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IN DIVIZIA A LA FOTBAL, DUPĂ ETAPA A XX-a

• Trei victorii în deplasare • U. T. A. — după victoria în derbyul etapei — 
a trecut pe locul II • Politehnica Iași a ieșit, deocamdată, din zona retrogradării... 
® La Cluj, meciul... golurilor

Duelul Dan Coe (Rapid)—Flavius Domide

PASAGERII
PENTRU FRANKFURT!

(U.T.A.), urmărit de arbitrul Nițescu
Foto : A. NEAGU

București. Astăzi, 6 apri
lie. Aeroport. Orele 
8,30. Ia megafon se 

aude vocea profesională a 
domnișoarei cu pălărioară 
albastră : „Atențiune ! Pasa
gerii pentru Frankfurt sînt 
rugați să se prezinte ia 
avion !“

Grupul fotbaliștilor români 
pornește spre exit. Sătmărea
nu s-a catapultat primul din 
■fotoliu. își. potrivește, cu miș
cări energice, trench-coat-îri 
alb, cu epoleți. Răducanu se 
înclină în fața vitrinei cu ii 
și fote, pentru a-și mîngîla 
încă o dată freza argentinia- 
nă. Dinu se întoarce spre cei 
rămași, salutînd ca boxerii. 
Ghergheli se grăbește, cu 
pași mici, poate pentru a 
scurta clipele despărțirii. Du- 
mitrache sare pe cîntarul de 
pe culoar, enervînd acul care 
trepidează între 50 și 80 kg. 
Kallo slalomează nerăbdător, 
ca țintii din fața stadioane
lor : „Luați-mă și pe mine, 
nene !“... Doar Dobrin pășește 
agale și-l privește filozofic 
pe Franțois, masorul: „Iți 
amintești, Franqois, cînd am 
plecat la Ludwigshafen ? 
Acum sîntem numai doi. Ba 
nu. E și Ghergheli, și Mihai 
Mocanu. Ceilalți sînt noi. Și 
„dom’ profesor'1, și Ciogli- 
baci... Oh, fotbalul ăsta, care 
mănîncă oameni..."

...Reintru în 
pentru a ieși pe 
Aștept trecerea 
spre avion. Mă 
acest apel, „Pasagerii pentru 
Frankfurt...“, care e mai mult 
decît un joc cu Beckenbauer 
Astăzi, 6 aprilie, se dă. de 
fapt, startul în cea mai mare 
cursă din istoria fotbalului 
nostru. în numai două luni, 
jucăm cu R. F. a Germaniei 
Ca Stuttgart), cu Franța, cu 
Iugoslavia, cu Anglia, cu Ce
hoslovacia și cu Brazilia. IN 
NUMAI DOUA LUNI! Nu 
știu tite echipe din lume au 
avut un asemenea program, 
în numai două luni. Nu știu 
cîte echipe din lume au ju
cat — în numai două him 
— cu un sextet în panoplia 
căruia se află patru titluri 
mondiale, trei medalii de ar
gint, plus una de bronz, ca 
să nu mai pun la socoteală 
superba echipă iugoslavă de 
pe Centomilla 1968.

Fotbalul românesc se lan- 
sează astăzi într-o nouă și 
mare aventură. (Fotbaliștii 
români știu că în împărăția 
balonului rotund, unde soare
le nu apune niciodată, bucu
riile sînt rare. La urma ur
mei, în 40 de ani, zeița de 
aur a poposit doar in cinci 
orașe: Montevideo, Roma.
Bonn, Rio și Londra).

Fotbalul românesc se lan
sează, așadar, într-o nouă și 
mare aventură. Unii sînt 
sceptici pînă la înnegurare 
Alții sînt optimiști pînă la 
exagerare. Undeva la mijloc, 
însă, se află adevărații iubi
tori ai fotbalului, adică ce’ 
care zîmbesc acum, la pleca
re, „pasagerilor pentru Frank
furt"...

REZULTATE TEHNICE
RAPID—U.T.A. 1—2 (0—1)
JIUL—F. C. ARGEȘ 2-0 (1—0)
A. S. ARMATA—STEAUA 0—2 (0—1)
DINAMO BACAU—UNIVERSITATEA

2—0 (1—0) 
1_0 1—0) 
1—0 (0—0)
3—0 (2—0)
2—3 (2—2)

CRAIOVA 
FARUL—CRISUL 
DINAMO BUC.—STEAGUL ROȘU 
POLITEHNICA—C.F.R. CLUJ 
,,U" CLUJ—PETROLUL

ETAPA VIITOARE
Petrolul — Dinamo București 

de „SPORTUL" derbyul etapei) 
Steagul roșu — „U“ Cluj 
Univ. Craiova — Politehnica 
Crisul — A S. Armata
U.T.A. — Farul
C.F.R. — Rapid
F. C. Argeș — Dinamo Bacău 
Steaua — Jiul

(considerat

CLASAMENTUL

1. Rapid
2. U.T.A.
3. Steaua
4. F. C. Argeș
5. Dinamo Buc.
6. Univ. Craiova
7. Petrolul
8. Jiul
9.

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

Dinamo Bacău 
„U" Cluj
Farul
Steagul roșu 
Politehnica 
C.F.R. Cluj 
Crișul
A. S. Armata

20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20

11
11
10
9

10
8
8
9
8
6
9
9
7
6
6
3

4
2
3
4
2
6
5
3
5
8
2
2
2
4
3
3

5
7
7
7
8 

^5
7
8
7
6
9
9

11
10 
TO 
14

28— 19
29— 27 
43—24 
36—26 
35—26
25- 24
23— 21
24— 25
30— 32 
28—26
26- 27
25— 28 
24—25 
16—30 
23—33 
13—35

REÎNTÎLNIRE CU MAREA U.T.A
și de una șl 
câ o lungă 

întreaga

restaurant, 
verandă 

jucătorilor 
gindesc la

loan CH1RILA

Și a fost' nevoie 
de alta, pentru 
perioadă, aproape 
primă repriză, U.T.A. a trebuit 
să reziste asaltului bucureș- 
tean. Golul ei, înscris în inin. 
8, părea un fruct al întim- 
plării, o simplă glumă, în 
mijlocul unei realități de ne
contestat 1 superioritate rapi- 
distă, sub toate aspectele, do
minare teritorială, situații 
grave în fața porții lui Gor- 
nea, momente cînd golul pu
tea veni tot atît de lesne pe 
cit a fost îndepărtat în acea 
fracțiune de secundă cînd, de 
multe ori, își spune cuvîntul 
și norocul, acest erou anonim 
al meciurilor de fotbal, mai 
important, cîte o dată, decît 
pasa cea mai ideală, decît șu
tul cel mai precis. Rapidul 
n-a avut, însă, șansă în aceste 
momente cînd putea să deci
dă soarta meciului. Este drept 
că și-a pierdut controlul psi-

hic, în primul rînd, în ur
ma golului primit pe neaș
teptate. De aici la greșelile 
de ordin tehnic și tactic n-a 
fost decît un pas, iar cele 
mai sesizabile au fost acele 
centrări înalte, acele mingi ae
riene pe care grenadierii 
U.T.A.-ei, Petescu, Pojoni, Le- 
reter, le anihilau cu cea mai 
mare ușurință, punîndu-și 
imediat coechipierii în contra
atac. Cîteva clipe, prezența în 
mijlocul apărătorilor a lui Do
mide, obișnuitul vîrf de atac 
al U.T.A.-ei, ni s-a părut o 
idee năstrușnică, de natură 
să ia orice perspectivă ac
țiunilor de atac ale arădenilor. 
Dar n-a fost de loc așa. Din 
poziția a doua, uneori și a 
treia, Domide' a. fost cea mai

Meci de mare angajament, 
la Ploiești, cum nu ne-am fi 
așteptat, ținînd seama de fap
tul că numai unul din adver
sari, Rapid, avea o cauză în 
față, titlul de campioană, de 
care părea foarte aproape. în 
iureșul campionatului, în pre
zența acestui retur care nu a- 
corda decît șanse minime ur
măritorilor lui Rapid, printre 
care, în nici un caz nu-i „ve
deam" pe arădeni, ascunși de 
propriile lor performanțe pu
țin semnificative, am uitat că 
U.T.A. la ora actuală mai este 
campioană a țării.

Noi am uitat — și sîntem 
gata să ne facem autocritica 
— dar U.T.A., nu. Și, desigur, 
era mult mai important ca 
arădenii să țină minte acest 
lucru...

Am putea spune că fotbaliș
tii de la U.T.A. au angajat 
partida cu o vitalitate de ne
crezut, cu o ambiție de fier.
.iiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiînniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiniiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii

Jack BERAR1U

(Continuare în pag. a 3-a)

CINCI VICTORII Șl PATRU RECORDURI
NAȚIONALE IN FINALUL „INTERNAȚIONALELOR
• D. NAGHI PENTRU PRIMA OARĂ SUB 18 MINUTE LA 1500 M
• GH. LUPU——CEL MAI BUN REPREZENTANT

Performerul 
zilei

Campion internațional

ȚIRiAC Șl NĂSTASE ÎNVINGĂTORI
finală ale turneului internațional de tenis 
Tiriac l-a învins cu 6—2, 1—6, 7—5 pe 
semifinalele probei de dublu masculin, 

", ' 1 pe australienii 
Fletcher și Dent. Tn finală, jucătorii români vor întîlni cuplul 
Panatta (Italia)—Drossard (Belgia).

In sferturile de 
de la Catania, Ion 
Panatta (Italia). In 
Tiriac și Năstase au eliminat cu 6—4, 6—1

ai 
țării la virsta de 15 ani. Iată, 
în ordine, prima performanță 
realizată ieri de elevul Gheor- 
ghe Lupu (Școala generală 
de 8 ani nr. 92), membru al 
Clubului sportiv școlar din 
București. Talentul său deo
sebit și îndeosebi conștiin
ciozitatea cu care s-a pre
gătit în ultima vreme, atin- 
gînd cifre ca 64,6 — 100 m 
spate și 2:20,9 — 200 m spa
te, pot reprezenta un bun 
exemplu 
nerație a 
tători.

Primul 
de 7 ani, a fost chiar tatăl 
său. Dar marea pasiune pen
tru acest sport a căpătat-o 
îndrumat de H. Iacobini și, 
mai tîrziu, de prof. Gh. Di- 
meca. Principalul său obiec
tiv în acest an — un loc în 
ștafeta mixtă ce ne va re
prezenta la „europene".

pentru întreaga ge- 
tinerilor noștri ino-

antrenor, Za virsta

AL „NOULUI VAL“
Ultima zi a „internaționale

lor", în ciuda oboselii eviden
te cane marca pe majorita
tea participanțijlar, a fost pli
nă de surprize (în ceea ce 
ne privește plăcute) și recor
duri ale țării.

Primii care au Intrat în în
trecere au fost spatiștii. In 
lipsa lui Zeno Giurasa (bol
nav), cîștigătorul „sutei", dis
puta se anunța extrem de 
interesantă între Gh. Lupu, 
Șt. Benedek și M. Hohodu, în 
joc fiind un loc în echipa na
țională. Miuneșanuil Benedek a 
avut cel mai rapid start, fi
ind cronometrat la jumătatea 
probei în 65.5. El a condus 
de altfel pînă la 150 de me
tri, unde tînărul Lupu, deo
sebit de constant in „lungi
mile" sale, a atacat puternic, 
obținind primul său succes 
tntr-o competiție de amploa
re. Cifra realizată — 2:20,9 —

BUCUREȘTI
SI CONFECȚIA

UNIVERSITATEA

— Uni-
Vniver- 
Confec- 
terenul

au avut

TIMIȘOARA 
UNIVERSITATEA

început sîmbătă (cînd 
desfășurat meciul Progresul 
— I.E.F.S., scor 10-8), turul 
al treilea al campionatului 
național de handbal feminin 
a continuat duminică prin 
disputarea celorlalte patru 
meciuri ale etapei inaugurale. 
Cu acest prilej menționăm 
surprizele de la Odorhei. Ti
mișoara și Brașov, unde frun
tașele clasamentului 
versitatea Timișoara, 
sitatea București și 
ția — au părăsit 
învinse. Tot dtiminică 
loc și două întilniri restante 
din campionatul 
lată amănunte:

mascuZin.

FEMININ
C.S.M. SIBIU — RA

PID 12—11 (6—5). Jocul, 
deosebit de important 
pentru ambele formații 
(ocupantele ultimelor 
locuri în clasament), a 
fost așteptat cu mult in
teres căci victoria uneia 
dintre combatante îi 
mai oferea (oarecum) 
șanse de a evita retro
gradarea. Gazdele s-au 
comportat ceva mai 
bine și au cîștigat la 
limită, în ultimul minut 
de joc, ca urmare a unei 
mai bune organizări în 
atac. Principalele reali
zatoare : Birthelmer (4), 
Brezaie (3) de la gazde 
și Țdpîrlan, Gheorghe 
(3) de la oaspete. Au

Fază din meciul Voința București — Dinamo Brașov, în care 
bucureștenii, mai activi în atac, au învins cu 22 la 17

Foto : TR. GEORGESCU
condus cu multe greșeli 
M. Pașec și N. Andreea 
(Craiova). (I. BOȚOCAN 
— coresp.).

VOINȚA ODORHEI — 
UNIVERSITATEA -TI
MIȘOARA 11—6 (6—2). 
Gazdele (locul 10 în 
clasament) și-au înscris 
în palmares un frumos 
succes, reușind să do
mine de-a lungul întregii 
partide pe campioane. 
Victoria handbalistelor 
de la Voința, pe deplin 
meritată, a fost realizată 

. de Micloș (6), Magyari 
(2), Teglaș, Marcoși și 
Vary.

r
I5AH PENTRUi

SCUTIȚI Ir
i
l

■>

I
I

I
I

( Continuare 
în pag. a 2-a)

VICTORIE 
A PUGILISTILOR s

Meci de box, a- 
seară la Floreasca, în 
cadrul returului campiona
tului republican pe echi
pe : Steaua — Metalul.
Rezultate tehnice, în or
dinea categoriilor : M. Lu- 
mezeanu (S) b.p. Gh. Cris- 
tca ; C. Gruiescu (S) b.p. 
C. ștefan ; M. Toni (S)

I

tatistici demne de tocjtâ în
crederea, difuzate de Ministe
rul Invâțămîntuiui, au făcut 
cunoscută o stare de lucruri 
în măsură să provoace» în
grijorare : numărul mațe de

elevi scutiți la orele de educație fizică 
Din păcate, acest fenomen a fost — 
pînă acum, cel puțin — docyi- con
semnat și criticat, dar nu și studiat 
în adîncime. (Ne gîndeam că ei br putea 
constitui un subiect pasionant «de inves
tigație pentru tînărul institut ’căruia i-a 

i a CTrilll I ^ost încredințată cercetarea torobleme- DE LA STEAUA l lor tineretului).
Nu ne stă în intenție sâ dezbatem 

aici chestiunea, amplă, spinoasă, adine 
controversată și cu implîcaffi grave, pri
vind dezertarea școlarilor de la sin
gurul obiect de studiu (obligatoriu I) 
care-i scoate din bănci și le oferă 
puține posibilități de mișdare. Se incri
minează — și pe bună! dreptate — 
ușurința cu care mulți părinți solicită 
asemenea scutiri, ca și lipsa a'e exi
gență cu care unii medici le acorde. 
(Tn realitate, copiii debfli, sau aflați în 
convalescență, au cel moi mult nevoie 
de exercițiu fizic în scopuri terapeu
tice, de recuperare).

Dar toate acestea țin, în continuare, 
de domeniul discuțiilor (sterile, deocam
dată), al pledoariilor fără auditoriu, 
se confundă cu actul inutil al ciocăni- 
tului la porți ce nu se deschid. Reali
tatea rămîne realitate : foarte mulți 
scutiți, elevi care în timpul orei de 
educație fizică își verifică, probabil, 
tema la matematică sau își îmbunătă
țesc compunerea de Io limba română. 

Pornind, deci, de la o stare de fapt, 
profesorul Florin Moraru, de la Consi
liul Național al Organizației Pionierilor, 
un om plin de idei și animat de pa
siuni care n-au avut vreme să se 
stingă, supunea plenarei comitetului 
Federației române de șah o propu
nere interesantă și îndrăzneață. Anume 
câ : elevii scutiți de la orele de 
cație fizică să utilizeze 
(practic, pierdut pentru ei) 
de șah.

Sugestia capătă și mai 
stanță dacă o _____ __________
textul măsurilor recente luate pentru 
dezvoltarea acestei activități de gîn- 
dire în școala românească. Campio
natul național al elevilor din clasele 
VIII—XI a devenit o realitate, după ce 
a străbătut cu mult chin drumul ele 
la idee la faptă. Foarte mulți copii, 
care neavînd aptitudini fizice suficiente 
își văd închise căile spre sporturile 
atletice, încearcă să-și potolească setea 
înnăscută de competiție în fața tablei 
cu patrate albe și negre. Aceasta nu 
trebuie să ducă, desigur, la concluzia 
pripită cum că șahul ar fi un apanaj 
a! acestei categorii, mai ales că actua
lul campion mondial, Boris Spasski, a 
fost un excelent săritor în înălțime, 
Paul Keres a deținut titlul de campion 
de tenis al Tallinului, iar Victor Ciocâl- 
tea făcuse canotaj înainte de a mufa 
prima piesă. Totuși, nu sînt puține ca
zurile cînd exploziilor mușchilor le-au 
luat locul cele ale spiritului și sportul 
nu a avut din aceasta decît de cîștigat. 

Așadar, șah pentru scutiți I Ideea 
este, oricum, tentantă și cu puțină stră
duință s-ar putea netezi căile pentru 
transpunerea ei în viață. j

Problema merită să fie în continuare | 
discutată.

I. MITROFAN |

I
I

I

I

I
I

26
24

N. Paraschiv (S) 
. Stanciu ; I. Hodo- 

Me-
(S) 
P.

COMODA

I

Agneta șterner marcată de
300 m

b.p. R. Ivanciu ; Gh. Popa 
(M) — C. Bumb (S) meci 
nul ; I' ~ -----
b.p. C. Stanciu ; I. 
șan (M) b.ab. II C. 
linte ; V. Silberman 
b. k.o. I N. Enclu,.
Cîmpeanu (M) b. k.o. I Ion. 
Siliște : Gh. Chlvăr (S) 
b.p. II. Stumpf. Rezultat 
final : 17—5 pentru Sleaua.

acest 
făcînd

edu- 
timp 
lecții

despulberă vechiul record 
juniori mici al țării (2:24,1) și 
se află la numai 7 zecimi de 
cea mai bună performanță 
românească.

