pe arena Vo
ința din Capitală. Să dăm, 
însă, cuvîntul cifrelor, singu
rele în stare să redea măsura 
exactă a valorii și comportă
rii popicarilor români și ma
ghiari.

Feminin : Elena Cemat (R)
— Jolan Bejczi (U) 431—389, 
Ildiko Zsizik — Erzsebet Sal- 
lai 457—390, Ana Marcu — 
Ilona Duna! 484—408, Corne
lia Petrușcă — Zsofla Hunsan 
404—433, Florica Neguțoiu — 
Gyorgyi Nadaș 440—441, Voi- 
chița Babuțlu — Klara Kiss 
429 — 419.

Masculin : Gh. Silvestru (R)
— I. Rakoș (U) 871 — 946, Al. 
Vrlnoeanu — P. T6sl 914— 
937, I. Băiaș — I. Kiss 992— 
916, I. Tismănaru — L. Szabo 
943—817, V. Măntoiu — 
SiitS 954—911, D. Dumitru 
B. Csami 940—911.

Partida a fost condusă cu 
competență de F. Watzinger 
(Austria), ajutat de arbitrul 
internațional român E. Mol
do vatuuu

L.

handbal
finală, cu scorul

(3),
(2)

în-

a învins, în 
de 12—8 (6—5), formația Con
fecția București. Au înscris 
Țopîrlan (6), Ștefan (3), Pe- 
trache (2) și Gheorghe pen
tru Rapid, respectiv, Ilie 
Costandache (2), Nedelcu 
și Zamfirache.

în celelalte jocuri s-au
registrat următoarele rezulta
te : I.E.F.S. — Textila Buhuși 
7—3 (4—1) și Rulmentul Bra
șov — Politehnica Galați 15—5 
(6—2). în urma acestor re
zultate, clasamentul final a- 
rată astfel : 1. Rapid Bucu
rești, 2. Confecția București, 
3. I.E.F.S., 4. Textila Buhuși, 
5. Rulmentul Brașov, 6. Po
litehnica Galați.

Gh. RANGU

C.F.R. Arad — Politehnica 
Timișoara 0—0. Joc de mare 
luptă. Ambele echipe au avut 
ocazii de a marca, dar apă
rările au fost la post. A con
dus cu autoritate I. Cîmpea- 
nu — Cluj. (G. Nicolăiță, co
resp.).

Minerul Baia Mare — Gaz 
metan Mediaș 2—1 (1—1). Te
renul foarte greu, desfundat. 
Minerii au dominat în prima 
parte și în finalul partidei. 
Raport de cornere : 8—0 în 
favoarea Minerului. Au mar
cat : Pascu (min. 23), 
veș (min. 63, autogol), 
tiv Moldovan (min. 
arbitrat bine I. Rus 
Mureș. (T. Tohătan. 
principal).

Metalurgistul Cugir
talul Hunedoara 1—0 (1—0). 
Joc de bună factură tehnică. 
Localnicii au avut mai mult 
timp inițiativa, dar oaspeții 
au contraatacat periculos. 
Unicul gol a fost realizat de 
Smadea (min. 30). Foarte bun 
arbitrajul lui P. Sotir — Me
diaș. (M. Vîlceanu, coresp.).

C.S.M. Reșița — Metalul Tr. 
Severin 0—0. Reșițenii și-au 
subestimat adversarii și ast
fel au realizat doar un rezul
tat de egalitate. Severinenii 
au avut o apărare bine pusă 
la punct. C. Pop — Hunedoa
ra a condus corect. (P. Bocșa- 
nu. coresp.).

C.F.R. Timișoara — Olim
pia Oradea 4—1 (3—1). Fero
viarii și-au asigurat victoria 
în primele 12 minute. în a- 
ceastă perioadă, timișorenii 
au marcat trei goluri prin 
Manolache (min. 1 și 10) și 
Floareș (min. 12). Apoi, fe
roviarii n-au mai insistat și 
orădenii au profitat, redu- 
cînd din handicap (David, 
min. 38). După pauză, Peria- 
tu (C.F.R.), în min. 58, a sta
bilit rezujtatyl final. în min. 
65, “ ’ ’
un 
lui 
rin.

Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Anina 3—2 (1—0). Vic
torie meritată, după ce săt
mărenii au condus cu 3—0. 
Autorii golurilor : Jula (min. 
35 din 11 m), Nagy (min. 48), 
Gerd (min. 72), respectiv Lang 
(min. 79) și Jula (min. 84, au
togol). Tr. Cruceanu — Arad,

David (Olimpia) a ratat 
penalti. Corect arbitrajul 
S. Drăgulici — Tr. Seve- 
(Șt. Marton, coresp.).

au evolua* excelent, într-o 
partidă în care și oaspeții au 
jucat bine. Golurile au fost 
marcate de Chihaia (min. 18), 
Leca (min. 53), Morohai (min. 
84), Olteanu (min. 89), respec
tiv Marin (min. 74, din 11 m). 
Bun arbitrajul lui V. Dumi
trescu — București. (T. Sirio- 
pol, coresp.).

Progresul Brăila — Politeh
nica Galați 4—0 (2—0). Com
partimentul forte al brăileni- 
lor a fost atacul, care a ac
ționat cu dezinvoltură. Stu
denții au încercat să joace la 
ofsaid, însă au fost depășiți. 
Au înscris : Ciupitu (min. 18, 
51), Pareșcura (min. 33) și 
Trajan (min. 76). (D. Crista- 
che, coresp.).

Flacăra Morenl — Gloria 
Bîrlad 1—0 (0—0). Localnicii 
au dominat, eu avut mai 
multe ocazii, au înscris chiar 
două goluri, anulate însă de 
arbitrul D. Isăcescu — Bucu
rești pe motiv de fault. Uni
cul gol al Flacărei a fost rea
lizat de Harhu (min. 92) I 
(G. Ilinca, coresp.).

Metalul Tîrgoviște — Chi
mia Suceava 5—1 (3—1). O- 
fensiva metalurgiștilor și pu
terea de luptă a oaspeților au 
dat o notă de spectaculozita
te partidei. Tîrgoviștenii au 
fost mai deciși în fazele ofen
sive și au concretizat cinci 
dintre ocaziile avute. Autorii 
golurilor: Tiron (min. 7, 9, 
72), C. Sava (min. 70),*Mihăi- 
lescu (min. 28, autogol), res
pectiv Goran (min. 30). A con
dus foarte bine I. Hrisafi — 
București. (M. Avanu, 
principal).

coresp.

CLASAMENTUL

1. Prog. Buc. 18 11 4 3 32— 8 28
2. Met. Tlrg. 18 9 4 5 32—24 22
3. Flacăra 18 9 3 6 29—23 21
4. Metalul Buc. 18 8 4 6 29—21 20
5. Politehnica 18 8 3 7 20—24 19
6. Dunărea 18 8 3 7 22—30 19
7. Portul 18 9 0 9 30—26 18
8. Oțelul 18 7 4 7 23—25 18
9. Prog. Brăila 18 7 3 8 27—23 17

10. Metrom 18 6 5 7 18—21 17
11. Chimia 18 8 1 9 18—22 17
12. Poiana 18 6 4 8 22—28 18
13. Sportul

studențesc 18 5 5 8 26—31 15
14. Ceahlăul 18 7 1 10 20—28 15
15. Știința 18 6 2 10 17—23 14
16. Gloria 18 4 6 8 28—36 14

ETAPA VIITOARE (5 aprilie) : 
Ceahlăul — știința, Gloria — Me
trom, Oțelul — Progresul Bucu
rești, Portul — Chimia, Metalul 
București, — Sp. studențesc, Pro
gresul Brăila — Metalul 
viște, Poiana — Flacăra, 
rea — Politehnica.

Derbyul seriei

cu un „ //

(A.

Tirgo- 
Duii4-

Verbaa condus corect, 
coresp.).

Electroputere 
Chimia Rm. Vîlcea 1—1 (0—1) 
Rezultat echitabil. Oaspeții, 
în afara punctului cucerit și 
a faptului că au condus la 
pauză cu 1—0, prin golul 
marcat de Țifirel (min. 44), 
au jucat degajat, dezinvolt și 
au ratat multe ocazii. Craio- 
venii și-au dezamăgit supor
terii. Golul craiovenilor a 
fost realizat de Lovin (min. 
54). Bun arbitrajul lui A. San
du — București. (Șt. Gurgui, 
coresp. principal).

C.S.M. Sibiu — Vagonul A- 
rad 1—1 (1—1). Derbyul se
riei a doua a atras peste 12 000 
de spectatori în tribunele 
stadionului Metalul din loca
litate. După ce timp de 17 
minute sibienii au dominat, 
producînd panică în careul 
Vagonului, oaspeții au des
chis scorul. în urma 
corner, stoperul Boroș (Va- . 
gonul) a adus echipa sa in 1 
avantaj. în continuare, gaz- ’ 
dele au dominat copios (ra
port de cornere 11—2 în fa
voarea C.S.M.). După ce Crețu 
a ratat, în min. 28, o bună 
ocazie de a egala, sibienii au 
obținut egalarea în 
prin Ștefănescu. în 
secundă, gazdele au 
să domine, însă 
Weichelt (Vagonul) i 
post. Bun arbitrajul 
Comșa ~ 
pirceanu, coresp.).

Craiova

unui

min. 31, 
repriza 

continuat 
portarul 

a fost la 
I lui O. 

Craiova. (Gh. To-

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Sibiu 18 9 5 4 20—15 23
2. C.F.R. Tim. 18 9 4 5 26—14 22
3. Vagonul 18 9 4 5 22—15 22
4. Min. B. M. 18 9 3 6 17—10 21
5. C.S.M. Reșița 18 7 6 5 22—14 20
6. Olimpia S.M. 18 10 0 8 26—25 20
7. Politehnica 18 8 3 7 35—23 19
8. Olimpia

Oradea 18 7 4 7 27—26 18
9. Metalurgistul li 8 2 8 17—18 18

10. Electroputere 18 7 4 7 17—23 18
11. Min. Anina 18 8 1 9 31—27 17
12. C.F.R. Arad 18 7 3 8 25—24 17
13. Met. Huned. 18 5 4 9 16—23 14
14. Gaz metan 18 7 0 11 17—28 14
15. Met. Tr. Sev. 18 6 1 11 13—32 13
16. Chimia 18 5 2 11 16—30 12

ETAPA VIITOARE (5 APRILIE) :
Chimia — C.F.R. Arad, Olimpia 
Oradea — Minerul Baia Mare. 
Metalul Hunedoara — C.S.M. Re
șița, Vage nul — C.F.R. Timișoara, 
Minerul Anina — C.S.M. Sibiu, 
Gaz metan — Olimpia Satu Mare, 
Politehnica — Metalurgistul, Me
talul Tr. Severin — Electroputere.

