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CAMPIONATELE MONDIALE DE AEROMODELE (INDOOR)

aterizare
a aparatelor

1970

campior. mondial 
a cucerit locul I

• Jiri Kalina este
• Echipa Cehoslovaciei
• Aurel Popa — medalie de bronz

SLANIC PRAHOVA, 12 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Duminică după amia
ză, în frumoasa mină Slănic, au 
luat sfîrșit întrecerile celei de 
a V-a ediții a campionatelor 
mondiale de aeromodele de 
cameră clasa S 1 D. La startul 
celor 6 lansări oficiale, pro
gramate in această impună
toare sală subterană, au deco
lat aparatele celor mai buni 
sportivi aeromodeliști din 
Cehoslovacia, Finlanda. Fran
ța, Ii. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Polonia, S.U.A., 
Ungaria și România. In aplau
zele asistenței, după 3 zile de 
concurs, a aterizat ultima >,li
belulă", încheind o pasionantă 
luptă sportivă, ’ ..........
situația mereu 
pînă atunci din

în penultima 
mentul nr. 1 - 
surpriză — l-a furnizat Aurel 
Popa. Aeromodelul său, după 
o splendidă cursă aeriană, a 
fost cronometrat la aterizare 
cu 30:28. De menționat că în 
această manșă-finiș, fostul

definitivînd 
schimbătoare 
clasament, 
etapă, eveni- 

■ o adevărată

noul

campion mondial James Rich
mond (S.U.A.) obține 14 se
cunde, iar temutul Ree (Un
garia) 8 secunde. Așadar, Au
rel Popa, primul loc în lansa
rea a cincea, trecînd pe pozi
ția a IlI-a în clasamentul ge
neral individual. Ca de altfel 
și echipa României.

Așteptat cu interes, ultimul 
start (al 6-lea) începe dina
mic, în dorința competitori
lor de a forța, de a scoate 
cel mai bun timp final al 
întrecerii. Astfel, cu motoa
rele sub maximă presiune, 
fragilele aeromodele încep să 
decoleze vertiginos, dar aero
dinamica își are legile ei. 
Duelul Kalina-Richmond se 
încheie în favoarea primu
lui, sportivul american nepu- 
tînd nici în această ultimă 
evoluție să-și depășească ad
versarul direct. Cursa aero- 
modelului său a fost, într-a-

Vasilo TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

„INTERNAȚIONALELE" DE SĂRITURI

MELANIA DECUSEARA 
Șl C. NEDELCU

S-AU REVANȘAT LA „3 m
CLUJ,. 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Așa cum 
era de așteptat, azi (n.n. — 
ieri). în proba de sărituri de 
la trambulina de 3 m din ca
drul campionatelor internațio
nale ale României, Melania 
Decuseară s-a revanșat pentru 
înfrîngerea suferită sîmbătă, 
la „1 m“, în fața reprezentan
tei R.D.G., Marina Ianike. Dacă 
după primele 5 salturi tînăra 
sportivă germană reușise, da
torită acurateții execuțiilor, 
să se mențină la diferență 
mică de campioana țării noas
tre, la săriturile libere Mela
nia Decuseară, cu coeficient 
de dificultate mai ridicat, s-a 
detașat și pînă la urmă a acu
mulat un avans clar. Spre 
deosebire de prima zi, dumi
nică proaspăta campioană in
ternațională a evoluat la o 
valoare ridicată, așa cum a 
făcut de obicei la întrecerile 
internaționale din ultima vre-

0. STANCULESCU

N. Ciumeti (Dinamo)

La băieți, o surpriză: după 8 
sărituri, în fruntea clasamen
tului se află juniorul român 
Constantin Nedelcu, la o dife
rență de 20 de puncte față de 
campionul național Ion Ga- 
nea și 32 de puncte de W. Ris- 
tan (R.D.G.). învingătorul la 
„1 m“, sovieticul V. Lago, evi
dent sub valoarea manifestată 
cu o zi înainte, a greșit chiar 
și la salturi ușoare și treptat 
a pierdut din șansele de a re
edita performanța de sîmbătă 
(fapt evident mai cu seamă 
după săritura a 9-a : 2>/s răs
turnat grupat). Astfel că, în 
continuare, lupta s-a dat între 
experimentatul Ganea și dorni
cul de afirmare Nedelcu. Ne- 
fiind în cea mai bună dispo
ziție, Ganea nu l-a mai putut 
ajunge pe Nedelcu care, în 
mare progres față de sezonul 
trecut (atît prin ridicarea gra
dului de dificultate al săritu
rilor. cît și prin precizia exe
cutării acestora), a obținut un 
prim succes de prestigiu, pen
tru care merită felicitări. Re
zultate : fete : 1. Melania De- 
cuseară (România) 616,55; 2. 
Marina Ianike (R.D. Germană) 
583,25; 3. Elena Timofeeva 
(R.S-.F.S.R.) 516,00: 4. Eva Bo- 
jarska (Polonia) 510.55; 5. Ta
tiana Rîbacova (R.S.F.S.R.) 
508.35; 6. Ildieo Csiki (Româ
nia) 474,15. Băieți: 1. Con
stantin Nedelcu (România) 
729,50; 2. Ion Ganea (România) 
706,60; 3. Viktor Lago
(R.S.FJS.R.) 683,85; 4. L. Ar
min (Austria) 659,55; 5. B. Lis- 
ke (R.D. Germană) 034,80; 6. 
I. Suheck (Polonia) 616,30.

IERI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

NICI O SCHIMBARE PE „PODIUMUL1 CLASAMENTULUI
if» U.T.A. la un singur punct de lider! • Steaua — învingătoare cu trei minute REZULTATE TEHNICE

înainte de final! ® Patru puncte cucerite de echipele in deplasare • Kun II
Politehnica lașigolgeterul etapei

diviziacandidate
4 goluri! ® Crișul, C. F. R. Cluj și

Tribune arhipline la derbyul de la Ploiești. Dincuță e.țde 
pe punctul de a fructifica o lovitură de colț a gazdelor, dar 
Andrei intervine — cu succes — în ultimă instanță.

Foto : AUREL NEAGU
CLASAMENTUL

DERBYUL ETAPEI IN LITERE
DE CE i S A REALIZAT

Pe un stadion arhiplin 
(20 500 plătitori și nenumărate 
cereri afară : „N-aveți un bi
let în plus"), așteptînd cu ne
răbdare „eroii" de la Cluj, 
pronosticul veteranului Pahon- 
țu, transmis prin stația de am
plificare înainte de meci: 
„2—0 pentru Petrolul.!“ a a- 
runcat focul certitudinii peste 
benzina entuziasmului.

La sfirșitul partidei, însă, 
dincolo de „tradiționalele" im
putări adresate arbitrului (de 
această dată întemeiate, con
ducătorul de joc greșind de-a 
lungul meciului cu consecven
ță, dar fără... părtinire), se pu
tea desluși nemulțumirea pu
blicului pentru rezultat: doar 
un meci nul.

Și, desigur, comparația ma
jorității spectatorilor avea 
drept punct de reper evoluția

CUPA F. R. CICLISMH

s-a încheiat cu victoria
dinamovistului

NICOLAE CIUMETI

999

- DINAMO
1—1 (1-D
(prin telefon, 
nostru). Sta- 
teren moale ; 

noros (in repriza a 
a plouat) ; spectatori — 

Au marcat : Bădin 
5) șl Radu Nunwejller 
20).

PETROLUL ■
BUCUREȘTI

PLOIEȘTI, 12 
de la trimisul 
dion Petrolul ;

(intimp 
doua 
25 000. 
(min. 
(min.

PETROLUL : M. lonescu 7
— Gruber 8, Bădin 9, Florea 
7, Mocanu 8, Itthasz 8. Crin- 
gașu 6, Dincuță 5 
accidentat, înlocuit 
raru 5), Grozea 7, 
Strole 5,

DINAMO : Andrei 
ran 7, 1 
enescu 
ghell 6, 
Dumitrache 6, 
9, Lucescu 7.

A arbitrat C. Nițescu (Si
biu) (depășit de Joc, de
cizii eronate, tolerant la pro
testele jucătorilor). La linie
— T Andrei (Sibiu) ți C. Pop 
(Hunedoara).

„Trofeul petschowsehl" 
(pentru public) : 8.

La tineret-rezerve : Petrolul
— Dinamo București 2—1 
(1-0).

(min. 39 
cu Mo- 

Cotigă 5,

7— Che- 
Nunweiller IV 8, Sto- 
7, Deleanu 6, Gher- 

, Dinu 8, Pîrcălab 5, 
R. Nunweiller

sporite ale suporterilor plo- 
ieșteni.

De ce nu s-au realizat, însă,
Paul SLAVESCU

I. RAPID l-a convins 
pe Râducanu să joace 
portar. Rezultatul ? A 
rămas lider.

„o-2. U.T.A.—vice !
chiul" lui Coco a făcut 
(in ultimii trei ani) trei 
achiziții senzaționale, de 
prin împrejurimi: Le- 
reter, Broșovschi și 
proaspătul hat-trick-man 
Dembrovschi. Productivi
tate 100°,o .'

3. STEAUA 
mizează doar 
„Cupei". Vrea 
natul. Ar fi 
succes de concepție, cu 
Cristache, 
dănescu, 
nescu și

4. „U"

mai 
șansa 

campio- 
un mare

nu 
pe

Ciugarin, lor- 
Tătaru, Ștefă- 
Naom...
CRAIOVA se 

bate pentru titlu, deși 
nu are nici un om in 
lotul de 40. Bravo, 
Coidum!

5. ARGEȘUL are, poa
te, o scuză: n-a jucat 
Dobrin. Rău cu rău, dar 
mai rău fără rău.

6. DINAMO BUCU
REȘTI. Un mare supor
ter al dinamoviștilor, 
Armand D., pretinde că 
antrenamentul tare de la 
Stuttgart i-a adus punc
tul de la Ploiești. Poate 
că are dreptate.

7. PETROLUL a adus 
25 000 de spectatori pe 
„stadionul derby-urilor". 
Iată un mare succes, in
diferent de rezultat...

8. DINAMO 
prins aripi, 
Arsenalul a
Ajax-ul. Un caz de psi
hologie elementară...

BACĂU a 
aflind că 

surclasat

STEAUA — JIUL 2—1
PETROLUL — DINAMO București

1—1
1—1STEAGUL ROȘU — „U" Cluj 

UNIVERSITATEA Craiova — 
POLITEHNICA
CRIȘUL — A. S. ARMATA
U.T.A. — FARUL
CF.R. — RAPID

C. ARGEȘ — DINAMO

2—0
4—1
3-2
1—1

Bacău

(0-1)

(1-D
(1—0)

CLASAMENT

L RAPID 21 11 5 5 29—20 27
2. U.T.A. 21 12 2 7 32—29 26
3. STEAUA 21 11 3 7 45—25 25
4. UNIV. Craiova 20 9 i> 5 27—24 24
5. F. C. ARGEȘ 21 9 5 7 36—26 23
6. DINAMO Buc. 21 10 3 8 36—27 23
7. PETROLUL 21 8 6 7 24—22 22
8. DINAMO Bacău 21 8 6 7 30—32 22
9. „U" Cluj 21 6 9 6 29—27 21

10. JIUL 21 9 3 9 25-27 21
11. STEAGUL ROȘU 21 9 3 9 26—29 21
12. FARUL 21 9 2 10 28—30 20
13. CRIȘUL 20 7 3 10 27—34 17

14. C.F.R. 21 6 5 10 17—31 17
15. POLITEHNICA 21 7 2 12 24—27 16
16. A. S. ARMATA 21 3 3 15 14-39 9

MIERCURI, 15 APRILIE

UNIVERSITATEA Craiova • CRIȘUL

ETAPA VIITOARE:

RAPID — UNIVERSITATEA Craiova (consi
derat de „Sportul" derbyul etapei) 
JIUL — PETROLUL
DINAMO Bacău — C.F.R.
POLITEHNICA — STEAUA 
„U" Clui — U.T.A.
FARUL — A.S. ARMATA
F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 
DINAMO București — CRIȘUL

I
ROLUL

i ARBITRILOR

I

i
i
i

Pe : clasicul circuit din str. 
Cimpinei s-a consumat ieri 
dimineață ultima etapă a edi
ției din acest an a „Cupei 
F.R. Ciclism". Cei aproape 200 
de alergători, reprezentînd la 
categoriile seniori, juniori 
mari și juniori mici atit Ca-

(Brașov,
Ploiești, Cluj, Tg. 
ș.a.), și-au disputat 
nebănuită ardoareTRĂGĂTORII DINAfiOVIȘTI

SI-AU PĂSTRAT TROFEUL
♦

După cinci zile de întreceri, Ieri 
au luat sfirșit pe poligonul Tunari 
ultimele două probe din cadrul 
„Cupei Dinamo1'. Atît la armă 
standard’.) x 20 t senioare, cit și 
la pistol standard, trăgătorii au 
obținut rezultate foarte bune, ciș- 
tibjătorti fiind cunoscuți, după o 
interesantă luptă sportivă, abia la 
sffrșltul ultimei serii de focuri.

In cadrul intîlnirii Internationa
le dintre juniorii șl junioarele clu
burilor Levski-Spartak Sofia și 
bimțino. București, sportivii bucur 
ri’țteni au ocupat locul I pe echi
pe. s din cele 6 probe, ciștigind 
astfel întrecerea. Tntilnirea a con
stituit un bun prilej d" cunoaștere 
și schimb do experiență.

Rezultate tehnice : pistol stan-

dard — 1. Vlrgil Atanasiu (Steaua) 
569 p (nou record național), 2. 
Lucian Giușcă (I.E.F.S.) 568 p, 3. 
M. Roșea (Dinamo) 557 p, 4. Ion 
Tripșa (Dinamo) 553 p, 5. Ștefan 
Popa (I.E.F.S.) 551 p ; armă stan
dard 3x20 focuri senioare: 1. Ana 
Goretl (Olimpia) 567 p, 2. Ioana 
Soare (I.E.F.S.) 563 p, 3. G. Șer- 
ban (Nicollna Iași) 562 p, 4. M. 
Borcea (Dinamo) 561 p. 
fost cîștigatâ de sportivii 
viști cu 5S1 p, urmați de 
clubului Steaua cu 331 p
I.E.F.S. cu 177 p.

VIOREL IWANC1U

Cupa a 
dinamo- 
sportivil 
ți cei al

pitala cit și o serie de cen
tre provinciale de unde spor
tul nostru cu pedale primeș
te in fiecare sezon noi ba
loane de oxigen
Brăila, 
Mureș 
cu o
prima posibilitate oficială de 
a urca în ierarhia ciclismului 
românesc. La seniori, maes
trul sportului Nicolae Ciume
ti, una dintre valorile reale 
ale fondului, a reușit să cu
cerească o victorie ele Ioc 
facilă. Succesul din această 
întrecere îl înscrie printre 
oamenii cu mari șanse Ia un 
loc în echipa pentru „Cursa 
Păcii", Praga — Varșovia — 
Berlin. Bun la sprint, el a 
obținut ieri maximum de 
punctaj (și prin aceasta cele 
15 s de bonificație), încer- 
cînd un event la sprintul fi
nal. Chiar dacă acesta nu î-a 
reușit, clasîndu-se pe poziția

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2 a)

9. „U“ CLUJ a învă
țat să construiască in de
plasare ceea ce d.ărîmă 
acasă. Gurile rele sus
țin că studenții dorm si- 
gur în paturile lor, sîm
bătă spre duminică, ori 
de cite ori ' ' ‘ 
plasare. Să 
rat ?

10. JIUL

sint 
fie

in de- 
adevă-

pierduta
pentru că s-a accidentat 
Ion Constantin. Ce bine 
știm, uneori, să ținem 
în umbră jucători de 
clasă, pînă la 25 de ani...

11. STEAGUL ROȘU 
a mai pierdut un punct. 
Să fie oare atit de ho- 
tăritoare prezența lui Va
lentin Stănescu la Sna- 
gov ?