In disputa similară a fete
lor — o surpriză : favorita 
întrecerii, clujeanca dana Ko- 
kai, s-a oprit din aursă, acu- 
zînd o indispoziție. In această 
situație, prima sosită a 
reșițeanca Ruth Hocher 
2:46,3 (record personal).

Cu mult interes a fost

fost 
în

aț-
Adrian VASILIU

(Centinuare In pag. a 4-a)

multă
circumscrierii în

sub- 
con-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I

efortul depus în cursa 
delfin
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Rezultate scontate în întrecerea hocheiștilor
Avîntul Miercurea Clue a avut 

de semnat doar o simplă for
malitate în partida cu Tirnava 
Odorhel, echipă căreia i-a admi
nistrat o porție de 14 goluri, ra- 
tînd înscrierea a încă cel puțin 
patru. Meciul n-a avut nici un 
fel de Istoric, desfășurîndu-se 
mal bine de 45 din cele 60 de 
minute în treimea de apărare a 
hochelștllor din Odorhel, la care 
se vede foarte bine lipsa de 
pregătire pe gheață. Au marcat 
Pașa (3)> Osvath, Baka, Papp 
(cita două), Cslser, c. Antal, Va- 
car, Krausz, Ballnt (cite unul) 
pentru Avîntul, respectiv Albert

pentru Tîrnava. Scor final : 14—1 
(6—1, 3—0, 5—0).

Chiar dacă rezultatul partidei 
dintre Steaua și Agronomia Cluj

— 9—1 (4—0, 2—0, 3—1) n-a a- 
vut exact proporțiile celui din 
partida precedentă, în schimb, 
fizionomia jocului a fost aproape 
identică. Bucureștenii au învins 
clar, mal clar chiar decît o arată

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)
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ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI PLEACĂ ASTĂZI LA STUTTGART
In cursul dimineții de astăzi, echipa națională de fotbal a 

rulul lndreptlndu-se spre Stuttgart, locul de desfășurare 
tativă a R. F. a Germaniei.

Printre cci ÎS jucători care efectuează deplasarea, se numără : Răducanu, Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Dumitru, Dobrin, Dumltrache șl Lucescu. Lotul este însoțit de antrenorii Angelo Niculescu
ți Emeric Vogi, precum fi de medicul dr. Dumitru Tomescu.

Românlei va pftrăsi Capitala pe calea ae- 
a Jocului amical cu puternica reprezeiv

RECORD REPUBLICAN DE MARȘ
Pe stadionul Viitorul (Cen

trul „23 August") juniorul 
Ceacoi Miron (Metalul Bucu
rești) a stabilit un nou re
cord republican de juniori, 
cat. I, in proba de 5 km 
marș ; 21:50,2. (Vechiul re
cord — 22:04,1 — aparținea 
lui Staicu Constantin, P.T.T.).
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drăgan a Învins un dinamo mai valoros decît... rapidul

LI
Dinamo (a

Foarte puțini 
între destul de 
puținii spectatori 
care au urmărit 
ieri, în sala Flo- 
reasca, întîlnirea 
masculină Rapid- 

doilea derby al
returului) sperau să asiste la 
cel mai frumos joc de cam
pionat al anului, date fiind 
antecedentele (meciul slab ofe
rit in tur de cele două for
mații și ultimele lor evoluții). 
Dar, și mai puțini, poate, cre
deau, înainte de meci și pină 
în finalul setului V, intr-o 
victorie rapidistă.

Și totuși așa a fost. Un joc 
de foarte bun nivel tehnic, 
spectaculos, eficace și o vic
torie neașteptată a Rapidului 
cu 3—2 (15, —6, —11. 13). după 
două ore și jumătate de luptă 
epuizantă. Dacă am exclude 
însă rezultatul, aprecierea va
lorii celor două formații (care 
și-au meritat cu prisosință a- 
plauzele spectatorilor) ar fi 
favorabilă dinamoviștilor. Fără 
îndoială, alb-roșii au fost, su
periori ca echipă și puteau 
ciștiga chiar cu 3—0. Dar a

INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
OE VOLEI

In sala Constructorul, vo
leibaliștii din Lodz, care ne 
vizitează țara, au evoluat in 
compania echipelor Școlii spor
tive nr. 1. în primul joc. 
foarte aplaudat de public, ele
vele bucureștene au repurtat 
victoria cu 3—0 (9, 9, 9) asupra 
echipei L.K.S. în partida ur
mătoare echipa masculină a 
Șc. sp. a intîlnit formația
5. R.S. „Spolem". Cum în jocul 
precedent gazdele obținuseră 
o victorie comodă, se părea 
că rezultatul se va repeta. 
Dar, după ce au cîștigat pri
mul set, jucătorii de la Școala 
sportivă au greșit mult în 
atac, în timp ce blocajele și 
dublajele foarte bune ale oas
peților au făcut ca — în cele 
din urmă — meciul să fie 
cîștigat, după 5 seturi, de e- 
chipa poloneză cu 3—2 (—12,
6, 12, —5, 5).

Horia ALEXANDRESCU
------------------------------------------------------------------------

fost de partea rapidiștilor 
șansa de a avea în teren pe 
veșnic tînărul, pe sclipitorul și 
neobositul antrenor-jucător 
care este Drăgan. „Magul" 
Giuleștiului a entuziasmat din 
nou „tribunele" le-a atras de 
partea sa pentru a compensa 
handicapul ce despărțea Rapi
dul de sextetul dinamovist, o- 
ferind (în lipsa unui sprijin 
la nivel înalt din partea coe
chipierilor) un recital de vir
tuozitate, de spirit anticipator 
și de dăruire. Este o nouă pildă 
pe care Drăgan o dă jucători
lor tineri, ca și în jocul cu 
Steaua din tur (la care coe
chipierii îl sprijiniseră însă 
din plin), ca și în atitea alte 
ocazii... Am greși, oare, dacă 
am spune că victoria de ieri, 
a Rapidului este victoria lui 
Drăgan ? Cu siguranță, nu ! 
Dar, pentru prima oară sîntem 
tentați să ne referim mai pu
țin la rezultat, fiindcă ceea ce 
contează mai mult este jocul 
in sine. Niciodată în acest 
campionat nu am asistat la 
un meci mai curat, cu atacuri 
puternice din situații variate, 
cu pase excelente, combinații 
reușite, blocaje bune și. mai 
ales, intervenții spectaculoase 
în apărare, care au dat nota 
unui joc de clasă. Au fost și 
greșeli, dar parcă mai rare : 
au fost și oscilații în evoluțiile 
jucătorilor (Cătălin in special. 
Paraschivescu, Oros, chiar 
Schreiber), dar ele nu au scă
zut sensibil nota meciului ; au 
fost și unele neatenții de ar
bitraj. insă nu astfel incit să 
influențeze rezultatul. Din con
tră. prin maniera adoptată (ar
bitraj larg) s-a contribuit la 
sporirea spectacolului.

Au evoluat formațiile : Ra
pid — Paraschivescu (Dumi
trescu). DRAGAN, Pcnciulescu 
(Dumitrescu). Costinescu, Cris
tian Ion (Paraschivescu), Că
tălin (Hupoiu).

Dinamo — Papugiu (Oros), 
Tîrlici (Vraniță, Codoi), Sme- 
recinschi, Oros (STOIAN, Co
doi), Schreiber, DUMĂNOIU. 
Arbitri : Em. Costoiu și D. 
Medianu.

Aurelian BREBEANU
PROGRESUL BUCUREȘTI 

VIITORUL BACĂU (m) 2—3 
(—7, 6, —13, 9, —12). După un 
meci de mare luptă, Progre
sul a părăsit din nou terenul

învinsă, pâstrînd foarte puține 
șanse de a mai rămîne în di
vizia A. Arbitri : D. Rădules- 
cu și V. Vrăjescu. (L Gheor
ghe — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — UNIREA TRICOLOR 
BRĂILA (m) 3—0 (7, 13, 8). 
Brăilenli nu au pus în difi
cultate pe gazde, care au ju
cat bine atît în atac cit și în 
apărare. (C. Crețu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA BUCUREȘTI (m) 
1—3 (—4, —8, 11, —12). Joc de 
bună factură tehnică (excep- 
tînd primul set), cîștigat pe 
merit de bucureșteni, de la 
care s-au remarcat Iorga, Sta
te, Crețu și Barta ; de la 
Tractorul s-a evidențiat din 
nou Ferariu. (V. Secăreanu — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — MINERUL BAIA MA
RE (m) 3—2 (—3, 2, —13, 7, 
10). Victorie meritată a gaz
delor, după un joc de luptă, 
dar de nivel tehnic modest. 
Arbitri : Gh. Ionescu și R. 
Farmuș, ambii din București. 
(V. Popovici — coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
PETROLUL PLOIEȘTI (m) 
3—1 (6, —7, 4, 6). Meciul nu 
a depășit limitele calificati
vului de modest, victoria fiind 
obținută însă pc merit de 
gazde. (V. Ștefănescu — co
resp.).

PENICILINA IAȘI — FA
RUL CONSTANȚA (f) 3—0
(3. 1, 8). Lidera clasamentu
lui a obținut ușor victoria, în 
40 de minute de joc. Meciul 
nu s-a ridicat la o valoare 
tehnică și spectaculară deose
bită, datorită slăbiciunilor 
manifestate de echipa oaspete. 
Remarcate : Nan, Căunei,
Chirițescu (P). Lutsch (F). 
Arbitri : V. Dumitru și N. 
Beciu. (Lazăr Negru — co
resp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
(f) 3—0 (13, 10, 11). Manifes- 
tînd mai multă siguranță în 
atac și la blocaj, localnicele 
au cîștigat un meci slab. Re
marcate Albiș, Gheorghe (C), 
Popescu, Niculescu (P). Arbi
tri : Șt. Stănescu și D. Gheor
ghe. ambii din Ploiești. (C. 
Nemțeanu — coresp. princi
pal).

VOINȚA MIERCUREA CIUC 
— C.S.M. SIBIU (f) 0—3.

FORFAIT IN DIVIZIA a: COMERȚUL T0 mureș
Nil S-A PREZENTAT EA... T0. MUREȘ

Ieri, în etapa di
viziei A la bas
chet, s-a petrecut un 
fapt cu totul ieșit 
din comun. Fiind 
gazdă, echipa Co
merțul din Tg. Mu
reș nu a prezentat

legitimațiile jucătorilor și, ca a- 
tare. arbitrii orădeni I. Krasznai
și Gh. Dutka au consemnat re
zultatul de 2—0 în favoarea for
mației Steaua. Nu cunoaștem 
încă amănunte, dar nu vedem 
alt motiv al celor petrecute de
cît o crasă neglijență din par
tea secției de baschet a asocia
ției sportive Comerțul. în rest, 
vom consemna înfrîngerea echi
pei feminine Progresul în fața 
Constructorului, rezultat care sta
bilește rămînerea Progresului pe 
locul 9 în clasament și, deci, 
retrogradarea in divizia B, îm
preună cu Universitatea Cluj. In 
sfîrșit, mai trebuie semnalată vic
toria Politehnicii Galați asupra 
Universității Cluj, surprinzătoare 
mai cu seamă prin diferența de 
scor cu care a fost realizată. 
Dar iată rezultatele etapelor a 
XVIIT-a la băieți și a XVI-a la 
fete.

nu (ținut multă vreme pe tușă, 
deoarece avea 4 greșeli perso
nale) a scăzut potențialul echi
pei și a permis bucureștenilor să 
revină și să ia conducerea. în- 
tr-un final dramatic, în care io
nescu și Viciu au ratat 3 arun
cări libere (care ar fi adus ega- 
larea), I.E.F.S. a realizat vic
toria „pe muchie de cuțit". Bun 
arbitrajul prestat de dr. I. Știrbu 
Si P. Spiru. (d. st.)

DINAMO — I.C.H.F. 103—73 
(49—35). „Galop de sănătate" pen
tru campioni, din rîndul cărora 
i-am remarcat, din nou, pe 
Dragomirescu. Diaconescu și 
Albu. La I.C.H.F. s-a resimțit lip
sa lui Em. Niculescu, indisponi
bil.

RAPID — POLITEHNICA BRA
ȘOV 95—66 (46—30). O partidă
frumoasă, cu faze spectaculoase, 
în care problema învingătorului 
nu s-a pus în nici un moment. 
Cei mai buni : Cr. Popescu, Po
povici, Ivan de la Rapid. res
pectiv Dikay și Deaky. (D. Dia- 
eonescu—coresp.)

FEMININ

SUPERIORITATE EVIDENTĂ
A ECHIPELOR BUCUREȘTENE

La bazinul a- 
caperiț Floreasca 
au continuat jocu
rile din cadrul 
primei etape* 
turneu a cam

pionatului de polo. Mai în* 
tîi, cîteva relatări de la me
ciurile de sîmbătă seară și 
duminică dimineața:
I.E.F.S. — POLITEHNICA
CLUJ 4—3 (0—0, 1—0, 0—2,
3—1). Acțiunile de atac și de 
apărare ale celor două echi- 
oe au fost dramatice. Meri
tul bucureștenilor a constat 
în fructificarea momentului 
psihologic, apărut evident în 
ultima repriză. Au marcat 
Olac (2), P. Kroner (1), 
Georgescu (1). respectiv Hor
vath Gydrggy și Daroczi ;

RAPID — VOINȚA CLUJ 
7—2 (3—1, 1—0, 2—0, 1—1). 
Mai hotărîti, jucătorii rapl- 
diști și-au adjudecat o vic
torie meritată. Punctele au 
fost înscrise de Rusu (5), 
Bartolomeu. Medianu pentru 
învingători. Fusu și Szilaghi 
pentru Voința ;

DINAMO — OLIMPIA 
ORADEA 17—0 (4—0, 5—0, 
2—0. 6—0). Au înscris : 
Popa (8), Zahan (3), Blajec 
(2), Zamfirescu (2), Novac 
si Nastas'lu ;

PROGRESUL — CRIȘUL 
ORADEA 3—1 (1—0, 1—0,
1—1, 0—0), Disputele au a* 
vut loc mai mult în mijlo
cul cîmpului de joc. unde 
s-au si dictat zece eliminări. 
Un singuir șut ia poartă în 
ultimele două reprize ! Au 
marcat Livian (2), Muntea- 
nu. respectiv Hegyesi ;

STEAUA — POLITEHNI
CA CLUJ 10—0 (2—0, 3—0, 
3—0, 2—0). Partidă la dis
poziția militarilor. Au mar
cat Tăranu (2), Szabo (2), 
Frîncu (2), M. Popescu, D. 
Popescu șl Culineac ;

RAPID — VAGONUL 
ARAD 8—0 (0—0, 1—0, 1—0, 
6—0). Experiența de joc a 
bucureștenilor și rezistenta 
fizică si-au spus cuvîntul în 
repriza ultimă. Au înscris : 
Lazăr (3), Rusu (2), Pascu, 
Băienaru și Mustață.

Ieri după amiază s*au des
fășurat partidele :

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
ORADEA 5—4 (0—1 : 2—1 1 2—0 ț 
1—2). Au marcat Frățilă (3). He
gyesi, Harabula, de la Crișul 
și Vidlcan (2). Alexandrescu (2), 
de la Olimpia. A arbitrat I. Dră
gan

VOINȚA CLUJ — VAGONUL 
ARAD 5—3 (0—0 ; 1—0 ; 1—1 ;
3—2). Au înscris Rusu (3), Zete. 
Fillop și respectiv Lesai (3) și 
Albert. A arbitrat N. Nicolaescu 
******

STEAUA — I.E.F.S. 6—0 (2—0 ; 
1—0 ; 2—0 ; 1—0). Au înscris D. 
Popescu (2), Szabo, Teodor, Neac- 
șu, Marica. A arbitrat A. Kiss

CLASAMENTUL se prezintă
ASTFEL :

1. Dinamo 2 2 0 0 25— 1 4
2. Steaua 2 2 0 0 16— 0 4
3. Rapid 2 2 0 0 15— 2 4
4. Progresul 2 2 0 0 11— 2 4
5. Voința Cluj 2 1 0 1 7—10 2
6. I.E.F.S. 2 1 0 1 4— 9 2
7. Crișul Oradea 3 1 0 2 9—15 2
8. Vagonul Arad 2 0 0 2 3—13 0
9. Politehnica Cluj 2 0 0 2 3—14 0

10. Olimpia Oradea 3 0 0 3 5—30 0

Corneliu RADUȚ

ETAPĂ FĂRĂ. . PROBLEME

DIVIZIA B
SERIA h Progresul București-conduce autoritar

MASCULIN
POLITEHNICA GALAȚI — „U" 

CLUJ 74—57 (36—23). Evoluînd
bine și în atac șl în apărare, gaz
dele au obținut o victorie pre
țioasă. Oaspeții, cu Demian și 
RUhring în zi slabă, au de
cepționat. (St. Constantinescu și 
T. Siriopol — coresp.)

I.E.F.S. — „U" TIMIȘOARA
55—54 (29—34). Un meci pasio
nant ca evoluție a scorului, dar 
cu prea multe greșeli de teh
nică pentru pretențiile diviziei A. 
Timișorenii au condus multă vre
me, dar menajarea lui Cîmpea-

VOINȚA BRAȘOV — I.E.F.S. 
61—64 (40—33). Studentele au ob
ținut o victorie nesperată. în- 
tr-un final dramatic, după un 
meci în care gazdele au avut ini
țiativa marea majoritate a tim
pului. Lipsa de concentrare și 
nervozitate excesivă manifestate 
de brașovence. în final, le-au 
privat, însă, de un succes pe 
care l-ar fi meritat. Cele mai 
bune : Deak 15, Petric 12, de la 
I.E.F.S., respectiv Simon și Ne- 
delea. (E. Bogdan—coresp.)

A.S.A. CLUJ — RAPID 51—80 
(20—40). Net superioare, campioa
nele țării nu au avut în nici 
un moment emoții. Cele mai

bune : Racoviță de 'la Rapid, 
respectiv Rimbaș și Bugar. (N. 
Todoran—coresp.)