DISPUTE DEOSEBIT DE STRINSE
IN „CUPA PRIMĂVERII»

In programul concursului de 
duminică au figurat toate genu
rile de tragere, care au dat loc 
la dispute deosebit de strlnse șl 
la un nivel ridicat. De pildă, pri
mele 6 clasate la armă standard 
fete slnt Înșirate de-a lungul a 
3 puncte, dlnd In final ctștlg de 
cauză Iul Arltlna Blțică cu S59 p. 
La pistol calibru mare, Întrecerea 
a fost dominată de reprezentan
tul studenților, Lucian Glușcă.

O comportare meritorie 
avut-o și juniorii (peste 100 
particlpanți), din rtndul

au 
de 

cărora 
s-au Impus N. Collban, I. Corne- 
Uu, Gh. Neacșu, Marina VaslUu, 
C. Manole.

Spre sfîrșitul după-amlezil 
terminat 
leriștllor 
Florescu 
lere din
Sencovicl la skeet, cu 94 p.

Țlnlnd seama de dificultatea 
«« awMkui recerd m pv

lunga confruntare 
tn finalul căreia 
a Ieșit Învingător 
șanț, cu 85 p, șl

«-• 
a ta- 

Gh. 
la ta-

Gh.

tlclpanțl, se poate aprecia că or
ganizatorii au trecut cu bine cel 
dinții examen al anului. O notă 
bună pentru Întreg corpul de 
arbitri.

Rezultate tehnice : armă stan
dard 3x20, fete : 1. Arltlna Blțică 
(C.P.M.B.) 539 p, 2. Aurelia Scha
fer (I.E.F.S.) 559 p, 3. Mariana
Antonescu (I.E.F.S.) 558 p, 4. Ana 
Goreti (Olimpia) 557 p, 5. Melania 
Petrescu (Dinamo) 557 p; pistol 
calibru mare 30+30 t : 1. L. Gluș
că (I.E.F.S.) 583 p, i. C. Feclo- 
răscu (Steaua) 581 p, 3. M. Dumi- 
triu (Steaua) 578 p, 4. Gh. Ma
ghiar (Dinamo) 577 p, 5. V. Ats- 
naslu (Steaua) 574 p; pistol sport 
30+30 f, juniori : 1. i. Cornellu 
(Steaua) 663 p, 3. Gh. Neacșu 
(Dinamo) 581 p, 3. I. Stanciu (Di
namo) 557 p, 4. N. Ene (Dinamo) 
551 p, 5. A. Tudorică (Dinamo) 
548 p: skeet 100 f, seniori: 1. Gh. 
Sencbvicl (Steaua) 94 p, 2. D. 
DauMu (QUopU) n p. l n. vu-

dolu (Steaua) 86 p, 4. I. lordache 
(Școlarul) 82 p, 5. I. Putu (Steaua) 
81 p; talere șanț, loo f, seniori : 
1. Gh. Florescu (Steaua) 85 p, 2. 
Șt. Popovlcl (Olimpia) 84 p, 3. I. 
Dumitrescu (Olimpia) 82 p, 4. V. 
Treistaru (Steaua) 77 p, 5. V. Ca- 
lomflrescu (Olimpia) 74 p; armă 
aer comprimat, 40 f, seniori: 1. 
P. Șandor (Steaua) 380 p, 2. S. 
Caban (Dinamo) 378 p. 3. Marin 
Marin (Metalul) 374 p, 4. T. Clulu 
(Steaua) 372 p, 5. M. Ferecatu 
(Dlnamo) 371 p: armă standard 
culcat 60 f, juniori: 1. N. Coliban 
(Activul Brașbv) 592 p, 2. Marina 
Vaslllu (Dlnamo) 587 p, 3. c. Ma
nole (Steaua) 584 p, 4. I. Codrea- 
nu (Steaua) 581 p, 5. Ana Co- 
sulschl (Medicina lași) 580 p. Cla
sament pe echipe: 1. Dlnamo 414 
P, 2. steaua 353 p, 3. I.E.F.S. 213 
p, 4. Olimpia 119 p, 5. C.F.R. Arad 
62 p, 6. Școlarul 46 p, 7. Activul 
Brașov 33 p, 8. Metalul 28 p.

L £rQREH
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Ca șt ta atâtea alte dăți, 
acest derby clasic al cam
pionatului nostru a prezentat 
la start 22 de „mînjl" clo
cotind de nerăbdare șl de 
dorință de victorie. Freamă
tul lor interior, perceptibil 
tn numeroase simptome afi
șate (involuntar) mai ales 
de cel care trăiesc sută la 
sută, cu toată 
fotbalul — Dinu, 
mitrache, Suciu, 
weiller, Voinea 
transmis din chiar Clipele 
premergătoare jocului tribu
nelor, conectate deci, 
plecare, la pulsațiile 
derbyului.

Cel 22 s-au lansat în 
cu o determinare și o vo
ință eclatante, fotbalul din 
primele minute fiind, nu In- 
tîmplător, dominat de virtu
țile atletismului. Minutul 8 a 
prilejuit primul moment au
tentic fotbalistic : Vigu stră
punge rețeaua apărării dina- 
moviste cu o pasă lungă 
„printre", Ștefănescu țîșnește 
decis, portarul Andrei iese 
tn întlmpinare la 18—19 m, 
unde, în Ioc să degajeze cu 
piciorul, încearcă să blo
cheze. Lovitură liberă. Zid. 
defecutos, făcut 
Tătaru II execută

ființa lor, 
Tătaru, Du- 
Radu Nun- 

etc. — s-a

din 
inimii

cursă

tn pripă, 
rapid, cu

DERBY SALVAT
I (Urmare din pag. 1)

na lud Dinamo București, e- 
chipă în care evoluau, după 
cum am văzut, nume mult 
mai sonore.

Prin ce a fost, deci, supe
rioară ieri adversarei sale for
mația militară 7

în primul rînd, prlntr-o mal 
bună ORGANIZARE A JOCU
LUI, printr-o mai rațională 
dispunere a efectivului ei în 
spațiul de joc, în funcție de 
atuurile prezente în echipa 
dinamovistă. Astfel, cei doi 
fundași centrali, Sătmăreanu 
și Ciugarin, l-au supravegheat, 
rînd pe rind, cu strictețe, pe 
Dumitrache, pionul cel mai 
avansat al atacului dinamo- 
vist; la mijlocul terenului, 
Voinea și Negrea au fost mai 
mereu sprijiniți de Tătaru, 
toți trei repliindu-se cu opor
tunitate în adîncime pentru 
a putea închide căile centrale 
de acces spre poarta Iui Su
ciu.

Apoi, element Important — 
Steaua a fost net superioară 
adversarei sale la capitolul 
CONCEPȚIE TACTICA, pre
ferind acțiuni desfășurate mai 
simplu, mai economicos, dar 
nu mai puțin eficace.

Cuvîntul de ordine în jocul 
steliștilor a fost, ieri, PASA 
LUNGA, PE DIRECȚIA POR
ȚII, scop în care Sătmăreanu, 
Vigu, Voinea, Negrea și Tătaru 
au sărit premeditat, deseori, 
peste faza de construcție a 
atacurilor în treimea de mij
loc, văzîndu-i bine plasați, în 
linia întîi, pe Pantea, Ștefă
nescu și Creiniceanu. Așa s-au 
petrecut lucrurile, de pildă, în 
min. 8 la faza-gol care l-a adus 
pe Andrei departe de buturile 
porții sale (pasă de aproxima
tiv 40 de metri a lui Vigu cu 
destinația Ștefănescu) și tot 
așa încă de cîteva ori. cînd 
numai pripeala (min. 12) sau 
ezitarea (min. 17) neexperi
mentatului Ștefănescu au fă
cu ca scorul să nu capete pro

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 1—0 (1—0)
Stadion „23 August”j teren bun; timp frumos; <3 000 spectatori. 

A marcat i Tătaru II (min. 8).
STEAUA : Suciu 8 — C'...;'.. L “ 7 . Z,

Vigu 7, Negrea 7, Voinea 9, Pantea 7, Tătaru II 8, Ștefă'neacu 5 
73 — Dumitrlu III), Crelnlceanu 6.

DINAMO BUCUREȘTI : Andrei 5 — Cberan 7, Nunweiller 
Dinu i, Deleanu 5, Ghergheli 7, Nunweiller VI 5, Pîrcălab 5 
63 — Both S), Doru Popescu S, Dumitrache 7, Sălceanu 6.

C. Ghemlngean șl

Criitache Ș, Sătmăreanu 8, Ciugarln 1, 
(min.

IV S, 
(min.

A arbitrat A. RAdulescu ++++, ajutat de 
F. Coloși (toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pentru public) : 9. 
La tlneret-rezerve : steaua — Dinamo 0—0.

o admirabilă finețe, PUNIND 
mingea peste zid, în colțul 
porții, 1—0.

Golul are efectul unui 
fulgerător croșeu în bărbie, 
care-i aprinde și mai mult 
pe dinamoviști, ajunși în 
situație de inferioritate prin- 
tr-o întîmplare nefericită. 82 
de minute de acum înainte, 
ei vor face o obstinată cursă 
de urmărire, aruncînd în 
joc o extraordinară voință 
și o impresionantă risipă de 
energie- „Urmăritul' nu va 
fi însă nicicînd ajuns... Gra
ție lucidității sale, grație 
unei tactică luminată de 
inteligența fotablistică. E 
destul să spunem că deși, în 
continuare, dinamoviștii au 
presat teritorial trei sferturi 
de meci, cei care au mai 
av două-trei goluri virtuale

au fost jucătorii 
au construit •— 

contraa-

bl... OUTSIDER
porții. Și a mai fost un factor 
la care steliștii s-au arătat 
superiori adversarilor lor și 
anume PUTEREA DE LUPTA, 
care le-a înlesnit să ajungă 
mai adesea primii la minge; 
o combativitate care, ieri, l-a 
molipsit și pe Pantea, pînă 
într-atît încît aripa dreaptă a 
militarilor a făcut numeroase 
curse înspre propriul careu în 
dorința de a-1 anihila pe... 
Deleanu, fundașul ofensiv al 
dinamoviștilor bucureșteni.