12. FARUL confirmă 
ideea că o apărare de 
lut poate tăia pînă și 
aripile unui atac de in
ternaționali.

13. CRIȘUL are un nou 
Ted Drake I Kun 
Numai de n-ar fl o 
plă excepție.

14. C.F.R. CLUJ 
dlază geometria: 
luăm o dreaptă, A—B._. 
In punctul X se 
C.S.M. Reșița..."

15. „POLI” luptă 
greu. E, intr-adevăr, 
complicat elnd 
mentul jocurilor „afară" 
arată cum arată : 11 0 0 
11 6—22...

IIII 
sim-

află

din 
. tare 
clasa-

16. A.S.A. se retrage 
cu distincție. Poate că 
ni-l lasă pe Caniaro. Ar 
fi un gest...

loan CHIRILA

I
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I(Continuare în pag. a S-a)

Etapa de volei programată sîmbătă și duminică s-a remarcat ,prin cele 
patru meciuri masculine importante, două dintre ele opunînd participantele la tur
neul final, celelalte, candidatele la retrogradare.

Citiți amănunte de la meciurile de duminică în pagina 2-a. în imagine, fază 
din derbyul Dinamo—Politehnica Galați.

cum, cind sportul ocupă un 
spațiu aproape fabulos in 
viața și interesul oamenilor 
de pretutindeni, s-a înfÎTnplat 

> ace- 
muzica 

preocupă nici ea in- 
măsură mulțirp.ile din 

Adică, se încearcă 
a unuia, cît și a al- 
interesele oamenilor 

care-i silesc pre spor- 
artiști, deopotrivă, la 

înaintea moralei 
și ascunse promovate de in- 

a distracției.

cu el, pe alocuri, cam 
lași lucru ca și cu 

ușoară, care nu 
tr-o mai mică 
lumea întreagă, 
acapararea atît 
teia 
de 
tivi 
o îngenunchiere 
fluide 
dustrializarea plăcerii, < 
Atîta doar că sportul ș: muzica, în 
speță cea ușoară, sînt mai mult deci! 
plăcere și distracție, o dată ce ele 
sporesc dimensiunile personalității 
umane și îi preocupă reflecțiunea.

Presa anunța scandalul iscat de le
gitimările de către federala spaniolă 
de fotbal, împotriva tutulror norme
lor în vigoare, a unor jucători sud- 
americani, în timp ce, la Monte Carlo, 
se ținea o masă rotundă cu scopul 
salvării spiritului sportiv, prin lupta 
împotriva violenței, prin respectarea 
eticii și a disciplinei jocului, printr-o 
educație mai atentă a jucătorilor. Dar 
cum să înfăptuiești toate acestea 
cînd, pe zi ce trece, mai mult, prac
tica balonului și virtuozii lui încap 
pe mîinile unor trusturi oculte, care 
transfprmă treptat fotbalul mondial 

într-un calcul de interese bănești, ră- 
pindu-i, în acest fel, nota de frumu
sețe sportivă și de înfruntare cava
lerească ? Cum să împiedici perico
lul pierderii audienței mondiale a fot
balului, de pe urma unor racile atît 
de grave, despre care s-a discutat 
îndelung tn Monaco ?

Fiindcă publicul, în marile tribune 
internaționale, este sistematic și din 
bună vreme influențat de prooagandă 
și fiindcă el mai este și suporterul 
pătimaș, deci subiectiv, al uneia sau 
al alteia dintre echipe, ceea ce în
seamnă că el nu se află totdeauna 
în posesia lucidității și a elemen
telor obiective necesare spre a putea 
judeca nepărtinitor competițiile, le re
vine arbitrilor rolul de a supraveghea 
cu strictețe onoarea neprihănită a. în
fruntărilor, respectarea lege artîs a 
tuturor canoanelor sportive.

însă pentru asta este nevoie de ar
bitri absolut independenți, liberi de 
orice înrîurire extrasportivă, stăpîni pe 
un caracter ferm și înzestrați cu ca-

de către 
afaceri, 
și pe

Ipacitatea vigilenței în spațiu. Ei tre
buie să reprezinte acea linie de forță

I
I

i
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I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
I
i

morală care asigură oricărui joc nola 
de înaltă sportivitate, integrîndu-l, 
astfel, armonios în complexul culturii 
variate a lumii moderne. De calita
tea profesională și umană a arbitri
lor se leagă, în mod natural, stilul 
însuși al fotbalului și al altor ramuri 
sportive din zilele noastre, precum 
si imacularea lor etică.

Spre a-i avea însă pe acești arbitri 
peste tot, inaccesibili în marea lor 
singurătate, totuși solidari cu univer
sul colcăitor al arenelor și tribunelor, 
făcînd acordul necesar dintre ele, 
poate că ei ar trebui selecționați 
după criteriile cele mai severe, even
tual chiar dintre cărturarii și esteții 
sportului, dintre acei oameni care în
fruntă și răpun oricînd venalitatea, 
socotelile meschine, falsurile rușinoa
se, ce tind să se înscăuneze într-o 
foarte mare parte îndeosebi a fot
balului și a boxului mondial.

Un arbitru loial păzește sportivita
tea ireproșabilă, destituie umbrele ce 
încearcă să se insinueze în atîțea și 
atîtea competiții, face liniile jocuri
lor pure, calitatea și onoarea spor- 

sensibile.tivâ
George SBÂRCEA

I
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DINAMO SI STEAUA (m)
(f) SPRINTEAZĂ 
CAMPIOANE

r*!or, dar nu au putut reali
za mai mult. Datorită jocului 
bun prestat de Ferencz și Nico
la, bucureștencele au reușit o 
meritată victorie. (Gh. Buicliu 
— coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
A.S.A. Cluj 59—58 (22—29, 49—49). 
După un meci viu disputat. Pro
gresul a obținut victoria, din 
picate tardivă, pentru a o mai 
putea scăpa de retrogradare. 
S-*au remarcat Popescu, Braga și 
Rădița de la învingătoare, res
pectiv Buga și Bimhaș de la în
vinse. Excelent arbitrajul cuplu
lui L. Vasilescu și M. Cunicer. 
(D. Dîaconescu — coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA BRAȘOV 45—61 
(22—29). Oaspetele au venit în 
Capitală cu gîndul la... turneul 
final. In consecință, au prestat 
un joc bun, obținînd o victorie 
facilă. Am asistat la un meci în 
care Voința a înscris coș după 
coș, iar gazdele au făcut greșeli 
după greșeli, atît în apărare, cît 
și în atac. Cele mai bune : Ne- 
delea și Vogel de la Voința, 
Cherciov și Gugu de la Con
structorul. Au arbitrat bine : 
P. Spiru (București) și G. Mah
ler (Satu Mare). (Pavel Peană — 
coresp.).

POLITEHNICA BUC. — I.E.F.S. 
69—58 (32—22). Derbyul feminin
al etapei nu a corespuns, A fost 
un meci în care Politehnica s-a 
impus de la început. I.E.F.S., 
handicapată de lipsa Iul Tranda
fir (bolnavă), nu a reușit să ac
ționeze cu luciditate, ratînd deo
sebit de mult. Ceea ce ne-a su
părat mai mult a fost faptul că 
în această partidă au evoluat o 
mare parte din componentele 
lotului național, care acum, în 
preajma unor importante jocuri 
internaționale, nu au arătat ni
mic deosebit. Au arbitrat bine 
P. Marin și D. Ganea (ambii din 
București). (F. Simion — coresp).

RAPID Șl POLITEHNICA
SPRE

MASCULIN

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 99—72 (46—39). Aproa
pe 30 de minute timișorenii s-au 
menținut In apropierea bucurește- 
nilor. A fost însă suficient ca Vi
ciu și ionescu să fie înloculți pen
tru a se odihni șl gazdele s-au 
distanțat. De reținut, totuși, efica
citatea excepțională a lui Viciu, 
care a reușit să înscrie Stelei 35 
■de puncte. Am remarcat, de ase
menea, evoluțiile lui Dimancea, 
Tarău și Czmor de la gazde. Cîm
peanu și Ionescu de la oaspeți. 
Excelen-t arbitrajul lui I. Petru- 
țiu și Gh. Chiraleu.

VOINȚA BUCUREȘTI - I.E.F.S. 
64—71 (34—40). Deși a condus îp 
permanență, echipa lui Mihai Ne- 
def a obținui o victorie dificilă 
Au condus bine arbitrii R. Simion 
și I. Georgescu.

POLITEHNICA BRAȘOV — 
POLITEHNICA GALAȚI 72—69 
(34—31). Joc deosebit de important

cSc „CUPA

F R. CICLISM
(Urmare din pag. 1)

TITLURILE DE
pentru studenții brașoveni, cîști
gat la capătul unui meci viu dis
putat. Cei mal buni : Dicai șl 
Deac de la învingători, Moraru și 
Martinescu de la învinși. (T. Ma- 
niu-coresp.)..

UNIVERSITATEA CLUJ - 
I.C.H.F. 80—72 (43—31). Partidă de» 
bun nivel tehnic și spectacular, 
dominată de clujeni. Cu Demian 
(33) și Ruhring (22) în formă de
osebită, gazdele și-au asigurat 
victoria De la oaspeți am reținut 
jocul practicat de Cîmpeanu și 
Bulat. (M. Radu-coresp.).

DINAMO • BUCUREȘTI — 
MERȚUL TG. MUREȘ 112—63 
36). Cu gîndul la... rapidul ... 
Tg. Mureș (cu plecarea la 13,42) 
în asemenea măsură îneît antre
norul Borbely rămăsese la un mo
ment dat singur pe bapca rezer
velor (!), oaspeții au făcut un 
simplu act de prezență în această 
etapă. Pentru ce a cheltuit, deci, 
clubul mureșan cîteva mii de lei ? 
în nici un caz pentru folosul bas
chetului românesc ; cel mult pen
tru un plăcut week-end al cîtorva 
jucători la București. . .

POLITEHNICA — RAPID 93—72 
(42—37). Splendidă victorie a echi
pei Politehnica. Pentru evoluția lor 
excelentă merită felicitări Popa 
și Georgescu, care trebuie oricum 
luațj în vedere de selecționeri. 
După un început echilibrat, în 
care rapidiștii au încercat să tem
porizeze jocul, studenții, acționind 
în viteză, au reușit să se desprin
dă în învingători clari. Posesori 
ai unei excelente pregătiri fizice, 
studenții i-au depășit pe rapidiști, 
care au dat vădite semne de obo
seală. Au condus corect A. Berger 
și V. Bordeianu.

co-
(63— 
spre

I
I DIVIZIA B

■a doua, Ciumeti a dobîndit 
victorii, finală. în formă foarte 
bună au fost Vasile Teodor, 
•Nicolae David. Constantin 
Grigore, Alex. Sofronie, Va
sile Burlacu, precum și S. 
Suditu, A. Suciu, și Fr. Gera. 
Remarcabil este faptul că 
majoritatea alergătorilor noș
tri înregistrează un salt va
loric evident în această pe
rioadă, explicabil și prin a- 
ceea că au participat — îm
preună — la un număr mai 
mare de concursuri decît la 
începutul sezoanelor prece
dente.

întrecerile juniorilor — la 
fei de aprige — au scos în 
evidență, în primul rind, 
creșterea numărului de par- 
ticipanți și apropierea valori
că dintre fruntașii Capitalei 
și cei ai centrelor provincia
le. Activitatea antrenorilor 
din Brașov, Ploiești, Brăila și 
Tg Mureș constituie și acum, 
ca și în anii precedenți, un 
factor de progres pentru ci
clismul din țara noastră.

FEMININ

RAPID -- CKIȘUL ORADEA
70—59 (.36--25). Orădencele au dat 
o replică destul de dirză lero-

SURPRIZĂ DE PROPORȚII

Clasamentele ultimei etape:

Seniori: 1. VASILE TEO
DOR (DINAMO) lh 25:02 
(pe 50 km) ; 2. Nicolae Ciu
meti (Dinamo) ; 3. Nicolae
David (Mureșul Tg. M.) ; 4. 
V. Burlacu (Steaua) — același 
timp ; la sprinturi : 1. N. Ciu
meti 31 p (15 s bonificație); 
2. V. Selejan 16 p; 3. V. Teo
dor 10 p; juniori mari : 1. N. 
GAVRILA (STEAUA) 34:33 
(22 km) ; 2. P. Dolofan
(Steaua); 3. V. Miu (Șc. sp. 3) 
— același timp; juniori mici: 
1. GH. PÎRVULESCU (STEA-

I. 
P.

UA) 27:10 (16,5 km) ; 2.
Nagy (CSM Cluj); 3 . 
Cimpoeru (Șc. sp. 3) 
același timp.

Clasamentele generale ale 
„Cupei F.R. Ciclism" :

Seniori : 1. NICOLAE
CIUMETI (DINAMO) 8 h. 
15:50 ; 2. Vasile Teodor (Di
namo) la 15 s ; 3. Ion Cosma 
(Dinamo) la 16 s; 4. Nicolae 
David (Mureșul Tg. M.) ; 5. 
Sorin Suditu (Steaua) ; 6.’ A. 
Suciu (Steaua) ; 7. Constan
tin Grigore (Dinamo) — toți 
la 1:00; juniori mari;
GAVRILA
03:15 ; 2. P. 
la 15 s ; 3. 
ua) ; 4. P. 
țul Tg. M.) ; 5.
(Dinamo) ; 6. C. Camer (C. 
S. Brăila) ; 7.
(Voința Buc.)
s ; juniori mici : 1. GH. PlR- 
VULESCU (Steaua) 56:41 ; 2. 
I. Nagy (CSM Cluj) ; 3.
Dumitrescu (CS Brăila) 
același timp.

1. N. 
(STEAUA) 3 h. 
Dolofan (Steaua) 
I. Gavrilă (Stea- 
Kelemen (Mure- 

A. Neagoe

P. Drăgan 
toți la 45

A.

Tn etapa

CAMPIOANELE
ÎNVINSE ACASĂ

DE PENULTIMA CLASATA!
printr-o dominare neaștep
tată a timișorencelor, care 
au reușit printr-un joc po
zițional și cîteva contra
atacuri să conducă la pauză 
cu 5—4. Repriza a doua gă
sește însă echipa bucureș- 
teană într-o vervă deosebită, 
aruncările de la semidis
tanță ale Anei Stark și Ju- 
lieței Țopîrlan aducînd echi
pei feroviare o victorie mai 
comodă decît o arată rezul
tatul final. Partida, plăcută 

, în general, a fost arbitrată 
de cuplul brașovean 
și M. Boscher. (Horia 
drescu).

Activitatea competițională 
la handbal, după o primă e- 
tapă, de rodaj, în actualul 
sezon, a adus și duminică 
speranțe sau dezamăgiri, 
care poartă amprenta apro
pierii sfîrșitului de campio
nat, 
fost

Dar să vedem care a 
desfășurarea meciurilor.

FEMININ

PROGRESUL — RUL
MENTUL BRAȘOV 9—10 
(1—7). Brașovencele au con
firmat rezultatul anterior 
obținut în meciul cu Con
fecția. Ele au jucat exce
lent prima repriză, iar in 
cea secundă au știut să-și 
mențină avantajul printr-o 
circulație prelungită a balo
nului. Progresul a jucat la 
valoarea obișnuită doar în 
repriza a doua. Insuficient, 
însă (ca timp), pentru ca să 
poată recupera handicapul 
de 6 goluri. Dacă am lua 
în considerație doar evoluția 
echipelor din repriza secun
dă, un rezultat de egalitate 
ar fi fost echitabil. Corect 
arbitrajul prestat de N. An
drea și M. Pașec (Dolj).

CONFECȚIA — VOINȚA 
ODORHEI 13—9 (4—4). în- 
tîlnirea a fost echilibrată 
doar pînă în min. 27 (scor 
5—5), după care handbalis
tele de la Confecția au pre
luat inițiativa, menținînd-o 
pînă în final. Pe rind, Ilie, 
Matache, Papa și Constan- 
dache au desfăcut apărarea 
adversă printr-o circulație 
rapidă a mingii, au angajat 
cu succes pivoții pe semicer
cul advers, înscriind gol după 
gol (min. 42, 12—6). Au ar
bitrat bine D. Purică și V. 
Erhan (Prahova). (Gh. 
Rangu).