CRIȘUL ORADEA — „U" CLUJ 
72—38 (49—16). O întrecere fără 
istoric, deși orădencele au evo
luat la reala lor valoare doar 
în prima repriză. Au marcat : 
Horvath 16, Ghiță 14. Krupka 3, 
Covaci 2, Mihuț 2, Vigh 6, Bo- 
dor 5, Boca 6. Balogh 14. Popa 
4 pentru Crișul. respectiv Pă- 
curaru 14, Covalcic 9, Dobri 6, 
Muțiu 2, Vania 7. (P. L6rnicz—
coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 54—77 
(20—35). Studentele au condus 
în permanență, excelînd în arun
cările de Ia semidistanță. Cele 
mai bune : Savu, Ciocan, Taflan 
de la Politehnica. respectiv 
Brassai, Szabo și Grigorescu. (C. 
Albu—coresp.)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
— PROGRESUL BUCUREȘTI
71—46 (34—18). Decisiv pentru e- 
vitarea retrogradării, meciul a 
început într-o deosebită ten
siune, manifestată de jucătoare
le ambelor echipe. Debutul par
tidei a fost slab, presărat cu gre
șeli de tehnică. Pe parcurs, însă. 
Constructorul a evoluat din ce 
în ce mai bine, a dominat (min. 
17 : 26—6) și pînă la urmă a
realizat victoria la o diferență de 
scor concludentă. Trebuie men
ționat că din formația Progresului 
au absentat patru titulare. Au 
înscris : Odobescu 20, Pruncu 12, 
Gugu 10, Cherciov 10, Maracu 6^ 
Dumitran 2, Sandu 11 pentru 
Constructorul, respectiv Bădița 
10, Popescu 10, Marin 11, Kercso 
6, Braga 2. Au condus bine 
P. Marin și A. Berger. (F. Simion
— coresp.)

Ieri «-au dis
putat partidele 
etapei a XV-a 

a campionatului 
diviziei A la 
rugby. Iată cî
teva amănunte :

VULCAN — STEAUA 
11—35 (5—12). Pe terenul
Vulcan, jucătorii de la 
Steaua au întrecut cu ușu
rință un adversar care, în 
finalul partidei, s-a dovedit 
deficitar la capitolul pregăr. 
tire fizică. După ce au fost 
conduși cu 5-r-0. ca urmare 
a unei încercări reușite de 
loan Vasilică și transformată 
de Briceag, steliștii pun stă- 
DÎnire pe joc, impunîndu-se 
net. Au înscris pentru 
Steaua : Durbac (l.p. ; în
cerc. ; 2 transf.), Frosi (în
cerc.), Mateescu (2 l.p. și 2 
transf.). Braga (2 încerc.), 
Băltărețu (încerc.), Teleașcă 
(încerc.) ; Briceag (l.p.) și 
Mora-ru (încerc.) au mai în
scris pentru Vulcan. (D. 
DUMITRESCU — coresp).

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SIBIU 17—6 (6—6). 
Gazdele au creat multe ac
țiuni spectaculoase pe trei- 
sferturi, reușind să obțină 
o victorie facilă. Sibienii au 
știut, totuși, să se apere 
destul de bine, anihilind cu 
succes multe din acțiunile 
bîrlădenilor. Au înscris : Bu- 
coș (l.p.), Țopa (2 droap. 
transf). Ciorici (droap), Chi- 
rită (încerc.) pentru Rul
mentul și Munteanu (2 l.p.)

pentru C.S.M. (E. SOLO
MON — coresp.).

AGRONOMIA CLUJ — 
FARUL CONSTANTA 6—8 
(3—3). După o primă repriză 
egală, constăntenii au reu
șit, în cea de a doua, să ob
țină avantaj și să termine 
învingători, în urma ’ unui 
ioc de factură tehnică mo
destă. (M. RADU — co
resp.).

știința petroșani — 
POLITEHNICA IAȘI 6—0 
(3—0). în urma unui joc viu 
disputat, localnicii au obți
nut victoria prin două 
lovituri de pedeapsă trans
formate de Crăciunescu. A 
condus Sergiu Dragomirescu 
din București. (T. CORNEA- 
coresp.).

CLASAMENT

1. Gr. Roșie 14 13 1 0 251- 63 41
2. Steaua 15 12 1 2 229- 90 40
3. Dinamo 15 10 2 3 210- 77 37
4. Știința 15 9 2 4 117- 85 35
5. Universitatea 14 10 0 4 100- 68 34
6. Farul 15 7 2 6 122-103 31
7. Politehnica 15 7 1 7 10?- 75 30
8. Rulmentul 15 5 1 9 79-115 26
9. Agronomia 15 5 1 9 78-173 26

10. C.S.M. 15 2 3 10 61-188 22
11. Vulcan 15 2 1 12 85-185 20
12. Progresul 13 i) 0 15 56-279 15

• La propunerea comisiei 
de medicină sportivă condu
cerile Ministerului Sănătății 
si Consiliului National pen
tru Educație Fizică si Sport 
au aprobat medicii loturilor 
republicane pe 1970/1972. 
Aceștia sînt : MIRCEA CON
STANTINESCU șl ION STA- 
VRACHE.

Rezultate scontate in întrecerea hocheistilor
(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1}

O. Leikep și
PIALOGA —

BRAȘOV —
20—12 (11-6).

acționat foarte bine în atao 
iar în apărare portarul Socol 
și-a făcut pe deplin datoria. 
Cele mai multe puncte au în
scris : Franz (5) pentru Con
structorul și Dobîrceanu (4) 
pentru Universitatea. A arbi
trat bine cuplul G. Lungu 
(Deva) și I. Crețu (Petroșani). 
(C. CREȚU — coresp.).

BUCUREȘTI -
BRAȘOV 22—17Pentru studente cele mai 

multe puncte au înscris 
Mentzerath, Neghină și Hriv- 
nak (2). Foarte bun arbitrajul 
cuplului sibian 
V. Reissner. (A. 
coresp).

RULMENTUL 
CONFECȚIA
Jocul, plăcut ca spectacol și sa
tisfăcător ca nivel tehnic, s-a 
încheiat cu victoria netă a 
gazdelor, care au acționat cu 
mai multă hotărîre în fa
zele de finalizare, iar în apă
rare au comis mai puține 
greșeli. Partida a fost echi- 
Tibrată doar 12 minute (scor 
5—5) după care brașovencele 
au preluat inițiativa, reușind 
să se distanțeze.

Au arbitrat bine M. Grebeni- 
șân și A. Barabaș (Tg. Mureș). 
(C. GRUIA — coresp. princi
pal).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 12—8 (4—4).
Deși la prima vedere rezul
tatul pare surprinzător, el re
flectă totuși raportul de forțe, 
deoarece cele care au dominat 
cu autoritate, îndeosebi în re
priza secundă, au fost jucă
toarele timișorence. Ele au

CLASAMENT

1. Univ. Tim. 19 16 2 1 244-179 34
2. Univ. Buc. 19 12 2 4 249-201 28
3. Confecția 19 13 2 4 247-212 28
4. I.E.F.S. 19 8 2 9 183-171 18
5. Rulmentul 19 7 3 9 239-240 17
6. Progresul 19 7 3 9 235-263 17
7. Constructorul 

Timișoara 19 7 2 10 193-203 16
8. Voința

Odorhei 19 6 3 10 198-210 15
9. C.S.M. Sibiu 19 3 3 13 164-222 9

16. Rapid 19 3 2 14 188-239 8
MASCULIN

VOINȚA 
DINAMO
(II—8). Handbaliștii de la Vo
ința au dominat cu autoritate, 
avînd în permanență avantajul 
pe tabela de marcaj, uneori la 
o diferență chiar de 6—7 go
luri. Ei au angajat deseori 
cu succes pivoții pe semicercul 
advers, au inițiat multe con
traatacuri, iar în apărare au 
jucat organizat. Brașovenii au 
avut cîteva sclipiri, în special 
în finalul primei reprize, cînd 
s-au apropiat la două goluri 
diferență. Principalii realiza
tori : Mureșan (7), Anghel (3) 
Alboaica (3) — Voința, Alliess 
(5), Radu (4) — Dinamo Bra
șov. Corect și autoritar arbi
trajul cuplului ploieștean I. 
Purică și V. Erhan. (Gh. RAN
GUL

diferența de 8 goluri. Punctele au 
fost înscrise de G. Szabo, Cala- 
mar și Gheorghiu (cite două), 
Bucur. Popescu șl Varga (cîte u- 
nul) pentru învingători. Gali pen
tru învinși.

Astăzi, de la ora 8, Metalul Ră
dăuți — Dinamo București (Cupa 
speranțelor). Dinamo — Tîrnava 
Odorhei (Cat. A), Avîntul M. 
Ciuc — Constructorul Buc (Cupa 
Speranțelor), iar de la ora 16.30. 
Agronomia Cluj — I.P.G.G. șl 
Steaua — Avîntul M. “ 
bele meciuri în cadrul

★
cu scorul cu 
sîmbătă, juniorii 
M. Ciuc și-au 

i adversarii,

I.P.G.G.
Ciuc (ani- 

dlvlzlei A).

au 
la

care 
de 

întrecut
■ hochelștii

o dtrză rezistență 
la echipa Steaua, 
cedat la un scor 
un joc echilibrat 
pect plăcut. Scor 
(3—1, 0—1, 2—1) i

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BACĂU 13—11 (8—8). 
Jocul a fost extrem de echili
brat, scorul fiind de opt ori 
egal. Clujenii au cîștigat, des
tul de dificil, căci 
a ratat foarte mult, 
realizatori : Schmidt 
Universitatea și 
Botin (3) pentru Dinamo Ba
cău. Au condus bine A. Co- 
dreanu și F. Robert (Timișoa
ra). (P. RADVANI — coresp. 
principal).

Exact < 
pierdut i 
Avîntul 
duminică 
de la Sc. sportivă din Gheorghi- 
eni : 7—3 (3—0, 2—1, 2—2). Vic
toria elevilor fostului internațio
nal Ioanovlcl se datorează jocu-' 
lui evident mai bun, dar șl omo
genității echipei. Cele 10 puncte 
au fost marcate de Borsos (2), 
Cserdo, Gabrielo, Burian. Giaco- 
muzzi, Daniel și respectiv de 
Gyorgy (2), Kalamar. Tinerii ju
cători de la Metalul Rădăuți au 
prestat duminică o partidă foarte 
bună, confirmînd Impresiile 
lăsate în ajun. El au opus

i juniorilor de 
, cărora le-au 
■ minim, după 

șl cu un as- 
final : 5—3

pentru Steaua, 
prin punctele înscrise de Mihăi
lescu (2), Vintilă, Stefanov II, 
Herghelegiu — Steaua. Moroșan 
(2), Curelaru — Metalul.

Judecind doar după rezultatul 
final al meciului de categoria A, 
în care Dinamo București 
trecut I.P.G.G. cu 5—1 
3—0) s-ar putea crede 
da a fost la discreția 
viștilor care au învins 
realitate însă lucrurile 
de Ioc așa. Replica hocheiștilor de 
la I.P.G.G. a fost neașteptat de 
viguroasă, diferența de scor cu 
care s-a încheiat acest joc fiind, 
măcar din 
dere, prea 
ce studenții 
ocazii de a 
ratat, chiar 
rabile, dinamoviștii n-au lăsat să 
le scape astfel de prilejuri. In 
felul acesta ei și-au asigurat o 
victorie destul de dificilă, obți
nută șl datorită experienței de 
joc mai mari a componenților 
formației lor. Au înscris : Ciobo- 
taru, Tureanu, Pană. Moiș șl 
Costea pentru Dinamo ; Bălă- 
neanu pentru I.P.G.G.

a în- 
(2—1, 0—0, 
că parti- 

dinamo- 
comod. In 
n-au stat

ve-acest punct <le 
severă. Dar în timp 
au avut mai multe 

înscrie pe care le-au 
și din situații favo-

atacul lor 
Principalii 
(3) pentru 
Cervenca,

REZULTATE • REZULTATE • REZULTATE
Lupte

0 ASISTENTĂ NEAȘTEPTATĂ
Programarea 

meciului de fot
bal Rapid — 
U.T.A. la Plo
iești a constituit 
un element de-

în afluxul de pu- 
care l-a 

hipodromul 
în generai, 

fost

cunoscut 
plo- 

curse- 
mai specta- 

de reuniunea

restul...
terminant 
blic oe 
duminică 
ieștean. 
le au
culoase fată 
de debut, datorită contribu
ției unei dimineți însorite de 
primăvară, ca și a pistei de bu
nă calitate. Dintre învingători. 
Județ — în plină transfor
mate — și Colina, din antre
namentul lui Vasile Gheor
ghe, au reeditat succesele de 
duminica trecută ; Rarița a 
reintrat anul acesta în stil 
impresionant, cucerind o vic
torie categorică; iar Gînd, 
la o nouă victorie, a arătat, 
prin fuleul său larg și con
stant, că este unul dintre li-

derii generației de trei ani. 
Frumos au cîștigat D. Iana 
cu Mister și I. Moldoveanu 
cu Florid. în genere, se 
poate spune despre concu- 
rentii de duminică faptul 
că unii au alergat excelent, 
alții mulțumitor și
în vederea curselor viitoare !

Rezultate tehnice: 1. Mis
ter (D. Iana), Hortensiu, 
Mirel 43,6, 2. Florid (I. Mol
doveanu), Nepoțel, Bălța 
36,9, 3. Gînd (S. Mihăilescu), 
Olănița, Hornar .30,4, 4. Ju
deț (V. Gheorghe), Distins, 
Hirșca 36,6, 5. Colina (I. Ol* 
teanu), Străjeac, Foratic 33, 
6. Rarița (I. Oană). Mena
jer, Zaraf 31,3, 7. Filament 
(G. Solcan), Fresca, Hedra 
41,1.

Niddy DUMITRESCU

In cadrul etapei a 
campionatului național 
chipe s-au 
toarele 
ROMANE 
IPROFIL 
Reșița 34—2, cu Electroputere 
Craiova 25—15, cu Steagul ro
șu Brașov 17—23, Steagul ro
șu Brașov 
14—14, 
troputere cu C.S.M. 30—10. La 
PITEȘTI — C.S.O. Pitești cu 
Dunărea Galați 14—6, cu Mu
reșul Tg. Mureș 23—5, cu 

Lugoj 20—4, Dună- 
Mureșul 22—10, cu 
29—11, Mureșul cu 
22.5—17,5. La TIMI- 
— C.F.R. Timișoara 

Progresul București 19—13,

IlI-a a 
pe e- 
urmă- 

GRECO- 
— la BRAȘOV — 
Rădăuți eu

înregistrat 
rezultate :

cu
cu C.S.M.

C.S.M.

Electroputere
39—1, Elec-

A.S.M.T 
rea cu 
A.S.M.T. 
A.S.M.T 
ȘOAKA 
cu 
cu Olimpia Satu Mare 23—9. 
eu Pescărușul
Progresul cu Pescărușul 21—12, 
cu Olimpia 28—4. Olimpia cu 
Pescărușul 19,5—16,5. LIBERE 
— la BRAȘOV — Steagul ro
șu Brașov cu C.F.R. Timișoa
ra 32,5—3,5, eu Tomis Con
stanța 25,5—10,5, cu Mureșul 
Tg. Mureș 25,5—6,5. Mureșul 
cu Tomis 
21—15, 
16,5—11,5.
A.S.M.T. 
Tîrgoviște 25—7, 
Galați 25—7, cu 
tu Mare 24—8. i 
Olimpia 29,5—10,5, 
26—11, Olimpia 
13—11. La CLUJ 
Brăila cu C.S.M.

Tulcea

16-12, 
Tomis 

La 
Lugoj

C.F.R. 
C.F.R.

, cu 
cu 

LUGOJ
cu Metalul 
cu Dunărea 
Olimpia Ea- 
Dunărea eu 

cu Metalul 
cu Metalul 
— Progresul 

Cluj

cu Nicolina Iași 
Lemnarul Odorhe- 

C.S.M. cu 
Nicolina 
Nicolina

18,5—9,5, 
21—11, cu 
iul Secuiesc 31—5, 
Lemnarul 23—13, cu 
20—8, Lemnarul cu 
18—10.

R. Vasilescu 
Clasa pînă 
ori : I. C. 
Buc.) 8 p , 
ua) 6 p, 3.
4 p, 4. O.

(Steaua) 4 p. 
la 500 cmc. seni- 

Dovids (Metalul 
2. St. Chițu (Stea- 
M. Banu (Steaua) 
Ștefani (Steagul

roșu Brașov) 3 p, 5. A. Crisbai 
(Steagul roșu Bv.) 2 p. 
Ștefan (Locomotiva 
Amănunte, în ziarul

Popice
Vil-a a 

divi- 
FEMININ : Laromet 
— Metrom Brașov 

p d. Petrolul Plo- 
Voința Constanța 
C.S.M. Reșița — 

2450— 
Glo-

Rezultatele etapei a 
returului campionatului 
ziei A — 
București 
2 463—2 456 
iești — 
2274—2192, 
Hidromecanica Brașov 
2298, Voința București 
ria București 2532—2351, Rapid 
București — U.T. Arad 2475— 
2325, Voința Cluj — Voința 
Tg. Mureș 2450—2524. MASCU
LIN : Rafinăria Teleajen — 
Flacăra Cimpina 5198—5050
p d. C.F.R. Timișoara — Gaz 
metan Mediaș 4824—4678. Vo
ința Tg. Mureș — 
Reșița 5218—5227, 
București — C.S.M. 
5073—5116, Rapid București — 
Constructorul București 5194— 
4974, Voința Cluj — Petrolul 
Ploiești 5160—5291.

6. FI. 
Ploiești), 

de miine.

Ciclism
Ieri dimineață, pe 

seu din str. Liviu

Motocros

Olimpia
Voința 
Reșița

de 
pri-

Concursul republican 
motocros dotat cu „Cupa 
măverii” și desfășurat dumi
nică la Cimpina s-a încheiat 
cu următoarele rezultate : ti
neret — 1. N. Murgoci (Poia
na Cimpina) 8 p, 2. P. Popes
cu (Metalul București) 6 p, 3.

noul tra- 
Rebreanu 

(cartierul Balta Albă — Titan), 
s-a desfășurat competiția 
elistă „Circuitul Voința", 
cele 3 probe au 
120 de alergători, 
talele tehnice :

Seniori (50 ture 
53 la start, 45 Ia
NICOLAE CIUMETI 
MO) 37 p ; 2. Vasile 
(Dinamo) 34 p ; 3.
Ciocan (Dinamo) 26 p ; 4. 
Sofronie (Dinamo) 25 p ; 
Vasile Burlacu (Steaua) 21 p ; 
6. Nicolae David (Mureșul Tg. 
Mureș) 21 p.

Juniori cat. I (30 ture — 30 
km, 37 Ia start, 20 la sosire) : 
1. N. GAVRILA (STEAUA) 
36 p ; 2. P. Dolofan (Steaua) 
30 p ; 3. C. Canier (C. S. Bră
ila) 24 p ;

Juniori cat. a 
= 16 km, 30 la 
sosire) : 1.
(C.S.M. CLUJ) 31 . 
ban (Steaua) 10 p ; 3. P. Cîm- 
peanu (Șc. sp. nr. 3) 10 p.

ci- 
La 

luat startul 
Iată rezul-

=• 50 km. 
sosire) : 1.