Firește, misiunea Stelei a 
fost înlesnită, întrucîtva, de 
comportarea tehnico-tactică 
submediocră a dinamoviștilor 
bucureșteni, care, prin evolu
ția lor, au produs o nouă de
cepție suporterilor. Și nu nu
mai lor, dat fiind faptul că 
echipa lui Nicușor beneficia
ză de o serie de titulari ai na
ționalei, din rîndurile cărora 
nici unul, dar absolut nici 
unul, n-a corespuns pe deplin. 
Nici Radu Nunweiller (coor
donatorul echipei), care, „că- 
rînd“ inutil baloane după ba
loane, a dat tonul jocului in
coerent ; nici Ghergheli care, 
cu excepția unei perioade din 
repriza a doua, a acționat con
fuz, cu transmiteri defectu
oase; nici Deleanu, plasat, 
deseori, defectuos și neinspirat 
în incursiunile ofensive; nici 
Dinu, care a vrut să facă to
tul și a greșit mult și nici 
Dumitrache, ultimul fiind, to
tuși, ceva mai puțin 
de nereușita echipei, 
n-a fost mai de Ioc 
de coechipieri. Poate 
cescu în teren, ieri 
absent, lucrurile în atac s-ar 
fi desfășurat cu totul altfel, 
dar, oricum, absența din for
mație a căpitanului ei nu 
poate servi drept unica, scuză 
pentru slaba evoluție a echi
pei din șos. Ștefan cel Mare, 
altădată protagonista derby- 
ului, ieri acționînd la diapazo
nul lui Pîrcălab — înlocuit 
de către antrenorul său în 
min. 65 al partidei. O tem- 
pora 1

în picioare 
Stelei, care 
simplu și clar 
tacuri cărora le-a lipsit un 1 
la sută pentru a se materi
aliza. Reluînd filmul jocului, 
vom nota două ocazii ratate 
de Ștefănescu (min. 12 și 17), 
cea de a doua fiind un ade
vărat cadou la 6 m de poartă,

Marcat de omniprezența 
lui Dinu — puțin cam dur 
la început, apoi impresio
nant prin dăruirea sa de la 
o poartă la cealaltă — și 
de .zborurile' lui Dumitra
che, angajat mereu în due
luri aeriene de către colegii 
săi, jocul dinamoviștilor nu 
țese, totuși, nici o fază „cu
rată" de gol. E adevărat că 
orice „decolare" a lui Du
mitrache este contrată de 
adevărate piramide, alcătuite 
ad-hoc de Sătmăreanu, Ciu- 
garin. Negrea și, cîteodată, 
Suciu. Și cum, unde-s mul ți 
puterea crește, headingurile 
solitarului Dumitrache. ca 
cele din min. 25, 27, 38 și 
45, vor eșua invariabil. Cu 
3 minute înainte de sfîrșitul 
reprizei, Voinea — probabil 
omul cu cel mai mare 
randament pe tot parcursul 
jocului — salvează, ca un 
veritabil fundaș, de două 
ori situații alarmante în 
propriul careu. Repriza a 
doua prezintă un tablou di
namic cu o creionare mai 
pronunțată. Presing dina- 
movist la disperare — apă
rare calmă a Stelei, poten
țată adeseori prin contraa-

tacuri foarte periculoase. In 
min. 62, la un asemenea 
contraaatac, Tătaru îl anga
jează excelent pe 
care pătrunde în i 
vită blocajul lui 
șutind spre un... 
nent, dar mingea 
bara laterală. Forțînd me
reu egalarea, dinamoviștii 
perseverează în trimiterea 
unor baloane înalte în fața 
porții — patru faze tipice 
pentru acest joc creîndu-se 
intr-un singur minut (79), 
cînd Negrea, de trei ori, și 
Sătmăreanu, o dată, au 
respins cu capul centrări 
stereotipe. Dinu, care s-a 
autopropulsat la majorita
tea acestor angajări în fața 
porții adverse, reia pericu- 

cu capul, în min. 82, 
dar balonul va fi ricoșat 

un apărător stelist în 
corner. După această fază, 
Dinu va bate înciudat pă- 
mîntul cu pumnul, încheind, 
practic, filmul partidei prin- 
tr-o imagine simbol. Dinamo 
a vrut mai mult, Steaua a 
știut mai mult...

! Voinea, 
careu, e- 

Andrei, 
gol imi- 
întîlnește

los,

de

GRUBER

vinovat 
întrucît 
sprijinit 
cu Lu- 
marele

UN SINGUR SUT LA POARTĂ SI NEAGU 
A ADUS VICTORIA BUCUREȘTENILOR

echipă
80 de

partida 
terenul 
cîștigat 
impor-

Inchipuiți-vă o 
care timp de aproape 
minute domină cu autoritate, 
face o risipă enormă de ener
gie și cu toate acestea pierde 
jocul I Așa a evoluat ieri 
Steagul roșu, care în 
cu Rapid a părăsit 
învinsă. Feroviarii au 
acest meci (extrem de
tant pentru a-și menține po
ziția de lider) la limită, cu 
1—0, pentru că o victorie la 
un scor mai mare 
fi fost posibilă: 
și-au asigurat succesul prin
tr-un singur șut tras pe spa
țiul porții !

Meciul nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor. Buw- 
reș tenii 
șov cu 
realiza 
scop ed 
calm. Iată de ce jocul lor nu 
a plăcut ca spectacol, cu atît

nici nu ar 
oaspeții

s-au deplasat la Bra- 
intenția vădită de a 

un punct și in acest 
s-au apărat organizat,

Marius POPESCU

mai mult cu cît, la un mo
ment dat. ambele formații 
ții s-au angajat în obstrucții. 
Steagul roșu a atacat mult, 
dar tot atât de dezorganizat, 
lipsindu-i omul care să se in
filtreze în dispozitivul fero
viarilor. Iată un scurt film 
al partidei i meciul debutează 
cu unele lovituri libere ră
mase fără rezultat. Se men
ține un echilibru de forțe la 
centrul terenului pentru că 
orice acțiune ofensivă este a- 
tent lămurită de apărători. 
Gazdele acționează pe partea 
lui Necula, dar Greavu, 
prompt și sigur în Interven
ții, îl deposedează cu regula
ritate. In schimb, Dan are 
două intrări „tari", fapt pen
tru care primește cite un a- 
verfcisment. Dumitru, Intr-o 
ciocnire cu Olteanu se lovește 
la cap (min. 15), dar, din fe
ricire, nu s-a întâmplat nimic 
grav, el reluîndu-și jocul. 
Partida este dominată în con
tinuare de gazde care sînt pe 
punctul de a înscrie datorită 
unei gafe comise de Rădu- 
canu: acesta, neatent la un 
șut al lui GySrfi, respinge In 
picioarele lui Florescu care 
trage însă peste poartă (min. 
23). In finalul reprizei Rădu
canu salvează un gol gata 
făcut la un șut expediat de 
Bab’nt și apoi respinge în 
corner un șut-bombă al lui 
Florescu. După pauză, toți 
stegarii sînt în atac la poarta 
rapidiștilor. Dar aceia care 
marchează sînt oaspeții. Din 
plină defensivă, Pop trimite 
lung lui Neagu, acesta face o 
cursă scurtă, Ivăncescu ezită 
să-1 atace și înaintașul fero
viar reușește să înscrie (min. 
59). Abia după acest gel jo
cul s-a mai echilibrat, de
oarece gazdele n-au „suflu", 
permițînd adversarilor să ini
țieze cîteva acțiuni ofensive. 
Cu 12 minute înainte de flu
ierul final, Petreanu, ajuns în

STEAGUL ROȘU — RAPID 
0-1 (0-0)

BRAȘOV, 29 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Stadionul 
Tineretului ; spectatori 13 000 ; 
timp frumos, rece, vtnt; teren 
alunecos; a marcat Neagu 
(min. 59).

STEAGUL ROȘU : Ada-
znache (fără notă din lipsă de 
activitate), — Ivăncescu 8, Je
nei 7. Olteanu 7, Rusu 6, Pes
caru 7, Cadar 5 (min. 65 Dră- 
goi), Necula 6, Florescu 7, 
Balint 6, Gyiirfi 5.

RAPID : Răducanu 9 — Pop 
6, Lupescu 7, Dan 8, Greavu 
8, Angelescu 7, Dumitru 7, 
Petreanu 6, Mazurachis 6, 
Neagu 8, Codreanu 7.

A arbitrat Em. Vlalcuiescu 
ajutat bine la linie 

de M. Moraru șl M. Vasillu 
(toți din Ploiești).

„Trofeul Petschowschi” (pen
tru public): 7.

La tineret rezerve Steagul 
roșu — Rapid 2—0 (0—0).

poziție excelentă, întârzie să 
tragă și Olteanu, mai prompt, 
salvează în corner. In ulti
mele dipe gazdele mai au o 
șansă, dar ea este irosită de 
Pescaru care nu profită de 
ieșirea lui Răducanu în a- 
fana careului, trăgînd alături 
de poarta părăsită.

Ion OCHSENFELD

EXCURSIE CU PRILEJUL 
MECIULUI RAPID-U.T.A.

Cu prilejul meciului de fot
bal Rapid-U.T.A., care se va 
disputa duminică 5 aprilie la 
Ploiești, clubul giuleștean or
ganizează o excursie pentru 
suporterii echipei feroviare.

Costul excursiei, în care 
s-a inclus și biletul de intrare 
la meci, este de 28,50 lei. Ple
carea spre Ploiești se va face 
duminică dimineața cu un 
tren special.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefonul 18 26 79.

ECHIPA ETAPEI
RADUCANU

PEXA VLAD MOCANU

IUHASZ VOINEA

CANIARO TĂTARU II DOBRIN BALAN

SUCCES MERITAT DINTR-O... FAZĂ CONFUZĂ
Am asistat la o primă re

priză în care nu puteam crede 
că se joacă fotbal. Să fi fost 
de vină miza celor două 
puncte ? Intr-e repriză în
treagă s-au tras numai cinci 
șuturi pe poartă (patru de că
tre studenți și unul din dina- 
moviști). Și, totuși, înregis
trăm două ocazii excelente de 
a deschide scorul, ratate de 
Cuperman. La prima (min. 
32) Ghiță iese și scapă balo
nul, dar Cuperman întirzie ; 
a doua (min. 42) cîmd același 
Cuperman, la o acțiune in

Din nou, 2-0 pentru Petrolul, la Ploiești...

PETROLUL — FARUL 2—0 
(2-0)

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Petrolul, timp Înnorat 
(Înaintea meciului a plouat), 
teren excepțional, spectatori
— cca. 12 000. Au Înscris : Tă
nase (min. 6 autogol) și Ju
hasz (min. 12).

PETROLUL : M. Ionescu 8
— Gruber 8, Bădln 9, Florea 
6, Mocanu 9, Juhasz 8, Decu 
6, Dlncuță 5, Grozea 7, Cotigă 
8. Moraru 4 (min. 50 Sfirlogea 
«).