RAPID — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 12—8 
(4—5). Intîlnirea a debutat

PARTIDE FRUMOASE 
ÎN ETAPA DE IERI
XVI-a a cam- 

rugby s-au dis- 
numai cinci din

a 
pionatului de 
putat, ieri, 
cele șase partide programate 
inițial, Grivița Roșie continuin- 
du-și turneul in Franța și R.F. 
a Germaniei.

Prima partidă a cuplajului 
bucureștean a opus echipele 
DINAMO și AGRONOMIA 
CLUJ. Fie și numai prin pris
ma clasamentului, balanța pro
nosticurilor înclina, într-o cotă 
apreciabilă, în favoarea gaz
delor. Se înfruntau doar ocu
pantele locului 3 — Dinamo, 
ți 9 — Agronomia. Cei mai 
îndrăzneți în „calcule" emi
teau însă ți ideea unei sur
prize. -Dar studenții clujeni in
firmă aceste supoziții. Ei nu 
reușesc să stăvilească . atacu
rile dinamoviștilor, care do
mină insistent, reușind să-și 
concretizeze superioritatea prin 
două încercări reușite de Ro
man și Niculescu, urmate de 
lovitura de pedeapsă transfor
mată de Sorescu. La 0—9, A- 
gronomia reduce din handicap 
prin lovitura de pedeapsă im
pecabil trasă de Balint. Re
priza se termină, așadar, in 
favoarea gazdelor : 9—3. După 
reluare, asistăm, în continuare, 
la atacurile dinamoviștilor, 
care își creează cîteva bune 
situații de a marca, ratate însă 
in ultimă instață. La una din 
aceste acțiuni, eșuată ia cinci 
metri de terenul de țintă ad
vers, arbitrul dictează grăma
dă in favoarea clujenilor. Ba
lonul este talonat de bucu- 
reșteni, care deschid pe trei- 
sferturi, dar studenții blochea
ză. O nouă grămadă în fața 
buturilor, cîștigată tot de di- 
namoviști. Mingea ajunge la 
Florescu, care șutează, reu
șind un droap. Urmează o pe
rioadă de cădere a dinamoviș
tilor, de care profită prompt 
Agronomia. Atacurile oaspeți
lor devin din ce în ce mai 
insistente. O infracțiune co
misă aproape de linia de 22 
ii dă posibilitatea lui Balint 
să mai transforme o lovitură 
de pedeapsă, pentru ca tot el

să rateze un 
poziție extrem
După puțin timp el se revan
șează însă, printr-o lovitură de 
pedeapsă reușită. Treziți, ca 
după un duș rece, dinamoviș- 
tii urcă în atac și, după o gră
madă la 10 m de buturi, min
gea ajunge la Țuțuianu, care 
simulează o pasă, dar fentează 
și înscrie nestingherit. Trans
formarea este reușită de Flo- 
rescu. Pînă la sfîrșit, nimic 
deosebit, partida închelndu-se 
cu scorul de 17—9 (9—3) în 
favoarea dinamoviștilor. A con
dus bine arbitrul Sergiu Dra- 
gomirescu.

droap dintr-o 
de favorabilă.

Emanuel FANTANEANU

STEAUA—ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 13—3 (3—3). După o re
priză egală, în care au do
minat mai mult studenții, 
Steaua se impune clar in cea secundă. - - •
(1- P- ; (încerc.),
Mateescu (transf) pentru Stea
ua și Crăciunescu (1. p.) pen
tru Știința. A arbitrat Pele- 
grino D’Eclessis. (N. TOKA- 
CEK-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA—RULMENTUL ----- -  “
20—3 (9—0). Deși 
în permanență, cele două for
mații au furnizat un joc cu 
multe faze spectaculoase. Au 
marcat : Duță (4 1. p.; transf.): 
Suciu (încerc.) ; Szosz (încerc.) 
pentru învingători și Bucoș 
(l.p.) pentru învinși. A arbi
trat C. Eftimescu. (P. ARCAN- 
coresp. principal).

POLITEHNICA IAȘI—VUL
CAN 13—3 (5-3). Oaspeții au 
condus doar 38 de minute după 
care n-au mai rezistat atacuri
lor Politehnicii ți au cedat. 
Au înscris : Brumă (încerc.), 
Tofescu (încerc.), Gheorghiu 
(1. p. ; 2 transf) pentru „Poli” 
și Briceag (1. p.) pentru Vul
can. A arbitrat A. Lemneanu. 
(D. DIACONESCU-coresp. prin
cipal).

FARUL CONSTANȚA—PRO- 
GRESUL 16-3 (5-0).

Au înscris : Durbac
1 transf.),

Teleașcă
Călărașu 
(încerc.),

BlRLAD 
a plouat

A. Albu 
Alexan-

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — C.S.M. 
5—6 (3—3) 1 Este, fără în
doială, cea mai mare sur
priză a campionatului femi
nin. întîlnirea, desfășurată 
pe timp ploios, a fost domi
nată în cea mai mare parte 
a timpului de către sibience, 
mult mai lucide și mai cal
me atît în atac, cît și în 
apărare. Cu 4 secunde înain
te de final, scorul era egal: 
5—5. Sibiencele, beneficiind 
de o aruncare de la 9 m, 
au înscris golul victoriei. La 
a doua înfrîngere consecu
tivă, studentele manifestă o 
îngrijorătoare eclipsă de for
mă. Principalele realizatoa
re: Birthelmer (4) pentru

TIMI- 
SIB1U

Desfășurat sîmbătă și dumi
nică pe stadionul Republicii, 
meciul de baraj dintre repre
zentativele județelor Hune
doara. Suceava, Caraș-Severin, 
Ilfov și echipa secundă a 
Ș.S.A. București pentru de
semnarea celor două echipe 
care vor promova în divizia 
B a campionatului de atle
tism pe echipe a prilejuit o 
întrecere echilibrată, rezulta
tul final stînd sub semnul 
incertitudinii pînă la disputa
rea ultimei probe. Fortuna a 
surîs în cele 
dorenilor, a 
părea puțin 
prima zi de 
venilor — o 
care ne dă speranța unui salt 
calitativ al atletismului de 
performanță din acest înde
părtat județ. Îmbucurător este 
faptul că participanții la a- 
cest concurs sînt în marea 
lor majoritate juniori, mulți 
dintre ei chiar juniori mici, 
din care cauză și rezultatele 
obținute în aproape toate 
probele trebuie privite din 
perspectiva vîrstei atleților și 
nu a cifrelor ca atare. Cla- 

general al între- 
Hune-

din urmă hune- 
căror calificare 
probabilă după 

concurs, și suce- 
surpriză plăcută.

samentul
cerii arată astfel : 1. 
doara 3 victorii (4-80 p), 2. 
Suceava 3 v (+58 p), 3. Ca
raș-Severin 3 v (+50 p), 4 
Ș.S.A. II 1 v (—59 p), 5. II-

Fară din meciul Confec
ția—Voința Odorhei. Con
stanța llie (Confecția) a pă
truns la semicerc, dar este 
faultată ți nu poate fructi
fica situația.

Foto : N. DRAGOȘ
oaspete și Hrivneak (4) pen
tru gazde. Au condus corect 
I. Szabo și C. Munteanu (Re
șița). (P. Arcan-coresp. prin
cipal).

MASCULIN

DINAMO — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 19—13 
(10—5). Dinamoviștii au cău
tat și au reușit să dovedeas
că că „egalul" cu Rafinăria 
Teleajen (14—14 în etapa 
precedentă) a fost un sim
plu accident. Coechipierii lui 
Titus Moldovan (în formă 
bună el a înscris și 6 go
luri), Penu, Samungi și Nica 
au jucat organizat și agre
siv in apărare, 
doar primele 
din repriza a 
scăzut ritmul, 
mișorenilor să
10. în atac, Dinamo a evo-

exceptînd 
zece minute 

doua, cînd au 
permițind ti- 
egaleze : 10—

fov 0 v (—134 p). Rezulta
tele întîlnirilor bilaterale sînt 
următoarele: Hunedoara cu 
Ilfov 121,5—75,5 p, cu Ca
raș-Severin 111—101. cu Su
ceava 108—110, cu Ș.S.A. II 
123—97 ;
117—78, 
100,5—109,5 
119—98 ;
Ș.S.A. IF 
109—78 ;
97—89. 

în
concurs 
cîteva 
sânte '■ 
Petruța
E. Petruța 60.7 ; lungime : V. 
Achim (Caraș-Severin) 5,15 : 
inălțime: A. Tațiuc (Caraș- 
Severin) 1.56 ; greutate: V. 
Cioltan (Suceava) 12,14 ; su- 
Zifd : R. Bucea (Ilfov) 38,02 ! I 
4X100 m: Ș.S.A. II 51.8: 
BĂIEȚI : 100 m — S. Pâsulă 
(Caraș-Severin) 10.9 ; 200 m : 

m : E.
1 : 5S.8 ;

Suceava cu Ilfov 
cu Caraș-Severin

> cu Ș.S.A. 
Caraș-Severin 
116—96.

Ș.S.A. II

II 
cu 

cu Ilfov 
cu Ilfov

zile de 
realizate

cele două 
au fost 

performanțe intere-
FETE — 100 m: E.
(Ilfov) 12,9; 400 m:

I
I

SERIA I: Știința Bacău, învingătoare la scor, a pasat 
„lanterna roșie"

POLITEHNICA GALAȚI — 
SPORTUL STUDENȚESC 1-0 
(0-0). Meciul s-a disputat ia I Tecuci, deoarece terenul Po
litehnicii este suspendat. Gă- 
iățenii au jucat mai bine și au 
marcat unicul gol prin Zotin- 
ca (min. 50). Autoritar arbi
trajul Iui V. Popa — Iași (V. 
Doruț, coresp.).

I
I
I

I
I

Pâsulă 22,7 ; 800 
(Hunedoara) 

g: I. Glavă (Caraș-Se- 
15,2; 3000 m ob. : 

Scolobiuc (Suceava)

s.
Galle
110 m 
verin) 
A.
9 : 27,0 ; 10 km .marț : D. An
gliei (Ilfov) ; suliță '■ C. Gri- 
goraș (Suceava) 67,00 ; disc: 
C. Grigoraș 40,30; 4X100 mi 
Caraș-Severin 44.2.

Vladimir MORARU

luat cu un plus de orien
tare tactică, concretizat prin 
șuturi expediate cu adresă, 
de la semidistanță, și con
traatacuri rapide. Atent și 
autoritar arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățînă și T. 
Ene. (g.r.)

MINAUR (fost Minerul) 
BAIA MARE — UNIVERSI
TATEA CLUJ 6—9 (3—3). 
Gazdele au jucat bine doar 
în prima parte a întîlnirii, 
în continuare comițînd multe 
greșeli tactice, de care au 
beneficiat oaspeții. Au con
dus bine I. Luchici și V. 
Drăgoi (Timiș). (T. Tohătan, 
coresp. princ.).

IHNAMO BACĂU — RA
FINĂRIA TELEAJEN 14—11 
(7—6). După o repriză apro
ximativ echilibrată, gazdele 
s-nu impus în continuare, 
obținînd o victorie meritată. 
Au arbitrat D. Racoveanu și 
T. Curelea — București (S. 
Neniță, coresp.).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — VOINȚA 22—15 
(12—6). Studenții, Ia pri
ma evoluție în Capitală 
în acest sezon, au lăsat o fru
moasă impresie. Ei au acți
onat e.xtrem de rapid, cu de
rutante schimbări de locuri 
în atac, iar în apărare au 
fost greu de depășit. Univer
sitatea și-a impus superio
ritatea chiar din prima re
priză. după care avansul de 
6 goluri a fost majorat în 
continuare ca urmare a unei 
dominări tehnice și tactice 
evidente. Principalii realiza
tori Voinea (6), Anton (4) 
pentru Universitatea și Al- 
boaica (6), Mureșan (6) pen
tru Voința. Au condus bine 
V. Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Craiova).

g DINAMO SE APROPIE DE STEAUA
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni au fost programate cî- 
teva partide de maximă im
portanță în campionatul mas
culin, atlt pentru partea su
perioară a clasamentului, cît 
și pentru zona periculoasă. 
După ce sîmbătă Rapidul a 
scos încă o dată în evidență 
criza liderului (Steaua), du
minică dimineața, în sala Di
namo, s-a desfășurat me
ciul care a opus alte două 
virtuale calificate în turneul 
final t Dinamo și Politehnica 
Galați. Meciul — de bun ni
vel tehnic, în general — a 
început în nota de superiori
tate a gălățenilor, care au 
atacat decisiv, în timp ce di- 
namoviștii comiteau greșeli 
după greș.eli : de tehnică in
dividuală, la fileu, în constru
irea atacurilor și în efectua
rea lor. Astfel, studenții au 
condus cu 4—0 și 8—2, dar 
dinamoviștii ți-au intrat cu- 
rînd „în rnînă", echilibrînd si
tuația și cîștigînd setul în- 
tr-un final de mare luptă, 
Și la schimbarea terenurilor 
echilibrul s-a menținut pînă 
la 6—6, după care dinamo
viștii, cu Dumănoiu, Schrei
ber și Codoi în zi bună, bine 
dirijați de Stoian, se impun 
clar. în această parte, gălă- 
țenii au greșit permanent pa
sele, atacurile lor fiind astfel 
ușor recuperabile în terenul 
dinamovist.

Setul III, mai disputat ți 
mai spectaculos, s-a încheiat 
cu victoria meritată a gălfi- 
țenilor, care s-au detașat în 
partea a doua, ca urmare a 
unui intens efort colectiv. Ca 
și în primul set, studenții au 
început bine, avînd 4—0, 5—2, 
însă greșelile comise în atac 
(Păcuraru în special) au u- 
țurat misiunea dinamoviștilor, 
care au cîștigat setul și, ast
fel, partida cu 3—1 (14, 6, 
— 11, 8), apropiindu-se de Stea
ua, pe care o vor întîlni du
minică, în ultima etapă.

A condus cu greșeli (în în
cercarea de a face un arbi
traj larg) I, Armeanu, ajutat 
de Gh. Ionescu,

Aurelian BREBEANU

PETROLUL PLOIEȘTI—U-
N1VERSITATEA CRAIOVA

3—1 (—8,10,4,4). Joc frumos, 
desfășurat sub semnul evi
tării retrogradării. După pier
derea primului set, ploi eștenii 
(cu Zamolo, Rădulescu și Fur
tună în vervă) au cîștigat cu 
ușurință pe celelalte trei. Ar
bitri: M. Herța din Cluj și N. 
Georgescu din Ploiești. 
Iontescu-coresp.).

MINERUL BATA MARE— 
PROGRESUL . BUCUREȘTI
2— 3 (5, —10, 13, —3, 12). 
Comițînd numeroase gre
șeli la preluare și în atac, 
băimărenii au părăsit terenul 
învinși, în unul din derbyu- 
rile codașilor. Arbitri ; V. 
Arhire din Brașov și C. Șo
văială din Ploiești. (T. Tohă- 
tan-coresp. principal).

UNIREA TRICOLOR-BRĂ- 
ILA—TRACTORUL BRAȘOV 
(m) 3—0 (12,12,4).

VIITORUL BACĂU — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA (m)
3— 0 (11, 4, 8).

