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tripletă" care a urcat de mai 
multe ori pe podiumul de onoare 
al internaționalelor : Aleksandr 
Maleev, Viktor Lisițki și Peter 
Rohner (de Ta stingă la dreapta).

Paradoral, duminica 
internaționalelor" — 

ziua de vîrf, în care 
locurile ocupate ale sta
lului se numărau mai 
greu decît cele lăsate 
libere — duminica, zi
cem, ni s-a părut ceva 
mai tristă, cu gimnaști 
mai obosiți și parcă mai 
străini, 
titanic 
clipe 
ment 
apoi, 
gheri, 
lungate, poate, spre alte 
locuri, spre alte con
cursuri...

Plutea pe undeva, 
peste capetele noastre, 
ale celor 
urmărim 
„aleși" ai 
rat, aerul 
dacă vreți, 
demic, pe care-l confe
ră unei întreceri spor
tive participarea exclu
sivă a vedetelor, a oa
menilor lustruiți de 
concursuri, refuzați ma
rilor emoții, care aplau
dă rar, care nu pling 
des... Dacă pentru spec
tatorul vasal măiestriei, 
etalării virtuților teh
nice, acest finis a sa
tisfăcut gustul : gamei 
celei mai diverse, 
atunci pentru reporter 
— venit să fure o ima-

concentrindu-se 
pentru citeva 

sf intui clasa- 
—, destinzindu-se 
absenți și stlh- 
cu gîndurile a-

adunați să-i 
pe .primai 6 
fiecărui apa- 
acela sticlos, 

ușor aca-

FINIS
gine în plus, neabdi
cată de lă 
la culoare 
ieri a fost 
ca un film, 
premieră și revăzut, ă 
contre coeur, după 
mulți ani...

—De cîștigat, au cîș- 
tigat, — se putea, oare, 
și altfel ? — marii favo- 
riți, cu Burda înainte 
de toate, fetița aceasta 
traversind covorul so
lului cu o privire ușor 
niirată, amintindu-ne 
ochii de rouă ai Save- 
tievei iui Bbndarciuk...

Lingă ea, mîngîind 
aerul cu mișcări gene
roase, antrenorul furi 
Ștukman, ilustru desco
peritor de talente, un 
omuleț din Voronej, in
firm — dar atît de fru
mos in infirmitatea lui 
—• semăntnd izbitor cu 
Burt Lancaster, in „Tra
pez", cu mersul tui le
gănat, frint.

Apoi Lisițki — spor
tivul perfect pentru 
care, văzîndu-l, pre
miat, în virful pirami
dei, am simțit cu toții 
o simpatie profundă, 
tare ca un alcool, da
torată faptului că Li
sițki s-a născut cu un 
defect, al șoldului,, re
parat in sala de antre
namente, apoi Ceara-

emoție, de
— ziua de 
măi seacă, 
aplaudat la

pelea, cu chipul neobiș
nuit de serios, desculță 
pentru o clipă, în
curcată, căutîndu-și pa
pucii de culoarea cretei, 
un fel de Sandie Show 
a. gimnasticii...

In final, Elisabeta 
Turcu, o copilă bălaie, 
cu fundițe albe, pro
pulsată peste capră, în
fiptă in saltea, în vre
me ce lingă noi, la ma
sa presei, fosta mare 
campioană, Elena. Leuș- 
teanu, vorbea ca-ntr- 
un cis, neadresindu-se 
nimănui: „stai!".,.

Spre prînz, la 
cînd nori furioși 
pluseră cu trupul 
vînăt un cer pînă 
atunci zimbițor, 
pe nesimțite, a
cortina peste această 
ediție — cu număr de 
superstiție — a „inter
naționalelor" ae gim
nastică.

Au fost aceste trei 
zile, neîndoios, un ve
ritabil prilej de incan
tație vizuală, de trăire 
estetică înainte de toate, 
dincolo, poate, de sen
zația noastră — de sor
gintea saturației de 
imagini — de a fi asis
tat la o duminică mai 
neutră și. mai stin
gheră...

Ovidiu 1OANIȚOAIA

ora 
um

lor 
mai 

încet, 
căzut

Prin locul 3 ocu
pat în competiția de 
la București, Elisa- 
beta Turcu și-a 
confirmat încă o 

clasa de exce- 
săritoare.