FARUL : Ștefănescu 8 —
Antonescu 7, Mareș 7, KoszKa 
6 (min. 59 Constantlnescu 7), 
Pieșa 7, Tănase 7 (min. 
Stoica 7), O. Popescu, 7, 
Avram 6, 
Kallo 7.

A arbitrat : I. Ritter (Timi
șoara) ajutat
bine la linie de I. Boroș (Ti
mișoara) și A. Crișan (Arad).

„Trofeul Petschowschi” (pen
tru public): 10.

La tineret-rezerve : Petrolul
— Farul 3—1 (1—0).

:>s
S.

Sasu 7, Tufan 9,

...și, în unele momente, 
ploieștenii au arătat aceeași 
forță de joc, același joc vi
guros, în viteză, ca și în par
tida de acum două săptă- 
mîni cu Rapid. De data a- 
ceasta, însă, petroliștii n-au 
avut continuitate în joc, pe
rioadele lor de efervescență 
altemînd cu altele de înce
tinire a ritmului. Uneori, se 
pare, nu e bine ca victoria 
să vină prea repede. Avînd 
ne tabela de marcaj două 
goluri după numai 12 minu
te de joc, Petrolul n-a găsit 
în acest avantaj un element 
mobilizator, ci un calmant. 
Socotind că n-ar mai putea 
pierde meciul, gazdele n-au 
mai depus în continuare e- 
fortul necesar pentru a cîș- 
tiga cu brio, într-o manieră 
netă. Indiscutabil, atunci cînd 
a ieșit la joc, Petrolul a con
struit acțiuni frumoase, di
namice, nefinalizate însă. 
Chiar în condițiile unui joc 
cu multe „pauze", ploieștenii

puteau obține o victorie la 
scor dacă Moraru (în prima 
repriză) si Cotigă (tot me
ciul) nu s-ar fi jucat cu o- 
caziile de gol, ratînd din cele 
mai favorabile poziții.

Lovită în plin, în primul 
rînd de autogolul lui Tănase 
și apoi, la scurt interval, de 
cel de-al doilea gol petrolist, 
Farul n-a dezarmat, necon- 
siderînd nici un moment că 
luptă pentru o cauză pier
dută. In general, meciul a 
fost de un bun nivel tehnic, 
cu angajamente atletice, cu 
dueluri aeriene de o specta
culozitate cinematografică. Si 
din acest „film" desprindem 
cîteva secvențe: început
furtunos al Petrolului, o 
„bombă" a lui Mocanu, res
pinsă de pe linia porții în 
corner și, apoi, 
lovitură de colt 
scorului, care a 
clipă, ca opera
(cap), dar în realitate Tănase 
trimisese balonul în propria 
poartă. Asaltul gazdelor adu
ce apoi golul lui Juhasz, din 
void, deosebit de frumos.

din această 
deschiderea 

apărut, o 
lui Bădin

O REMIZA ECHITABILA
Miza celor două puncte, a- 

tît de prețioase pentru evita
rea voiajului în B, și-a pus 
din plin amprenta _ asupra 
partidei. Din păcate, în sens 
peiorativ. în consecință, un 
joc de slab nivel tehnic, cu 
puține faze de poartă, un joc 
în care a primat frica, de aici 
și abundența greșelilor de or
din tehnic și tactic : pase la 
adversar, mingi „bubuite" de 
apărători la întîmplare și spre 
înaltul cerului, învălmășeli în 
careurile ambelor echipe, lip
să de claritate in fazele de 
atac. Cam acesta ar fi „inven
tarul" lipsurilor.

Totuși, la echipa orădeană 
am remarcat un plus de lu
ciditate și elasticitate. Jucă
torii de la Crișul s-au apă
rat supranumeric, dar au și 
țîșnit vertiginos pe contraatac, 
producînd uneori panică.

în repriza secundă, orădea- 
nul Cociș a avut de 3 ori go
lul în vîrful 
min. 62, 63 și 75), dar singur- 
singurel, liber în careu, a ra
tat incredibil, șutind în bra
țele lui Mărculescu sau peste 
poartă.

O dată l-a imitat și Dără- 
ban (min. 77), cînd, din col
țul careului de 6 m, a trimis 
pe lingă poarta goală.

Și clujenii au ratat ocazii 
clare, prin Ionescu (min. 26 și 
32) ; la a doua ocazie, mingea 
se îndrepta spre gol, Catona 
era căzut la pămînt, dar Bule 
a respins de pe linia porții, 
o linie imaginară, avînd in

bocancului (în

0 victorie fără strălucire

C.F.R. — CRIȘUL 0—0

CLUJ, 29 (prin telefon, deja 
corespondentul nostru), 
dionul Municipal; teren

Sta-
______ _ ... bun; 

timp rece; spectatori — 10 ooo.
C.F.R. : Mărculescu 7 — Soos 

7, Costea 5, Dragomir 6, Cojo
caru 6, Roman 6, Stincel 5 
(min. 46 M. Popescu 6), Țe- 
gean 6, Soo 6, Ionescu 8. Pe
trescu 7.

CRIȘUL ; Catona 8 — Sărac 
6, E. Naghi 7, Bule 5. Popovici 
6. Sătmăreanu II 6, Dărăban 7 
(min. 81 Kassai), N. Alexan
dru 5 (min. 46 Ceaușu 6), 
Cefan 5, Cociș 8. Kuu II 7.

A arbitrat Gh. Popovici 
+++++, bine ajutat la 
linie de M. Bică și D. Ghețu 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pen
tru public) : 8.

La tlneret-rezerve : C.F.R. — 
Crișul 2—0 (1—0).

vedere că faza s-a petrecut tn 
aer. Marian Popescu (min. 46), 
pătruns în careu, a șutat de 
la 3 m și Catona a respins 
în corner, iar Cojocaru (min. 
51), complet singur, a reluat 
In... aut de 
oe Catona 
poartă.

Cam atlt 
care loviturile de colț au fost 
rare (raport de comere : 1—1). 
dar, în schimb, au abundat 
mingile aruncate în tușă, ca 
la rugby. în ooncluzie, o re
miză echitabilă.

la 6 m, în timp 
„înghețase" în

despre un meci in

V. MOREA

POLITEHNICA IAȘI 
DINAMO BACAU 1—0
IAȘI, 29 (prin telefon, 

corespondentul nostru), 
dion „23 August”, teren

(0-0)
de la 

S ta
bun, 

timp frumos (dar vînt puter
nic), spectatori — 9 000. A 
marcat Moldoveanu (min. 49).

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 9 — Gavril S, lanul 8, 
Alecu 8, Romiiă 7, Andrioaie 
5 (min. 46 — Simionaș 8), 
Contardo 7, Goliac 5 (min. 46 
— Marica 7), Cuperman 6, 
Moldoveanu 8, Simionaș (min. 
46 — Goliac).

DINAMO : Ghiță 7 — Kiss 4, 
Nedelcu 7, Velicu 8, Comă- 
nescu 6, Vătafu 6, Duțan 8, 
Pană 5 (min. 62 — Sănăucea- 
nu 6), Dembrovschi 6, Ene 
Daniel 7, Bftluță 5.

A condus Gh. Limona 
■A-sir tir-A-Șt, ajutat foarte bine 
Ia linie de Al. Paraschiv și R. 
Stincan (toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Politeh
nica — Dinamo 2—5 (2—3).

spectatori

care balonul refuza să se lase 
degajat, plimbîndu-se de la 
un jucător la altul, șutează

in cele din urmă, dar balonul 
se lovește de capul lui Vă- 
tafu, aflat în poartă.

După pauză, Politehnica a- 
pare cu Simionaș pe post de 
mijlocaș. Acest lucru face 
ca jocul să fie mai aerisit, 
mai legat și -obligăj pe băcă-• 
uani să se retragă cu toată 
echipa în jumătatea lor de 
teren. Sînt circa 20 de minute 
în care gazdele marchează un 
gol care a uimit pe toată lu
mea, fiindcă putea tot așa de 
bine să nu fie : în careul oas
peților se găsea Cuperman, 
aflat aproape de Moldoveanu. 
căruia ii dă o pasă care-1 face 
să se dezechilibreze, acesta 
fiind cu spatele spre poartă. 
Acesta din urmă atinge totuși 
balonul cu vîrful bocancului 
din întoarcere, Ghiță sesizea
ză mișcarea lui Moldoveanu 
ca pe o fentă și fuge In col
țul opus, iar mingea intră in 
gol.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— A.S. ARMATA TG. MUREȘ

2—1 (1—0)
CRAIOVA, 29 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Stadion 
Central ; teren bun; timp ră
coros ; spectatori — 12 000. Au 
Înscris : Bălan (min. 22 și 78) 
și Caniaro (min. 88).

UNIVERSITATEA : Papuc 6
— Niculescu 6, Deselnicu 7, 
Bitlan 7, Velea 7, Strimbeanu 
7, Ivan 5, Martinovici 6, Niță 
6 (min. 46 — Neagu 6), Oble
menco 6, Bălan 8.

A. S. ARMATA : Bay 7 — 
Șleam 7, Dondos 7, Toth 6, 
Hajnal 6, Sico 6, Ispir 5 (min. 
71 — Dodu), Caniaro 8, Naghi 
5, Ciutac 5, Nistor 6 (min. 71
— Lucaci).

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

linie de I. Gheorghiță și Șt. 
Lazăr — toți din București.

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Univer
sitatea — A.S. Armata 1—0 
(1-0).

D. DIACONESCU

Așa cum era, de altfel, de 
așteptat, studenții craioveni 
au rezolvat în favoarea lor 
disputa cu A. S. Armata Tg. 
Mureș. Dar spectatorii nu 
și-au mai onorat favoriții cu 
aplauzele cu care-i obișnui
seră. Și aceasta din cauză că 
jocul lor s-a situat la limita 
mediocrității, nemulțumind 
publicul craiovean. La înce
put, craioveni j încearcă o 
spărtură în armura oaspeților 
prin centru. Dar acolo Oble- 
menco se lovește mereu de 
Dondoș ca de un zid de pia
tră. Acțiunile încep să fie 
pilotate spre partea stîngă, la 
Bălan, care încearcă poarta 
lui Bay cu lovituri puterni
ce, dar imprecise. Presiunea

gazdelor crește, cercul in ju
rul porții mureșene se strînge 
tot mai amenințător, dar Ca
niaro, pornit pe contraatac, 
ratează în min. 20 deschide
rea scorului. Două minute 
mai tîrziu, Niță, care se zba
tea zadarnic în plasa apără
rii oaspeților, pătrunde pe 
partea dreaptă, se descotoro
sește de Hajnal și centrează 
în careul porții lui Bay. Oble- 
menco, în luptă cu trei apă
rători, dirijează balonul spre 
BALAN, care intră în poziție 
de șut și nu mai greșește 
ținta : 1—0. Gazdele forțează 
ritmul, dar atacurile se des
fășoară haotic. Mureșenii ata
că mai rar, dar totdeauna 
sînt la un pas de gol. In min. 
33, după o bîlbîială (Velea, 
Bitlan și Deselnicu), Nistor 
— cu poarta goală în față — 
ratează I E rîndul lui Ivan să 
greșească 
Ultimele 
trate de 
una mai 
tate însă 
40), Niță 
(min. 44).