MEDICINA—UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA (f) 1—3
(—2, —9, 10, —12). După în
cheierea partidei, scăpat de e- 
moții, antrenorul oaspetelor, 
Dorit Jitaru ne mărturisea, cu 
zâmbetul pe buze: „Am reușit 
să spălăm rușinea 1“ într-ade- 
văr, spre deosebire de ulti
mele două evoluții în Capi
tală, 
tal, 
ieri 
să-și 
țile.
•— prin atacurile Măriei Do- 
brogeanu și Rodicăi Popa, 
bine coordonate de Doina 
Coste, atente și mobile în li
nia a doua ți prompte la blo
caj — ele s-au impus clar în 
primele două seturi, pe care 
și le-au adjudecat detașat. în 
cel de al treilea, Medicina a 
jucat mai bine, Gabriela Popa 
remarcîndu-se în atac și... 1-2. 
Setul al patrulea a fost cel 
mai disputat și mai echilibrat. 
Tn final, totuși, Universitatea 
este mai decisă, cîștigînd me
ritat setul și meciul. Bun ar
bitrajul cuplului S. Dumitres
cu și V. Barb. (Em. R.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ— 
FARUL CONSTANTA (f) 3-2 
(—7. —12,8,12,8). Joc de bună 
factură tehnică, cîștigat în 
cele din urmă de Ceahlăul, 
ca urmare a unei mai bune

(Șt.

cînd au dezamăgit to- 
timișorencele au jucat 

decontractat, reușind 
pună în valoare calită- 

Dominînd lupta la fileu
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ze. Metalurgiștii au dominat 
mai mult timp. Autorii golu
rilor : C. Sava (min. 22 și 69), 
respectiv Manciu (min. 67). A 
arbitrat slab N. Cătănoiu •— 
București. (M, Avanu, coresp.)

organizări în partea a doua 
a partidei. Au arbitrat N. Be- 
ciu și N. Gălășeanu. (C. Nem- 
țeanti — coresp. principal).

I.E.F.S.—C.S.M. SIBIU (f) 
3—0 (12,8,5). După un joc a- 
nost, presărat cu numeroase 
greșeli tehnice, studentele 
și-au gdjudecat victoria la un 
scor categoric. Sibiencele, cu 
un blocaj penetrabil și un a- 
tac fragil, nu puteau emits 
pretenții. (V. Sândulescu — 
coresp.),

PENICILINA IAȘI—VOIN
ȚA M. CIUC (f) 3—0 (4,2,6).

• La Sibiu s-au încheiat 
turneele finale ale diviziei 
naționale școlare. La fete, 
victoria și titlul de campioa
nă națională au revenit jucă 
toarelor de Ia Șc. sp. 1 (an
trenor Sandi Chiriță), urmate 
de Șc. sp. 2 Buc., Șc. sp. Ba
cău, Liceul N. Bălcescu Cluj, 
Șc. sp. Brașov șl Liceul 2 
Km. Vilcea. La băieți, cam
pioană a devenit echipa Șc. 
sp. Timișoara (antrenor Gh. 
Horvat), urmată de Liceul 2 
fim. Vilcea, cu același număr 
de puncte, Șc. sp. Buzău, Li
ceul N. Bălcescu Cluj, Șc. sp. 
1 Buc. și Șc. sp. 2 Buc. (I. 
Ionescu-coresp. principal).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— GLORIA BlRLAD 2—0 
(2—0). Bucureștii au mai rea
lizat două puncte. însă de data 
aceasta la capătul unui meci 
de slabă factură tehnică. în 
prima parte, jucătorii ambelor 
echipe au comis nenumărate 
greșeli. în această repriză, ju
cătorii de la Progresul au 
fructificat două dintre ocaziile 
avute Ia poarta apărată de 
Cuteanu. Autorii golurilor: 
Raksi (min. 26) și Pavlovici 
(min. 40). După pauză, în ma
joritatea timpului, s-a jucat 
intr-un singur sens: spre poar
ta echipei Gloria. Dar înain
tașii Progresului au ratat cu 
multă seninătate toate situa
țiile favorabile de a mări a- 
vantajul. Foarte buh arbitra
jul lui N. Cursaru — Ploiești, 
(p. v.)

METROM BRAȘOV — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—1 
(1—0). Rezultat echitabil. Go
lurile au fost marcate de Ni- 
colae (min. 5) pentru Metrom, 
Neuman (min. 70) pentru 
Ceahlăul. Excelent arbitrajul 
Iui A. Rădulescu — București 
(V. Secăreanu, coresp).

CHIMIA SUCEAVA — O- 
ȚELUL GALAȚI 0—0. Ploaia 
a influențat jocul, care a fost 
de nivel tehnic mediocru, cu 
ratări la ambele porți. In min. 
88. Danileț (Chimia) a ratat 
un 11 m. (R. Munteanu, co
resp.)

ȘTIINȚA BACAU — POR
TUL CONSTANȚA 3—0 (0—0). 
Superioritatea studenților a 
fost concretizată după pauză, 
cînd ei au marcat trei goluri. 
Au înscris : Pelea (min. 50) 
și Volmer (min. 75 și 77). A 
condus foarte bine A. Pîrvu — 
București. (F. Ene, coresp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
DUNĂREA GIURGIU 2—1 
(1—0). Partida s-a disputat 
sîmbătă după-amiază. Jocul a 
fost dui* cu multe faze confu-

POIANA CÎMPINA — 
PROGRESUL BRĂILA 1—0 
(1—0). în prima repriză, Ju
cătorii de la Poiana au creat 
o serie de faze interesante 
la poarta Progresului. în 
min. 30, după executarea 
unei lovituri libere de către 
Baboie (Poiana), colegul său, 
Postolache, a înscris cu ca
pul unicul gol al partidei. 
După pauză, jocul a fost e- 
chilibrat, înaintașii ambelor 
echipe nereușind să mai în
scrie. Foarte bun arbitrajul 
lui R. Buzdun — București.

METALUL BUCUREȘTI 
— FLACĂRA MORENI 1—1 
(1—1). Bine susținuți de o 
linie de mijloc în formă, 
compusă din trei jucători 
(frații Toma ți Frățilă), cu 
două extreme percutante 
(Dănilă și Harapu) și ba- 
zîndu-se pe o apărare aglo
merată, în 
și Constantin 
fotbaliștii din 
făcut o 
compania

care Dumitran 
au excelat, 
Moreni au 

partidă bună în 
echipei Metalul, 

ai cărei jucători s-au com
plăcut, din nou, în combina
ții stereotipe, sterile, cu 
centrări în „pachet" și cu 
ratări devenite obișnuite.

Au înscris Dumitran (min. 
36) pentru Flacăra și Iancu 
(min.
Deși 
meci 
bite, 
Vilcea) 
creeze

37), pentru Metalul, 
a avut de condus un 
fără probleme deose- 

arbitrul /. Ciucă (Rm.
a ... izbutit să și le 

singur ! (L). Graur).

ria — Poiana, Sp. studențesc — 
Metrom, Portul — Oțelul, Progre
sul Brăila — Dunărea, Chimia — 
Progresul București, Politehnica — 
Știința, Flacăra — Metalul Tirgo- 
viște, Ceahlăul — Metalul Bucu
rești,

CLASAMENT
1. Prog. Buc. 20 12 5 3 34— 8 29
2. Met. Tîrg. 20 10 4 6 34—27 24
3. Flacăra 20 9 4 7 30-25 22
4. Metalul Buc. 20 8 5 7 30—24 21
5. Dunărea 20 9 3 8 27-32 21
6. Politehnica 20 9 3 8 21—28 21
7. Oțelul 20 7 6 7 23—25 20
8. Poiana 20 8 4 8 24—28 20
9. Prog. Brăila 20 8 3 9 29-24 19

10. Portul 20 9 1 10 31-30 19
11. Chimia 20 8 3 9 19-23 19
12. Metrom 20 6 6 8 19—23 18
13. Știința 20 7 3 10 20—23 17
14. Sportul stud. 20 6 5 9 28—32 17
15. Ceahlăul 20 7 3 10 21-29 17
16. Gloria 20 5 6 9 29-38 16

Etapa viitoare (19 aprilie) : Glo-

SERIA a li-a: La Timișoara — scorul etapei
CHIMIA RM. VÎLCEA — 

METALUL HUNEDOARA 1-0 
(1-0). Gazdele au controlat 
jocul tot timpul. Unicul gol a 
fost realizat de Chivu (min. 
15). Mulțumitor arbitrajul lui 
C. Costică — București. (D. 
Roțianu, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
ARAD 5—0 (3—0). Timișore
nii au evoluat la un bun nivel 
și și-au surclasat adversarii. 
După 5 minute de joc, tabela 
arăta scorul de 2—0, în urma 
golurilor marcate de Fodor 
(min. 2 și 5). în continuare, ti
mișorenii au dominat și au 
majorat avantajul la 3—0 (au
tor : Manolache, min. 25). 
După pauză, jocul a fost la 
discreția gazdelor, care au 
mai înscris de două ori, prin 
Floareș (min. 49) și Mehe- 
dinț (min. 75). 
Tr. Severin a 
bine. (C. Crețu, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — MINERUL ANINA 3—0 
(2—0). Jocul s-a disputat pe 
un teren desfundat. Craiovenii 
au dominat și au cîștigat, ast
fel, pe merit. Golurile au fost 
realizate de Stănescu (min. '6 
din 11 m), Lovin (min. 14) și 
Stanciu (min. 67). Corect ar
bitrajul lui G. Dragomir — 
București. (V. 
resp.)

Popovici, o

M. Biolan — 
condus foarte

.MINERUL BAIA MARE — 
METALURGISTUL CUGIR 
1—0 (1—0). Meciul s-a dispu
tat pe ploaie, terenul fiind a- 
lunecos. Băimărenii au do
minat aproape tot timpul, iar 

'i au ratat multe oca
zii. printre care și un 11 m 

I(Silaghi, min. 72). Unicul gol 
a fost realizat de Silaghi 
(min. 23). Foarte bun arbitra- 

Ijttl lui S. Mureșan — Turda. 
(T. Tohătan, coresp. principal)

I
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VAGONUL 
PIA SATU

ARAD—OLIM- 
MARE 0—0. 

Meciul s-a disputat la Salon- 
ta, deoarece terenul Vagonu
lui este suspendat. Jocul a 
fost viu disputat. Arădenii au 
dominat, însă jucătorii de la 
Olimpia au ratat cea mai 
clară ocazie (Naghi, min. 85). 
Tn min. 71, jucătorii Petz 
(Olimpia) și Boroș (Vagonul) 
au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. Competent ar
bitrajul lui S. 
Tr. Severin, 
coresp.)

Drăgulici — 
(Gh. Cotrău,

C.S.M. SIBIU — C.S.M. RE
ȘIȚA 2-1 (1-1). In plină domi
nare a gaz-delor, oaspeții au des
chis scorul (Nestoroviei, min. 
20). Apoi, după 13 minute, si- 
bienii au egalat, prin Ungu- 
roiu. Repriza secundă a apar
ținut localnicilor, care au mar
cat golul victoriei (Constan
tin, min. 52). A condus foarte 
bine I. Cîmpeanu — Cluj (I. 
Ionescu, coresp. principal)

GAZ METAN
OLIMPIA ORADEA 3-0 
(3—0). Victoria a revenit lo
calnicilor, care au jucat cu 
o mai' mare voință. Terenul 
a fost greu și a solicitat se
rioase eforturi din partea 
ambelor echipe. Au marcat i 
Ignat (min. 2 și 15) și Med- 
ves (min. 17. autogol). (Z. 
Rițnoveanu, coresp.)

MEDIAȘ — 
ORADEA

METALUL TR. SEVERIN — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—0 (1—0). Metalurgiștii au 
dominat în prima parte, iar 
studenții în cea de a doua. 
Buiuc, portarul Metalului, s-a 
evidențiat, apărînd și un 11 m 
executat de Petrovici (min. 
77). A marcat Teodorescu 
(min. 17 și 73). Arbitrul I. 
Chilibar — Pitești a condus 
inegal : foarte bine în repriza 
întîi și cu greșeli în cea de a 
a doua. (Gh. Manafu, coresp.)

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 20 11 4 5 32—14 26
2. C.S.M. Sibiu 20 10 5 5 22—19 25
3. Minerul

Baia Mare 20 10 3 7 18—11 23
4. Vagonul 20 9 5 6 22-16 23
5. Olimpia
Satu Mare 20 10 2 8 26-25 22
6. Eiectroputere

20 9 4 7 21—23 22
7. Politehnica 20 9 3 8 38—25 21
8. C.S.M. Reșița 20 7 6 7 23—17 20
9. Olimpia
Oradea 20 8 4 8 28—29 20

10. Min. Anina 20 9 1 10 34-30 19
11. C.F.R. Arad 20 8 3 9 26—29 19
12. Metalurgistul

20 8 2 10 17—22 19
13. Gaz metan 20 8 1 11 20—28 17
14. Metalul

Hunedoara 20 6 4 10 17—24 1«
15. Met. Tr. S. 20 7 1 12 15-33 15
16. Chimia 20 6 2 12 17—31 14

Etapa viitoare (19 aprilie) : MI-
nerul Bala Mare — Eiectroputere, 
Metalurgistul — Chimia, Politeh
nica — Vagonul, C.F.R. Arad — 
Metalul Tr. Severin, Metalul Hu
nedoara — Olimpia Oradea. Mine
rul Anina — Gaz metan, C.S.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara, Olim
pia Satu Mare — C.S.M. Sibiu.

TALION ȘI-A CONFIRMAT TITLU!
Ploaia și absența lui Talaz 

de la prima confruntare prin
cipală a anului hipic a pro
dus unanime regrete în rîn- 
durile asistenței, dar n-a al
terat, totuși, nici interesul 
față de premiul de aprilie 
și nici latura spectaculară 
a acestui premiu. Talion, im
pecabil condus de Tănase, a 
învins de o manieră netă, 
care a entuziasmat spectato
rii. deși adversarii săi, în a- 
fară de Rarița, nu i-au 
creat mari probleme. Poate 
că Seceriș, fără, galopul luat 
în prima turnantă, ar fi fost 
capabil să ne dovedească cit 
s-a ameliorat anul acesta...

Din ansamblul rezultatelor 
remarcăm dublul succes al

drivărului Traian Marinescu ; 
o mare 
Corida ;
Popescu 
firmă 
driver 
cendentă a unui antrenor de 
formațiune. Excepțional a e- 
voluat iapa de 3 ani Sutana, 
care prin recordul înscris se 
situează drept șefa genera
ției sale. Am fost plăcut im
presionați de noile plantări 
de arbuști decorativi din in
cinta hipodromului ploieș
tean, de faptul că televi
ziunea, pentru a doua oară, 
din trei reuniuni, și-a făcut 
simțită prezența pe cîmpul 
de curse, dar rămînem medi
tativi la faptul că inaugurîn-

ameliorare a iepei 
și victoria lui Gh. 
cu Islaz, care con- 
maturitatea acestui 
capabil de scara as-

du-se magistrala București— 
Pitești n-a început și con
strucția' mult discutată a 
unui hipodrom metropolitan, 
care ar rezolva integral pro
blema hipismului românesc. 
Rezultate tehnice i 1. Fila
ment (Gh. Solcan), Fresca- 
Hedra, 36,1, 2. Tipic (T.
Marinescu), Ibia, Hrișcă 32,4, 
3. Martin (M. Ștefănescu), 
Ron, Raport 33,8. 4. Lavena 
(T. Marinescu). Sutana, Co
lina 31, 5. Corida (S. Mihăi- 
lescu). Hornar, Novator, 
6. Talion (Gh. Tănase), 
rița, Dioda 25,3, 7. Islaz
Popescu), Floreta, Cuc

29,3, 
Ra- 

(Gh. 
36.8.

Niddy DUMITRESCU
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ECHIPA ETAPEI

CONSTANTINESCU

BĂDIN BITLAN VELEA

PANTEA

STRÎMBEANU LUPULESCU

DOMIDE OBLEMENCO PETRESCU

LUPTĂ iNDiRJITĂ CU NOROIUL Șl... EGĂLITĂTE LĂ CLUJ
Două echipe biciuite de o 

burniță neîndurătoare, în- 
fruntînd vitregiile unui teren 
alunecos ca un patinoar, s-au 
înfruntat cu bărbăție și în
verșunare, oferind imaginea 
copioasă a unei partide pline 
de dîrzenie.

Rapidul a căutat să închidă 
cît mai bine fermoarul apă
rării (cu Dan-măturător ți 
Codreanu-retras șl el în cor
donul de siguranță), declan
șând atacuri mai ales pe par
tea dreaptă, prin Neagu, Năs- 
turescu șl Petreanu.