Cronica ultimei zile
în ciuda multor tentații 

de duminică, numeroși au 
fost cei ce. au .rămas totuși cursul pe aparate punctul 
fideli gimnasticii, și în ul- forte al oricărei întreceri 
timă ai a campionatelor de gimnastică, mai ales in 

prezențe
Și

PE PODIUMUL DE ONOARE
FEMININ: sărituri: 1. Liubov Burda 18,925 ; 2. Si- 

grid Limberg 18,875 ; 3. Elisabeta Turcu 18,625 p ; 
paralele: 1. Elena Ceampelea 18,700 ; 2. Tamara Na
zarova 18,625 ; 3. Martha Kelemen 18,525 p; bîrnă : 
1. Liubov Burda 18,900; 2. Claudia Pandelescu 18,425 ; 
3. Sigrid Limberg 18,275 p; sol: 1. Elena Ceampelea 
19,075; 2. Liubov Burda 18,825; 3. Hanelore Kadolph 
18,550 p.

MASCULIN: sol: 1. Gheorghe Păunescu 18,725 ; 2. 
Viktor Lisițki 18,625 ; 3. Peter Rohner 18,450 p ; cal cu 
minere : 1. Viktor Lisițki 18,450 ; 2. Gh. Păunescu 18,425; 
3. Mircea Gheorghiu 18,400 p; inele: 1. Viktor Lisițki 
18,850; 2. Aleksandr Maleev 18,550; 3. Peter Rohner 
18,450 p; sărituri: 1. Gh. Păunescu 18,350 ; 2. Deszo 
Bordan 18,125; 3. Viktor Lisițki 18,050 p; paralele:
1. Viktor Lisițki 18,700 ; 2. Aleksandr Baleev 18,525 ; 
3. Peter Rohner 18,425 p ; bară : 1. Viktor Lisițki 18,750;
2. Slavek Reisenthal 18,250 ; 3. Edwin Greitman
17,925 p.

L!N FUNDAȘ (DAN) SALVEAZĂ ONOAREA ATACULUI
7.9 de minute suspense, ieri 

pe „23 August" în întilnirea 
derby de etapă Rapid — Uni
versitatea Craiova, joc de adio 
pînă la rendez vous-ul fixat 
după Mexic; 79 de minute ne- 
decise. deși liderul -—cu trei 
sferturi din coloana. vertebra
lă a naționalei, Răducanu, Lu
pescu, Dumitru, Neagu, — 
avea în față o echipă fără nici 
un om pe lista de. .. 40.

Și deodată egalitatea de pe 
tabelă s-a frint: Năsturescu, 
„cascadorul" formației giules- 
tene, a căzut ca in... filme. 
Pop a executat lovitura liberă

nici... 
ini mo- 
un fel 
trezit 

in

internaționale. De altfel, 
nu- puțini recunosc in. con-

condițiile unor 
valoroase, cum a fost 
cazul concursului găzduit 
de sala Floreasca. Disputa 
mai dirză pentru locr " 
fruntașe,-■.caracteristică 
trecerii -primilor clasați 
aparate, i-a determinat 
mulți conourenți să 
cerce mai mult, mâi Line, 
și nu o dată și greșelile 
comise au fost mai mari. 
Am aplaudat-o pe fetița 
cu fundițe din Ploiești. 
Elisabeta Turcu, elevă a 
Liceului de gimnastică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
pentru locul III — obținut 
la sărituri, amintindu-ne 
că, în august trecut, la 
Moscova, la aceeași probă, 
ea cucerea locul I la „Cli
pa speranțelor, olimpice", 
In aceeași măsură, am 
regretat însă nereușita ce
lei mai tinere dintre par-

rile 
in- 
pe 
pe 

în-;
Line/

ti-cipante, Paula Ion. care 
Concurase foarte bine in 
primele două zile. Poate 
că emoția prea mare în 
fața unui prezumtiv suc
ces, poate că o încălzire 
superficială (sau amîn
două ? I) au făcut ca Pau
la, în ciuda evidentelor ei 
calități, să sară ceva mai 
slab duminică dimineață. 
Oricum, prezența ei la a- 
cest concurs reprezintă — 
prin ea însăși — o perfor
manță remarcabila. ce 
poate deschide gimnastei 
bucureștene un viitor stră
lucit. La acest aparat, 
lupta pentru locul I s-a 
dat între Burda și Lim- 
berg, gimnastei sovietice 
reușindu-i însă mult mai 
bine săritura stînd pe mii- 
ni cu întoarcere 180 de 
grade. La paralele. Lia 
Ceampelea pornea cu cele 
mai mari șanse de cîștia

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2 a)
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înalt, in careu și Dan, „urcat" 
în atac, inspirat, a plasat, balo
nul cu capul, in plasă.