Asediul
(care, uneori, se sprijină pe 
umerii a 8 apărători) continuă 
și în repriza secundă. Lipsa 
de claritate a acțiunilor și 
indecizia atacanților craioveni 
împiedică, însă, multă vreme 
majorarea scorului. Se scurg 
multe minute dezolante și, 
sfîrșit, în min. 78 cade 
doilea gol i Martinovici ia 
acțiune pe cont propriu,
infiltrează în careu și cen
trează la BALAN, care, cu 
un șut la fel de inspirat ca 
cel din min. 22, trezește din 
apatie tribunele : 2—0. înre
gistrăm apoi două lovituri 
puternice ale lui Oblemenco 
și ultimul gol al partidei i 
CANIARO care se dovedise 
pe tot parcursul meciului 
„inamicul nr. 1“ al apărării 
craiovene, pornește intr-o 
nouă escapadă pe centrul te
renului, trece de Deselnicu și 
Bitlan, și de la 16 m șutează 
cu boltă. Papuc sare Ia balon, 
dar nu face altceva decit să-I 
devieze în propria poartă: 
2—1.

O victorie la limită, după 
o partidă fără... sare și piper.

apoi în min. 38. 
5 minute sînt ilus
trei ocazii de gol, 
clară decît alta, ra

de Caniaro (min. 
(min. 43) și Nistor

fortăreței mureșene

in 
al 
o 

se

UT.A. ȘI-A LUAT REVANȘA: 1-0 (0-0) CU JIUL

Jock BERARIU

Fără să fim prea încîntați 
de calitatea spectacolului, tre
buie totuși, să recunoaștem că 
cele două echipe și-au dispu
tat cu ardoare șansele. U.T.A., 
din angrenajul căreia a lipsit 
o piesă de greutate — Domide, 
care este bolnav — a făcut 
totul pentru a revanșa înfrîn- 
gerea suferită în tur, la Pe
troșani. Și a reușit chiar la 
același scor. In ciuda rezisten
ței opuse de oaspeți, textil iștii 
și-au impus superioritatea (mai 
ales în repriza secundă) prin- 
tr-un joc viguros, insistînd mai 
mult în atac și periclitînd ade
seori, poarta lui Stan.

Prima parte a meciului a 
oferit un joc destul de palid, 
ca urmare a faptului că nici 
una. din formații nu a insis
tat îndeajuns, observîndu-se 
o teamă reciprocă și nesigu
ranță. Cu toate acestea, atît 
gazdele, cît și oaspeții au avut

U.T.A. — JIUL 1—0 (0—0)

ARAD, 29 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). 
Stadion U.T.A., teren bun, 
timp răcoros, spectatori — 
10 000. A marcat: Dembrovschi 
(min. 50).

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 6, 
Lereter 7, Pojoni 7, Broșovschl 
8, Axente 6, Petescu 7, Sima 
6, Moț 6, Dembrovschi 6, Fi. 
Dumitrescu 8.

JIUL : Stan 7 — Talpai 7, 
Georgevici 6 (min. 30 Sandu 
5), M. Popescu 6, Georgescu 6, 
Popa 7, Libardi 7, Stocker 
(min. 16 Cotormani 5), Pero
nescu 7, I. Constantin 8, Nai- 
din 6.

A arbitrat : V. Pădureanu 
-4r4r4r-Ărsir> ajutat la linie de 
V. Toma și C. Dragotescu 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschi” (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : U.T.A. 
— Jiul 0—0.

ocazii clare de a deschide sco
rul. Astfel, în min. 11, la o 
greșeală a apărării textiliste, 
mingea ajunge la I, Constan
tin care șutează, dar greșește 
cu puțin ținta.

Repriza secundă este mult 
mai animată, mai antrenantă, 
găsind echipa arădeană în 
continuă ofensivă. In min. 50, 
Axente face o cursă pe extre
ma stîngă și, din apropierea 
liniei de corner, centrează pînă 
la Dembrovschi, care, printr-un 
plonjon spectaculos, introduce 
cu capul mingea în plasă. Spre 
sfîrșitul meciului, arădenii mai 
au încă două bune ocazii de 
gol, prin Dembrovschi (min. 
58) și Moț (min. 83), ultimul 
trăgînd afară, cu poarta goală. 
In min. 85, mari emoții la 
poarta arădenilor : Peronescu 
a scăpat liber, dar Gomea l-a 
blocat ferm.

Ștefan IACOB

George MIHALACHE

Pronosport
Așa arată o variantă cu 

13 rezultate exacte la con
cursul Pronosport, nr. 13, 
etapa din 29 martie 1970.

I. Dinamo București —
Piteștenii sînt mai mult de

cît bucuroși. Au și de ce. 
Condusă cu 1—0, echipa lor 
a reușit să cîștige, în cele 
din urmă, un meci neaștep
tat de greu. Cred că și acum 
sînt uluiți de ceea ce s-a în- 
tîmplat în min. 7. Clujeanul 
Barbu a demarat pe dreapta 
și, din apropierea liniei de 
fund, a executat un șut-cen- 
trare, cu boltă ; Niculescu, 
neatent ca niciodată, a sărit 
fără convingere, mingea a 
trecut printre bară și mina lui 
și s-a oprit în plasa laterală 
din colțul opus. Gazdelor nu 
le venea să creadă, dar Uni
versitatea reușise să deschidă 
scorul. Surpriza continua. 
Clujenii atacau vehement bu
turile gazdelor. Adam și Bar
bu alergau fără astîmpăr prin
tre apărătorii argeșeni Totuși, 
gazdele și-au amintit că joacă 
pe 
cu 
că

sperat de favorabile (mim 9, 
15, 32) — de la 6 m, de la 
10 m — ratează incredibil. 
El avea să fie imitat în re
priza a doua de către Roșu, 
la fel de risipitor cu ocazii 
bune. In min. 24, Dobrin lu
crează o fază excelentă și 
tot el finalizează. De la 20 m, 
șutează jos, Ia colț, învin- 
gînd apărarea clujeană.

După pauză, al doilea gol 
al gazdelor vine neașteptat

de repede. El este, însă, ur
marea unei greșeli a arbitru
lui de linte ! Cronometrul a- 
răta min. 49. Ștefănescu a 
condus balonul pînă în ca
reul mare, unde a plasat lui 
Radu (AFLAT ÎN OFSAID 
CLAR, NESEMNALAT DE 
TUȘIERUL V. LIGA) și ata
cantul cu nr. 9 înscrie de la 
8 m. Poate că și fără acest 
gol gazdele ar fi cucerit vic
toria, pe care au meritat-o

teren propriu și au ieșit 
hotărlre la atac. Iată, Insă, 
Radu, In trei situații ne-

F. C. ARGEȘ - „U” CLUJ 3—1
PITEȘTI, 29 (prin telefon, de la trimisul ________________

Mal”; timp frumos; teren excelent ; spectatori — 16 000. Au marcatt 
Dobrin (min. 24), Radu (min. 49) și Roșu (min. 89), respectiv 
Barbu (min. 7).

F. C. ARGEȘ ; Niculescu 6 — Plgulea 7 (min. 24 — Prepurgel 
8), Barbu 8, Vlad 9, Ivan n 9, Olteanu 8, Ștefănescu 8, Roșu 6, Radu 
5, Dobrin 9, Jercan 8.

„U“ CLUJ i Moldovan 8 — Crețu 7, Pexa >, Solomon 8, Clmpeanu 
7, Neșu 7, Anca 7, Mustețea 7 (min. 60 — Munteanu 5), Barbu 7, 
Adam 7, Bungftu 8, (min. 34 Oprea 5).

A arbitrat Grlgore Blrsan ajutat de Gb. ștefănescu
(bine) și V. Liga (care a greșit grav la golul doi), toți din Galați.

„Trofeul Petschowschi” (pentru public) : 7.
La tlneret-rezerve : F.C. Argeș — „U” Cluj 3—0 (1—0).

(1-1)
nostru). Stadion „1

cu prisosință, dar abaterea 
de la regulament a fost evi
dentă și nu poate fi trecuta 
cu vederea. Acest gol i-a 
scos pe studenți la joc, ei a- 
vînd perioade de dominare 
insistentă, însă Oprea nu ni
merește ținta, iar șuturile lui 
Adam sînt apărate de Nicu- 
lescu. Min 89 aduce al tre
ilea gol al gazdelor. Cîmpea- 
nu comite un henț sancționat 
de arbitru. Dobrin execută 
lovitura liberă, din apropierea 
liniei de fund, de pe partea 
dreaptă și Roșu deviază ba
lonul cu capul în plasă, pe 
lîngă Moldovan, care a plon
jat tardiv.

A fost un meci bun, cu 
faze palpitante și meritele 
trebuie adresate deopotrivă 
învingătorilor și învinșilor. 
Sportivitatea lor a întregit 
tabloul unui joc pe care am 
vrea să-l mai vedem și în 
viitor.

Steaua 2
H. F.C. Argeș—„U“ Cluj 1

III. Steagul roșu—Rapid 2
IV. Petrolul—Farul 1
V. U.T. Arad—Jiul 1

VI. „U“ Craiova — A.S.A.
Tg. Mureș 1

VII. C.F.R. Cluj—Crișul x
VIII. Politehnica Iași — Di

namo Bacău 1
IX. Bologna—Cagliari x
X. Juventus—Milan 1

XI. Brescia—Torino 2
XII. Intemazionale — Fio

rentina 1
XIII. Napoli—Lazio x

Constantin ALEXE

Fond de premii l 457 825 lei. 
Plata premiilor pentru a- 

cest concurs se va face astfel I
— In Capitală, începînd de 

la 3 aprilie pînă la 13 mai 
1970.

— în țară, începînd de la 
7 aprilie pînă la 13 mai 1970.



Meciul de șah al secolului 
a început...

♦ în ultima clipă — o lovitură de teatru : Larsen la prima masă.