Clujenii au dovedit mai 
multe virtuți la mijlocul te
renului, au legat mai bine jo
cul și, avantajați de starea 
terenului, au „pisat" mai 
mult poarta rapidistă. Au în
tâlnit, însă, o apărare fermă,

C.F.R. CLUJ — RAPID BUCUREȘTI 1—1 (0—0)

CLUJ, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru), stadion Municipal; 
teren muiat de ploaie ; burniță ; spectatori — 4 000 (cu tot atitea 
umbrele). Au Înscris : Codreanu (min. 72) și Ionescu (min. 74).

C.F.R. : Mărculescu 7 — Costea 8, Dragomir 7. Soos 8-(-, Cojocaru 
7, Roman 7. Țegean 8, Bretan 8, Soo 8, O. Ionescu 7 (min. 74 
Marian Popescu), Petrescu 9.

RAPID : Răducanu 8 — Pop 7. Lupescu 8. Dan 8. Greavu 6. Dinu 
7, Angelescu 8, Năsturescu 7, Petreanu 7. Neagu 6, Codreanu 8.

A arbitrat Otto Andcrco (Satu Mare) -4-atr. ajutat bine
la linie de V. Trifu (Baia Mare) și C. Fărcașu (Satu Mare).

„Trofeul Petschowschi" (pentru ................
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj

public) : 8.
— Rapid 0—3 (0—1).

)

De ce nu s-a realizat
pronosticul lui Pahonfu...

(Urmare din pag. 1)

decisă să lupte pînă la epui
zare. După schimburi alter
native ale direcțiilor de atac 
și ocazii favorabile ratate de 
Codreanu și, respectiv, Iones- 
cu, clujenii presează, din min. 
30, cu tot mai multă insisten
ță, silind apărarea Rapidului 
să se retragă pas cu pas. Soo

pasează ideal în min. 30, dar 
Ionescu întîrzie preluarea. Ur
mează un șut al lui Țegean 
și o nouă infiltrare Ionescu- 
Petrescu, lămurită cu piciorul 
de Răducanu. Același Ionescu 
întîrzie în min. 43 preluarea 
în fața porții rapidiste, astfel 
că Răducanu poate pleca li-

RECITAL DOMIDEDEMBROVSCHI 
Șl EMOȚII IN FINAL

U.T.A. — FARUL 3—2 (2—1)

telefon, de la trimisul nostru). Stadion U.T.A. 
; timp noros, rece ; spectatori — 10 000. Au în-

ARAD, 12 (prin
teren foarte bun . _ , _______
scris : Kallo (min. 24), Dembrovschi (min. 29 și 57), Sasu (min. 83). 

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 7, Pojoni 7, Lerețer 7, Broșovschi 7, 
Axente 8, Petescu 6, Sima G (min. 69 Atodiresei), Domide 9-4-, 
Dembrovschi 9, Dumitrescu 8.

FARUL : Ștefănescu 8 — Antonescu 5, Stoica 5, Pleșa 8, Tănase 
6, Mareș 6. S. Avram 6, Sasu 7, Tufan 7, Ologu 6, Kallo 8 (min. 
53 Badea 6). . .

A arbitrat C. Ghemlgean ajutat la linie de M. Chl-
țu și A. Miinich — toți din București.

(pentru public) : 8.
Farul 2—0 (1—0).

„Trofeul Petschowschi' 
La tineret-rezerve : U.T.A.

U.T.A. continuă să candi
deze la titlu și după meciul 
de ieri, care în final n-a fost 
tocmai ușor pentru învingă
torii Farului. Timp de 60 mi
nute gazdele au manifestat 
superioritate în toate com
partimentele deși la un mo
ment dat erau conduse cu 
1—0. în partea a doua a jo
cului constănțenii au avut o 
puternică revenire, n-au mai 
gafat în apărare și și-au su
pus adversarul la mari efor
turi. E drept că la 3—1 ară
denii, fiind siguri de victo
rie, au cedat pasul, fiind ne- 
voiți să treacă prin clipe 
grele pentru a-și menține a- 
vantajul. Victoria gazdelor 
se datorește în mare parte 
celor trei „D“ (Domide, Dem
brovschi și Dumitrescu). Do
mide și Dembrovschi au fă-

cut un adevărat recital, pri
mul acționînd pe o mare 
porțiune de teren. distri
buind mingi și regizînd to
tul la mijloc și în atac. Iar 
Otto Dembrovschi 
mul de gol.

Constănțenii au 
o surpriză plăcută 
rajul cu care au abordat jo
cul și prin stilul ofensiv, 
care însă nu s-a concretizat 
din lipsa realizatorilor.

U.T.A. dă semnalul atacu
rilor. După ce Ștefănescu se 
întinde la un șut al lui Dem
brovschi, Petescu, din pozi
ție bună, trage peste poartă. 
Este rîndul oaspeților să a- 
tace, dar Tănase nu nime
rește ținta. După cîteva 
atacuri ale fotbaliștilor de 
pe malul Mânii. Sasu il pune 
în poziție de șut pe Kallo

a lost o-

constituit 
pentru cu-

(min. 24), Birău ezită inter
venția și atacantul constăn- 
țean înscrie un gol de toată 
frumusețea, la păianjen, de 
la 20 m. Nu trec decît 5 mi
nute și U.T.A. 
mitrescu face 
centrează și 
reia splendid 
colțul drept al porții. în min. 
34 textiliștii preiau conduce
rea. Sima trage la poartă, 
balonul ajunge la Dem
brovschi. dar Mareș-Pleșa- 
Stoica nu intervin și înain
tașul arădean face o rotație 
de 360 de grade, mareînd de 
la 2 metri

După pauză, atacurile în 
trombă ale gazdelor conti
nuă. Domide culege aplauze 
pentru pasele sale excelente 
și una dintre acestea ajunge 
la Dembrovschi, căruia nu-i 
rămîne decît să împingă ba
lonul în plasă (min. 57). La 
3—1, U.T.A. slăbește ritmul, 
perm ițind oaspeților să între
prindă cîteva atacuri peri
culoase. Gomea se remarcă 
la un șut al lui Sasu, după 
care Farul reușește să în
scrie : Petescu îl faultează 
pe Sasu, acesta execută ex
celent, peste zid, lovitura li
beră de la 25 m, și... 3—2.

egalează : Du- 
o cursă lungă, 

Dembrovschi 
cu capul, în

Ion OCHSENFELD

STEAGUL ROȘU -r „U“ CLUJ 
1-1 (1-ty

BRAȘOV, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dionul Municipal ; timp plo
ios ; teren greu ; spectatori
— aproximativ 10 000. Au 
marcat : Gybrfl (min. 45) și 
Oprea (min. 55 din 11

STEAGUL ROȘU : Adama- 
clie — Ivăncescu 5, Jenei 5, 
Olteanu 4, Rusu 5, Pescaru 4, 
Kadar 5, Necula 4, Florescu
3. Balint 4 (min. 65 Gane 
4), Gyorfi 5.

,,U“ : Moldovan 6 — Șop- 
tereanu 5 (min. 58 Munteanu 
4). Pexa 5, Neșu 5, Cîmpeanu
4. Crețu 5. Anca 6, Mustă- 
țea 4, Ulfăleanu 4. Oprea 4, 
Barbu 4, (min. 46 Coman 5).

A condus D. Isăcescu 
ajutat la linie de 

A. Paraschiv și Șt. Lazăr 
(toți din București).

„Trofeul Petschowschi"
(pentru public) : 4.

La tineret-rezerve : Steagul
— „U" 2-1 (2-0).

m).

Nu ne așteptam, mărturi
sim, la un joc deosebit din 
partea celor două echipe, în
vinse în ultimele două etape 
de campionat, dar ceea ce am 
văzut în partida de Ia Bra
șov se situează cu mult sub 
cele mai umile pretenții.

Avînd obligația unei cro
nici de fotbal, ne 
scuze cititorilor că în 
rînduri nu vom vorbi, 
despre fotbal, prezent 
maximum 10 minute, 
restul partidei am 
orice,
afara acestui sport.

Repriza întîi, ca să res-

pectăm cronologia, a fost ne
reușită mimare a jocului pen
tru care 10 000 de spectatori 
au plătit bilet de intrare. 
Nemulțumiți de ceea ce ve
deau, spectatorii au creat par
tidei un fundal sonor de flu
ierături, pe care, deși nu 
l-am apreciat, l-am înțeles.

O ratare din 3 m (Necula. 
min. 10) și un gol în min. 45 
(Gyorfi a marcat din apro
piere, la o centrare a lui 
Ivăncescu) au fost singurele 
evenimente ale primei părți 
a jocului.

Cu intenția, bănuită, de &* 
juca și fotbal, cele două e- 
chipe au 
cundă cu 
făcut să 
acestuia.

In min. 55, însă, jocul ia 
o turnură neașteptată : 
șut centrare nevinovat 
lui Coman este oprit de 
teanu cu genunchiul și
mîna. Penalty clar, transfor
mat de Oprea. Din... figu
ranta a doua, echipa clu
jeană, beneficiara unui cadou 
al soartei, începe să creadă 
într-un punct nesperat.

Urmează minute întregi de 
asediu brașovean orb, oprit 
prin orice mijloace (cu pre-

cădere extrafotbalistice) de 
oaspeți. Fotbalul este doar o 
amintire, asistăm la lupte 
libere și greco-romane, la 
rugby, la simulări, la teatru 
de proastă calitate.

Și asta pînă în minutul 90 1

Marius POPESCU

abordat repriza se- 
o hotărîre care ne-a 
sperăm APARIȚIA

un 
al 

Ol- 
cu

cerem 
aceste 
totuși, 
în joc 

în 
văzut

sau aproape orice, în

CRIȘUL — A. S. ARMATA 
4-1 (3-1)

ORADEA, 12 (prin telefon 
de la corespondentul nos
tru). Stadion Crișul ; teren 
bun ; timp închis și rece ; 
spectatori — peste 4 000. Au 
înscris : Kun II (min. 5, 15, 
25. 67) pentru Crișul, respec
tiv Caniaro (min. 29, din 
11 m).

CRIȘUL : Catona 8 — Sărac 
9. E. Naghi 8. Bule 8, Po- 
povici 9, Dărăban 7, Ceaușu 
8. N. Alexandru 7, Suciu 7 
(din min. 78, Cefan), Kun 
II 9-f-, Coclș 5 (min. 65, Ka
sai 6).

A. S. ARMATA : Bay 6 —
Șleam 7, Dondoș 5 (min. 36 
Sziklodi 6), Ispir 6, Czako 7, 
Nistor 7, Sdldssl 6, Hajnal 6, 
(min. 81 Trăznea), Caniaro 7, 
Fazekaș 6, Lucaci 8.

A condus Petre Badea 
(Brașov) ajutat
bine la linie de C. Dinules- 
cli (București) și C. Ghiță 
(Brașov).

„Trofeul Petschowschi"
(pentru public) : 10.

La tineret-rezerve : Crișul— 
A.S.A. 2-0 (0—0).

Cu toată diferența conclu
dentă de scor, jocul la care 
am asistat astăzi a fost de 
bună calitate, cursiv, des
chis, cu tendințe ofensive evi
dente la ambele formații. 
Spre deosebire de alte me
ciuri, de această dată oră- 
denii au avut în persoana lui 
Kun II ceea ce le-a lipsit 
mai mult, adică un atacant 
pșrcutant, cu poftă de șut, cu 
simț al golului. Fotbalistul 
orădean a manifestat în a- 
ceastă partidă o deosebită 
vervă, ,,executînd" cu dezin
voltură de 4 ori pe Bay.

Formația oaspete a acționat 
calm, lăsînd o excelentă im
presie spectatorilor orădeni 
prin numeroasele acțiuni o- 
fensive pe care le-a construit.

niștit la vestiar pentru minu
tele de odihnă.

La reluare, ambele echipe 
aruncă noi și surprizătoare 
forțe în luptă în căutarea vic
toriei. Jocul sporește în înver
șunare. Combatanții luptă cu 
dinții pentru fiecare minge, 
în noroiul terenului, șl ei par 
acum adevărați „îngeri cu 
fețe murdare".

Dar iată și golurile. Petrea- 
nu, pornit pe contraatac, se 
bate cu disperare pentru un 
balon ce părea irecuperabil ți 
centrează; Codreanu, profi
ting de greșeala lui Costea, 
care ezistă, se înalță din noroi 
ți înscrie, în mîn. 72, cu 
capul. Două minute mai tîr- 
zlu, această flagrantă inechi
tate este prompt reparată de 
atacul clujenilor. Petrescu 
centrează, ca la carte, în 
reul Rapidului și Ionescu 
cest Ionescu care dăduse 
vreo patru ori cu piciorul
Iul ui) își ia revanșa cu vî-rf 
și îndesat : o splendidă „foar
fecă", plasează balonul în 
poartă, făcîndu-1 mat pe Ră
ducanu.

Jocul se îndîrjește, echipele 
uzează și de brutalități — 
mai .ales Codreanu — dar ni
meni și nimic nu mai poate 
schimba rezultatul.

prcmosticul fostului căpitan al 
Petrolului și așteptările pu
blicului local 7

In primul rină, pentru că 
linia de forță a Petrolului, cea 
de mijloc — luhasz, Cringașu, 
Dincuță sau Stroe — nu au 
avut vigoarea și clarviziunea 
din meciul cu „U“, Dincuță 
acuzînd timpuriu o întindere 
musculară, iar Stroe fiind vi
zibil jenat de marcajul strict 
al lui Cheran.

Din această cauză, compar
timentul ofensiv, al cărui ba
lon de oxigen îl constituie toc
mai mijlocul, s-a sufocat prea 
repede în prima repriză, for- 
cingul de la începutul meciu
lui. soldat cu un gol foarte 
rapid, satisfăcîndu-i, parcă, a- 
petitul.

Iar în repriza secundă. în 
ciuda unei dominări insisten
te (un exemplu : între min. 
55 și 60 — 5 cornere conse
cutive), petroliștii n-au putut 
găsi drumul spre poarta lui 
Andrei prin hățișul a 10 ju
cători dinamoviști (doar Du- 
mitrache rămăsese avansat) și 
printre propriile capcane în
tinse de driblingurile inutil 
prelungite ale lui Grozea, de 
puținătatea șuturilor pe poar
tă (a trebuit să vină Bădin, 
mereu, la nenumăratele due-

lurl aeriene din careul dina- 
movist și Cringașu să-și încer
ce puterile de la distanță!).

In al doilea rînd, echipa di- 
namoviștilor bucu/reștenl, spre 
deosebire de adversarul intU- 
nit de Petrolul tn etapa tre
cută. a știut să-și organizeze 
strașnic jocul, mai ales după 
ce a observat că echipa locală 
mizează pe ofensiva aeriană 
Dinamo a intrat treptat — 
treptat, în maniera sa tradi
țională a meciurilor disputate 
în deplasare : păstrarea mingii 
la mijlocului terenului, tempo
rizare și contraatacuri, cînd 
breșa se conturează.

Și deși în repriza secundă 
Petrolul a fost mai mult pre
zent în careul advers, dinamo- 
viștii au avut cele mai clare 
ocazii de gol prin contraatacu
rile lui Lucescu și Pîrcălab, 
salvate in extremis de M. Io
nescu.

Cel care a fost omniprezent 
pe teren, suplinind deopotri
vă eclipsa lui Dumitrache, 
Lucescu sau Pîrcălab. cît și 
„căderea" lui Ghergheli din re
priza secundă, a fost Radu 
Nunweiller, care fiind și au
torul golului dinamovișt își 
poate revendica partea leului 
din prețiosul punct obținut 
de echipa sa în fața unui ad
versar dezlănțuit, dar mai pu
țin lucid.

DOMINARE INSISTENTA,
ca-
(a- 
de 

go-

ȘUTURI... RUTINE

George MIHALACHE

Deși am să repet ceea ce a 
■scris și colegul meu în co
mentariul meciului, nu se 
poate să nu amintesc atmo
sfera extraordinară de pe sta
dionul din Ploiești. Cind ar
bitrul C. Nițescu a dat sem
nalul de începere a jocului, 
am avut impresia că întregul 
stadion s-a cutremurat ca de 
izbucnirea -unui adevărat vul
can.