(DINA- 
Teodor 

Constantin 
Al.

5.

Il-a (16 ture 
start, 26 Ia
I. NAGY 
p ; 2. I. Șer-

METALUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 
0—2 (0—0). Studenții au
câștigat două puncte foarte 
prețioase în lupta ce o dau 
pentru evitarea zonei peri
culoase a retrogradării. Jo
cul a fost, in general, viu 
disputat, ambele echipe au 
depus eforturi pentru a ter
mina învingătoare. Pînă la 
sfî.rșit a cîștigat formația 
care a comis mai puține 
greșeli în apărare și aceasta 
a fost Sportul studențesc, 
în prima repriză jocul s-a 
menținut echilibrat, ca apoi, 
în cea de a doua, după trei 
minute de la reluare, studen
ții să atace mai periculos și 
prin Păis, să deschidă sco
rul. în continuare, metalur- 
giștii au avut o perioadă de 
dominare, dar studenții au 
contraatacat periculos. Ace
lași Păiș, în min. 69, a în
scris al doilea gol al meciu
lui. în min. 77, la un atac 
al Metalului, fundașul Ra
dulescu (Sportul studențesc) 
a făcut hent în careu, însă 
arbitrul C. Petrea, care în 
general a condus bine, mas
cat de jucători, n-a sancțio
nat infracțiunea, (p.v.).

POIANA CÎMPINA — 
FLACĂRA MORENI 1—0 
(0—O'). Joc de mare luptă, 
Cîmpinenii, cu toate că au 
avut inițiativa tot timpul, 
nu au reușit să înscrie de
cît în min. 86, prin Iorda- 
che. A arbitrat foarte bine 
A. Macovei — Bacău. Me
ciul s-a disputat sîmbătă. 
(E. Stroie, coresp.).

OTELUL GALAȚI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. 
Peste 10 000 de spectatori au 
asistat la un joc plăcut, ter
minat cu un rezultat just 
de egalitate. Gălățenii au 
dominat în unele perioade, 
însă n-au reușit să înscrie. 
Em. Vlaiculescu — Ploiești 
a condus bine. (T. Siriopol 
și Șt. Constantinescu, co
resp.).

PROGRESUL BRĂILA — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 2—0 
(1—O'). Aproximativ 6000 de 
spectatori au aplaudat vic
toria meritată a echipei lo
cale. După cîteva ratări, ale 
lui Stoicescu si Pareșcura, 
ultimul a deschis scorul în 
min. 42. După pauză, oaspe
ții au evoluat mai bine, însă 
brăilenii au majorat avan
tajul prin Iancu (min. 74).

A arbitrat bin® R. Coco! — 
Constanța. (N. Costin, co

resp.).

DUNĂREA’ GIURGIU — 
POLITEHNICA GALAȚI 
4—0 (2—0). Jucătorii de la 
Dunărea au dominat copios, 
înscriind patru goluri. Auto
rii golurilor : Badea (min. 
14) și Pană (min. 40, 52 și 
83). La sfîrșitul partidei, an
trenorii Rădulescu (Politeh
nica) și Mîndru (Dunărea) 
au felicitat pe arbitrul N. 
Cursaru — Ploiești pentru 
corectitudinea arbitrajului 
prestat. (T. Barbălață, co
resp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
ȘTIINȚA BACĂU 0—0. Ju
cătorii de la Ceahlăul au 
dominat însă apărarea stu
denților a fost, la post. A ar
bitrat slab O. Turcitu — 
Galati. (C. Nemțeanu, co
resp).

PORTUL CONSTANȚA -< 
CHIMIA SUCEAVA 1—1 (l-0k 
Joc anost, cu multe greșeli. 
Constănțenil au atacat mai 
mult, dar fără clarviziune, tn- 
ghesuind jocul pe centru. Au 
marcat : Sîntimbreanu (min. 
4) pentru Portul, Nicolae (min. 
49) pentru Chimia. A condus 
foarte bine G. Retezan — 
București. (L. Bruckner, co
resp.).

GLORIA BIRLAD — ME
TROM BRAȘOV 1—0 (0—0). 
Bîrlădenii au dominat, iar bra
șovenii s-au apărat și au con
traatacat periculos. Unicul gol 
a fost marcat de Codreanu 
(min. 73). Bun arbitrajul lui 
C. Dinulescu — București. (E. 
Solomon, coresp.).

CLASAMENT

1. Progresul Buc. 19 11 5 3 32- 8 27
2. Metalul Tîrg. 19 9 4 6 32-26 22
3. Flacăra 19 9 3 7 29-24 21
4. Dunărea 19 9 3 7 26-30 21
5. Metalul Buc. 19 8 4 7 29-23 20
6. Prog. Brăila 19 8 3 8 29-23 19
7. Portul 19 9 1 9 31-27 19
8. Oțelul 19 7 5 7 23-25 19
9. Politehnica Î9 8 3 8 20-28 19

10. Chimia 19 8 2 9 19-23 18
11. Poiana 19 7 4 8 23-28 18
12. Sp. stud. 19 6 5 8 28-31 17
13. Metrom 1!» 6 5 8 18-22 1?
14. Gloria 19 5 6 8 29-36 16
15. Ceahlăul 19 7 2 10 20-28 16
16. Știința 19 6 3 10 17-23 15

ETAPA VIITOARE (12 aprilie): 
Politehnica — Sp. studențesc, Me
talul Tîrgoviște — Dunărea. Po
iana — Progresul Brăila, Meta
lul București — Flacăra, Știința 
— Portul, Metrom — Ceahlăul, 
Progresul București — Gloria, 
Chimia — Oțelul.

SERIA a ll-a: C.F.R. Timișoara; învingătoare 
la Arad, a preluat conducerea

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — METALURGISTUL 
CUGIR 3—0 (2—0). Gaz
dele au avut în permanență 
inițiativa. în repriza I stu
denții au marcat două go
luri, prin Seceleanu. (min. 
17) si Kun I (min. 40). După 
pauză, metalurgiștii au ieșit 
la atac, însă studenții au 
majorat scorul prin Surdan 
(min. 85). Foarte bun arbi
trajul lui Gh. Micu — Tg. 
Jiu. (I. Stan, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
C.F.R. ARAD 0—1 (0—1).
Feroviarii au jucat simplu și 
au reușit să anihileze a- 
tacurile haotice ale gazde
lor. Jucătorii de la Chimia 
au avut multe ocazii de a 
înscrie, însă le-au ratat cu 
destulă ușurință. Unicul gol 
a fost realizat de Koroși 
(C.F.R.) în min. 10. A arbi
trat Al. Pîrvu — București. 
(D. Roșianu, coresp.).

METALUL TR. SEVE
RIN — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 0—1 (0—0). Do
minare netă a jucătorilor 
de la Metalul, însă linia de 
înaintare a greșit, înghe- 
suind toate acțiunile lor o- 
fensive pe centrul careului 
de 16 m. în min. 51, în 
urma unui șut al craiovea- 
nului Staneiu. portarul Buiuc 
(Metalul), vrînd să retină 
balonul, l-a trimis în poar
tă, înscriind astfel golul vic
toriei formației Electropu
tere. (Gh. Manafu. coresp.).

MINERUL ANINA — 
CJS.M. SIBIU 3—0 (2—0).
Din primele minute, mine
rii au pus stăpînire pe joc. 
în prima parte, dominarea 
lor a fost concretizată în 
min. 22 (Mathe) și în min. 
44 (Silaghi). în repriza se
cundă, localnicii s-au men
ținut în atac și au majorat 
scorul, prin Munteanu (min. 
81). Foarte bun arbitrajul 
lui S. Drăgulici — Tr. Se
verin. (Gh. Crăciunel, co
resp.) .

VAGONUL ARAD — 
C.F.R. TIMISOARA 0—1 
(0—1). După o perioadă de 
ioc echilibrat. în care timi
șorenii au marcat (Speritr 
su, min. 15), inițiativa a tre
cut de partea jucătorilor de 
la Vagonul. Dar, feroviarii 
s-au apărat supranumeric și

au terminat învingători me
ciul. A arbitrat cu scăpări
M. Bădulescu — Oradea. 
(Gh. Nîcolăiță, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — 
MINERUL BAIA MARE 1—0 
(1—0). Joc echilibrat, cu faze 
frumoase. Orădenii au fost 
mai incisivi, înscriind uni
cul gol al partidei. Autor: 
Petrică (min. 15). Băimărenii 
au dominat uneori centrul 
terenului, însă n-au șutat 
la poartă. Autoritar și com
petent arbitrajul lui Tr. 
Cruceanu — Arad. (Iile Ghi- 
șa, coresp. principal).

METALUL HUNEDOA
RA — C.S.M. REȘIȚA 1-0 
(l_0), Hunedorenii au în
ceput foarte bine jocul, au 
marcat un gol (Pleian, min. 
11) și apoi au ratat cîteva 
ocazii. în continuare, reșițe- 
nii au echilibrat jocul, echi
libru care s-a menținut pină 
la sfîrșit. A condus corect
N. Barna — Tîrnăveni. 
(A]bu Voicu, coresp. princi
pal).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
OLIMPIA SATU MARE 0—0. 
Joc de bună factură tehni
că. Localnicii au dominat a- 
proximativ 85 de minute, iar 
portarul oaspeților Pusztai a 
apărat foarte bine. Rezulta
tul de egalitate nu oglin
dește raportul de forțe de 
pe teren. M. Vasilju — Plo 
iești a arbitrat bine. (Z. RiȘ* 
noveanu, coresp).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 19 10 4 5 27-14 24
2. C.S.M. Sibiu 19 9 5 5 20-18 23
3. Vagonul 19 9 4 6 22-16 22
4. Politehnica 19 9 3 7 38-23 21
5. Minerul B. M. 19 9 3 7 17-11 21
6. Olimpia Satu 26-25 21Mare 19 10 1 8
7. C.S.M. Reșița 19 7 6 6 22-15 20
8. Olimpia

28-26 20Oradea 19 8 4 7
9. Electroputere 19 8 4 7 18-23 20

10. Min. Anina 19 9 1 9 34-27 19
11. C.F.R. Arad 19 8 3 8 26-21 19
12. Metalurgistul 19 8 2 9 17-21 18
13. Met. Huned. 19 6 4 9 17-23 16
14. Gaz metan 19 7 1:11 17-28 15
15. Metalul t*

Severin 19 6 i:12 13-33 13
16. Chimia 19 5 2:12 16-31 12

ETAPA VIITOARE (12 aprilie): 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița, Me- 
talul Tr. Severin — Politehnica, 
Minerul Baia Mare — Metalurgis
tul, Chimia — Metalul Hunedoa
ra. Vagonul — Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad, 
Electroputere — Minerul Anina, 
Gaz metan — Olimpia Oradea.

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
14, ETAPA DIN S APRILIE 1970

1. A.S.A. Tg. M. — Steaua 2
2. Jiul — F. C. Argeș 1
3. Rapid — U.T. Arad 2
4. Politehnica Iași — C.F.R. Cluj 1
5. Dinamo Bacău — j/U" Craiova 1
6. Din. Buc. — Steagul roșu 1
7. Farul — Crișul 1
8. „U“ Cluj — Petrolul 2
9. Bari — Internazlonale 2

10. Lanerossi — Sampdorla 1
11. Milan — Torino 1
12. Napoli — Bologna x
13. Roma — Fiorentina 2

Fond de premii : 430 992 lei.
Plata premiilor la acest con

curs :
în Capitală, vineri 10 aprilie, 

pînă la 20 mai 1970 ; în provincie,

marți 14 aprilie, pînă Ia 20 mai 
1970.

Puteți ciștiga în număr NELI
MITAT :

e Autoturisme : „DACIA 1300". 
„dacia 1100", „MOSKVICI 408", 
„SKODA 1000 „TRABAM
601M :
• Excursii in U.R.S.S. (cca 15 

zile) partea sudică :
• Excursii în JAPONIA (cca. 

10 zile) cu vizitarea „EXPO 70“;
• Excursii la PARIS (cca. 8 

zile) ;
• Premii în numerar de va

loare variabilă ;
• Premii fixe In bani.
Se atribuie 25 categorii de pre

mii.
Cu 15 lei participați la toate 

extragerile.
Joi 9 aprilie 1970, ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor.
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...U.T.A. are lovitura de 
începere, pe un fundal so
nor deloc favorabil, menit 
s-o complexeze pe campioa
nă încă din start : „Ra-pid, 
Ra-pid“ !...

Galeria liderului este pre
zentă, steagurile Giuleștiu- 
lui se agită năvalnic, cerînd 
izbînda în care crede — se 
pare — toată lumea.

Pe gazon, bucureștenii par 
în vervă si nu lipsește mult, 
ca în minutul 5, Petreanu 
— aflat în posesia mingii 
după ce aceasta circulase pe 
„ruta" Dan—Dinu—Neagu — 
să deschidă scorul. Șutul lui 
puternic trece, însă, 
gă bară.

După trei minute, 
la primul gol : la 
care nu. promitea 
Pop greșește, Domide recu
perează, pas la Dembrov- 

■sehi, doi pași laterali, minge 
„aruncată" pe lîngă Dan 
spre Axente, un volă su
perb de la 10 metri, în col
tul lung și.„ 1—0 pentru 
U.T.A. 1

Stupoarea încremenește tri
bunele care tac pentru o 
clipă. Se aud cîteva îndem
nuri pentru U.T.A., după 
care galeria Giuleștiului 
schimbă... placa : „luptă, 
luptă C.F.R. ; luptă, luptă 
C.F.R." I

Liderul domină teritorial. 
U.T.A. se apără calm, ca 
dună un Dlan dinainte sta
bilit. Dumitru greșește mate
matic oasa decisivă, 
se află mereu în 
pied, Angelescu face 
în dIus cu fiecare

După ce rapidiștii
o mare ocazie de restabilire 
a egalității — șutul violent 
al lui Dinu, la o pasă „ser
vită" de Neagu, trece razant 
cu bara (min. 21) ■ 
revine sub semnul 
brului. în timp ce Dcmide 
si Axente vîntură 
„culcă'

careul.
la pauză — o „bom- 
lui Birău (min. 38). 
puțin peste bară...

mai bătrî- 
ocazie ra- 

(sau salva* 
astăzi sin- 

al

pe lîn-

asistăm 
o fază 

nimic.

REINTILNIRE CU
(Vrmare din pag. 1)

z' ---------------------- --------
eficace rampă de lansare a 
contraatacurilor. El avea să 
avanseze în repriza a II-a, 
atunci cînd U.T.A. abando- 
nînd tactica defensivă, a tre
cut cu hotărîre la atac. Și, 
dacă după aspectul primei re
prize, rezultatul după tabela

Prof. N. PETRESCU, ob
servator federal : „Liderul 
a Jucat haotic, neașteptat 
de nervos. Din punct de 
vedere tactic, a greșit 
fundamental, cedind mij
locul terenului. U.T.A. a 
evoluat cum o cunoșteam : 
serios, sobru, profitând de 
erorile adversarului. Re
zultat echitabil!“

Arbitrul CORNEL NI- 
ȚESCU : „Arădenii au cîș
tigat jocul la centrul tere
nului. Cînd U.T.A. a fost 
sigură de victorie, a cedat 
mijlocul și Rapidul și-a 
impus jocul. Era însă prea 
tirziu...

în ce privește golul al 
doilea, el a fost perfect 
regulamentar, intervențiile 
lui Lupescu de a mă con
vinge de contrariu fiind 
inutile".

de marcaj putea să apară pen
tru unii o injustețe, după 
felul cum a decurs însă jocul 
în repriza secundă, victoria 
U.T.A.-ei este indiscutabilă. 
Probabil că ea ar fi fost și 
mai spectaculoasă, dacă îna
inte cu 15 minute de sfîrșit, 
asistind ca un simplu spec
tator la un corner, Gornea 
n-ar fi avut un .fșl, mai mare

Neagu 
contre- 
5 pași 

minge... 
ratează

jocul 
echili-

terenul, 
mingea, temporizea

ză. Rapidul — deși cu fun
dașii De linia de centru — 
continuă să arunce în 
toate mingile pe sus, 
canetele lui... Lereter și

MAREA U.T.A

atac 
spre
Po-

Ia înscrierea golului rapidist, 
decît Neagu, autorul lui ofi
cial. La 2—1, partida care 
ne arătase la un moment dat 
o U.T.A. strălucitoare, inven
tivă și sigură în acțiunile de 
atac și-a recăpătat echilibrul. 
Și, în mod inevitabil, ulti
mele minute s-au scurs sub 
rafalele rapidiste, în timp ce 
apărarea U.T.A.-ei ținea rezul
tatul cu dinții. Și a venit min. 
90, eliberator. Ar fi fost pă
cat ca o greșeală de portar să 
risipească munca eroică a ce
lorlalți coechipieri, și chiar a 
lui Gornea, în definitiv.

Rapid ne-a oferit situații 
contradictorii. Joc excelent, 
de multe ori, alternînd cu mo
mente de precipitare, în atac 
și apărare și chiar cu încer
cări de a întoarce rezultatul 
prin mijloace mai puțin oneste 
(Dumitru, Dinu). In schimb, 
bucureștenii • ne-au dăruit, 
prin Răducanu, multe inter- 
mezzo-uri comice. E puțin 
lucru să vezi un portar cave 
apără cu capul, care trece 
mingea, pe vîrful degetelor 
de pe o mînă pe alta, chiar 
pe linia porții ? Ca să nu mai 
vorbim de faptul pe care noi
1- am remarcat și în meciul cu 
Petrolul (antrenorii Rapidu
lui n-au văzut, se pare, sau nu 
sînt în stare să întroneze un 
spirit de disciplină, și seriozi
tate, de la care să nu facă ex
cepție nici Răducanu), cind 
apărătorul buturilor bucureș
tene se afla aproape de cen
trul terenului stârnind ilari
tate, dar expunîndu-și tot
odată și echipa. Este adevărat 
că din cauza aceasta nu s-a 
înscris decît un gol, cel de al
2- lea al lui Dembrovschi. 
Credeți că e puțin ?

ioni, care domină cu dezin
voltură

Pînă 
bă“ a 
trecută

La reluare, după un în
ceput mai calm, 
nesc, și după o 
tată de Domide 
tă de Lupescu,
Surul „înger păzitor' 
porții bucureștene), presiu
nea Rapidului devine de-a 
dreptul violentă. Golul plu
tește în aer, și, în min. 65 
el cade... în poarta lui Ră- 
ducanu ! Dembrovschi, aflat 
la centrul terenului, specu
lează o ieșire copilărească a 
portarului rapidist si, de la 
30 de metri, trimite spre 
poarta goală...