Rugbyștii francezi au cîștigat 
„Cupa Națiunilor-F.I.R;A:" 
• Jucătorii romani au reușit sfl șl etaleze posibilitățile

Fischer la a doua I • La ora transmisiei telefonice nici o partidă 

nu s-a terminat • Spasski ți Fischer domină
BELGRAD, 29 (prin tele

fon). Și astfel, cînd peste me
ciul de șah al secolului, 
U.R.S.S.—Echipa Lumii, cobo- 
rîseră norii mai amenințători 
chiar decît aceia care aduse
seră sîmbătă aici o puterni
că furtună de zăpadă, cînd 
organizatorii iugoslavi lși ve
deau irosite eforturile și so
coteau că o apreciabilă sumă 
a fost cheltuită de pomană, 
cînd — în sfîrșit — acest 
meci, tntr-adevăr al secolului, 
era gata să eșueze s-a aflat 
știrea, Ia prima vedere incre
dibilă i din proprie inițiati
vă, fără ca cineva să-l roage 
măcar, Bobby Fischer a anun
țat că acceptă să joace la 
masa a doua, oferindu-i lui 
Bent Larsen cinstea și greaua 
responsabilitate de a-1 întîlni 
pe campionul lumii — Boris 
Spasski. Urma doar ca echipa 
U.R.S.S, să fie de acord cu o 
modificare în regulamentul 
meciului, acceptat ca defini
tiv cu două luni și ceva îna
inte. Echipa sovietică nu a

înaintea finalei: victorie comodă (37-7) 
în fața handbaliștilor italieni

' LISABONA, 29 (prin telefon).
— Sîmbătă seara, casele de bi
lete ale Palatului sportului din 
capitala Portugaliei au fost, 
din nou, luate cu asalt. Moti
vul acestei afluențe de public 
era acela că selecționata țării 
gazdă disputa o partidă im
portantă cu reprezentativa 
Franței, mai precis tși încerca
— poate pentru ultima oară — 
șansele de a ocupa un loc pe 
podiumul de onoare al „Cu
pei Latine". Spre dezamăgirea 
spectatorilor, care sperau to
tuși intr-o victorie, rezultatul 
final a fost în cele din urmă 
favorabil handbaliștilor fran
cezi : 24—15 (9—7), pe care as
tăzi îi vor înfrunta reprezen
tanții țării noastre, într-o 
partidă hotărttoare în lupta 
pentru ocuparea primului loc. 
Jocul Franța — Portugalia a 
furnizat o intilnire echilibrată 
în prima sa parte, cînd ju
cătorii portughezi, ceva mai 
activi în apărare, cu o serioa
să doză de ambiție, s-au agă
țat pur și simplu de adver
sari, încercînd să-i domine. 
Din păcate, lipsa unei coordo
nări în atac, a calmului și a 
preciziei In aruncările la poar
tă au constituit pentru portu
ghezi un handicap mai mare 
decît valoarea formației fran
ceze. Aceasta din urmă, bene

CAGLIARI A FĂCUT O 
„RF.MIZA" LA BOLOGNA

Riva, „regele Sardiniei", 
sever marcat în partida de 
la Bologna, n a putut marca 
nici un gol pentru Cagliari, 
dar nici gazdele n-au avut 
maj mult noroc, astfel că 
partida s-a încheiat la scor 
alb. Notabilă victoria lui 
Juve asupra Milanului, ca și 
cea a lui Inter în fața tot 
mai decepționantei Fiorentina.

Rezultate si marcatori : 
Bari—Verona 1—1 (D’Qama- 
to și Spadetto), Bologna—Ca
gliari 0—0, Torino—Brescia 
1—0 (Quadri), Intemaziona- 
le—Fiorentina 3—0 (Fachettl, 
Bonisegna. Jair), Juventus— 
Milan 3—0 (Anastas! 2, Leo
nard!). Napoli—Lazio 1—1 
(Chinaglia și Mansevisi), 

Roma—Lanerossl 1—0 (Sca- 
rati), Sampdoria— Palermo
1-0 (Salvi).

Conduce Cagliari cu 38 p, 
urmată de Juventus 35, In
ter 33, Fiorentina și Milan 
31. Golgeteri, Riva (Cagliari) 
17, Vitali (L.R.) 14, Anastasi 
(Juve) 13, Bonisegna (Inter) 
11 etc. (C.T.)

EVERTON 
SE DISTANȚEAZĂ

în etapa de sîmbătă a cam
pionatului englez s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Arsenal Londra — Wolver
hampton Wanderers 2—2; Co
ventry-Burnley 1—1; Crystal 
Palace— Ipswich Town 1—1; 
Everton — Chelsea 5—2; 
Leeds United — Southampton 
1—3; Manchester United — 
Manchester City 1—2; Nottin
gham — Newcastle 2—2; 
Stoke — Sheffield 2—1; West 
Ham United — Liverpool 
1—0; West Bromwich Albion 
— Tottenham 1—1. Cu o zi 
mai înainte, fuseseră progra
mate alte jocuri pentru prima 
ligă: Burnley — Stoke City

IN C.M. DE SCRIMĂ-TINERET

Ni’imiova (U.R.S.S.) și licin
(D.f.G.) — mcdaliați cu aur
MINSK, 29 (prin tefelon). 

Proba masculină de. floretă 
din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă pentru 
tineret a revenit trăgătorului 
vest-german Heiri. După el 
s-au clasat Voloșin (U.R.S.S), 
Kalmski (Pol.) și Troșin 
(U R.S.S.).

In proba feminină de fio 
retă, titlu! de campioană 
mondială i-a suris sportivei 
sovietice Nikonova, cu 5 vic
torii. Ea a fost urmată de 
Borotkina (U.R.S.S.) cu 3 v.. 

făcut obstrucție, în ciuda dez
iluziei lui Spasski și a protes
telor lui Petrosian. în această 
situație, Ia primele două me
se se joacă partidele Spasski 
— Larsen și Fischer — Pe
trosian.

Aseară, runda programată 
pentru ora 17 (ora locală) a 
întirziat, pentru că festivita
tea de deschidere s-a prelun
git, rostindu-se foarte multe 
discursuri. Ceasurile de con
trol au început să meargă 
abia la ora 19 (ora Bucu- 
reștiului), așa că în momen
tul transmisiei noastre (către 
miezul nopții), toate partide
le se joacă 1 Spasski i-a sa
crificat o calitate lui Larsen 
și atacă violent, iar Fischer
l-a  supus pe Petrosian la o a- 
părare extrem de dificilă. 
Deocamdată atît. Toate amă
nuntele în numărul nostru de 
marți.

Valeriu CHIOSE

De la trimișii

ficiind de o experiență com- 
petițională și îndeosebi de o 
capacitate fizică mai bună 
(concretizată prin activitatea în 
apărare și forța de șut în a- 
tac), a așteptat calmă să se 
stingă „focul de paie" al e- 
chipei țării gazdă și apoi a 
înscris cu răbdare, unul cîte 
unul, golurile unei victorii

EDIȚIA VIITOARE — 
ÎN MAROC

Cu ocazia disputării ce
lei de a IlI-a ediții a „Cu
pei Latine" a avut loc șe
dința comitetului de direc
ție a acestei competiții, 
care a hotărît, printre al
tele, ca întrecerile viitoare 
să aibă loc în Maroc. între
6—11 aprilie 1971. S-a luat 
act, de asemenea, de cere
rile de participare ale re
prezentativelor Siriei și 
Guatemalei, precum și de 
faptul că România ar fi 
dispusă să organizeze com
petiția din anul 1973.

concludente. Din formația în
vingătoare, singura neînvinsă 
pînă în prezent împreună cu 
selecționata țării noastre, s-au 
detașat conducătorii de joc 
Legrand, Aggoune, Nita, Cail- 
laret și pivotul Chalennel. în 
general, handballștii francezi

1—1; Derby County — Man
chester City 1—0; Sunderland 
—Newcastle 1—1; Tottenham 
Hotspur — Nottingham Forest 
4—1. în clasament conduce 
Everton cu 59 puncte urmată 
de Leeds United cu 54 puncte, 
cu un joc mai puțin. Chelsea 
se află pe locul 3 cu 49 puncte.

KOLN RAMÎNE ÎN URMA...

Formația Borussia Moen
chengladbach, cu 44 puncte 
din 27 de meciuri, continuă să 
conducă în campionatul de 
fotbal al R. F. a Germaniei. 
Pe locul secund — F. C. Kdln, 
cu 40 p. Rezultate tehnice: 
Schalke 04 —F. C. Koln 1—0; 
Borussia Moenchengladbach 
— Hertha B.S.C. 1—1; Borus
sia Dortmund — Duisburg
3—2; V.F.B. Stuttgart — 
Bayern Munchen 2—1; Wer
der Bremen — Eintracht Bra
unschweig 2—1.

MOSCOVIȚII 
ÎN DEPLASARE

în etapa a 3-a a campio
natului unional de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate; Dinamo Tbilisi — Spar
tak Moscova 2—0; Șahtior Do- 
neț — Dinamo Moscova 0—2; 
Neftci Baku — Dinamo Minsk 
1—0; Cernomoreț Odessa — 
Zaria Voroșilovgrad 0—0; Tor
pedo Kutaisi — Dinamo Kiev 
1—2; Pahtakor Tașkent — 
Ț.S.K.A. Moscova 0—5; Ararat 
Erevan — Zenit Leningrad 
1—0; Spartak Ordjonikidze — 
Torpedo Moscova 0—2.

în clasament conduce Di
namo Tbilisi cu 6 puncte.

F.C. AUSTRIA — 
ACUMULEAZĂ PUNCTE

Echipa F. C. Austria din 
Viena conduce cu 35 puncte 
(21 meciuri), în campionatul 
austriac și este urmată de 
Wacker Innsbruck cu 26 punc
te. Rezultate din etapa a 21-a: 
Rapid — Wacker Innsbruck 
0—2; Dornbirn — Austria

Popken (R.F.G.) cu 3 v., Tra- 
chet (Franța) cu 2 v., Ant
itrust (R.F.G.) cu 1 v. și Ortel 
(R.F.G.) cu 1 v.

Floretistele țării noastre au 
rămas în semifinalele probei.

Se cunosc și finaliștii la 
sabie, lată-i i lliuk (U.R.S.S.), 
Renski (U R.S.S.), Komar 
(U.R.S.S.), Coremblat (Franța), 
Visrack (Franța) și V ga 
(Ungaria).

Luni au loc ultimele probe, 
cele de sabie (finală) și spadă,

VICHY, 29 (prin telefon). 
Duminică, începînd de la ora 
9 dimineața, s-au disputat 
ultimele partide contînd pen
tru cea de a doua ediție a 
«Cupei Națiunilor — F.I.R.A.".