începe atacul Dinamo, dar 
Petrolul, în două secunde, a- 
junge, la rîndul lui, la mar
ginea careului d.inamovist. Nu 
■trec decît 90 de secunde și 
Grozea, din poziție bună, șu-

tează și balonul e deviat în 
corner de un apărător. Peste 
un minut, Lucescu expedia
ză un șut în plasa laterală. 
După aceea, Andrei îl blo
chează la picioare pe Cotigă. 
Petrolul atacă insistent. Min. 
5 : Stoenescu comite fault, pe 
partea stingă, aproape de 
tușa laterală. Grozea execută 
lovitura liberă și Bădin își 
confirmă excelentul joc de 
cap, înscriind spectaculos. Pe
trolul — Dinamo 1—0. Golul 
încurajează pe ploieșteni, care 
domină autoritar în următoa
rele cinci minute. Replica di
na, moviștilor este destul de

palidă în atac. In min. 14 
Cheran șutează puternic și 
Ghergheli deviază periculos, 
pe lingă bară. După un mi
nut, o combinație a atacanți- 
lor bucureștenl este încheiată 
de șutul periculos al lui Lu
cescu. Diinamoviștii echili
brează jocul, își temporizea
ză adversarul. Si iată, în min. 
20 egalează. De la 18 m, Radu 
Nunweiller șutează, M. Iones
cu este neatent o clipă și ta
bela de marcaj se modifică: 
1—1. După 4 minute Cotigă 
trimite din întoarcere, puțin 
peste bară. Petrolul execută 
două cornere consecutive, 
Iuhasz șutează, iar Deleanu 
salvează aproape de pe linia 
porții. în min. 40 constatăm 
că Petrolul trece prin situații 
grele.

La 2 minute după reluare, 
Moraru șutează puternic, An
drei blochează, dar nu poate 
reține și urmează... alte două 
cornere consecutive. Petrolul 
se stabilește în terenul adver
sarului, dar atacă la întim- 
plare, comite greșeli și nu în
cearcă poarta. Jocul devine 
încîloit. în min. 58 Grozea se 
află în poziție favorabilă, dar 
întîrzie și nu obține decît 
corner. în mi-nutele următoa
re Cringașu expediază două 
șuturi, dar nu nimerește țin
ta. Dinamo nu reușește în 20 
de minute să vină decît de 
4—5 ori aproape de careul 
petrolist. în min. 67 bucu- 
reștenii au, însă, o situație 
excelentă. M. Ionescu iese 
greșit din poartă, dar Vîrefi- 
lab, în situație favorabilă, a- 
lunecă. Peste 3 minute Bădin 
confirmă că este 
riculos... înaintaș 
și cu o lovitură 
mite balonul cu 
poartă. în min.

cel mai pe
al gazdelor 
de cap tri- 
puțin peste 
73 Lucescu 

se află în poziție bună, însă 
■ ezită să șuteze. Domină Pe

trolul, dar o pătrundere a lui 
Dinu (min. 84), urmată de o 
alta a -lui Lucescu (min. 87) 
— blocat de Ionescu — creea
ză panică în tabăra gazdelor. 
Mai sînt două minute și Pe
trolul mai are o unică șansă 
de a-și apropria victoria,- dar 
Nunweiller IV trimite în cor
ner bălanul ce se îndrepta 
spre plasă.

Constantin ALEXE

I

DOI DE „ZECE" LA CRAIO VA
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA IAȘI 2—0 

(0-0)

CRAIOVA, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Central ; timp înnourat ; 
teren moale ; spectatori — 
circa 12 000. A înscris Oble
menco (min. 49 și 66).

UNIVERSITATEA : Oprea 7 
— Niculeseu 8, Mincă 8, Bât
lan 9 Veiea 9, Strîmbeanu 
9, Ivan 8, -Martinovici 7, Nea
gu 9, Oblemenco 10, Bălan 
9.

POLITEHNICA: Constanti-
nescu 10 — Gavrilă 7, lanul 9, 
Romilă 8, Lupea 8, 
Lupulescu 9, Marica 6 (min. 
76 Goliac .
Simionaș 7 (min. 75 
chescu 7), Moldoveanu 6.

A arbitrat Gh. Popovici 
ajutat bine la linie 

de S. Mîndreș șl M. Niță (toți 
din București).

„Trofeul Petschowschi"
(pentru public) : 9.

La tineret-rezerve : Univer
sitatea — Politehnica 0—0.

Alecu 7,

7). Cuperman 7, 
Costă-

O repriză întreagă, Con
stantin eseu, într-una din zi
lele sale inspirate — și no
rocoase întrucitva — a exas
perat înaintarea craiovenilor, 
intervenind în joc la margi
nea careului, destrămînd ac
țiunile gazdelor înainte oa 
ele să devină explozibile. L-a 
ajutat în această luptă pe ba-

ricade lanul, care a oprit, 
la rîndu-i, numeroase atacuri 
ale înaintașilor adverși. Am 
asistat, practic, la un asediu 
al porții ieșene, întrerupt de 
unele contraatacuri cel puțin 
la fel de periculoase cît au 
fost, sub raport numeric, 
acțiunile craiovenilor. De aici 
cititorul ajunge la concluzia 
justă că a fost o repriză di
namică, încărcată de electri
citate, cu multe faze la poar
tă, cu situații 
rite
nr. 
joc 
atît 
mai 
menco, care și-a pus adesea 
coechipierii în situații favo
rabile, el fiind în același 
timp elementul de șoc, cu 
șuturi năpraznice. Și dacă 
în prima parte a meciului 
golul a refuzat să vină, după 
pauză idolul craiovean avea 
să-și încununeze activitatea 
strălucită din teren cu două 
goluri de mare efect prin 
distanța de la care au fost 
obținute, prin rapiditatea și 
forța șutului.

A fost un meci de o rară 
spectaculozitate, îneît nu știm 
asupra căror faze să ne o- 
prim, pentru a vă reda cîteva

critice lămu- 
ca prin minune. Omul 
1 al gazdelor, în acest 
captivant, 
în prima 
ales

avea să fie 
repriză, dar 

după pauză, Oble-

UN PUNCT PREȚIOS PENTRU OASPEȚI
F.C. ARGEȘ — DINAMO BACAU 0—0

PITEȘTI, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru). Stadion „1 Mal”; 
teren alunecos, după ploaie ; timp înnourat; spectatori — circa 
10 000.

F.C. ARGEȘ : Niculeseu 8+ — Pigulea 6, Barbu 6, Prepurgel 6, 
Vlad 6, Ivan II 6, Roșu 5 (min. 59 Olteanu 6), Ștefănescu 6, Radu 
6, Nuțu 5 (min. 68 Cireiumărescu 6), Jercan 6.

DINAMO BACAU : Ghiță 9 — Comănescu 6, Nedelcu 6, Velicu 6, 
Maghiar 6, Vătafu 6-|-, Duțan 6, Pruteanu 6, Dembrovschi 7, Ene 
Daniel 7, Băluță 7.

A arbitrat Zaharia Drăghici -A-ajutat la linie de Gh.
Manole și Stavru Nicolau, toți din Constanța.

„Trofeul Petschowschi” (pentru "
La tineret-rezerve : F.C. Argeș

public) : 9.
— Dlnamo Bacău 0—1 <0—1).

film pași 
totuși, că 
din încer- 
Cuperman

secvențe din acest 
onant. Am aminti, 
ieșind în min. 15 
cuirea craioveană, 
a ratat o mare ocazie de a 
deschide scorul (publicul a 
reclamat nejustificat ofsaid) 
și Moldoveanu părea în vin 
gător în min. 19, dar a ezi
tat și a pierdut balonul. De 
partea craiovenilor, bineînțe-

Ies, ocazii mult mai multe 
prin Bălan (min. 19 și 24), 
Oblemenco (min. 26 și 29) 
și Strîmbeanu (min. 36 — în 
special).

După pauză, jocul a cres
cut în intensitate, în frumu
sețe, oferindu-ne angajamente 
totale, de o parte și de alte., 
însă într-o notă de deplină 
și deci lăudabilă sportivitate.

Un meci cum am vrea să 
vedem cît mai des pe sta
dioanele din țară.

Jack BERARIU

IZB1NDĂ LIPSITĂ DE FARMEC
ȘI DE GLORIE

STEAUA — JIUL 2—1 (0—1)

Deși susținuți frenetic de un 
public generos, fotbaliștii de 
la F.C. Argeș tn-au arătat tot 
ce știu și tot ce pot in cursul 
acestui meci. Este adevărat că 
formația locală n-a putut be
neficia de serviciile dispece
rului său, Dobrin. accidentat, 
care ar fi dat, desigur, echipei 
argeșene mai multă personali
tate. Așa, însă, Radu, Jercan

și ceilalți au preferat -driblin
gurile șuturilor directe, acțiu
nilor simple.

Formația gazdă s-a impus, 
dominînd net, dar ea n-a făcut 
suficiente eforturi pentru a-și 
regla tirul, ratînd numeroase 
ocazii. In asemenea condiții 
era firesc să nu obțină cele 
două puncte puse în joc.

Dinamo Bacău, chiar dacă

în unele momente, fotbaliștii 
din Tg. Mureș au dominat 
mijlocul 
în care au combinat frumos. 
Din păcate (pentru ei...) linia 
de atac a dovedit o mare 
lipsă de eficacitate.

Iată acum felul în oare 
s-au marcat cele 5 goluri ale 
jocului. în min. 5 Suciu a 
demarat pe extremă și, după 
o cursă scurtă, a centrat în 
careu, 
trimis 
colțul 
Peste 
petat, 
luată 
relor : 
din nou centrare și din nou 
Kun II prezent pe fază a re
luat, sec, In plasă. După 10

terenului, porțiune

de unde Kun II a 
cu stîngul balonul în 
lung, deschizînd scorul. 
10 minute faza s-a re
de parcă ar fi fost re- 
pe ecranele televizoa-
din nou cursă Suciu,

în.minute, N. Alexandru, 
luptă cu Czako și Sziklodi, 
cîștigă balonul, îl centrează 
înalt în careu, unde Kun II, 
printr-o execuție tehnică ire
proșabilă, șutează plasat. In 
min. 29 Fazekaș pătrunde în 
careu, în poziție laterală 
față de poarta lui Catona, E. 
Naghi ezită să-l atace și apoi, 
fiind depășit, îl faultează. Ar
bitrul acordă îl m, pe care 
Caniaro îl transformă impa- 
rabil. în min. 67 Kassai este 
faultat de Sziklodi în afara 
careului, Kun II execută lo
vitura liberă directă, mingea 
se lovește de zid și îi revine, 
după care Kun II trage în 
colțul de sus, pecetluind sco
rul final.

n-a făcut un joc superior gaz
delor, are meritul de a fi ju
cat mai alert, cu precădere 
în prima repriză, invitîndu-și 
adversarul la un joc deschis. 
Și fără acel „II m“, ratat de 
Dembrovschi, n-ar fi fost ex
clus ca surpriza etapei să fie 
consemnată la Pitești.

Iată cîteva faze mai impor
tante din acest meci. în min. 
3, Jercan infiltrat printre a- 
părătorii băcăuani, șutează din 
apropierea porții, dar alături. 
In replică, Ene Daniel (min. 
8) expediază de la distanță o 
minge periculoasă la poarta 
lui Niculeseu. Este apoi rîndul 
lui Roșu (min. 12), cane de la 
3—4 m de poartă ratează in
credibil. în același minut, un 
șut din volă al lui Dembrov
schi îi dă posibilitatea lui Ni
cu lescu să se remarce printr-o 
foarte reușită robinsonadă. Și 
ocaziile de gol continuă să al
terneze. în min. 17, Roșu pare 
decis să înscrie, dar șutul lui 
întîlnește bara ! în min. 36, 
după un fault al lui Pigulea 
asupra lui Băluță, chiar pe 
punctul de II m, arbitrul a- 
cordă penalty băcăuanilor. 
Execută Dembrovschi, moale, 
și Niculeseu respinge. Pauza 
le dă oaspeților o oarecare 
prospețime. Totuși, acțiunile 
lor se încheagă mai mult la 
mijlocul terenului. Dembrov
schi și Ene Daniel nu-și eta
lează incisivitatea, lăsîndu-1 
doar pe Băluță să se bată cu 
apărătorii piteșteni. în min. 
61 Jercan ratează singur eu 
portarul (înalță balonul într-o 
clasică manieră rugbystică). 
Același Jercan, în min. 80, șu
tează sec din marginea careu
lui mare, dar Ghiță respinge, 
în ultimele minute sînt de 
semnalat din nou acțiunile e- 
chipei locale în terenul oaspe
ților. dar cu aceeași exaspe
rantă ineficacitate...

Stadion „23 August" ; timp 
noros, vînt; teren excelent ; 
spectatori — peste 5.000. Au 
marcat : Ion Constantni (min. 
13), Tătaru (min. 72), Creini
ceanu (min. 87).

STEAUA : Suciu — Săt
măreanu 8, Hălmăgeanu 0 
(min. 57 Crlstache), Ciugarin 
7. Vigu 7, Naom 6 (min. 62 Ior- 
dănescu), Negrea 5, Pantea 8, 
Ștefănescu 4, Tătaru 7, Crei
niceanu 7.

JIUL : Stan 7 — Talpa! 7, 
Georgescu 6, Dobrescu 7, Po
pescu 5. Cotormani 7, R. Po
pa 6 (min. 77 Nădășan). Pe- 
ronescu 7, ion Constantin 
9 (min. 70 Marinescu), Libar
di 8, Naidin 7.

A arbitrat : Grigore Bîrsan 
ajutat slab la linie de 

O. Turcitu și Gh. Ștefănes
cu (toți din Galați).

„Trofeul Petschowschi"
(pentru public) : 6.

La tineret-rezerve : Steaua 
— Jiul 4—0 (3—0).

...JBucureștenij încep și 
trec, încă din start, la un a- 
tac prelungit, insistent. Jiul, 
lipsit de „arcul de triumf" 
Stocker-Georgevici, cu o li
nie de fund numărînd doi 
„novici", pare speriat, retră- 
gîndu-se în apărare, cu Re
mus Popa și Cotormani che
mați să baricadeze spațiul 
dintre fundașii centrali. Tri
bunele scandează „go-lul“, 
„go-lul“, dar cei care se 
simt invitați sînt — lovitură 
de teatru — minerii : Ion 
Constantin, lansat de Libardi, 
îl „întoarce" pe Ciugarin, re
petă driblingul cu Hălmăgea
nu, și de la 11 m trimite im- 
parabil, sub bară : 1—0 pen
tru Jiul după numai 13 mi
nute de joc !

Asistența este stupefiată, 
bucureștenii parcă nu vor să 
creadă... Trec cîteva minute 
de tatonare și apoi jocul re
intră în... atmosferă : Steaua 
se aruncă în atac, cu Hălmă
geanu la linia de centru, 
Vigu și Sătmăreanu pătrund 
adînc în careul oaspeților, 
dar Jiul se apără calm, lu
cid, cu Libardi pe post de 
„dispecer".

în min. 28, după un „un-

doi“ cu Ștefănescu, Tătara 
pătrunde în careu, este îm
piedicat să intre în posesia 
mingii — nouă arbitri din 
zece, credem noi, ar fi indi
cat penalty — și totul 
mină cu o inofensivă 
ră indirectă.

Steaua continuă 
publicul continuă 
Tătara se zbate 
Ștefănescu, complet 
la central terenului 
mine decît... arbitrul, 
fluieră îndeobște greșit, 
nînd parcă parte bucureșteni- 
lor.

Pînă la pauză, din păcate, 
nimic nou...

Repriza secundă 
senzațional : același 
stantin îi „fură“ o 
Hălmăgeanu, se 
singur spre gol, un i 
în careu, toată lumea 
infracțiunea, mai puțin 
gore Bîrsan...