Dan nu cucerise încă 
Mexicul, dar sprintul 
sului fundaș rapidist — 
de tur de onoare — a

. la viață tribuna a doua, 
clipa aceea parcă un mic colț 
al Giuleștiului care — în ma
nieră atit de proprie — salu 
ta golul cu steaguri, tălăngi și 
petarde.

Cînd entuziasmul din teren. 
(Răducanu, de pildă, s-a îm
brățișat , îndelung cu autorul 
golului) și tribune s-a .mal 
stins, rapidiștii, , cu ochii pe 
ceas, au trecut de la ofensivă 
la temporizare, pășind numai 
pe lateral și înapoi, spre dis
perarea masivului grup de ol

teni veniți la București «5-si 
susțină cu ardoare echipa.

Deși conturată atit de târziu, 
victoria Rapidului este merita 
tă, formația gazdă controlând 
jocul o bună perioadă de timp, 
atacind ceva mai organizat și, 
implicit, mai coerent, in sfir- 
șit, creindu-și mai multe si
tuații de gol. Din nou Ltipes- 
cu a fost omul lucid al siste
mului defensiv, din nou Dumi
tru a fost stăpin in treimea 
de . mijloc, deposedind in se
rie și efectuând transmiteri 
variate (pase scurte și lungii 
și precise la parteneri.

Numai in atac lucrurile n-au 
mers tocmai cum trebuie, în- 
trucit componența lui au dat 
dovadă de inconstantă: cînd 

Petreanu (in repriza

I) n-a prea corespuns Neagu, 
cînd „9-ul" Rapidului și-a re
venit (după pauză) a dispărut 
din .joc... Petreanu. Doar Năs- 
turescu a „tras" 
reprizele, 
mente, în stilul său 
pentru fiecare balon 
zînd citeva curse de 
clieiate cu centrări precise 
jos (dar, vai-, risipite...), la coe
chipieri. De altfel, de la o a- 
semenea șarjă pe aripa dreap
tă, a ieșit și golul din min. 79 
de care vorbeam la începutul 
rîndurilor noastre.

De partea cealaltă, Untver- 
, sitatea Craiova n-a jucat de-

G. NICOLAESCU

IERI. IH PRELIMIHftHIILE TURNEULUI ll.E.tl.:
ROMÂNIA-U.R.S.S. 1-1 (1-1)

Echipa de juniori a tării noastre dispută joi, 
în compania Poloniei, uftimul meci — cel decisiv 
— al preliminariilor.

în
bătindu-se,

amândouă 
literal

personal 
. și realt- 
efect, în* 
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CU un clasament prefigu
rat încă la jumătatea 
șurării competiției, 
campioană cunoscută 
tic de mult, divizia 
nală de hochei- pe 
s-a încheiat, în st-îrșit, asea
ră. Toată lumea a ■ răsuflat 
ușurată. Echipele — obosite 
de un turneu, martorii — 
spectatorii care după ce au 
văzut un campionat mondial 
la București și-au 
gusturile, gospodarii 
noarului, care bat la 
porțile pentru a primi piese 
de schimb la instalația fri- 
gorî'ȘcăLrt’și;;<-’tfti ;■ găsesc' ’ nici 
una! (îaW tWttp-sMa defectat 
și tabloul de 'stemnalizare lu
minoasă, așa că s-a trecut la 
cronometrajul manual, ca a- 
cum 15 ani...).

în ciuda acestor 
precare, a lipsei de interes 
a spectatorilor puțini 
așteaptă terminarea ultimu
lui joc pentru a începe pa
tinajul de agrement — fi
nalul campionatului a fost 
interesant, animat, echilibrat

desfă
cu o 
prac- 
națio- 

gheață

rafinat 
pati- 

. toate

condiții

— care

Valsriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 3-a)

aEmoții la poarta lui Oprea: la o centrare de pe aripa dreaptă, Lupescu, venit in atac, 
reluat cu capul, dar mingea va trece alături de poartă.