în primul meci, Ceho
slovacia a întrecut categoric 
Portugalia, cu acest prilej 
putîndu-se observa că învin
gătorii ocupă în final un loc 
(7) neproporțional cu posibi
litățile lor, iar că învinșii 
mai au mult de învățat și, 
pentru moment, meritele lor 
se rezumă la o binevoitoare 
participare.

A urmat disputa Italia— 
Maroc, în care rugbyștii pe
ninsulari au confirmat pro
gresul realizat, întrecînd clar 
o echipă dură, adesea chiar 
brutală, destul de dezordona
tă în acțiuni, care a benefi
ciat însă și In 1970 de mult 
noroc.

în deschiderea cuplajului 
de pe stadionul Municipal, 
reprezentanții noștri au ară
tat că știu să joace. Cu atît

noștri speciali

s-au impus pînă acum prin- 
tr-o remarcabilă forță de fi
nalizare de la distanță. — că
reia echipa noastră se pregă
tește să-i opună o apărare a- 
vansată și agresivă — și prin 
siguranța tehnică a celei mai 
mari părți a componenților 
săi.

în deschidere, selecționata 
României a făcut o bună pre
gătire pentru jocul cu Franța, 
întîlnind reprezentativa Ita
liei, de care a dispus cu 37—7 
(17—4). De remarcat că în a- 
cest meci, în min. 5, scorul 
era favorabil (2—1) handba
liștilor italieni. Vom nota, de 
asemenea, faptul că din e- 
chipa noastră au lipsit Orban, 
Kicsid și Dumitru și că Bota 
a intrat pe teren abia în min. 
52. Punctele echipei noastre au 
fost marcate de Cîrlan 9, 
Chircu 7, Comănescu 6. Roșu 
4, Preotu 3, Dan Marin 4, 
Stef 2 și Voinea 2. Au condus 
arbitrii Falk și Grundlich.

Ultimul joc a opus echipele 
Spaniei și Braziliei. Marcati 
de efort, handbaliștii spanioli 
nu au mai putut face risipa 
de energie din alte partide, 
realizînd o victorie mai mo
destă decît era de așteptat: 
24—12 (12—5).

Călin ANTONESCU

O intervenție aeriană a portarului Ray Clemence (F. C. Liverpool), care deviază in afara porții 
balonul trimis puternic de Geoff Hurst, incisivul atacant de la West Ham (in stingă fotogra

fiei).

Salzburg 1—1; Wattens — 
Austria Viena 0—1.

CAMPIONATUL 
R. D. GERMANE

Campionatul de fotbal al 
R. D. Germane a continuat cu 
desfășurarea unor partide in
teresante. Dynamo Berlin cu 
toate că a jucat pe teren pro
priu nu a putut învinge pe 
Zwickau Sachsenring, jocul 
încheindu-se cu un rezultat de 
egalitate: 1—1. Wismut Aue a 
făcut meci egal: 2—2 cu Vor- 
wărts Berlin. Alte rezultate : 
Chemie Leipzig — F. C. Rot 
Weiss Erfurt 4—1; Hansa Ros
tock — Chemie Halle 1—1; 
F.C. Magdeburg — Carl Zeiss 
Jena 1—3.

LISTA ANTI DROG 
PENTRU C.M. DIN MEXIC

LONDRA, 29 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al Fe
derației Internaționale de Fot
bal a informat presa despre 
completarea listei cu droguri 
și medicamente stimulatoare 
ce vor fi interzise la apro
piatul campionat mondial din 
Mexic. între altele, pe aceas
tă listă figurează : medica
mente din grupa amphetami- 
nelor, din grupa efedrinei, pi
peridine— cu efect anfetami- 
nic, narcotice înscrise pe lis
ta internațională și alte dro
guri ce vor fi comunicate în 
mod oficial echipelor parti
cipante. Studiul pentru selec
tarea medicamentelor inter
zise a durat mai multe săptă- 
mîni. Au fost consultați nu
meroși specialiști, printre care 
și profesorul de psihologie 
John Cohen de la Universi
tatea din Manchester, care a 
analizat mai multe filme lua
te în timpul meciurilor cam- 
nionatului mondial din 1966. 

maî mare a fost regretul nos
tru cu cît scorul — 38—0 
(25—0) — poate induce în e- 
roare. Departe de a se fi 
prezentat slab, rugbyștii vest- 
germani, posesori al unui ga
barit superior, n-au reușit 
însă aproape nici o clipă să 
stăvilească atacurile insisten
te și bine organizate ale ro
mânilor. Iar dacă totuși, din 
păcate, uneori „15“-le român 
a mai manifestat simptomele 
tendinței spre anti-joc, aces
tea au fost de fapt și singu
rele momente de răgaz ale 
învinșilor. Așa cum pentru 
partidele anterioare din a- 
cest turneu, chiar cînd au 
terminat învingători, i-am cri
ticat aspru pe reprezentanții 
noștri, tot așa de data aceas
ta îi vom lăuda cu foarte 
puține rezerve. Avizatul pu
blic, ca să nu mai vorbim de 
numeroșii specialiști prezenți, 
a răsplătit în repetate rîn- 
duri splendidele acțiuni ofen
sive soldate cu numeroase în
cercări. Asta nu înseamnă 
însă că toate sînt bune și 
frumoase, că locul V ne poa
te mulțumi, că întrevedem 
succesori ai seniorilor din 
echipa națională. Dar despre 
acestea cu alt prilej.

în partida de ieri, Româ
nia a aliniat următoarea for
mație : Gali, Burghelea, Du
mitru, Barbu, Bidirel, Bujor, 
Nicolae, Boroi, Corneliu, Mun- 
teanu, Burcea, Pasache, Țur- 
lea, Radu, Teodorescu. Cele 
38 de puncte au fost reali
zate în ordine de : Burghelea 
(inc.), Corneliu (1. p.), Bidirel, 
Burghelea (înc.), Bidirel (înc. 
tr. Corneliu), Barbu (înc. tr. 
Gali), Corneliu (înc.), Bidirel 
(înc. tr. Corneliu), Munteanu 
(înc.), Nicolae (înc. tr. Corne
liu).

Finala Franța—Spania a 
constituit o spledidă încheiere 
a acestei deosebit de utile 
competiții. în pofida scorului 
cu care și-au adjudecat vic
toria, reprezentanții rugbylui 
francez n-au avut o misiune 
ușoară. într-adevăr, rapizii, 
îndemînaticii, inepuizabilii 
sportivi spanioli au dat 
o foarte frumoasă replică 
(au și condus cu 3—0), con
tribuind la succesul absolut 
al unuia dintre cele mai fru
moase meciuri pe care le-am 
văzut vreodată.

Ultimele rezultate tehnice : 
loc VII—VIII ■ Cehoslovacia— 
Portugalia 22—0 ; loc V—VI: 
România — R. F. a Germa
niei 38—0 (25—0); loc III— 
IV • Italia — Maroc 13—3 
(3—0); loc I—II i Franța — 
Spania 26—6 (8—3).

G. RUSSU-ȘIRIANU

După cum se știe, la prece
dentul campionat controlul 
antidoping s-a făcut prin 
„sondaj", fiind desemnați ju
cători din diverse echipe fără 
ca aceștia să știe anticipat 
cînd se va face controlul.

GRAVE SANCȚIUNI 
ECHIPEI BEROE

SOFIA, 29. — Echipa bul
gară Beroe Stara Zagora din 
prima categorie a campiona
tului național de fotbal a fost 
retrogradată în divizia secundă 
ca urmare a incidentelor pe
trecute la Stara Zagora în 
timpul meciului cu Levski 
Sofia. Doi jucători ai echipei 
Beroe și arbitrul meciului au 
fost suspendați pe viață.

Dynamo liagdc&urg a lîșîiîiat 
turneul de polo de la Cluj
A luat sfîrșit turneul inter

național de polo desfășurat 
timp de trei zile în bazinul 
acoperit din Cluj. Net supe
rioară. campioana R. D. Ger
mane, Dynamo Magdeburg, a 
cîștigat și următoarele două 
partide, ocupînd locul I în 
clasamentul final. Meritorie 
și comportarea formației Vo-

Arestat pentru trafic 
de stupefiante

ROMA, 29. Fostul boxer 
italian Tiberio Mitri, ex-cam 
pion european la categoria 
mijloc ie, a fost arestat pentru 
trafic de stupefiante.

In preajma „europenelor4* de tenis de masă

CUMSEDESFÂȘ0ARÂC0MPETII1APEECHIPE
ADVERSARII PROBABILI Al ECHIPEI ROMÂNIEI DIN TURNEUL FINAL

Marele palat «1 aporturilor 
de la Lujnlkl, din Moscova, 
va fl — cu începere de 
miercuri — gazda celei mai 
importante competiții de tenis 
de masă a anului, campiona
tele europene, aflate la cea de 
a șaptea ediție. întrecerile din 
capitala U.R.S.S. vor reuni 20 
de echipe masculine, 19 femi
nine, 99 de jucători și 69 de 
jucătoare.

Competiția va fi Inaugura
tă cu turneul pe echipe, pro
gramat de miercuri și pînă 
sîmbătă inclusiv, cind se vor 
disputa finalele feminine și 
masculine. Apoi, duminică 
va fi zi de pauză, Iar de luni 
pînă miercuri 8 aprilie au loc 
probele individuale. Așa cum 
s-a mai anunțat, atit la fete 
cit și la băieți, formațiile au 
fost împărțite în cinci grupe, 
reprezentativa feminină a
României făcând parte din gru
pa a IV-a, împreună cu selec
ționatele Ungariei, Austriei și 
Greciei. După încheierea me
ciurilor din cadrul acestor pri
me grupe, echipele dștlgătoa- 
re și cele clasate pe locurile 
secunde vor fi repartizate în 
două grupe, denumite A și B, 
după cum urmează : A : for
mațiile clasate pe locul lntîl 
din grupele I, IV, V și cele 
situate pe poziția a doua din 
grupele II și III ; B: învin
gătoarele din grupele II, III 
și cele clasate pe locurile doi 
din grupele I, IV și V. Ast
fel, presupunînd că (elecțlo-

ULTIMELE ÎNTÎLNIRI
Finala probei de simplu 

bărbați a turneului de tenis 
de la Monte Carlo se va dis 
pută între francezii Goven și 
Contet. Primul l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe Meiler (R.F.G.), 
iar secundul cu 4—6, 6—2, 
6—1 pe Rouyer. în sferturi, 
Contet eliminase cu 2—6,
8—6, 6—3 pe spaniolul Oran 
tes, iar vest-germanul Meiler 
cu 3—6, 6—2, 6—1 pe france
zul Beust. Celelalte rezultate i 
Goven (Franța) — Braclay 
(Franța) 6—4, 8—6 j Rouyer

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Închiderea sezonului 
de iarnă în U. R. S. S.