Neașteptat, U.T.A. conduce 
cu 2—0, joacă 
calm, în timp 
se pripesc, cu 
zdruncinați.

Cînd meciul 
diabil jucat - 
lovitură de teatru : Angeles
cu execută
Neagu reia în gol, cu boltă, 
peste un Gornea uluit, sco
rul devenind astfel 1—2.

Speranțele galeriei renasc. 
Rapidul se năpustește în

RAPID—U.T.A. 1-2 (0—1)
Ploiești, 5 (prin telefon, de 

la trimișii noștri). Stadion : 
Petrolul : teren : bun ; timp: 
excelent : spectatori : peste
10 000 ; au marcat : Axente
(min. 8), Dembrovschi (min. 
65), Neagu (min. 75).

RAPID : Răducanu 5 — Pop
6, Lupescu 9, Dan
7, Dinu 7, Dumitru 
rescu 8, Angelescu 
6, Petreanu 6 (min. 
dreanu 6).

U.T.A. : Gornea

6.

5,
6.
46

Gteavu 
Năstu- 
Neagu 
— Co-

6 — Bi
rău 8, Lereter 9, Pojonl 8, 
Broșovsch! 7, Axente 8, Pe- 
tescu 8, Moț 7 (min. 62 — 
Sima 7) Dembrovschi 8, Do
mide 9. Dumitrescu 8.

A arbitrat Cornel Nițescu 
(Sibiu) ajutat Ia
linie de DL Marinclu (Plo
iești) șl I. Chilibar (Pitești).

La tlneret-rezerve 
disputat la 
pld-U.T.A.

(meci 
București) : Ra

l-O (0—0).

elegant și 
ce rapidiștii 
nervii parcâ

părea 
min.

ireme-
75 —,

un corner și

atac. Dan 
prezenți în 
lor. Năsturescu „cară' 
ge după minge, dar — para
doxal — ultimele contra
atacuri ale arădanilor, ră- 
mîn mult mai periculoase 
decît un „asediu" lipr.it de 
luciditate.

Fluier final, izbîndă a lu
cidității si calmului...

și Lupescu sînt 
careul textil iști- 

i“ min-

Ovidiu IOANI1OAIA

Așadar, abia în această a 
20-a etapă, echipa cu cei mai 
multi „mexicani" a reușit 
— Daradoxal — să guste din 
cuDa victoriei în acest re
tur. Desigur, un lucru aș
teptat, deoarece calculul hîr- 
tiei indica favorită pe Dina
mo București în acest joc. 
Dar, n-a fost atît de ușor.

Partida a început destul 
de iute. Dinamo se lansează 
în atac însă oaspeții ies din 
anărare cu ușurință, pasează 
din mișcare si ajung destul 
de repede în preajma careu
lui porții apărate de Andrei. 
Dar ca echipele să-și regleze 
tirul au nevoie cam de mult 
timp. Abia. în minutul 6 Du- 
mitrache încearcă vigilența 
lui Adamache, însă balonul 
trece cu mult peste butu
rile brașovene. în schimb, 
se cam dau pase la adver
sar. se abuzează de driblin
guri și de pătrunderi pe 
centru, unde de regulă este 
aglomerație si apărătorii se 
pot dubla cu succes. în min. 
12 bucureștenii sînt pe punc
tul de a deschide scorul. O 
combinație reușită, la capă
tul căreia Lucescu se află 
în poziție excelentă de sut. 
întârzie o fracțiune de se-

DINAMO BUCUREȘTI— 
STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0)

Stadion Dlnamo ; timp fru
mos ; teren foarte bun ; 
spectatori, aproximativ 13 000. 
A marcat Dumitrache (min- 
54).

DINAMO : Andrei 7 — Che
ran 8, Nunweiller IV 7, Dinu 
7, Deleanu 8, Ghergheli 7, 
Nunweiller VI 7, Pîrcălab 7, 
D. Popescu 6 (min. 46 — Săl- 
ceanu 5), Dumitrache 8, Lu
cescu 7.

STEAGUL ROȘJ: Adamache 
6 — Ivăncescu 8, Jenei 6, Ol
teanu 7, Rusu 8, Pescaru 6 
(min. 69 — Șerbănoiu 5). Ca 
da" 6. Balint 6. Necula 6, 
Florescu 7, Gydrtl 8.

A arbitrat S. Mureșan 
da) -Jr-âr-dr — departe 
fază, decizii eronate,

(Tur
tle 

legea 
avantajului Ignorată —, aju
tat la linie (cu unele greșeli) 
de I. Cirapeanu șl V. Topan 
(ambii din Cluj).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 9.

La tlneret-rezerve : Dlnamo 
—Steagul rdșu

dă 
să

1—1 (1-0).

posibilitate lui 
pună .,un lat"

GRUBER

ECHIPA ETAPEI

cundă si 
Ivăncescu 
salvator la 10 m de poartă, 
în minutul 
Popescu îl 
cescu- dar i 
de arbitru 
periculoasă 
norată legea
Minutele se scurg și porta
rii nu prea au de lucru. Flo
rescu, Dinu, Ghergheli 
tează imprecis. în min 20 
ultimul reușește, totuși

l următor, Doru 
lansează pe Lu- 
acesta este oprit 

dintr-o acțiune 
fiindcă este ig* 

avantajului.

șu-

LERETER
SUCIU

SĂTMĂREANU DELEANU
AXENTE

TĂTARU II
COTORMANI

să 
intre în careul mic al bra
șovenilor, dar Adamache îi 
blochează la picioare. Repli
ca brasoveană este semnată 
de suturile lui Ivăncescu si 
Florescu, ambele la fel de 
nesigure. Dinamoviștii au 
perioade de dominare insis
tentă. însă păcătuiesc prin 
prelungirea acțiunilor de 
atac. Se pasează lateral, se 
caută omul si poziția ideală. 
Dar Dumitrache nu-i de gă-

normal, îne- 
Pîrcălab.
la prezen ta

pe teren la 
surprins o 

Săl-

reia cu capul 
lui Adamache. 

minute el repetă 
balonul ocolește

sit decît o dată (min. 37), 
când a reluat cu capul ra
zant cu bara mingea centra
tă de Ghergheli. După aceea 
am mai consemnat un șut 
puternic al lui Pescaru (min. 
44), respins în corner de 
Andrei si cîteva driblinguri 
exagerate (și. 
ficace) ale lui

După pauză, 
rea echipelor 
dinamoviști a
schimbare efectuată: 
ceanu în locul lui Doru Po
pescu. .omul de eol" din a* 
cest retur al echipei din 
soseaua Ștefan cel Mare.

Gazdele au forțat din ole- 
care. în min. 47, de la 8 m 
Dumitrache 
în brațele 
Peste două 
faza, însă
cu outin vinciul porții. Apoi, 
în min. 50, același Dumi
trache demarează ne stânga 
si șutează. Adamache nu 
poate retine si Olteanu sal
vează in extremis. Min. 54 : 
Dinamo iese din apărare si 
o minge lungă îl găsește 
bine plasat De Dumitrache. 
Acesta profită de ezitarea 
apărării și de la 25 de me
tri trimite De lîngă Adama
che, ieșit în întâmpinare, si 
mingea Donosește în plasă. 
Urmează cîteva contraatacuri 
ale stegarilor, onrite la mar
ginea careului de Nunweiller 
IV, de Cheran sau Deleanu. 
O singură dată Necula a 
reușit să șuteze puternic, 
dar fără succes (min. 70). Ast
fel, Dinamo își înscrie nrima 
victorie din retur Ia o d<* 
ferentă minimă, 
care nici n-a 
dar nici 
grete ne 
plasarea

după un meci 
entuziasmat, 
făcut să re
ap făcut de-DOMIDE SIMIONAȘ

Constantin ALEXE

nu i-a 
cei ce 
la stadion.PRUTEANU

CIND JIUL SE DEZLĂNȚUIE
Jiul a fost astăzi un ade

vărat tăvălug de energie și 
ambiție, care s-a rostogolit 
mai tot timpul irezistibil 
spre poarta argeșeană, hăr- 
țuind-o cu asalturi furioase, 
pline de avînt și fantezie, 
toate purtate într-o viteză 
remarcabilă. în aceste con
diții, greul în tabăra oaspe-

JIUL—F.C. ARGEȘ 2—0 (1—0)

telefon, 
Sta- 

teren moale, timp 
spectatori 

Au Înscris: 
șl Pero-

MULȚUMIREA VICTORIEI,
DAR NU Șl A SPECTACOLULUI

DINAMO BACAU — UNIV. CRAIOVA 2—0 (1-0)

BACAU, 5 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). — Stadion $,23 
August", teren bun, timp excelent, spectatori peste 8 000. A înscris: 
Pruteanu (min. 7) și Maghiar (min. 55).

DINAMO : Ghiță 8 — Comănescu 7, Nedelcu 8, Velicu 8, Maghiar 
7, Vătafu 8, Duțan 6, Pruteanu 8, Ene Daniel 7, Dembrovschi 6, 
Băluță 6.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 — Niculescu 7, Deselnicu 3, Bîtlan 
5, Velea 6, Strîmbeanu 7, Ivan 8 (min. 46 Mincă 7), Martlnovici 5, 
Neagu 5 (min. 46 Nlță 7), Oblemenco 6, Bălan 7.

A arbitrat Aurel Bentu ajutat la linie de C. Gheralgean
și 1. Hrisafi (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 8.
La tlneret-rezerve : Dinamo Bacău — Universitatea Craiova 1—1 

(1—0).

La primul meci din retur 
desfășurat la Bacău — înflă- 
cărații suporteri dinamoviști 
au trebuit să se mulțumească 
doar cu victoria favoriților 
lor. Spectacolul, în schimb, 
i-a dezamăgit, neridicîndu-se 
nici un moment la nivelul di
viziei A. Vinovate de acest 
lucru se fac în egală mă
sură ambele echipe. Chiar în 
primul minut, Dembrovschi 
a avut o bună ocazie de a 
deschide scorul, dar, întâr
ziind o fracțiune de secundă, 
i-a dat posibilitate lui Oprea 
să-i sufle balonul. Atacurile 
dinamoviștilor, valuri-valuri, 
anunțau parcă golul care 
avea să vină în min. 7. Du
țan l-a driblat pe Strîmbeanu 
la marginea terenului, a cen
trat pe sus în fața porții 
craiovene, iar debutantul 
Pruteanu a reluat nestinghe
rit cu capul în plasă de lin
gă Bîtlan : 1—0 pentru Di
namo. încă vreo 5 minute,

gazdele îl obligă pe studenți 
să se apere cu disperare. 
Treptat, treptat, însă, aceș
tia încep să contraatace cu 
tot mai mult curaj, ajutați 
și de linia de mijloc băcăua
nă, căreia nu-i mai reușește 
nimic. în aceste condiții, deși 
dinamoviștii continuă să do
mine teritorial, ocaziile de 
gol se înregistrează numai la 
poarta lui Ghită. în minu
tul 
nic 
dar 
nai.
Bălan șutează de la 25 m, 
Gliiță e depășit, dar bara 
transversală îi vine în ajutor, 
în minutele 23 și 35 Oble
menco este cel care iroseș
te două ocazii excelente. 
Peste un minut, arbitrul 
Aurel Bentu avea să comită 
o gravă greșeală. După o 
combinație splendidă Ivan- 
Neagu-Ivan, mijlocașul craio
vean a fost cosit chiar pe

11. Bălan șutează puter- 
din interiorul careului, 
Ghită respinge senzațio- 
Peste 2 minute, același

punctul de 11 m cînd se pre
gătea să șuteze. A fost o 
fază clară de penalty, dar 
Aurel Bentu a lăsat jocul să 
curgă. La 1—1 poate că re
zultatul partidei ar fi fost 
altul...

La reluare, aspectul jocu
lui se schimbă. Cei care do
mină sînt studenții, iar di- 
namoviștii se mulțumesc să 
contraatace sporadic și, în 
min. 55, Deselnicu le oferă 
pe tavă un nou gol. Pruteanu 
a executat o centrare exce
lentă respinsă in extremis de 
Oprea la 
centrează 
mijlocul 
Fundașul 
sității în 
angajează 
driblinguri pe care o termi
nă cu o pasă la Maghiar. 
Șut de la 8 m ai acestuia 
din urmă și 2—0 pentru Di
namo. Craiovenii nu-și pierd 
cumpătul și atacă furibund, 
dar dezorganizat, la fel cum 
făcuse adversarul lor în pri
ma repriză. Apoi jocul — și 
așa destul de slab din punct 
de vedere spectacular — de
vine tot' mai confuz, aproape 
orice contact între jucători 
se soldează cu faulturi ne
sancționate de arbitru. Abia 
în ultimele momente, porta
rii celor două echipe sînt din 
nou solicitați.

Petroșani, 5 (prin 
de la trimisul nostru), 
dlon Jiul, 
frumos, răcoros ; 
aproximativ 7 000. 
Libardi (min. 23) 
nescu (min. 46).

JIUL : Stan 8 — Talpal 7, 
Dobrescu 8+, Georgescu 8, 
Mihai Popescu 8, Remus Popa 
7 (min. 46 — Sandu 7), Co
tormani 9, Peronescu 8, Ion 
Constantin 8, Libardi 9, Nai
din 8.

F.C. ARGEȘ 7 Niculescu 7 
— Barbu 8, Prepurgel 5, 
Olteanu 7, Vlad 7. Ivan II 7, 
Roșu 6, Ștefănescu 7, Radu 
5 (mln. 46 — Nuțu 6), Dobrin 
7, Jetcan 6.

A arbitrat Andrei Radu
lescu ajutat foar
te bine Ia linte de Simion 
Mfndreș șl Anton Munich 
(toți din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 9.

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

Maghiar. Acesta 
la Deselnicu în 

careului craiovean. 
central al Univer- 
loc șă degajeze, se 

într-o suită de

Dan VLAD

GHINION SAU LIPSĂ DE MATURITATE?

te a fost dus de apărare, ne
voită să lupte pînă la epui
zare, dar, spre lauda ei, uti- 
lizînd numai mijloace per
mise de regulament.

După un sfert de oră de 
tatonări reciproce — subli
niate de șuturile periculoase 
ale Iui Dobrin, Cotormani și 
Libardi — Jiul a luat în 
mîini cîrma jocului, instau- 
rîndu-și autoritatea și declan- 
șînd acele atacuri furibunde 
care aveau să aducă în cele 
din urmă laurii primului gol. 
O infiltrare a lui Naidin e 
stopată de Olteanu, dar aces
ta pierde balonul în duelul 
cu Libardi, care de la 18 m 
șutează cu sete. Mascat de 
trei apărători. Niculescu nu 
poate opri balonul care 
duie plasa în min. 23 : 
Jiul continuă atacurile 
clatină din temelii apă 
oaspete, condusă de Barbu 
pe post de „libero". Replica 
argeșenilor e destul de incon
sistentă, mai ales că vioara 
primă (Dobrin) e urmărită, 
pe rînd, pe tot terenul de 
Cotormani și Georgescu. în 
schimb, caruselul îon Con
stantin. Libardi și Naidin 
funcționează perfect, provo- 
cînd dese momente de sus
pense în careul lui Niculescu 
(min. 31. 32 și 34).

La reluare, Jiul se aruncă

de la început în atac și ma
jorează scorul după numai 
un minut: Naidin centrează 
Ion Contantin „lasă" și ba
lonul trece la Peronescu. 
Acesta șutează puternic pe 
jos de la 7 m și Niculescu 
nu poate para lovitura : 2—0. 
Acum, minerii par demoni 
dezlănțuiți. Ei aleargă pe tot 
terenul, se bat pentru orice 
minge și nu lasă apărarea 
oaspeților să răsufle nici o 
clipă. Numai pripeala ata- 
canților împedică majorarea 
scorului. Cotormani ratează 
în min. 55. Ton Constantin 
în min. 62 și Libardi în min. 
63. „TăvălUgM" îtfc'Cpe să dea 
semne de oboseală, astfel că 
ultimul sfert de oră va apar
ține argeșenilor care încep 
să caute (și să găsească) tot 
mai multe căi de acces spre 
poarta lui Stan. Dobrin reu
șește trei șuturi care fac să 
înghețe inima antrenorului 
Ozon. Apoi, în min. 87, Ște- 
fănescu se strecoară ca o nă
lucă. s^mănlnd panică în ca
reul minerilor. Trei apără
tori sînt la pămînt, portarul 
Stan e ieșit undeva din poar
tă, dar mingea „aruncată" 
de Ștefănescu întîlniște bara.

POLITEHNICA—C.F.R. CLUJ
3—0 (2—0)

IAȘI, 5 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Sta
dion „23 August" Copou, te
ren foarte bun, timp splen
did, spectatori circa . 10 000.
Au marcat : Marica (min. 19), 
Moldovcanu (rain. 35) șl Lupu
lescu (min. 75).

POLITEHNICA : Constanti- 
nescu 8 — Gavril 6, lanul 9, 
Atecu !). Romilă 7. Contardo 
6. Lupulescu 8, 
70 Goliac 7), 
Moldoveanu 9,

C.F.R. CLUJ: 
Soos 5. Costea 6, 
Dragomir 6. Cojocarii 5 (min. 
46 Stîncel 6). Ioneseu 7, Bce- 
tan 6. Tegean 7/ Popescu 8, 
Petrescu 7.

A arbitrat V. Dumitrescu 
★ ajutat la linie de
Constantin Constantin șl Mir
cea Cițu (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 9.

La tlneret-rezerve Politeh
nica — C.F.R. Cluj 1-1 (0—1).

conform 
jucat 
prin- 
cimp

George MIHALACHE

UN GOL

Marica 6 (min. 
Cuperman 7, 
Simionaș 8. 
Bărbui eseu 5 —

Roman 7,

Ambele echipe au fost stă- 
pînite în prima repriză de un 
evident trac care a condus 
la un joc confuz cu pase fără 
adresă sau în tribună, arun
cate în special de către oas
peți cu scopul de 
tinuitatea fazelor, 
această parte a 
marchează două 
greșeli evidente

Politehnica 
at victqria ,___  _
liu extrem de iritens,' 
pe întreaga durată a partidei 
cu suficiente ocazii de a ma-

de 
și-a 

printr-un

a rupe con- 
Și totuși în 
jocului Poli 

goluri pe 
apărare, 
apropri- 

trava- 
p'urtat

jora scorul, ocazii pe care, 
însă, Cuperman. Lupulescu 
(reintrat și cu multă poftă de 
joc) sau Goliac le-au ratat.