(Continuare în pag. aia) Foto : M. FELIX

e mult ne obișnuisem cu gîn- 
dul că eclipsa actuală a echi- 
lației românești are un temei 
de nezdruncinat : lipsa valorii 
cailor. Replica, atît de des 
uzitată de către specialiștii în

acest sport (mai ales cînd venea vorba 
de proba de obstacole), „nu avem cai 
de talie", era dezarmantă. Dar, iată că 
cineva cu mai multă îndrăzneală și-a 
luat inima în dinți și a spus răsp/cat: 
„Avem cai buni, de aproape toate ra
sele. Hergheliile sînt pline".

Și, dintr-o dată, toată floarea călăriei 
noastre — reunită în plenara federa
ției — a descoperit, nu fără oarecare 
stupoare, că vechiul argument -s-a pră
bușit lamentabil în conștiința, tuturor, 
izbit de un moment de ' sihcerita'te. 
„Poneii" au mai crescut puțin In mintea 
tuturor, iar rezultatele, justificate" pînă 
acum, doar prin acest argiument, s-au 
scufundat, o dată cu el. S«a constatat 
că la slăbiciunile călăriei c contribuit 
— și nu în mică măsura — lipsa de 
competență în alegerea exemplarelor 
cabaline existente în herghelii.

Rezultatele neconvingătoare obținute 
pînă și in competiția balcanică arun
că o lumină nefavorabilă asupra echi- 
tației noastre, tocmai prin valoarea scă
zută a adversarilor, care ne-au domi
nat totuși chiar de la acest nivel. Toi 
bietul cal să ti fost de vină ? Acum, 
iată că nu a mai fost incriminat acest 
inocent necuvântător. I s-g luat chiar 
apărarea. Acum, de vină este baza ma
terială, insuficientă (trebuie să' recu
noaștem că există aici o fărîniă . de 
adevăr, mai ales daco ne gîndim. la 
condițiile de pregătire pe timp de iar- 

si oarecare mâsurâ” pasionafii 
noștri antrenori, care nu caută caii cei 

.mai buni, nu-i pregătesc îndestul,-după 
cum nu-i pregătesc suficient nici pe că
lăreți. în sfîrșit, s-a ajuns la concluzia 
că și Io călărie, sau mai ales la că
lărie, trebuia muncă intensă pentru 
obținerea unor rezultate bune. Vălul 
care a căzut de pe mediocritatea spor
tului călare a descoperit niște mari 
semne de întrebare : poate fi pentru 
sportivii români un criteriu de compa
rație doar confruntarea cu călăreții 
țărilor din Balcani, care nu constituie 
forțe redutabile pe plan international ? 
Este suficient cit se lucrează, fie și pe 
timp de vară, în cele citeva secții care 
exislă 2 Calendarul intern și internațio
nal sprijină progresul călăriei ? Sînt 
pregătiți sportivi și cai tineri care să 
asigure continuitatea în performanță ? 
Există o concordanță valorică în cuplu
rile cal-colărel la lotul național 5 Se 
străduiesc antrenorii să renunțe la mun
ca șablonizafâ și de rutină, 
adopta noul în materie de 
pedagogie ?

Ni se par chestiunile cele 
tante și oarecum atacabile 
calul a încetat să mai fie...
taie pentru toate insuccesele, acum cînd 
antrenori și sportivi s-au decis să-i mai 
ia din spale această povară neplăcută 
a acuzațiilor, acum cînd călăria romă 
nească ar avea posibilitatea să parti
cipe la întrecerile olimpice (după ce â 
absentat de la precedentele două
ediții), posibilitate care nu trebuie I 
irosită. *

Aurelian BREBEANU

spre a 
metodă si

mai impor- 
acum cînd 
cal de bă-
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Victorie categorică in piscina din Cluj

România-Cehoslovacia 184-149 la natație
înotătorii români au cîștigat 

14 probe din 15 ® Slavic
performerul intîlnirii

CLUJ. 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După trei 
zile de întreceri, selecționata 
de înot a României a înregis
trat prima sa victorie asupra 
reprezentativei Cehoslovaci
ei Aflați în bună formă spor
tivă (mai ales la băieți), pe 
care am anticipat-o încă de 
la „internaționale", tricolorii 
s-au impus de o manieră: ca
tegorică, obligindu-i pe oas
peți sa suporte cea mai grea 
înfringere din ultimii 13 ani : 
184—149.