Apoi, totul reintră în 
mal : militarii, impulsionați 
de un Pantea parcă renăs
cut, dirijează atac după atac, 
minerii se mulțumesc cu o 
apărare din ce în ce mai 
disperată, lăsîndu-1 „înainte" 
doar pe Ion Constantin, care 
șchioapătă tot mai vizibil.

Abia în minutul 72 Steaua 
reușește un gol pe care, după 
aspectul jocului, îl merita cu 
prisosință: Pantea centrea
ză la semiînălțime, intervine 
Tătaru, bară, gol și... 1—J.

Galeria renaște, Jiul 
pierdut parcă reflexele, 
cea lui Ozon se aude 
mai des de pe margine, 
minute de fotbal maj 
mai cursiv, Steaua sprintind 
spre victorie. Jiul aruneînd 
PC gazon ultimele resurse, 
urmărind punctul mult, visat.

Dar iluziile oaspeților se 
spulberă cu trei minute 
înainte de final: aceeași cen
trare „semnată" Pantea, 
Georgescu și Dobrescu ezită, 
Creiniceanu execută un stop 
pe piept, dribling și șut pe 
jos, plasat, în stingă lui 
Stan : 2—1 ! Meciul e jucat.

se ter- 
lovitu-

llie GHiȘA Tiberiu STAMA
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Ovidiu IOANIȚOAIA

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la Concursul Pro
nosport nr. 13, etapa din 12 apri
lie 1970.

I. Steagul roșu — „U" Cluj X 
II. „U“ Craiova — Polit. Iași 1

III. Crișul — A.S.A. Tg. Mureș 1
IV. U.T. Arad — Farul 1
V. C.F.R. Cluj — Rapid X

VI. F.C. Argeș — Din. Bacău X 
VII. Petrolul — Din. Buc. X 

VIII. Steaua — Jiul 1
IX. Fiorentina — Milan I
X. Internazionale — Napoli 1

XI. Lazio — Juventus 1
XII. Palermo — Roma X

XIII. Torino — Bologna X

Fond de premii : 489.933 lei.



DIN NOU DISPROPORȚII ÎN RINts

£S STEAUA-PROGRESUL BRĂILA 16-6
Ca și în meciul de sîmbătă, 

dintre Dinamo și A.S.A. Tg. 
Mureș (cîștigat net de bucu- 
reșteni), și aseară am fost 
martorii unei dispute dispro
porționate, între Steaua și tî- 
năra formație Progresul Brăi
la. Șase din cele 11 partide 
Srați închgiat înainte de limi
tă, incit antrenorul oaspeți
lor, Petre Baltă, a fost nevoit 
să arunce deseori prosopul 
pentru a cere abandonul ele
vilor săi. Steaua, cu doi cam
pioni europeni în formație, 
precum, și cu un fost meda
liat cu aur la C.E., a surcla
sat fragila echipă brăileană, . 
cu scorul de 16—6. Am fost 
tentați, inițial, să reproșăm 
antrenorilor echipei gazdă 
faptul că au urcat in ring 
o formație atît de robustă (cu 
Ciucă, Dumitrescu, Gîju, Sil-' 
berman etc.) în fața unui ad-

versar modest. Dar campio
natul rămîne, totuși, campio
nat, iar boxerii au nevoie de 
meciuri ca de aer. Așa că...

REZULTATE TEHNICE: 
M. Lumezeanu (S) b.p. P. Ga- 
nea ; C. Ciucă (S) b.ab. 2 D. 
Țigănuș; A. Dumitrescu (S) 
b.ab. 1 R. Custură, N. Gîju 

Dti- 
mitrașcu (S) egal cu A. Zai- 
bel : P. Gutui (P) b.p. N. Pa- 
raschiv : D. Filip (S) egal cu 
D. Roman : V. Silberman (S) 
b.ab. 1 M. Rodovin : Gh. 
Chivăr (S) b.p. Gh. Bunea: 
V. Perianu (P) b.ab. 3 M. 
Florea,: D. Zelinca (S) b.ab. 1 
1. Petre. (R. C.)

(S) b.ab. 3 S. Ionici ; M.

Celelalte rezultate ale eta
pei : Electro putere Craiova — 
Oțelul Galați 16—6 ; Farul 
Constanța — Metalul Bucu
rești 12—.10

APLAUZE PENTRU TINERII
HOCHEIȘTI

In absența seniorilor, aflați 
în zi de odihnă, programul 
hocheistic de duminică a fost 
susținut cu brio de tinerii 
jucători. în meciul vedetă al 
reuniunii — dintre Școala 
sportivă nr. 2 Euc. și Avîn- 
tul M. Ciuc — condus de 
arbitrii internaționali N. Tur- 
ceanu și M. Hușanu, s-a a- 
lergat mult (uneori cite 5—6 
minute fără
cu folos după puc, s-au 
pectat sarcinile pe 
s-,a tras din poziții dificile, 
acțiuni pentru care jucătorii 
au fost aplaudați. Rămîne ca 
acești tineri, majoritatea cu 
un gabarit ideal pentru a 
deveni hocheiști de nădejde, 
cărora trebuie să li se încre
dințeze în viitor ștafeta re-

LA LUPTE LIBERE

prima gar-

STANDARDURILE ATLETICĂmarile com- 
crescuți cu

Rusznyak, cat.' 
V. Mihqilă p.pl 

cat. 82 kg. — VI 
Deak, cat. 90 kg — 

‘ ‘ catlp.p. Bask6,

W
î<: SfțS

Vi

BB.AILA, 12 (prin telefon, de 
la corespondenții noștri). Tur
neul internațional de lupte li
bere, care s-a desfășurat timp 
de două zile în localitate, a 
fost cîștigat de prima repre
zentativă a României. în cea 
de a doua zi, duminică, echipa 
Ungariei a întrecut formația 
R. F. a Germaniei cu 7—3. iar 
selecționata secundă a Româ
niei a terminat la egalitate 
partida sa cu sportivii vest- 
germani : 5—5. Dintre luptă
torii noștri I. Arapu cat. 
48 kg, D. Tindechi cat. 52 kg, 
n. Crantea cat. 57 kg, C. Mol
dovan cat. 62 kg și E. Cristian 
cat. 68 kg, au obținut victorii 
în fața adversarilor din echipa 
R. F. a Germaniei.

Duminică seara, în partida 
vedetă a turneului, . ‘ _
nitură a României a întîlnit 
puternica formație a Un
gariei pc care a învins-o cu 
5—4. Meciurile au fost de un 
bun nivel tehnic, deosebit de 
echilibrate, terminate la sco-

ruri strtnse. Bine s-au com
portat, în special, P. Comarl 
(cat. 62 kg), învingător la punc
te în meciul său cu Szabo și 
1. Vangheliei (cat. 48 kg), care 
l-a întrecut tot la puncte pe 
Latak. lată celelalte rezultate 4 
cat. 52 kg — P. Cemău b.p/ 
Erdos ; cat. 57 kg — Gh. Stan 
egal Klinga; cat. 68 kg — V/ 
Albu egal 
74 kg — 
Urbano viei, 
Iorga b. ab.
A. Balogh
100 kg — A. Maindt p.p. Csa- 
tări, cat. +100 kg — St. Stin- 
gu și Botond au fost descali
ficați pentru pasivitate.

Luni, echipa Progresul Bră
ila va susține un meci amical 
cu selecționata Ungariei.

M. COSTIN și G. RIZU

„Cupa spe-
Rădăuți —

I

întrerupere) și 
res- 

posturi,

prezentării în 
petiții, să fie 
grijă.

Rezultatele în 
ranțelor" : Met.
Constructorul Buc. S—3 (4—0, 
2—1, 3—2) ; Dinamo Buc. — 
Șc. sp. M. Ciuc 1'—7 (1—1, 
0—2, 0—4) ; câmp, de juniori: 
Șc. sp. Ghecrghieni — Met. 
Rădăuți 7—1 (3—0. 3—0,
1—1) ; Avîntul M. Ciuc — 
Șc. sp. nr. 2 Buc. 2—6 (1—1, 
1—3, 0—2). Programul de azi: 
ora 8: Șc. sp. Gheorghieni 
— Avîntul M. Ciuc (j) ; ora 
10: I.P.G.G. — Steaua (s), 
ora 12 : Steaua — Met. Ră
dăuți (j) ; ora 16,30 : Avîntul 
M. Ciuc — Tîrnava (s) ; ora 
18,30 : Dinamo — Agronomia

Tr. 1OANIȚESCU
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întrecerile celor I

S mai mici înotători
I
I

continuat în-La Reșița au 
trecerile concursului republi
can de copii, la care partici
pă tineri înotători din 17 clu
buri și asociații sportive, dar 
absentează din nou — cu mo
tive complet nejustificate — 
reprezentanții cluburilor Stea
ua și Dinamo (o singură con
curentă). Probele au fost do
minate de înotătorii reșlțeni 
și cei ploieșteni.

IUDITH DIBAR
Șl PETRE

MĂRMUREANU
ÎNVINGĂTORI

ÎN „CRITERIUL PRIMĂVERII**

Rezultate tehnice: COPII 
B — 100 m delfin (f): E. Cris- 
tescu (Dinamo) 1:21,0; 100 m 
delfin'(b): D. Gropșan (Reșița) 
1:15,2; 200 m mixt (f): J. Mi- 
rosu (Reș.) 2:49,5, E. Cristescu 
2:50,3; 200 m mixt (b): A. Po- 
povici (Ploiești) 2:45,0; COPII 
C — 50 m liber (b): S. Mitu 
(Galați) 34.5; 50 m liber (f): 
D. Roșea (Timiș.) 37,7; 50 m 
bras (b): A. Adrian (Ploiești) 
46,3; 50 m bras (f): I. Huniadi 
(Reș.) 48,2; 50 m spate (b): 
Habetler (Timiș.) 33,1: 50 m 
spate (f): D. Roșea (Timiș.) 
44,4; 50 m delfin (b): Șt. Mitu 
(Galați) 38,3; 50 m delfin ((): 
D. Juster (C.S.S.) 44,8; 100 m 
liber (b): D. Juster (C.S.S.) 
1:25.2; 100 m liber (b): Șt. 
Mitu (Galați) 1:18,8; 100 m 
bras (f): D. Balaș (Ploiești) 

100 m bras (b): M. 
(Ploiești) 1:39.7;
25 m liber (b): 

25

I
I
I
I
I
I
I

LUPTĂTORII TURCI SE AFIRMA
Sportul luptelor se bucura de o targa popularitate în țările balcanice. 

In rindul acestora, Turcia se distinge cu deosebită pregnanță. Luptă
torii turci au ocupat locul I la ultima ediție a campionatelor 
europene de tupte greco-rdmane. ca și la campionatele balcanice (am
bele stiluri). Fotografia noastră prezintă pe unul dintre cunoscuții. 
luptători turci, Nihat Kabanlî (dreapta), în confruntarea cu carhpionul 
bulgar Enio Vîlcev, pe salteaua „europenelor'1 de lupte libere, desfă
șurate anul trecut la Sofia

SUCCESUL FLORETISTEI
MARINA STANCA FILIP

Tinăra floretistă româncă 
Marina Stanca-Filip a cîști
gat de o manieră spectacu
loasă concursul internațional 
desfășurat la Berlin. Ea a to
talizat în turneul final 5 vic
torii, fiind urmată în clasa-

A DOUA VICTORIE A LUI C. BUMB
BUDAPESTA, 12 (Ager

pres). în turneul internațio
nal de box de la Budapesta 
C. Bumb (România) l-a învins 
la puncte pe Feher (Ungaria^ 
El va întilni în finală pe 
Szentes (Ungaria). La cat. 
48 kg (semimuscă), Drăgan 
(România) a fost descalificat 
în meciul cu Sallay (Ungaria).

ment de Dirnhofer (R.D. Ger
mană) — 3 victorii și Edith 
Karoly (Ungaria) — 3 victo
ri. Suzana Ardeleanu (Romă 
nia) s-a clasat pe locul 4 cu 
2 victorii.

La masculin, pe primul lor 
s-a clasat maghiarul Istvan 
Czakel, cu 4 victorii. Haukler 
(România) a ocupat locul doi 
cu 3 victorii, Falb și Arde 
leanu. ambii din echipa Ro
mâniei, au ocupat locurile 4 
și, respectiv, 5.

ULTIMELE REZULTATE
ALE TENISMANILOR NOȘTRI

Tn semifinalele turneului 
internațional de tenis de la, 
Palermo, Iile Năstase l-a eli
minat cu 6—8, 6—4, 6—3 pe 
M. Mulligan (Italia). Maghia
rul I. Gulyas a 
3—6, 6—2, 6—3 
Ion Țiriac.

La Nisa, în 
probei de dublu 
drul turneului 
de tenis, 
(Franța) -
a eliminiat cu 6—4, 6—0 pe 
Vives—Deniau (Franța). în a 
doua semifinală : Stowe (O- 
landa), Fassbender (R.F.G.) — 
Martinez (S.U.A.), Nerrel 
(Suedia), 1—6. 6—2, 6—4.

cîștigat cu 
în fața lui

semifinalele 
mixt din ca- 
internațional 

cuplul Roubin
Dron (România)

S-A TRAS LA
Pt PISTE

SORTI ORDINEA INTRĂRII PENTRU EUROPENELE DIN 1971

LA C
i nter na- 
tras la 

pe piste 
campio- 
se vor

Recent, Federația 
țională de popice a 
sorți ordinea intrării 
a pârtiei panți lor la 
natele mondiale ce
desfășura între 25 și 30 mai 
la Bolzano (Italia). La proba 
pe echipe femei, sportivele 
noastre vor deschide compe
tiția, intrind primele pe Distă. 
La proba de perechi, femei, 
tot sportivele românce vor 
purta nr. 1. Iată, de altfel, 
pozițiile pe care vor juca 
participanții la ediția 1970 a 
C.M. : ECHIPE — FEMEI : 1. 
România. 2. Austria, 3. R.D.G.,

4. Cehoslovacia, 5. Iugoslavia,
6. Ungaria, 7. R.F.G.; BĂR
BAȚI : 1. R.D.G., 2. Româ
nia, 3. Cehoslovacia, 4. Iugo
slavia, 5. Austria, 6. Franța,
7. R.F.G., 8. Elveția, 9. Italia, 
10. Ungaria. PERECHI — FE
MEI : 1. România, 2. R.D.G., 
3. Cehoslovacia, 4. Austria, 5. 
Ungaria, 6. Suedia, 7. Iugo
slavia, 8. R.F.G.; BARBAȚIî 
1. Ungaria, 2. R.D.G., 3. Elve
ția, 4. Cehoslovacia, 5. Fran
ța, 6. România, 7. Austria, 8. 
Suedia, 9. Iugoslavia, 
R.F.G., 11. Italia.

BERLIN, 12 (Agerpres). — Ir» 
cadrul lucrărilor Comitetului eu
ropean de atletism, care au avut» 
loc la Berlin, s-a stabilit ca în 
cadrul campionatelor europene 
din 1971, de la Helsinki, în pro
gram să nu figureze proba femi
nină de 200 m garduri. Cu acest 
prilej, s-a stabilit ca următoarele 
performanțe standard, necesare 
acceptării în campionate, să fie 
obținute în perioada 1 august 197'0 
— 26 iulie 1971 : masculin - *“
10,3; 200 m 21,0: 400 m 47,0 
m 1:48,0; 1 500 m 3:42,0 “
13:50,0;
garduri 
3 000 m 
2,12 m; 
me 7,90 
tate 18,70 m; disc 58 m; suliță 78 
m; ciocan 66 m; decatlon 7 400 p; 
Feminin : 100 m 11,6; 200 m 24,0; 
400 m 54,2; 800 m 2:06,0; 1300 m 
4:25,0; 100 m garduri 13,8; înălțime 
1,73 m; lungime 6,25 m; greutate 
15,5o m; disc 53 m; suliță 53 m; 
pentatlon 4 600 p.

loo m
800

5 ooo m 
10 ooo m 29:10,0; no m 
14,1; 400 m garduri 51,5 : 
obstacole 8:40,0; înălțime 
triplu salt 16,20 m; lungi
rii; prăjină 4,90 m; greu-

Primul concurs oficial de 
tenis în aer liber, „Criteriul 
primăverii", a luat sfîrșit.