Ceferiștii clujeni,
presupunerilor, nu au 
închis, ci, din contră, 
tr-un marcaj strict în 
au cîștigat multe baloane pe 
care însă înaintașii le-au iro
sit. în min. 19 superioritatea 
ieșenilor se concretizează prîn- 
tr-o fază pornită de la Con
tardo. la care Soos ezită 
tercepția și Marica. atent, 
în gol : 1—0. Lupulescu, 
35. recuperează un balon 
rind la cap pe care Moldovea- 
nu îl speculează șutind cu 
sete : 2—0. în partea a doua 
a jocului, gazdele atacă mat 
lucid și reușesc numai - un 
singUr gol datorită aglome
rării careului de 16 m at ad
versarului, precum și faptului 
că Moldoveanu 
balonul făcînd 
pentru peluză, 
toare echipei, 
gol ale Politehnicii sînt ratate 
de Lupulescu (bară). Goliac.

în final. Cuperman. min. 75. 
reușește să-l deschidă ideal 
pe Lupulescu care rotunie'te 
golaverajul echipei sale : 
3—0. Prin victoria realizn'ă 
astăzi în duel direct cu C.F.R. 
Cluj și Crișul, Politehnica și-a 
mărit șansele de a-șl conso
lida un loc — pe măsura po
sibilităților jucătorilor pe care 
îi are — șl care să-i scuteas
că de emoțiile retrogradării.

D. DIACONESCU

in- 
reia 
min.
să-

tine prea mult 
ghidușii bune 
dar nefolosi- 
Situațiile de

RAPID... Șl AT IT!

zgu- 
1—0.
care 

rarea

FARUL—CRIȘUL 1—0 (1—0)
Constanța. 5 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Stadionul 1 Mai, teren deni
velat. timp răcoros, dar bun 
pentru joc. Spectatori peste 
10 000. A înscris Kallo în min.
5. A arbitrat O. Comșa 
-fr-A-A-iWr. ajutat de St. 
Mataizer șl N. Mogoroașe — 
toți din Craiova.

FARUL : Ștefănescu 7 —
Antonescu 6, Stoica 8, Mareș
6. Pleșa 8, Tănase 6, _ “
pescu 5 (min. " ~ 
Sorin Avram 4 
stan ti nescu 7).
7. Kallo 7.

CRIȘUL : Catona 9 — Să
rac 6, E. Nagy 7, Bule 8, 
Popovld 6. Dărăban 7, Cea- 
ușu 8, Cefan 6 (min. 76 N. 
Alexandru), Arnotzki 6, Kas
sai 7, Kun II 8.

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

La tlneret-rezerve: Farul— 
Crișul 5—1 (0—1).

D. PO-
50 Koszka 5), 
(min. 65 Con- 
Sasu 7, Tufan

Așa cum a început partida 
se părea că vom asista la o 
victorie facilă a localnicilor.

Spunem aceasta deoarece oră- 
denti au abordat• jocul ou un 
accent deosebit pe defensivă, 
retrăgîndu-1 pe Dărăls^n ca 
libero, în fața liniei de apăra
re și. pe Arnotzki pe linia 
mediană, lăsînd în atac pe 
fragilul Cefan, Kassai și Kun 
TI. Cînd acele cronometrului 
arătau minutul 5 tabela de 
marcaj indica deja 1-0. A mar
cat Kallo la o centrare de pe 
aripa dreapta. El n-a avut 
altceva de făcut decît să șu- 
teze sigur mingea în plasă, 
poarta oaspeților fiind pără
sită inoportun de Catena. 
Dar acest gol parcă a parali
zat echipa gazdă care în loc 
să forțeze majorarea scorului 
a cedat, treptat, inițiativa oas
peților, făcînd impresia că ei 
joacă în deplasare. Linia de 
mijloc era ștearsă, jucătorii 
greșeau multe pase, iar Sorin

Avram era ca și un anonim. 
Deși Crișul domină pînă la 
sfîrșitul reprizei, notăm doar 
un singur șut periculos la 
poarta Farului (min. 37 — 
E. Naghi).

în repriza a doua, schimbă
rile survenite la constănțeni 
reușesc, parțial, să învioreze 
jocul Farului. Se șutează d« 
multe ori la poarta lui Cate
na (Sasu — min. 47, Tufan — 
53, Kallo — 64, 74, Antones
cu — 73, 76), dar nu se în
scrie nici un punct, întru» ît 
portaruil oaspe își face pe 
deplin datoria. în minutele 
56 și 62 oaspeții au ocazia să 
egaleze, dar atacantul Kassai 
se bîlbîie în careu. Orădenii 
au plecat învinși, dar după 
aspectul jocului (ei au fost 
mai buni în cîmp) un rezultat 
de egalitate ar fi fost mai 
echitabil.

Cornel POPA
Un stadion aproape plin a 

'eperat ca A.S.A., oarecum îm
păcată cu perspectiva retrogra
dării, să realizeze, dacă nu o 
victorie, cel puțin un rezultat 
cît mai strîns în partida cu 
Steaua, și prima repriză a lă
sat impresia că acest lucru e 
posibil. Fotbaliștii gazdă au 
avut deseori inițiativa, chiar 
și după ce Steaua a deschis 
scorul din neatenția Iui So
lyom. Ei au beneficiat cel pu
țin de patru mari ocazii de 
gol, din. păcate nefinalizate.

La reluare înscrierea sur
prinzătoare a celui de al doi
lea gol, <:tpt din greșeala lui 
Solyoni,' a provocat căderea 
iremediabilă a echipei A.S.A., 
fracționarea atacurilor, incon
sistența lor. Doar prin acțiuni 
izolate ale unui Caniaro sau 
Nistor. formația locală a mai 
avut unele sclipiri. De partea 
cealaltă Steaua care a privit 
cu multă maturitate întâlni
rea, a jucat atent, sobru, cău
tând să speculeze toate slăbi
ciunile adversarului. Apărarea 
a fost totdeauna la post în 
special Sătmăreanu (cel mai 
bun de pe teren), Vigu, Cris- 
tache și Naom l-au secondat 
cu succes. în atac, Tătaru și 
Pantea au fost cei mai incisivi,

A.S.A.—STEAUA 0—2 (0—1)

TG. MUREȘ, 5 (prin teleron, 
de la trimisul nostru). Sta
dion 23 August, timp frumos 
dar rece, spectatori circa 
12 000. Au marcat Ștefănescu 
(min. 5) și Naom (min. 57).

A.S.A. : Solyom 4 (min. 63 
Bay 8) — Sleam 6, Dondoș 
5. Toth 6, Czako 5, Sico 5, 
Ciutac 4. Caniaro 7, Naghi 4, 
Nistor 5. Lucaci 5.

STEAUA : Suciu +8 — Cris- 
tache 7. Ciugarin 6. Sătmă
reanu 10. Vigu 8, Negrea 7, 
Naom 4-7, Pantea 8, Tătaru 
4-8, Ștefănescu 7. Creinioeanu 
6 (min. 79 Manea).

A condus M. Rotaru (Iași) 
ajutat foarte 

bine la linie de V. Popa 
(Iași) și T. Leca (Brăila).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve e A.S.A.— 
Steaua 5—0 (2—0).

iar Ștefănescu speculativ. Mai 
șters jocul lui Creiniceanu.

în min. 5, Vigu șutează pu
ternic de la 25 m, Sclyom res
pinge în careul mic și Ștefă
nescu aflat în apropiere reia 
în poartă. în mjau 19 A.S.A. 
are prima mare ocazie de a 
înscrie 1 șutul centrare al lui 
Lucaci ajunge la Nistor, aflat 
la 6 m de poartă, atacantul

mureșean întârzie să inter
vină, Sătmăreanu e mai 
prompt și degajează în aut. A 
doua ocazie a echipei A-S.A. 
se înregistrează în min. 32 du
pă o acțiune personală a lui 
Lucaci, mingea ajunge la Ca
niaro care de la 7 m șutează 
în bară. Un minut mai târziu 
același Caniaro expediază 
mingea de la 11 m în brațele 
lui Suciu...

în min. 37 ocazie de gol 
pentru Steaua t Negrea cen
trează în careul mic și Ște
fănescu expediază mingea cu 
capul în brațele lui Solyom. 
în min. 38 Ia o lovitură liberă 
în favoarea echipei A.S.A. e- 
xecutată de Caniaro mingea 
ajunge la Naghi, în careul 
mic, dar atacantul echipei lo
cale pierde duelul cu Sătmă
reanu. în min. 57 Naom șutea
ză prin surprindere de la 20 
m și Solyom neatent nu poate 
schița nici măcar un gest, 
primind un gol gratuit. Pînă 
la sfîrșitul jocului atacanții 
mureșeni vor încerca de la 
distanță poarta echipei Steaua, 
dar fără nici un rezultat.

Tiberiu STAMA

PETROLUL ȘI A REALIIAL ASPIRAȚIILE
La Cluj, spre cinstea lor, 

multi suporteri ai Universi
tății si-au păstrat nealterat 
gustul Pentru sarea si pipe
rul fotbalului : golul, chiar 
dacă tabela de marcaj nu 
le era la sfîrșitul .meciului 
favorabilă. Ei au plecat, de 
aceea, spre casele lor mai 
puțin încruntați ca de obi
cei. cînd echipa lor pierde. 
Este. însă, la fel de adevă
rat că am auzit în tribune 
si aspre rechizitorii la adre
sa apărării echipei gaz
dă care, în partida cu Pe
trolul, a evoluat dezarticu
lat, cu mari spații neacope
rite în zona fundașilor cen
trali, cu greșeli de plasa
ment ale fundașilor de mar
gine. Si aceste greșeli au 
fost prompt speculate de că
tre echipa ploieștean^, cam 
azi s-a comportat ca un vul
poi bătrîn în fața unui pu
iandru. De altfel, toate cele 
trei goluri ale echipei Petro
lul s-au datorat unor erori 
flagrante ale adversarului. 
Astfel, în min. 17, Mocanu

i,U“ CLUJ — PETROLUL 2—3 (2—2)

CLUJ, 5 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion municipal, 
teren excelent, timp Însorit, dar friguros, spectatcit circa 10 000. Au 
înscris : Grozea (min. 17), Dincuță (min. 23), Siroie (min. 83), pen
tru Petrolul, respectiv Oprea (min. 19 — din 11 m) și Uităleanu 
(min. 45).

„U“ CLUJ : Moldovan 7 — Crețu 6, Pexa 7, Solomon 6, Cîmpeanu 
6, Anca 7. Mustflțea 6. Oprea 7, Uifăleanu 6, Munteanu 6 (min. 60 
— Neșu 7). Barbu 6 <mln. 46 — Coman 6).

PETROLUL : M. Ioneseu 8 — Gruber 8. Bădin 8, Florea 8. Mo
canu 6 (pentru faulturi). luhasz 8, Crlngașu 7, D1ncu(â 9, Grozea 
8, Cotigă 6 (min. 59 — Moraru 7). Strole 7.

Au arbitrat : Nicolae Petriceanu ajutat corect la
linie de Gh. Motorca și R. Buzdun, toți din București.

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj — Petrolul 3—0 (1—0).

interceptează balonul în 
propria jumătate de teren, îl 
deschide lung, în adîncime, 
ne Grozea, aflat complet li
ber (Solomon era pe tușă, 
accidentat, și nimeni nu-i 
luase locul), face o cursă 
scurtă si, din coltul careului 
mic șutează pe sub Moldo
vean : 1—0. în min. 23 Din- 
Cută, după un dribling pre
lungit printre trei adversari 
intră într-un un-doi cu Gro
zea si, reprimind balonul, 
fiind lansat dar și nemarcat,

nu ezită să șuteze cu boltă, 
la colt si Moldovan a fost 
din nou bătut. Iar ultimul 
gol, cel al victoriei petroliste, 
a pornit dintr-o centrare a 
fundașului Gruber pe partea 
opusă a terenului, acolo 
unde se afla Stroie, lăsat 
complet nesupravegheat, me
ritul tânărului jucător petro
list fiind acela de a șuta 
sec, fără preluare Ia colț, pe 
lîngă Moldovan.

De aci nu se poate trage 
însă concluzia că meciul a

fost disproporționat, apără
torii petroliști tinînd parcă 
să nu se lase mai prejos de
cît omologii lor clujeni, care, 
duoă cum am arătat, gafax 
De aceea echilibrul de pe 
tabela de marcaj (,.U“ a ega
lat la 1—1 si 2—2) s-a dato
rat tot unor greșeli de ană
rare. Primul gol clujean are 
drept coautor pe Mocan x 
care l-a faultat în careu re 
Uifăleanu. într-o fază care 
nici ne departe nu solicita 
o asemenea rezolvare. Oprea 
fiind cel care a transformat 
penaltiul (min. 19). Iar cel 
de-al doilea gol al echipei 
gazdă a fost facilitat de o 
neînțelegere între M. Iones- 
cu si Florea de care a pro
fitat Uifăleanu, care a tri
mis mingea cu boltă, în 
poartă, spre disperarea lui 
Gruber, plasat fără efect pe 
linia porții (min. 45). Petro
lul n-a venit la Cluj în pos
tură de victimă sigură, a în
drăznit și a cîștigat. Pe 
merit.

P. SLAVESCU

lipr.it


TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT

III/II ll/lf LA SLALOM URIAȘ, SPLIIAVE LA FOND
ULUDAG, 5 (prin telefon), 

în prima zi, o ploaie măruntă 
și deasă, prefăcută peste noap
te în lapoviță, a transformat 
eforturile fondiștilor într-un 
adevărat calvar. Penuria de 
oxigen la peste 2 000 m alti
tudine, agravată de sufocarea 
provocată de rafalele de vînt, 
a marcat vizibil pe concu- 
renți. Deși plecați din start la 
intervale de 30 de secunde, ei 
s-au văzut nevoiți să se regru
peze în plutoane, dueîndu-se în 
plasă unii pe alții, întocmai 
ca în cursele cicliste. Orice 
evadare sau rupere de ritm 
era sortită eșecului. Traseul 
foarte greu, alcătuit exclusiv 
din urcușuri și coborîri, a so
licitat o pregătire fizică excep
țională și o pricepere deose
bită a problemei ceruitului.

Conform așteptărilor, fon- 
diștii bulgari s-au clasat, prin 
Pankov și Madjarov, pe prime
le locuri la seniori, dovedin- 
du-și superioritatea în Bal
cani în această ramură a schiu

FINALELE PE ECHIPE ALE C.E. DE TENIS DE MASĂ, 
AU DAT SATISFACȚIE CELOR 10000 SPECTATORI

lui pe care o afirmă de cîțiva 
ani. La juniori, surpriză. Tî- 
nărul Ozbec Risvan a devenit 
primul reprezentant al Turciei 
campion balcanic, deschizînd 
noi orizonturi acestui sport în 
țara sa și anunțînd o echili
brare de forțe în disputarea 
titlurilor.

Orbiți de vînt și uzi de la
poviță, am tremurat de emo
ție pentru proba de slalom 
special. Ea ne-a dat satisfac
ția singurului titlu obținut do 
România Ia această a treia 
ediție a campionatului balca
nic, Dan Cristea fiind încu
nunat (ca și în 1968 și 1969) cu 
laurii victoriei. Ceilalți români 
au fost mai modești în com
portare, în special juniorii, d» 
la care așteptam locuri frun 
tașe și chiar un titlu. E> 
ne-au arătat că sînt departe 
de cea mai bună formă.

Duminică, în ziua a doua 
am fost întîmpinați de o vre 
me însorită și o zăpadă de vis, 
peste care schiurile pluteau 
ca într-o lume de basm 

Eram optimiști. Speram să In 
vingă românii la slalom uriaș, 
atît individual, cît și colectiv 
Dar schiorii noștri ne-au 
deziluzionat. Scuzele de ceru- 
ire sau ordinea de start nu 
sînt valabile. Insuficient de 
concentrați, de agresivi și di
namici, într-o probă în 
care titlul se cîștigă „BATIN- 
DU-TE" la fiecare poartă. 
SCHIORII ROMANI, FARA 
INFLUX NERVOS, AU ARA- 
TAT CA MAI AU DE ÎNVĂ
ȚAT IN CEEA CE PRIVEȘTE 
PSIHOLOGIA DE CONCURS, 
COMBATIVITATEA ȘI EX
PERIENȚA.

în proba de ștafete, „bă
tălia" s-a dat, de-a lungul pîr- 
tiei, între echipele Bulgariei 
și Iugoslaviei. La seniori, șta
feta noastră, alcătuită nu
mai din tineri sub 20 de ani, 
nu putea emite, în mod nor
mal, pretenții. Comportarea 
reprezentanților României a 
fost însă onorabilă și a con
stituit un prilej de îmbogă
țire a experienței, mai ales 

dacă ținem seama că el sînt 
în primul an de participare 
la categoria seniori.

Rezultate : SLALOM URIAȘ 
SENIORI : 1. M. Gaspercik
(Iugoslavia) 175,30 ; 2. M. Kli- 
nar (Iugoslavia) 176,33 ; 3. M. 
Kavcik (Iugoslavia) 176,81 : 4. 
P. Salamanov (Bulgaria) 177,80; 
5. Dan Cristea 179,45 ; ...7. Gh. 
Vulpe 181,77; ...10. V. Brenci 
183,63 ; JUNTORI : 1. Gh.
Gheorghiev (Bulgaria) 183,69 ;
2. I. Ravnic (Iugoslavia)
184.37 ; 3. Z. Dikov (Bulgaria)
184.38 ; 4. E. Klenov (Bulgaria)
186,31 : 5. Al. Bogdan 188,99 ;
...9. P. Ivănescu 196,86 ; 10. M. 
Bălan 197,86 : ȘTAFETA 3 X 10 
KM SENIORI : 1. Bulgaria 1 h 
58:57 : 2. Iugoslavia 211 00:02 ;
3. România 2h 03:14 ; 3 X 5 KM
JUNIORI : 1. Iugoslavia lh
00:35 ; 2. Bulgaria lh 01:03 ;
3. Turcia lh 01:13. (România 
nu a luat parte).