Ultima zi de concurs a fost 
egală, gazdele menținîrid di
ferența acumulată în reuniu
nile precedente. Nu este mai 
puțin adevărat, însă, că îno
tătoarele cehoslovace au făcut, 
de această dată, apel la ulti
mele lor resurse pentru a 
evita o adevărată catastrofă 
a întregii formații. Kozikova 
(100 m liber), Svobodova (200 
m bras), Menklova (400 m 
mixt) au înclinat scorul par
țial in favoarea echipei lor 
la sfirșitul probelor femi
nine.

Dar acest lucru nu avea să 
afecteze prea mult pe antre
norii români, superioritatea 
oaspetelor fiind previzibilă. 
Slavic și coechipierii săi ur
mau să realizeze încă trei 
„duble", să cîștige ștafeta 
4 X 200 m liber, trecînd în 
contul lor un punctaj aproa
pe dublu față de cel al par
tenerilor de întrecere. Meritul 
cel mai mare îi revine, în 
mod indiscutabil, lui Marian

V. Costa, brasistul nr. 1 al întilnirii
Foto ; A. NEAGU

Slavic, cîștigător în patru 
probe individuale și cu o con
tribuție decisivă la succesul 
celor trei ștafete. In plus, 
bucureșteanul a tranșat, defi
nitiv, în favoarea sa rivali
tatea cu Aimer la 400 m liber, 
întrecîndu-1 fără drept de a- 
pel, și apoi a adus cvartetul 
crauliștilor (4 X 200 m) spre 
un nou record național. A- 
platize puternice au obținut 
și evoluțiile lui Covaci (61.5 
— 100 m delfin) și Costa

(2:34,3 — 200 m bras) care 
au completat tabloul recordu
rilor reprezentativei române. 
Tricolorii au învins în 14 din 
cele 15 probe, 
rarisimă intr-o 
terală. Pentru 
atît înotătorii 
antrenorii lor

Schuster, I.I.

performanță 
întrecere bila- 

acest lucru, 
români, cît și 

Gh. Dinteca, 
Totpal, P. Lo-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4^)
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0 INIȚIATIVĂ BUNĂ: CUPLAJUL
DE MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA

u

SI 0 PARTIDA RATATA: DERBYUL...
PESTE 600 DE LUPTĂTORI IN „ARENA"

o 
marcă 
pentru 
oară 
ni se po- 

de a

primă re- 
pozitivă: 

a doua 
consecutiv, 
oferă

sibilitatea 
viziona în cuplaj 
se dispută în Ca-partidele ce 

pitală. Este un cîșt’ig și pentru 
public (pe care îl dorim tot 
mai numeros, așa cum s-a și 
intimplat duminică diminea
ță, în Parcul copilului), dar 
și pentru organizatori. Să nă
dăjduim că .sistemul cuplaj 
va deveni perpetuu...

Deschiderea au făcut-o e- 
chipele Steaua și Progresul. 
Steliștii, evident superiori pe 
toate compartimentele, n-au 
avut de îndeplinit decît o for
malitate, ei învingind catego
ric cu 23—3 (16—0). Rugbyștii 
de la Steaua au atacat pu
ternic, " ' ' '
nUte, 
rare a Progresului și reușind 
să înscrie o încercare prin 
Postolache (transformată de 
Durbac), urmată de lovitura 
de pedeapsă realizată de Ma
teescu. Avantajul a crescut în 
finalul reprizei prin Durbac, 
Ciobănel și Mateescu. Repriza 
a doua s-a desfășurat în a- 
ceeași notă de superioritate a 
Stelei care prin lovitura 
pedeapsă și încercarea 
Durbac a mărit scorul ... 
22—0. Doar în finalul partidei, 
Nedelcu a înscris un „drop“, 
Ia o ezitare — în fața buturi
lor — a apărării adverse. Ar 
mai fi de notat că scorul pu
tea căpăta dimensiuni și mai 

rugbyștii de la 
. li ratat cîteva

încă din primele mi- 
spulberînd firava apă-

de 
lui 
la

priul spațiu de ,22. Replica 
adversarilor, scăpați de pre
sing, a fost destul de timidă, 
ceea ce a îngăduit grivițenilor 
să preia, treptat inițiativa și 
să-și valorifice superioritatea 
prin încercarea reușită a lui 
Onuțiu, la bilbiielile repetate 
ale apărătorilor dinamoviști, în 
imediata vecinătate a liniei 
de țintă. Scorul putea fi mo
dificat, dacă Grivița Roșie 
n-ar fi ratat o ocazie favora
bilă — o lovitură de pedeapsă 
chiar de pe linia mediană 
(Irimescu).