La simplu 
gat maestrul 
Mărmureanu 
timul său joc 
el l-a învins 
tul clubului 
Marcu, la un scor care nu mai 
necesită comentarii: 6—2,6—1 
(după ce în celelalte partide 
susținute a jucat excelent, în 
final Viorel Marcu a decep
ționat).

Proba de simplu fete a re
venit lui Iudith Dibar (Dina
mo), care a învins în turul 3 
pe Ecaterina Roșianu (Progre
sul București) cu scorul de 
6—4, 6—3.

Rezultate din celelalte fina
le : dublu mixt: Sever Mure- 
șan. Elena Takacs (Progresul)- 
— Traian Marcu, Felicia Bucur 
(Steagul roșu Brașov) 6—2,
6— 1 (joc de un slab nivel sub 
toate aspectele). Dublu fete» 
Elena Balaj, Eleonora Dumi
trescu (Steaua) — Iudith Di- 
bar. Elena Trîfu (Dinamo)
7— 5, 8—4.

De menționat un fapt inex
plicabil, eliminarea din con
curs a studentei Agneta Kun 
de la C.S.U. Construcții, care 
în ziua meciului programat 
(dimineața) se afla la cursuri 
(comisia organizatorică fusese 
de acord ca studenții din Bucu
rești să participe numai după- 
ami'ază). *

bărbați a cîști- 
sportului Petre 
(Steaua). In ul- 
din grupa întîi, 
pe reprezentan- 
Dinamo, Viorel

Theo MACARSCHI

SIBIU, 12

1:45.1:
Mandache 
COPII D
Karacsoni (Oradea) 24,9: 
m liber (b): M. Moisan (Plo
iești) 25.1; 25 m spate (f): M. 
Marin (Reșița) 21.1; 25 m spa
te (b) : Ianculovici (Reșița) 
21,4.

A. RUDEANU — coresp.

UN NOU EXAMEN

AL TINERELOR

SPERANȚE
începînd de mîîne diminea

ța, piscina de 50 m din Cluj 
va găzdui întrecerile concur
sului republican pentru ju
niori șl copii A. Cu acest pri
lej, selecționerii echipelor na
ționale vor avea posibilitatea 
unei noi trieri a tinerelor 
speranțe pentru completarea 
posturilor vacante (mal ales 
în ștafete) din selecționatele 
ce vor Intîlnî la sfîrșitul săp- 
tămînii formațiile Cehoslova
ciei.

• Cei 27 de înotători se
lecționați deja în echipele re
prezentative încep astăzi an
trenamentele de acomodare 
în bazinul clujean. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea în sea
ra zilei de 16 aprilie.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

EDDY MERCKX A ClȘTIGAT 
Șl PARIS-RONBAIX

Ieri s-a desfășurat cea de 
28-a ediție 

cicliste
a 
curse 
Pe distanța a 
renții au avut 
ploaie foarte , ______ __
față, fapt care explică media 
orară mai redusă. Cu 30 km 
înainte de sosire, asul belgian 
Eddy Merckx a evadat din 
pluton, sosind cu un avans de 
5 minute (6h.23:36,0) înaintea 
compatrioților săi R. De Vlae- 
minck 6h.28:36,0 șl Leman 
6h28.44,0. Este cea de a 220-a 
victorie a Iul Merckx în cursele 
de șosea.

a tradiționalei 
Paris—Roubaix.

266 km, concu- 
de înfruntat o 
puternică din

I 
I 
I
I
I
I
I
I

RALIUL SIBIULUI-1
IUN TEST GREU

(prin telefon). 
După 20 de ore de mers con
tinuu, cu viteze medii va
riind între 60—85 km/h, timp 
în care au acoperit peste 1500 
de km pe șosele de toate 
categoriile, participanții Ia 
Raliul Sibiului au terminat 
întrecerea duminică diminea
ța. Din cei 55 de concurenți 
prezenți la start, numai 29 
au încheiat concursul, care 
a fost deosebit de dificil. Iată 
cîștigătorii: clasa a V-a (pes
te 1500 cmc') E. Ionescu-Cris-

tea—P. Vezeanu (București)
I

—Dacia 1100 S; clasa a IV-a I
(1300 cmc) A. Puiu—C. Pes
carii (~
clasa a IlI-a (1150 cmc) L. 
Borbely—M. Lorincz (Cluj)— 
Dacia 1100 S. Clasament ge
neral : 1. Puiu—Pescaru, 2. 
Ionescu-Cristea—Vezeanu, 3. 
Borbely—Lorincz.I Oele tret 

echipaje au luat, astfel, avans 
din prima etapă a campiona
tului național de raliuri.

I. DUMITRESCU
I. IONESCU-coresp.

(Brașov)—R. 8 Gordini; I 
a IlI-a (1150 cmc) L. I

I
I
I
I

î’iparul 11, R, «Infornuți»’, »t>, Bronin* ■». M—M» BarureșU

★ ★

EGA- 
XOU !

*<!^i**.**-*.

CAMPIOANA

Conduși cu 2—1 
de Leeds United 
pină în minutul 3-' 
fotbaliștii lui Chel 
sea au reușit s 
egaleze pentru 
doua oară prin Pe
ter Houseman (in 
dreapta fotografiei), 
în dramatica fina
lă a „Cupei An
gliei" desfășurată 
sîmbătă la Wem
bley. Scor : 2—2 :
finala se rejoacă !

CAGLIARI ȘI-A ASIGURAT 
TITLUL DE

Verona 2—1 (Frustalupi și 
Benetti, respectiv Clerici), 
Torino — Bologna 1—1 (Ca
relli, respectiv Poletti auto
gol pentru Bologna).

Clasamentul : Cagliari 42 
p (campioană a Italiei), Ju
ventus și Inter 37 p, Fioren
tina 35 p, Milan 33 p, Napoli 
și Torino 30 p. Roma și 
L. R. Vicenza 27 p, Lazio 
26 p. în clasamentul golge- 
terilor : Riva 
goluri. Vitali 
16, Anastasi 
Prati (Milan), 
rentina) 12, Boninsegna (In
ter) și Chinaglia (Lazio) 11.

Cesare TRENTINI

Etapa a 28-a a campiona
tului italian a clarificat si
tuația în ce privește echipa 
campioană, cît și asupra ce
lor trei formații care vor re
trograda în divizia B. Profi- 
tînd de înfringerea suferită 
de Juventus în fața echipei 
romane Lazio, reprezentanta 
fotbalului sard, Cagliari (vic
torioasă în meciul cu Bari), 
conduce cu 5 p și a cîștigat 
deja „10 scudetto". Victoria 
lui Cagliari — salutată cu 
multă simpatie de opinia 
sportivă italiană — a creat 
o nouă breșă (după victoria 
Fiorentinei anul trecut) în 
hegemonia celor două „capi
tale" ale fotbalului italian : 
Milano și Torino. Cele trei 
echipe care vor juca în se
zonul viitor în divizia B sînt: 
Palermo, Bari și Brescia.

Iată rezultatele și marca
torii : “ 
cenza 1—1 (Turchetto, res
pectiv Vitali), Cagliari — 
Bari 2—0 (Riva și Gori), Fio
rentina — Milan 4—2 (Ma
riani, Chiarugi 2 și autogol 
al lui Trapattoni, respectiv 
Rognoni și Prati), Inter — 
Napoli 1—0 (Jair), Lazio — 
Juventus 2—0 (Ghio și Chi- 
naglia din penalty), Palermo 
— Roma 2—2 (Causio și
Troia, respectiv Franzot și 
autogol Reia), Sampdoria —

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
SÎNT ÎN FORMĂ

LA VIENA: Austria-Cehoslovacia 1-3 (0-3)
din Viena. Gazdele și-au de
cepționat 
nători, pierzînd 
de apel în fața 
viguroase, aflată 
nență ofensivă.

După cîteva atacuri timide 
ale fotbaliștilor austrie, i ce
hoslovacii au deschis scorul 
prin Albrecht (min. 25). Două 
minute mal ttrziu, Hrdlicka, 
la capfttul unei frumoase ac
țiuni individuale, a majorat 
scorul în favoarea echipei 
sale (2—0). Cu nouă minute 
înainte de pauză, tabela de 
marcaj indica o diferență de 
trei goluri în favoarea oaspe
ților, ca urmare a unui șut 
năpraznic expediat de Ada- 
mec de la 16 m.

în repriza secundă, echipa 
gazdă a făcut eforturi mari 
pentru a reduce din handicap 
dar, pe de o parte, apărarea 
cehoslovacă a funcționat fără 
greșeală, iar. pe de alta, ofen
siva austriacă a fost lipsită de 
clarviziune și incisivitate. Ast
fel că golul înscris în propria 
poartă de fundașul cehoslovac 
Migas, în min. 73, nu a putut 
descreți frunțile spectatorilor 
vienezi.

Au jucat echipele! AUS
TRIA : Harreither (Rettens- 
teiner min. 46) — Pumni, 
Sturmberger, Schmidradner, 
Huberts, Geyer, Krieger, Ett- 
mayer, Pirkner, Parits, Redl. 
CEHOSLOVACIA: Viktor — 
Dobias, Hrivanek, Migas, Ha- 
gara, Hdrlicka, Jurkanin, 
Kuna, F. Vesely, (B. Vesely 
min. 46), Adamec, Albrecht.

A arbitrat elvețianul Bu- 
chele.

Ieri după-amiază, în fața 
peste 30 000 de spectatori, 

fotbal ale
a
selecționatele de
Austriei și Cehoslovaciei s-au 
întîlnit pe stadionul Prater

susți-numeroși
fără drept 

unei echipe 
in perma-

(Cagliari) 19 
(L.R. Vicenza) 
(Juventus) 14, 
Chiarugi (Fio-

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE AEDOMODELE (INDOOR) 

(Urmare din pag. 1)

devăr, spectaculoasă, dar 
extrem de scurtă, aparatul 
rupîndu-se la cîțiva metri 
deasupra podelei — 0:27.
Nici Kalina (a cărui lansare 
a închis concursul) nu și-a 
îmbunătățit performanțele 
din primele manșe. El și-a 
ales loc de start — riscînd 
— partea de la intrarea în 
sală (ferită de majoritatea 
competitorilor pentru cu 
renții ei) în intenția ,de a-și 
bate propriul record. Tenta
tiva nu a reușit, cu toate 
că aparatul s-a înălțat pîriă 
aproape de plafon. In zborul 
său de coborîre, însă, gin
gașul aeromodel a planat

prea puțin, aterizînd după
26 de minute și 14 secunde

Clasamentul general (pri
mii 10) : 1. JIRI KALINA 
(Cehoslovacia) 74:17 — cam
pion mondial, 2. J. Richmond

AUREL 
63:13, 
59:49, 
56:59, 
54:40,

(S.U.A.) 64:14, 3.
POPA (ROMANIA) 
A. Ree (Ungaria) 
Kmock (Iugoslavia) 
C. Mather (S.U.A.) 
E. Chlubny 
34:15, 8. K. Ribecki (Ceho
slovacia) 53:26, 9. G. Buzadi 
(Ungaria) 51:49, 10. E. Ha
malainen (Finlanda) 51:35. 
Pe echipe : 1. CEHOSLOVA
CIA 181:58, 
mondială, 2.
3. ROMÂNIA 161,14, 4. Un
garia 158:46, 5.
129:47, 6. Finlanda 124:16.

4.
5
Q.
7

(Cehoslovacia)

campioană
S.U.A. 169:57,

Iugoslavia

LOOPINGURI
Participan- 
„mondiale- 

de la Slănic 
fost invitați 

Casa de cui-

latii 
le" 
au 
la 
tură din localita
te, pentru a vi
ziona spectacolul 
dat în cinstea lor 
de către Ansam
blul folcloric 
„Prahova" și for
mația instrumen
tală de muzică 
populară „Flacă
ra Prahovei". Ar
tiștii amatori au 
fost aplaudați la 
scenă deschisă.

Din două moti
ve; a) spectaco
lul a constituit 
o adevărată 
monstrație 
virtuozitate, 
printre artiști se 
aflau 
sportivi, 
nume i 
Georgescu, Lucia 
tl’eodorescu, 
genia 
Cornelia 
Lucia Năstase — 
toate... profesoare 
de educație fizică 
din județul Pra
hova.

de- 
de
b)

numeroși 
Citeva 
Dorina

tlu-
Preda, 
Mutu,

• Constantin 
Saulea, liftierul 
de la colivia ori
zontului 1, a fost 
declarat — dintre 
mineri — cel mai 
îndrăgostit de 
aeromodelism. Au 
spus-o sportivii, 
o confirmă fru
moasa colecție de 
insigne 
cu prilejul 
pionatului,
resul pentru con
curs, amabilitatea 
sa față de partici
panta la <3.M.

strînsă 
cam- 
inte-

Brescia L. R. Vi

• La Belgrad, în nocturnă: 
Iugoslavia — Ungaria 2—2 
(1-1).

• La Budapesta s-au Intîl- 
nit într-un meci amical echi
pele de fotbal (tineret) ale 
Ungariei și Iugoslaviei. Fot
baliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(2—0)

• In sferturile de finală 
ale „Cupei Franței", echipele 
Angers și Nantes au terminat 
la egalitate : 2—2 
turul acestui joc 
echipa care se va 
continuare

(1—1). Re- 
va decide 
califica în

BRAZILIENII PLEACĂ IN MEXIC LA 1 MAI
Pentru a treia oară în 

decurs de o săptămînă, con
federația braziliană de sport 
a modificat data plecării 
echipei de fotbal în Mexic, 
pentru a participa la turneul 
final al campionatului mon
dial. S-a stabilit ca echipa

antrenată de Zagalo 
la 1 mai. înaintea 
fotbaliștii brazilieni 
să întîlnească la Porto Alegre
echipa Austriei și formația 
vest-germană Bayern Mun- 
chen.

să plece 
plecării, 
urmează

TELEX
Competiția international* temlal- 
ni de floreta dotata cu .Cupa 
Geanty“ a fost cîștlgată In acest 
an de poloneza Elzbieta Franke 
(4 v). Dintre concurentele roman
ce, Ileana Drimbă s-a clasat pe 
locul 5 (2 v), Ana Ene pe locul 
9 șl Maria Vlcol pe locul 10. Olga 
Szabo a fost eliminată din primul 
tur.■
In concursul atletic de la Tampa 
(Arizona), Shepard a cîștigat să
ritura în înălțime cu 2,18 m. Ace
eași performanță a fost realizată 
și de Jourdan, la Gainesville.■
La San Diego (California), Wil
liams a fost cronometrat pe 440 
yarzi garduri cu timpul de 51.3. 
Proba de trei mile a revenit lut 
Maddaford (Noua Zeelandă) 
13:25,0, iar cea de aruncarea greu
tății lui Wilhelm — 19.22 m.■
In bazinul de la Cincinnati (Ohio) 
(25 yarzi) au continuat campiona
tele de natație ale S.U.A. în pro
ba de 200 y fluture (feminin) 
Lynn Collela a realizat 2:04.0. La 
masculin această probă a revenit 
lui Gary Hall în 1:50.5. Un rezul
tat remarcabil — 2:04,01 a fost ob
ținut de Brian Job în cursa de 200 
y bras.

n
Echipa de rugby Grivița Roșie 
București a evoluat la Hanovra 
în compania echipei locale Hano
vra 78. Gazdele au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul da 
6—3 (3—3).■
Formația moscovită de baschet 
Ț.S.K.A. a susținut la Belgrad o 
întîlnire amicală în compania e- 
chipei' Radnicki. Baschetbalist» 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 82—81. <■
In cadrul turneului de calificare 
pentru campionatul european la
minin de baschet de la Ancona, 
Italia a învins cu scorul de 87—22 
(41—15) echipa Angliei, Iar Ceho
slovacia a întrecut cu 109—31 (50— 
19) echipa Danemarcei.