Mihai BÎRĂ

Corespondentă specială pentru SPORTUL

CU TREI ZILE ÎNAINTEA MECIULUI
DE LA STUTTGART

• A fost alcătuit lotul celor 16 jucători vest-germani pentru meciul cu România
• Haller și Schnellinger în lot • Gerd Miiller, Beckenbauer, Overath, Vogts și 
Grabowski cei mai buni jucători în etapa de sîmbă tă • Meciul R.F.G. România 
începe la ora 20,30 (ora Romă niei)

De ieri de la prînz, lotul 
vest-german, alcătuit după 
etapa de sîmbătă din 14 jucă
tori, se află cantonat în loca
litatea Riut din apropierea 
Stuttgartului. Aici, sub îndru
marea antrenorului Helmut 
Schon, cei 14 fotbaliști, cărora 
li se vor alătura luni după 
amiază și cei doi „italieni*1, 
Haller și Schnellinger, se vor 
pregăti în comun pînă miercuri 
seara, cînd vor pleca la Stutt
gart unde — cu începere de 
la ora 19.30 (20.30 ora Româ
niei) — echipa R.F. a Ger
maniei va întîlni pe stadionul 
Neckar reprezentativa Româ
niei.

Iată-i pe cei 16 jucători se
lecționați : PORTARI : Mayer 
(Bayem Miinchen), Manglitz 
(F.C. Koln) ; FUNDAȘI : 
Vogts (Borussia Monchenglad- 
bach), Hottges (Werder Bre
men) , Beckenbauer (Bayern 
Miinchen), Schnellinger (Mi

lan), Weber (F.C. KSln), Sie- 
loff (Borussia Monchenglad- 
bach), Lorenz (Eintracht 
Braunschweig) ; MIJLOCAȘI 
ȘI ÎNAINTAȘI : Grabowski 
(Eintracht Frankfurt), Roth 
(Bayern Miinchen), Haller 
(Juventus Torino), Gerd Miil
ler (Bayern Miinchen), Ove
rath și Lohr (ambii F. C. 
Koln) și Maas (Eintracht 
Braunschweig).

Cel mai important joc al 
etapei de sîmbătă s-a desfă
șurat la K61n, unde echipa 
locală cu același nume a pri
mit replica fostei campioane, 
Bayern Miinchen. Victoria a 
revenit oaspeților cu 2—0, prin 
golurile marcate de Gerd 
Miiller. Bineînțeles, la acest 
meci a asistat și antrenorul 
Helmut Schon, care a avut 
de urmărit nu mai puțin de 
8 jucători selecționați în lot. 
O impresie excelentă au lăsat 
Gerd Miiller (autorul celor 

două goluri și a unui al trei
lea, anulat pe motiv de of
said), portarul de la Bayern, 
Mayer, care a cîștigat duelul 
cu rivalul său Manglitz (F.C. 
Koln), și Overath, evidențiat 
prin munca enormă desfășura
tă Ia mijlocul terenului, prin 
pasele și deschiderile precise 
date coechipierilor săi. Tot la 
Koln a avut loc și un alt 
duel: cel al „măturătorilor’’ 
între Beckenbauer (Miinchen) 
și Weber (Koln). A cîștigat 
net Beckenbauer, dar misiu
nea sa a fost mult mai ușoară 
decît a Iui Weber deoarece 
acesta a trebuit să-1 marcheze 
pe oelebrul Gerd Miiller. Din
tre ceilalți jucători s-au evi
dențiat fundașul dreapta Vogts 
și extrema dreaptă Grabowski, 
în timp ce Ldhr, Maas, Sie- 
loff au constituit o mare de
cepție.

Wolfgang THIEL 
redactor la S.I.D.

MOSCOVA, 5 (prin telefon). — 
Desigur, numeroase și impor
tante au fost reuniunile spor
tive organizate în capitala 
U.R.S.S., dar ca aceea de sîm
bătă seara, de la Lujniki (fina
lele europenelor pe echipe au 
fost televizate în întregime), pu
blicului sovietic i-a fost dat — 
credem — să vadă mal rar.

în primul rînd, o victorie ecla
tantă a reprezentativei feminine 
a țării gazdă, obținută în mai 
puțin de 50 de minute. Cu ex
cepția primei partide, Rudnova- 
Vostova, în celelalte două, spor
tivele cehoslovace n-au pus pro
bleme adversarelor lor. ZOIA 
RUDNOVA și ZVETLANA GRIM- 
BERG adaugă acum pe presti
gioasa lor carte de vizită, ală
turi de titlurile supreme la echi
pe și dublu fete, și pe cel de 
campioane ale Europei.

Finala feminină o dată înche
iată, marele festival al tenisului 
de masă din Palatul Sporturilor 
abia începea însă. Pc masa ală
turată se desfășura din plin în- 
tîlnirea decisivă pentru cuceri
rea trofeului care încununează 
pe cîștigătoarea probei celor 
mai bune echipe masculine con
tinentale. Se înfruntau formațiile 
SUEDIEI (deținătoarea titlului 
ediției precedente) și IUGOSLA
VIEI. Ambele teamuri cuprin
deau jucători reputați ca Alser 
și Johansson, campioni mondiali 
la dublu și protagoniști al atîtor 
competiții internaționale, sau 
Șurbek — campion european, 
Korpa (cotat printre primele pa

Juniorii români au trecut pe lingă victorie

POLONIA-ROMĂNIĂ1-1 (0-1)
REPREZENTATIVA DE ȘAH A U.R.S.S.
A CÎȘTIGAT LA LIMITĂ ÎNTÎLNIREA

CU ECHIPA LUMII: 201/2-1982
BELGRAD, 5. (prin telefon). — 

Incertitudinea a ținut să planeze 
pînă la ultima mutare a acestui 
„meci al secolului". Sîmbătă 
noaptea, după ce poziția lui 
Ivkov s-a prăbușit în fața unui 
atac condus de Keres, cu vi
goarea anilor săi din tinerețe, și 
cînd Polugaevski și Hort conve
niseră asupra remizei, la muta
rea 36, scorul întîlnirii era 
18—16 pentru U.R.S.S. ; dar în 
privința partidelor întrerupte (6) 
părerile erau foarte diferite. 
Bronstein afirma, de pildă, că 
acest al IV-lea tur se va încheia 
cu scorul de S1/»—4Va în favoa
rea formației sovietice. Dr. Euwe 
era de părere contrarie, și anu
me că Echipa Lumii va învinge 
cu 5V2—i*/2. egalînd astfel scorul 
general. Pe cine să crezi ? Euwe 
a fost campion mondial, iar 
Bronstein a luptat de două ori 
pentru acest titlu...

Duminică dimineața, la hote
lul Metropol, se analiza cu ușile

LUPTĂTORI
ROMÂNI 

PESTE
HOTARE

BUDAPESTA
BERCEANU SI STOICIU 

ÎNVINGĂTORI LA TURNEUL 
INTERNATIONAL DE LUPTE 

DE LA BUDAPESTA
La Budapesta s-a desfășurat 

un mare turneu internațional de 
lupte greco-romane și libere la 
care au participat sportivi din 
8 țări. La greco-romane, luptă
torii români Gh. Berceanu (cat. 
48 kg) și Gh. Stoiciu (cat. 52 kg) 
au avut o comportare remarca
bilă. cîștlgînd întrecerea la cate
goriile respective. Berceanu l-a 
întrecut în finală, la puncte, pe 
Gali (Ungaria), iar Stoiciu, tot la 
puncte, pe Doncses (Ungaria), 
Dintre ceilalți concurenți români 
E. Hupcă (cat. 68 kg) șl N. Ne- 
guț (cat. 99 kg) au ocupat locu
rile IV — tot Ia greco-romane. 
La lupte libere o frumoasă com
portare a avut tinărul nostru 
reprezentant I. Arapu, care la 
categoria 48 kg s-a clasat pe 
locul II. El a pierdut un singur 
meci, și anume, la Ladak (Un
garia) cîștigătorul categoriei. La
99 kg I. Marton a ocupat locul
IV, iar C Ardeleanu (74 kg) șt
V. Țigănuș (82 kg) au terminat 
concursul pe locurile V

ROSTOV PE DON
ROSTOV PE DON, 5 (prin te

lefon). — La finala de dumi
nică seara a turneului interna
țional de lupte greco-romane 
„Memorialul Ivan Podubnii", cei 
patru sportivi români — I. Ba
ciu, I. Gibu, M. Vlad șl C. Pen- 
ciu — au asistat ca spectatori, 
întrucît el au fost eliminați din 
competiție în urma înfrîngerilor 
suferite. Singurul clasat a fost 
M. Vlad, care la cat. 74 kg a 
ocupat locul IV. în ultimul său 
meci, Vlad a fost declarat în
vins prin tuș în urma unei 
acțiuni neregulamentare (piedică) 
a adversarului său, Getman (Iu
goslavia). De menționat că M. 
Vlad conducea cu 2 puncte avans 
pînă în momentul opririi parti
dei și în caz de victorie el ur
ma să lupte pentru locurile 
I—II. La ora efectuării convorbirii 
telefonice se cunosc câștigătorii 
Ia unele categorii de greutate, 
ca de exemplu, la 52 kg — Za- 
den (Iran) — campion mondial 
pe 1969, 82 kg Lazarev (U.R.S.S.), 
90 kg — Vlszinski (Polonia) și
100 kg — Iakovlenko (U.R.S.S.).

1. CORNEANU
antrenor

B JUCĂTOARELE SOVIETICE S-AU IMPUS NET
■ CA SI LA BUCUREȘTI, IUGOSLAVUL KARAKASEVICI FACE 

FURORI
■ JUNIORUL SUEDEZ BENGTSSON, FAVORITUL PUBLICULUI 

MOSCOVIT
■ CAMPIONUL EUROPEAN ȘURBEK N-A CÎȘTIGAT NICI 

UN SET!
■ AZI ÎNCEP PROBELE INDIVIDUALE
lete continentale), dar și doi ti
neri debutanți în concursuri de 
asemenea anvergură : suedezul 
Stellan Bengtsson (17 ani) și iu
goslavul Milivoi Karakasevici, 
cunoscut și publicului bucureș- 
tean. Și tocmai evoluția celor 
doi mezini al selecționatelor lor 
avea să constituie clou-ul serii. 
Inaugurarea au făcut-o Korpa și 
Alser. într-un meci de un mare 
dinamism, iugoslavul s-a impus 
prin lovituri mai dure. La fel de 
spectaculoasă a fost șl întîlnirea 
următoare. Karakasevici—Johans
son, cînd măiestria și rutina ex
celentului jucător suedez n-au 
putut stăvili bombardamentul in
tens, într-un ritm debordant, al 
adversarului.

Iugoslavia conduce cu 2—0 și 
la masă se află acum Șurfreic și 
Bengtsson. Favorit net — Șur
bek. Iată însă că juniorul sue
dez joacă fără complexe de in
ferioritate și este deosebit de 
decis. Printr-o tactică inteligentă 
(mingi scurte, cu dese schimbări 
de direcție și încheieri decisive) 
își domină cu ușurință adversa
rul. Cîștigă primul set la 7. în 
continuare, însă, Șurbek echili

închise. Fischer, Larsen și Hort 
erau retrași într-o cameră, în 
care accesul fusefse ' interzis. Cîte 
vreun mare maestru, acostat pe 
coridor, în hol sau la bar, dă
dea numai răspunsuri evazive. 
Sigure erau doar două lucruri : 
că Uhlmann va cîștigă la Tai- 
manov, iar Smîslov la Olafsson 
(„rezerva" lui Reshevsky). Ma
rele maestru Matanovici — care 
comentează acest meci pentru 
„Borba“ — scria că și Gligorici 
trebuie să-1 învingă pe Gheiler. 
Se aprecia, de asemenea, drept 
superioară poziția lui Larsen în 
întîlnirea cu Stein (care îl înlo
cuise pe Spasski la prima masă), 
iar pentru Matulovici se pro
nostica că el va trebui să lupte 
cu deosebită dîrzenie pentru a 
obține remiza.

Toate acestea au fost notate 
spre ora prînzului, cînd nimeni 
nu știa la ce rezultat va duce 
acalmia analizei. La ora 16, cele 
6 partide întrerupte au fos* re
luate în sala Palatului Sindica
telor din Belgrad

Pronosticurile s-au adeverit, clar 
numai în parte. Taimanov a ce
dat fără joc la Uhlmann, Gligo
rici și Gheiler au convenit însă 
asupra remizei (marele maestru 
iugoslav nu avea cîștig), același 
rezultat s-a înregistrat, numai 
după cîteva mutări, în finalul de 
turnuri șl pioni pe care Petro
sian știa că nu poate să-1 cîș
tige la Fischer. La celelalte trei 
mese lupta a fost teribilă. Lar
sen și-a valorificat cu o preci
zie de metronom minusculul 
avantaj pozițional deținut la 
Stein, iar Matulovici s-a apărat 
din nou în fața lui Botvinnik, 
beneficiind de „șansa" că adver
sarul său are aproape 60 de ani 
și, bineînțeles, obosește. Acum 
20 de ani, Botvinnik ar fi cîști
gat acest final. Astăzi, însă... Șl 
în felul acesta scorul în întîlni
rea U.R.S.S. — Echipa lumii fu
sese egalat 19‘/j—19’/a. Victoria 
formației sovietice a fost opera 
unui veteran : Smîslov l-a în
vins pe Olafsson (înlocuitorul lui 
Reshevsky). Astfel, deși runda 
se încheie egal (5—5), succesul 
reprezentativei Uniunii Sovietice 
este obținut la limită î 20l/a—19‘/2«

Rezultatele ultimei runde, a 
IV-a : * Larsen—Stein 1—0, * Pe
trosian-Fischer V2—V2, Portlscn— 
Korcinoi Vr-Va, Polugaevski— 
Ilort V2~V2, *Gligorici—Gheiler 
V2—V2, * Smîslov—Olafsson 1—0, 
*Uhlmann—Taimanov 1—0, * Bot
vinnik—Matulovici V2—V2, Naj- 
dorf—Tal Va—V2, keres—Ivkov 
1—0.

¥) Particle întrerupte sîmbătă 
și continuate duminică seara.

Valeriu CHIOSE

(Urmare din pag. 1)

teptată proba de 200 m a 
delfinilor, unde Aimer (2:15,5 
tn bazin scurt) amenința se
rios pe campionul țării, Al
bert Covaci. Cei doi înotători 
nu și-au menajat cîtuși de 
puțin forțele fiind notați după 
prima sută în 64,0 (Covaci) 
și 64,5 (Aimer). Recordul țării 
era evident în pericol, și de 
acest lucru ne-a convins mu
reșeanul pe ultimele două lun
gimi. Cu resurse evident mai 
proaspete, Covaci a păstrat 
un avantaj clar asupra mai 
tânărului său adversar pînă 
în final unde a avut și sa
tisfacția a trei cronometra o- 
fiaiiaie de 2:16,8 (cifră cu 
0,7 sec. superioară recordu
lui național). Promițător și 
timpul lui Aimer (2:18,„), care 
probează multitudinea posi
bilităților sale (craul, delfin 
și mixt).

Agneta Șterner și Monika 
Marinei ne-au oferit cea mm 

brează oarecum scorul, dar el 
nu este lăsat să-și valorifice se
riile de topspinuri, executate prin 
mișcări largi, din cauza lovitu
rilor lui Bengtsson rapide și bine 
țintite.

De la 2—1, echipa iugoslavă își 
mărește avantajul la 3—1, după 
ce Korpa l-a învins pe Johans
son. Vedetele finalei, Șurbek și 
Johansson, n-au deloc o zi bună.

Primul pierde și meciul cu 
Alser, și iată-i față în față pe 
Karakasevici șl Bengtsson. Deși 
suedezul s-a antrenat cîteva luni 
fn Japonia, învingîndu-i pe toți 
jucătorii niponi, (cu excepția 
campionului lumii, Ito), el nu 
se acomodează cu stilul sporti
vului iugoslav, posesor și el al 
prizei toc. Karakasevici, într-o 
mișcare continuă, atacă dezlăn
țuit, în permanență, din toate 
pozițiile, face adevărate robinso
nade peste mantinele, cade me
reu în picioare, iar mingile lui 
revin de fiecare dată, cu o forță 
sporită, pe masa adversarului. 
Bengtsson, exasperat, se recu
noaște învins.

Iugoslavia conduce din nou cu 
două puncte : 4—2. Șurbek bea

VARȘOVIA, 5 (prin tele
fon). Veniți în Polonia cu 
grndul să obțină un „punct 
mare" — care ,să-i apropie 
si mai mult de calificare la 
Turneul U.E.F.A. — juniorii 
români si-au îndeplinit pla
nul, ceea ce este, fără îndo
ială, un motiv de satisfac
ție. Spre uimirea cititorilor 
acestor rînduri, voi spune că 
în aceste clipe, cînd am în
ceput să scriu cronica jocu
lui în autobuzul care re
aduce echipa noastră de la 
stadionul Marymont Ia ho
telul Varșovia, în mașină 
domnește o tăcere apăsă
toare, nefirească ai zice după 
rezultatul meciului. Adevă
rul este că BĂIEȚII NOȘTRI 
SÎNT SUPĂRATI PENTRU 
CÂ AU AVUT VICTORIA 
ÎN MÎNĂ SI AU SCĂPA
T-O COPILĂREȘTE.

Istoricul acestei partide a 
fost neașteptat de simplu 
timp de 59 de minute. Ju
niorii români si-au surprins 
din primele minute adversa
rii. atacîndu-i pe teren pro
priu cu o vigoare, un calm 
si o luciditate care au stâr
nit admirația spectatorilor. 
Pe măsura scurgerii timpu
lui, surpriza debutului s-a 
dovedit a nu fi un simplu 
foc de paie, ci trăsătura 
principală a jocului, DOMI
NAT CU DESTULĂ AUTO
RITATE DE TINERII FOT
BALIȘTI ROMÂNI. Pe fon
dul acestei dominări, golul 
înscris de către GHER- 
GHELI în min. 38 — care 
a înșurubat mingea în apro
pierea vinciului printr-un 
șut splendid de la 15 m — 
a fost consecința absolut fi
rească, salutată cu un „ah“ 
admirativ de către publicul 
polonez.

Jumătate din repriza a 
doua a avut aceeași fiziono
mie ca șl prima, „tricolorii11 
evoluînd cu o dezinvoltură 
impresionantă, care ne'a în
tărit impresia că nu pot rata

CINCI VICTORII SI
1

interesantă dispută a zilei în 
cursa de 200 m delfin. Repre
zentanta R. D. Germane, cre
ditată cu un record personal 
superior, a încercat tot ce era 
omenește posibil pentru a se 
revanșa după înfrângerea de 
la „sută**. Campioana Româ
niei a rezistat însă cu succes 
tuturor atacurilor, cîștigînd 
In mod indubitabil la „foto
grafie** Cronometrorii au in
dicat timpii identici (2:36,6) 
pentru ambele sportive.