La reluare este de consem
nat o ușoară dominare terito
rială a Griviței Roșii, dar cei 
care au avut posibilitatea de 
a concretiza au fost dinamo- 
viștii. Ei au ratat prin Nîca, 
două lovituri de pedeapsă.

în continuare, Dinamo, a 
profitat de un moment de de
rută al apărării adverse și în 
urma unei spectaculoase com
binații, Nica a scăpat pe cen
tru, 
cercare, 
rescu și 
Dinamo! Se părea 
asista la o 
vistă, deoarece Grivița Roșie 
a trecut printr-o scurtă pe
rioadă critică. Dar, iată că o 
lovitură de pedeapsă, dictată 
cu 6 minute înaintea finalu
lui și realizată de Țibuleac, a 
înclinat balanța, de 
ceasta definitiv, în 
Griviței...

înscriind o frumoasă în- 
A transformat Flo- 

scor : 5—3 pentru
că vom 

victorie dinamo-

data a- 
favoarea

Tiberiu

CAMPIONII DE PRIMĂVARĂ
familiara 

i-a primit 
_ . , ...... să-și de

semneze campionii de primăvară 
cu ultimul accesoriu care-1 lipsea 
pentru a fi un stadion modern : 
tabela electrică de afișaj. Ne-am 
bucurat că prima realizare deose
bită anunțată de sutele de becuri 
ale tabelei a fost un record atle
tic, cel de 9,7 s realizat de Eleo
nora Monoranu sîmbătă în semi
finalele probei de 80 m. Atleta 
din Roman a cîștigat ieri șl proba 
de 300 m cu același panaș, oprind 
acele cronometrelor după 40,3 s, 
timp cu care-și egalează propriul 
record de junioare mici, lată re
zultatele înscrise pe foile de con
curs după două zile de întreceri :

Stadionul Republicii, 
gazdă a atleților noștri, 
pe juniorii mici veniți

FETE : 80 m : 1. Eleonora Mono
ranu (C.S.A. Roman) 9,«, 2. Adri
ana Teodoru (C.S.S. Buc.) 10,1, 3. 
Ana Sovari (Șc. sp. Oradea) 10,3; 
300 m : 1. Eleonora Monoranu 40,3,
2. Ana Sovari 41.9. 3. Maria Sza- 
kacs (Tractorul Tg. Secuiesc) 42,1; 
600 m : 1. Maria Szakacs 1:37,5, 2. 
Victoria Tincu (Steaua) 1:38,3; 3. 
Rodica Petruș (Lie. N. Băl. Cluj) 
1:39,4; 80 m g : 1. Mariana Nedel
cu (Șc. sp. Cluj) 12,0. 2. Eva 
Zorgo (Șc. sp. Clu.j) 12,2, 3. Anca 
Hoinărescu (Lie. N. Băl. Cluj) 
12.3: lungime : 1. Dorina Cătinea- 
nu (Metalul Buc.) 5.67, 2. Sanda 
Cubleșan (Lie. N. Băl. Cluj) 5,53,
3. Olga Ciobanu (C.S.M. Iași) 
5,43; înălțime : 1. Georgeta Păcu- 
raru (Lie. N. Băl. Cluj) 1,59, 2.

Șl CAPITALA ȘI-A DESEMNAT CAMPIONII DE BOX

NAȚIONALELOR INDIVIDUALE
BUC.) 

(S.S.A. 
Mariana 
2. Stela 
11.73, 3.

mari, dacă i„„'. 
Steaua nu ar fi 
ocazii rarisime !

Derbyul Grivița 
namo, cîștigat de 
pă, cu 6—5 (3—0), 
doar în parte. Prea puține au 
fost momentele de rugby ecla
tant. pe care le așteptau spec
tatorii de Ia cele două for
mații fruntașe ale campiona
tului.
acțiuni constructive, de înaltă 
tehnicitate și finețe, care fac 
deliciul acestui sport și de
termină să sporească numă
rul simpatizanților, și Grivița 
Roșie, și Dinamo s-au anga
jat într-un joc specific de u- 
zură, cu o abundență de ba
loane în tușe și grămezi spon
tane, frinînd astfel cursivi
tatea partidei.