MOSCOVA, 29 (Agerpres). 
La Murmansk s-a desfășurat 
tradiționalul concurs de schi 
(fond), care marchează închi
derea sezonului de iarnă. 
Aflat la cea de-a 36-a ediție, 
concursul a reunit sportivi 
din Norvegia, R.D. Germană, 
Finlanda, Cehoslovacia, Polo
nia și U.R.S.S. în proba fe- 

ința Cluj, clasată pe locul se
cund, înaintea campioanei 
Bulgariei.

în ultimele două zile s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : SÎMBATA: Dynamo 
Magdeburg-Ț.S.K.A. Sofia
9—4 (3—0, 3—0, 2—2, 1—2) și 
Voința Cluj-Medvesceak Za
greb 4—2 (1—1, 1—0, 1—1,
1— 0); DUMINICA: Med-
vesceak Zagreb-Ț.S.K.A. Sofia 
7—6 (3—1, 1—1, 2—2, 1—2) și 
Dynamo Magdeburg-Voința 
Cluj 9—4 (1—1, 3—0, 3—1,
2— 2).

Clasament final : 1. Dy
namo Magdeburg 6 p. 2. Vo
ința Cluj 4 p. 3. Medveseeak 
Zagreb 2 p, 4. Ț.S.K.A. Sofia 
0 p.

PAUL RADVANI, coresp.

nat» României va termina vic
torioasă partidele din grupa a 
IV-a, va avea, In grupa A, ur
mătorii adversari probabili : 
formațiile R. F. a Germaniei. 
Angliei (sau R. D. Germane), 
Iugoslaviei, Poloniei. Grupa B 
ar putea avea următoarea 
componență : U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia, Ungaria, 
R. D. Germană (sau Anglia). A- 
poi, in ordinea clasamentelor, 
se vor desfășura finalele pen
tru locurile 1—10, adică locul 
1 (gr. A) cu locul 1 (gr. B),
2—2, 3—3 etc.

înaintea începerii campio
natelor continentale pe echi
pe, să reamintim pe actualii 
deținători ai titlurilor cuceri
te cu doi ani în urmă, la 
Lyon : femei (Cupa România): 
R. F. a Germaniei, bărbați 
(Cupa Ungaria) : Suedia.

Turneul de tenis de la
Reggio Calabria

NĂSTASE $1 TIRIAC (ELIMINAȚI LA SIMPLU) CONTINUA 
In proba de dublu

ROMA, 29 (Agerpres). — 
După ce au avansat pînă în 
semifinalele turneului inter
național de tenis de la Reggio 
Calabria, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac au fost eliminați din

LA MONTE CARLO
(Franța)—Proisy (Franța) fl—3, 
6—2

La simplu femei se vor în
tîlni în finală Helga Nlessen 
(R.F.G.) și Gail Chanfreau 
(Franța).

Corespondență specială din Stockholm

Echipa Poloniei se intoarce în grupa B
• Formația R. D. Germane la a doua victorie (5-2)

• Astăzi intilnirea decisivă pentru titlu : Suedia — U.R.S.S.

Ieri după-amiază, în fața a 
2.245 de spectatori a avut loc 
cel de al doilea derby al co
dașelor grupei A din cadrul 
C.M. de hochei, care avea să 
decidă echipa ce va juca anul 
următor în grupa B. încu
rajați de neașteptatul succes 
din partida anterioară (4—3 
cu Finlanda), hocheiștii din 
formația R.D. Germane au 
jucat foarte bine obținînd o 
nouă victorie : 5—2 (1—1, 
0—1, 4—0). Ca o coinciden
ță trebuie subliniat faptul că 
asemenea meciului cu Fin
landa, selecționata R.D. Ger
mane a cîștigat partida tot 
în repriza a treia, cînd de la 
situația de 1—2 a înscris 4 
goluri consecutive.

învingătorii au deschis sco
rul (Nickel) chiar în a șasea 
secundă a întîlnirii (a fost cel 
mai rapid gol al campionatu
lui), dar pe rind, Byalinckl 
(min. 16) și Goralczyk (min. 
22) au adus avantaj formației 
poloneze. Aceasta a avut în 
continuare și alte ocazii de a 
majora scorul, dar portarul 
Hirche și fundașul Peters au 
intervenit în mai multe rin- 
duri cu succes, stopînd elanul 
adversarilor.

în minutul 7 al celei de a 
treia reprize, Prusa a luat o 
acțiune pe cont propriu, a 
ocolit poarta strecurînd apoi 

minină pe distanța de 5 kilo
metri, pe primul loc s-a cla
sat Nina Șebalina (U.R.S.S.) 
cu timpul de 16:42. La mas
culin, cursa de 15 kilometri 
a fost cîștigată de campio
nul mondial Vladimir Voron
kov (U.R.S.S.) în 46:51.

LOVITURĂ DE TEATRU 
IN RALIUL SAFARI!
NAIROBI, 29. — O ade

vărată lovitură de teatru 
s-a produs în Raliul Africii 
de est, acest „Safari" auto
mobilistic de o extremă du- 
ritate, în care cu o etapă 
înainte de sfîrșit mai rămă
seseră în cursă doar 38 de 
echipaje din cele 91 aliniate 
inițial la start. La plecarea 
în ultima etapă conducea 
echipajul polonezului Zasa- 
da, pilotînd o mașină „Pors- 
che-911“, dar cu HO mile 
înainte de finiș, acesta a fost 
nevoit să abandoneze din 
cauza unei pane de ulei. 
Conducerea în cursă a fost 
preluată de, mașina „Datsun- 
1600" a kenienilor Hermann- 
Schuller.

Cicliștii sud-africani 
indezirabili...

JOHANESBURG, 29 (A- 
gerpres). — Președintele 
Federației de ciclism din 
Republica Sud-Africană a 
anunțat că echipa acestei 
țări nu va putea participa 
la campionatele mondiale 
de amatori, programate a- 
nul acesta la Leicester 
(Anglia).

Această declarație a fost 
făcută după ce secretaria
tul federației internaționa
le a Informat forurile in
teresate despre respingerea 
cererii de afiliere a fede
rației din Africa de Sud. 
Motivul, ca și în cazul 
excluderii echipei sud-afri- 
cane de tenis din Cupa 
Davis, este politica de dis
criminare rasială extinsă 
și în domeniul sportului 
de către autoritățile de la 
Pretoria.

proba de simplu. Năstase » 
pierdut surprinzător cu 3—6,
7—9 în fața italianului Pa- 
natta, iar Țiriac a fost învins 
cu 6—2, 6—1 de către Martin 
Mulligan.

în schimb, jucătorii români 
au șanse bune de a cîștiga 
proba de dublu bărbați. în 
semifinale, el au învins cu 
6—2, 2—6, 6—3 perechea
Dent-Fletcher (Australia) și 
vor întîlni în finală tot un 
cuplu australian i Ball-Gil- 
tinan, calificat în urma vic
toriei cu 6—4, 8—10, 8—6 a- 
supra perechii Mulligan-Hut
chins.

pucul (la colț) în poarta Iul 
Kosyl. N-au trecut nici 22 de 
secunde și Hiller a marcat al 
3-lea gol pentru echipa sa, 
vestind o victorie pe deplin 
meritată. Ultimele două puncte 
ale învingătorilor au fost 
semnate de Plotka și, din 
nou, Hiller.

în urma acestui rezultat, 
echipa Poloniei a rămas pe 
ultimul loc, retrogradînd în 
grupa B.

CLASAMENT
1. U.R.S.S. 9 8 0 1 «5—10 1«
2. Suedia 9 7 1 1 44—18 15
3. Cehoslovacia 9 5 1 3 44—25 11
4. Finlanda 9 4 0 5 26—37 8
5. R.D. Germani 10 2 1 7 20-50 5
4. Polonia 10 0 1 9 11—70 1

Clasamentul realizatorilor i
I. Malțev (U.R.S.S.) 20 (14—6) 
p, 2. Nedomansky (Ceho
slovacia) 16 (9—7) p, 3. Fir
sov (U.R.S.S.) 15 (6—9) p,
4. Suchy (Cehoslovacia) 14 
(8—6) p, 5. Vikulov (U.R.S.S.) 
13 (9—4) p, 6. Harlamov
(U.R.S.S.) 10 (7—3) p, 7. S. 
Karlsson (Suedia) 10 (6—4) p, 
8—10. T. Lundstroem (Sue
dia), L. G. Nilsson (Suedia) și 
Starșinov (U.R.S.S.) 10 (5—5) p.

Astăzi ultimele partide i 
Finlanda — Cehoslovacia (ora 
12, ora locală) și Suedia — 
U.R.S.S. (ora 16).

Ingemcir MARKUSSEN

• TELEX «
La New Delhi, în meciul 

pentru Cupa Davis (zona a- 
siatică). echipa de tenis a 
Indiei conduce cu 1—0 în me
ciul cu formația Pakistanului. 
Jaideep Mukherjea l-a învins 
cu 4—6, 5—7, 10—8, 5—2 (a- 
bandon) pe Haroon Rahim.■

Turneul de la Gerona (Spa
nia) pentru calificarea în 
C.E. feminin de baschet s-a 
deschis cu meciul Franța — 
Ungaria, cîștigat de jucătoa
rele franceze la scorul de 
76—37.

■
Cu prilejul unui concurs a- 

tletic desfășurat la Tempe 
(Arizona), Mark Murro a sta
bilit un nou record al S.U.A. 
la aruncarea suliței cu per
formanța de 89,21 m.■

Ciclistul polonez Matusiak 
se menține lider în „Marele 
premiu Annaba" ce se desfă
șoară pe șoselele algeriene. El 
este secondat de Compatriotul 
său Groski la 1:03. Etapa a
4-a  Skikda—Annaba (145 km) 
a revenit englezului Dailey 
în 3h 43:17.

B
Proba de săritură în înălți

me femei din cadrul con
cursului atletic de sală de Ia 
Leningrad a fost cîștigată de 
Vera Gavrilova — Grușkina 
cu rezultatul de 1,78 m. A- 
ceeași probă la masculin a 
revent lui Aleksei Bakumen
ko — 2,09 m.

B
Intr-un concurs desfășurat 

Ia Atx-en-Provence, înotăto
rul francez Michel Rousseau 
a parcurs distanța de 100 m 
în 53,0, la o singură zecime 
de recordul continental deți
nut de compatriotul său 
Alain Gotvalles.
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