Cele două maratoane — 800 
m liber femei și 1500 m li
ber — au încheiat această a 
X-a ediție a Campionatelor 
internaționale. în primul. 
Cristina Balaban s-a detașat 
de Patricia Pasetti la 700 m. 
atingînd peretele sosirii după 
10:23,5. Noul record al dina- 
movistei este o confirmare a 
promisiunilor făcute înaintea 

pînă la fund însă din cupa în- 
frîngerii, cedînd și la Johansson. 
E dezolat ! N-a reușit să cîștige 
nici un set în toate partidele... 
La 4—3, Korpa pornește cu șanse 
mai bune în fața lui Bengtsson, 
își adjudecă primul set la 17. 
în următorul, însă, vitalitatea și 
incisivitatea suedezului îl des
cumpănesc pe campionul iugo
slav șl situația devine egală : 
1—1. încurajat de public, Bengts
son inițiază atacuri peste atacuri, 
conduce detașat, iar replica lui 
Korpa slăbește văzînd cu ochii. 
Ca și în setul doi, Bengtsson 
cîștigă cu 21—34. De unde atîta 
maturitate și decizie la acest 
tînăr sportiv, despre care Ella 
Constantinescu îmi spunea că a 
apărut în arena internațională 
doar cu două-trei concursuri în 
urmă ? Prin urmare egalitate : 
4—4. Va reuși oare Karakasevici 
și a treia victorie ? Se pare însă 
că erupția acestui vulcan a de
pășit punctul maxim. Karakase
vici. deși se zbate, aleargă, se 
mișcă într-una, nu mai are to
tuși aceeași vigoare, iar lovitu
rile lui și-au pierdut din preci
zie. Atît i-a trebuit vulpoiului 
de Alser. El nu iartă nici un 
moment de ezitare adversarului 
său. Suedezul învinge în ultimul 
set la... pas de vînătoare (21—8) 
și... Suedia — Iugoslavia 5—4.

Trecuseră 4 ore de joc, dar 
nici uriul dintre cei 10 000 de 
spectatori nu-șl părăsise locul.

Constantin COMARNISCHI

victoria. în min. 59, însă, 
portarul Purcaru, nesolicitat 
pînă atunci, a făcut o gafă 
monumentală, scăpînd din 
mîini o minge ușoară (la o 
centrare) în picioarele lui 
Ostalcik, care a egalat. Toi 
efortul echipei a fost zădăr
nicit în acel moment de 
goal-keeperul român, victo
ria profilată s-a prăbușit ca 
un castel de cârti, jucătorii 
polonezi fiind de abia acum 
lansați într-o cursă ce părea 
iremediabil pierdută. Au ur
mat cîteva clipe de panică 
la poarta .noastră, panică 
sporită de nesiguranța con
tinuă a lui Purcaru, dar, în
cetul cu încetul, frînele jo
cului au fost din nou pre
luate de fotbaliștii români 
care au forțat din nou vic
toria. însă fără reușită.

în condițiile unui joc în 
deplasare, în care gazdele au 
jucat neașteptat de dur (Săt- 
măreanu, Dobrău, Atodiresei 
și Gligorie au fost acciden
tați), probabil în ideea de a 
contracara superioritatea evi
dentă a fotbaliștilor români, 
FRUMOASA EVOLUȚIE A 
REPREZENTATIVEI NOAS
TRE MEfelTĂ TOATĂ STI- 
MĂ. O mențiune specială 
pentru Ghergheli și Sandu 
Gabriel, care au jucat ex
ceptional.

POLONIA : Sikorski — Bul- 
zațki, Kraska, Frenkiel, Pla- 
șevski, Gjivacevski, Kupțe- 
viei (min. 41 Korek), Flișnik, 
Molenda (min. 50 Skurcinski), 
Kmiecik, Ostalcik.

ROMANIA : Purcaru — 
Dobrău, Deheieanu, Sătmă- 
reanu (min. 70 Boloni), Haj- 
nal, Sandu, .Gligorie, Vlad 
(min. 70 Năstase), Ghergheli, 
Heivei, Atodiresei.

A condus H. Schultze 
(R.D. Germană), ajutat de 
I. Pogojelski si I. Rujinski 
(Polonia).

Marius POPESCU

PATRU RECORDURI
competiției și o dovadă certă 
a progresului înregistrat în 
curse pe distanțe lungi.- La 
1500 m însă, victoria a re
venit lui Klaus Dockhorn 
(R. D. Germană), care a mers 
constant într-un ritm de 
70—71 de secunde (pe 100 m), 
«prind aronometrele ia 
17:37,5. Sosit pe locui secund, 
mureșeanul Dionisie Naghi 
ne-a oferit satisfacția unor 
recorduri naționale Ia 800 m 
(9:28,3) și în final 17:55,4, 
performanțe meritorii pentru 
acest dîrz și foarte ambițios 
sportiv care la 29 de ani, de
can de vînstă al înotătorilor 
români, mai găsește resurse 
pentru a învinge limite pe 
care tinerii noștrii nu le-au 
atins încă.

REZULTATE TEHNICE. 200 m 
spate (m) : 1. GH. LUPU (C.S. 
Școlar) 2:20,9 — nou record ju-

ECHIPA CEHOSLOVACIEI NU VA JUCA LA ATENA
Federația cehoslovaca a 

anulat meciul pe care echipa 
națională urma să-l susțină 
la 8 aprilie la Atena cu se
lecționata Greciei. Forul de 
specialitate a arătat că 4 ju
cători sînt bolnavi (Horvath,

ITALIA. — Cu trei etape îna
inte de terminarea campionatu
lui situația se menține la fel de 
neclară în ceea ce privește pe 
virtuala campioană. Cagliari se 
află tot la 3 puncte de Juventus, 
ambele echipe terminlnd învin
gătoare partidele susținute. Iată 
rezultatele etapei : Inter—Barl 
1—0 (Facchettl); Cagliari—Paler
mo 2—0 (Rlva. Nene) ; Juventus 
—Brescia 1—0 (Anastasii ; Vicenza 
—Lanerossl 2—1 (Vitali și Spa- 
nio — autogol ; Francescon) ; 
Milan—Torino 3—0 (Lodetti, Rog- 
noni, Pratl din 11 m) ; Napoli- 
Bologna 0—0 : Fiorentina—Roma
1— 0 (Rizzo din 11 m) ; Verona— 
Lazio 1—1 (Clirici ; Polentes).

Clasament : 1. Cagliari 40 p :
2. Juventus 37 p ; 3. Inter 35 p; 
4—5. Milan șl Fiorentina 33 p ;
6. Napoli 30 p ; 7. Torino 29 p; 
8—9. Roma și Vicenza 26 p.

Clasament golgeteri : 18 goluri 
Riva (Cagliari) ; 15 — Vitali (Vi
cenza) ; 14 — Anastasl (Juven
tus) ; 11 — Boninsegna (Inter) șl 
Pratl (Milan) ; 10 — Chiarugi 
(Fiorentina) șl Chinaglia (Lazio).

Duminica viitoare attt Cagliari 
cit și Juventus vor juca pe te
ren propriu cu Bari șl respec
tiv Roma. Deci, nici o clarificare 
la orizont... (C. T.).

BULGARIA. întrucît la 8 
aprilie reprezentativa Bulga
riei va susține un meci de 
verificare, în deplasare, cu 
naționala Franței, , etapa a 
20-a a fost, devansată cu 
două zile. S-au marcat doar 
9 goluri, cel mai mic număr 
în actualul campionat. La 
Varna, în fața a 40 000 de 
spectatori, liderul Levski- 
Spartak (lipsit de aportul a 
patru titulari), a repurtat o 
nesperată victorie cu 1—0 
prin golul marcat de Panov 
din lovitură liberă în min. 
82. Prin această victorie, 
Levski-Spartak își consoli
dează poziția de lider, deoa
rece Ț.S.K.A., aflată în ur
mărirea ei, a terminat nede- 
cis (0—0) la Stanke Dimi- 
trovo cu Marek. După patru 
înfrîngeri consecutive, fosta 
campioană, Trakia, a reușit 
prima victorie în retur, dis- 
punînd de Cernomoreț cu
2— 0. Rezultate din celelalte 
partide: J.S.K. Slavia — 
Spartak 1—0, Etar — Dunav

SPORTIVI ACCIDENTAȚI
$

Cunoscutul luptător ma
ghiar de categoria grea, Ist
van Kozma, multiplu cam
pion olimpic și mondial, a 
suferit sîmbătă seara un 
grav accident de automobil.

La volanul unui automo
bil Renault 16, la care se 
afla, s-a ciocnit de un auto

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
Cu prilejul unui concurs de natație desfășurat la Kecskemet (Ungaria), 
cunoscuta înotătoare maghiară Andrea Gyarmatl, în virstă de 17 ani. a 
stabilit un nou record european în proba de 200 m spate. Ea a parcurs 
această distanță în 2:27,6. -Vechiul record era de 2:27,9 și aparținea lui 
Kikl Caron (Franța).

Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie, italianul 
Nino Benvenuti, își va pune 
titlul în joc la 23 mai în fața 
șalangerului său, americanul 
de culoare Tom Bethea, care, 
zilele trecute, la Melbourne, 
l-a învins prin K.O.

niori, 2. Șt. Benedek (Mureșul) 
2:22,7, 3. M. Hoholu (Șc. Sp. Re
șița) 2:23,1, 4. M. Movanu (Șc. Sp. 
2) 2:26,2, 5. VI. Belea (Polit.
Timiș.) 2:26,3 ; 200 m spate (£) :
1. RUTH HOCHER (Șc. Sp. Reșița)
2:46,3, 2. Mădălina Măzgăreanu
(Șc. Sp. 2) 2:52,2, 3. Liliana Dan 
(Dinamo) 2:54,0, 4. Mlhaela Pe
tre (Steaua) 2:54,8 ; 200 m delfin 
(m) : 1. A. COVACI (Mureșul) 
2:18,8 — nou rec. național, 2. 
E. Aimer (Șc. Sp. Reșița) 2:18,8 
(r.p.), 3. M, Schreiber (R.D.G.) 
2:19,5, 4. C. Rollk (Șc. Sp. Timiș.) 
2:24,5, 5. I. Mlclăuș (Șc. Sp. Sibiu) 
2:30,7 ; 200 m delfin (f) : 1. AG
NETA ȘTERNER (Steaua) 2:36,6,
2. Monlka Mănnel (R.D.G.) 2:36,6,
3. Daniela Tomassini (Italia)
2:42,3, 4. Georgeta Cerbeanu (C. 
S. Școlar) 2:43,7, 5. Siegrid Sle-
cian (Șc. Sp. Reșița) 2:45,9 (r.p.); 
800 m liber (f) : 1. CRISTINA BA
LABAN (Dinamo) 10:23,5 — nou 
rec. național, 2. Patricia Pasetti 
(Italia) 10:26,8, 3. Daniela Corolu 
(Șc. Sp. Reșița) 10:31,8 — nou rec. 
junioare, 4. Lucia Radu (Dinamo) 
10:57,7 ; 1 500 m liber : 1. K.
DOCKHORN (R.D.G.) 17:37,3, 2.
D. Naghi (Mureșul) 17:55,4 — nou 
rec. național (9:28,3 la 800 m — 
nou rec. național) , 3. V. Sahov 
(U.R.S.S.) 18:23,8, 4. S. Cosmescu 
(Steaua) 18:29,8 (r.p.), 5. A. Tro
fimov (U.R.S.S.) 18:38,3.

Jokl, Geleta și Petras), iar alți 
selecționabili au nevoie de 
odihnă, deoarece unii dintre 
ei au avut de susținut me
ciuri dificile în campionatul 
țării.

CAMPIONATE NAȚIONALE
1—1, Akademik — Krakra 
1—0, Marița — Botev 2—0. 
Clasament: Levski-Spartak
34 p, Ț.S.K.A. 31 p, J.S.K. 
Slavia 26 p, Trakia și Lo
komotiv 23 p, Etar și Cerno
moreț 20 p etc. (T. H.).

ANGLIA. Arsenal a în
vins cu 2—1 pe West Ham 
United, iar Chelsea a între-

DIN BLOCNOTESUL LUI JUANITO
• La 30 aprilie echipa 

U.R.S.S. va juca la Berna în 
compania echipei de tineret 
a Elveției.

• In Mexic, apa potabilă, 
este de fapt... nepotabilă! 
Așa declară majoritatea me
dicilor care au studiat com
poziția apei mexicane. Ca 
atare, lotul vest-german a 
anunțat că a și expediat în 
Mexic nu mai puțin de 15 000 
de litri de apă (pentru băile 
jucătorilor), iar în timpul cit 
lotul va fi cantonat în 
Mexic, săptămînal se vor 
expedia (par avion) 400 de 
sticle de apă minerală pentru 
consum.

• între 17 și 25 aprilie, 
echipa Angliei va susține 
două meciuri de verificare in 
America de Suci, la Bogota 
și Quito, în compania unor

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI 
ÎNVINSĂ LA CARDIFF!

CARDIFF 5 (Agerpres). — 
Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Cardiff meciul in
ternațional de rugby dintre 
selecționatele Țării Galilor 
și Franței, contînd pentru 
Turneul celor 5 națiuni. Gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 11—6 (6—3). Este 
pentru prima oară în ulti

buz pe o stradă din Buda
pesta. în mașină se mai afla 
un alt cunoscut luptător din 
Ungaria, Polyak, care însă 
s-a accidentat mai puțin 
grav.

★
Campionul mondial de box 

Ia categoria grea, negrul 
american Joe Frazier, a fost

în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în Franța, echipa 
de rugby Grivița Roșie a 
susținut două partide. în pri
mul meci jucătorii români au 
cedat cu 6—21 în fața selec
ționatei Avignon, iar în cel 
de ai doilea au dispus cu 
15—14 de cunoscuta formație 
Beziers.

E -r
Cunoscutul atlet american de 
culoare Lee Evans, recordman 
mondial și campion olimpic 
în proba de 400 m plat, a sem
nat un contract cu „World 
Sports Promotion I.N.C." E- 
vans va evolua în viitor în 
concursurile profesioniste.
■ /•

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Austin (Texas), e- 
chipa Universității din Texas 
a egalat recordul mondial în 
proba de 4x220 yarzi cu tim
pul de 1:22.■
La Bidjan, campionul olimpic 
Kipchoge Keino a realizat o per
formanță valoroasă In proba de 
1 500 m — 3:37,5.■
Atletul francez Guy Drut a cîș
tigat proba de săritură cu pră
jina din concursul de Ia Paris, 
cu rezultatul de 5,00 m. Principa
lul favorit al probei, Tracanelli, 
a intrat în concurs direct la 
5,20 m, dar a ratat toate cele 
trei încercări.■
La Heidenheim în turneul fi
nal al „Cupei campionilor eu
ropeni" la spadă echipa Dy
namo Minsk (URSS) a învins

Confederoția de sport din 
Brazilia a anunțat oficial că 
echipa Austriei va susține o 
întâlnire amicală cu selecțio
nata Braziliei. Meciul urmea
ză să se dispute la 26 sau 
29 aprilie.

cut cu 1—0 pe Tottenham. 
Alte rezultate mai impor
tante : Coventry — Stoke 
1—3 ; Leeds — Burnley 2—1 ; 
Newcastle — Manchester 
United 5—1 ; Derby — Wol
verhampton 2—1. Cu toate 
că a pierdut cu 0—1 meciul 
cu Sheffield, echipa Everton 
continuă să conducă în cla
sament.

selecționate columbiene și 
ecuadoriene. Cu acest prilej, 
Alf Ramsey va face un im
portant- test asupra aclimati
zării jucătorilor săi la albi • 
tudine.

SPARTAK KIEV 
ÎNVINGĂTOARE INC-C-E- 
LA HANDBAL FEMININ

Numeroși spectatori au ur
mărit la Bratislava finala 
„Cupei campionilor europeni*' 
la handbal feminin. Victoria 
a revenit echipei Spartak 
Kiev, care a învins cu 9—7 
(6—3) echipa S. C. Leipzig 
(R. D. Germană).

mii 4 ani cînd rugbyștii din 
Țara Galilor obțin victoria 
în fața echipei Franței. în 
clasament conduce echipa 
Țării Galilor cu 6 p, Franța 
ocupă locul doi cu 4 p, dar 
cu un joc mai puțin. Ulti
mul joc este programat Ia 
18 aprilie Ia Paris, unde se 
vor intilni Franța și Anglia.

accidentat (luxație a glez
nei) și internat la spitalul 
din Las Vegas, dar nu pe 
ringul de box, ci pe ringul 
de dans de la ,,Caesar Pa
lace", unde se producea în
tr-un spectacol de cîntec și 
dans cu orchestra sa de jaz 
„The Knockouters".

cu scorul de 9—3 pe OSC 
Budapesta intrînd în posesia 
trofeului. în semifinale Dy
namo Minsk a învins cu 9—3 
CM Viena, iar OSC a eliminat 
cu 8—2 echipa Legia Varșovia.

■
Tînărul student american Mark 
Murro a stabilit un nou record 
al țării sale in proba de arun
carea suliței cu performanța de 
91,44 m. Recordul mondial al pro
bei este de 92,70 m șl aparține 
finlandezului Jorma Klnnunen.n
La Longwy francezul Rousseau 
a cîștigat proba masculină de 100 
m spate cu timpul de 1:04,7, iar 
Letast a fost cronometrat in 
proba de 100 m liber în 56,0. în 
proba feminină de 100 m. pe pri
mul loc s-a clasat C. Mandonnaud 
cu timpul de 1:04,7.a

In Cupa Davis au avut Ioc 
mai multe întâlniri. Echipa 
Australiei a învins cu 5—0 
selecționata Filipine în în
tîlnirea desfășurată timp de 

.3 zile la Manila. în ulti
mul meci, Ray Ruffels l-a 
întrecut cu 6—1, 6—0, 6—2 
pe veteranul Cupper.■

Competiția de sabie „Cupa na
țiunilor", desfășurată la Krako- 
vîa, a reunit 7 reprezentative 
printre care șl cea a României. 
Primul loc în clasamentul final 
a fost ocupat de sabreril sovie
tici cart au ti-i minat învingători 
toate tntîlnirile susținute. Ei au 
dispus cu 10—6 în meciul deci
siv de scrlmeril unguri, clasați 
astfel, pe locul II. In continuare, 
clasamentul se prezintă astfel :
3. Polonia I 4 v. ; 4. Italia 3 v ; 
5. S.U.A. 2 v; 6. ROMANIA 1 v;
7. Polonia (tineret) 0 v.

Rezultatele sabrerilor romani : 
S—11 cu Polonia I, 9—7 cu Po
lonia (tineret), 8—8 (inferiori ia 

număr de tușe) cu S.U.A.
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