începutul i-a aparținut Gri- 
viței Roșii, care a împins pe 
dinamoviști, deseori, în pro-

STAMA 
Emanuel FĂNTÂNEANU

Roșie — Di- 
prima echi- 
a satisfăcut

POLI- 
(11-0).

Fiindcă în locul unor

FARUL Constanta ■ 
TEHNICA Iași 11—6 
Victorie meritată a gazdelor, 
care nu și-au pus, 5— 
valoare posibilitățile liniei de 
treisferturi. Realizatori: Tă-
nase și Marin (încercări), Zam- 
firescu (1. p. și o transf.), res
pectiv Gheorghiu (2 l.p.) (E. 
Petre, coresp.).

CSM Sibiu — AGRONOMIA 
Cluj 3—0 (3—0). Ambele for
mații au făcut multă risipă 
de energie, oferind o dispută 
îndirjită. Punctele victoriei si- 
biene au fost realizate din- 
tr-o lovitură de pedeapsă. 
Autor: Munteanu. (I. Boțocan, 
coresp.)

RULMENTUL Birlad —ȘTI
INȚA Petroșani 3—3

UNIVERSITATEA
VULCAN 17—11

însă, în

(3—0).

Timișoara
(6-3)

SANDU MIHALCFA SI A LUAT REVANȘA- ->
(Dinamo) și Augustin Iacob 
(Voința) a dat loc unui spec
tacol pugilistic de excelentă 
factură, cum rar se poate ve
dea chiar și la boxerii se
niori. învins acum două luni 
de Iacob, în sala Dinamo, ieri 
Mihalcea și-a luat revanșa 
în mod strălucit, obligîndu-și 
adversarul să abandoneze în 
repriza a treia.

In reuniunea de ieri am 
avut, de asemenea, prilejul 
să vedem cîțiva tineri de real 
talent, cum sînt C. Ghiță (an
trenor Gh. Fiat), Șt. Băiatu 

(L. Ambruș), C. Hoduț (Șt. 
Iordache), M. Peia (I. Pintea). 
R. C.

9 j Au fost desemnați 
campionii de ju- 
niori ai munici- 

Z’S I piului București : 
I A | juniori mici : D.

--------------- ' Mateescu 
itorul), V. Neagu
mo), I. Vasile (C.S.Ș.), G. A- 
gapșa (C.S.Ș.), B. Vaida (Con
structorul), juniori mari : M. 
Peia (Dinamo), G. Ștefănescu 
(Steaua), A. Moraru (Meta

lul), L. Nicolaescu (Steaua), 
C. Hoduț (Olimpia), S. Mi
halcea (Dinamo), C. , Ghiță 
(Steaua), Șt. Florea (Progre
sul), I. Paraschiv (Olimpia), 
V. Zamfir (Steaua).

Așa cum anticipam, 
ciul dintre Sandu

(Vi- 
Dina-

me-
Mihalcea

Roxana Vulescu (Lie. 35 
1,50, 3. Mihaela Lorentz 
Buc.) 1,50; greutate : 1. 
Constantin (S.S.A.) 13,24, 
Grigore (Șc. sp. Brăila)
Magdalena Mihai (Lie. 2 CI. Mus
cel) 11.52; disc : 1. Ida Weiss (Con
structorul) 33.64, 2, Mariana Con
stantin (S.S.A.) 33.46, 3. Eugenia 
Ilie (Energ. Brașov) 30,28; suliță:
1. Eva ZorgS 44,74. 2. Adriana
Miron (C.S.M. Cluj) 33,36, 3. Cire- 
șica Făgaș (Lie. T. Vlad, Tg. Jiu) 
33.24: 4X100 tn : 1. S.S.A. 50.6, 2.
C.S.A. Roman 51,0, 3. Metalul Buc.
51.4. BĂIEȚI : 80 m : 1. I. Cristo- 
dor (Lie. 2 Cl. Muscel) 9,2. 2. A. 
Weber (S.S.A.) 9.2, 3. V. Ciurea 
(C.S.M. Cluj) 9,4: 300 m : 1. I. 
Cristodor 37,0. 2. Gh. Stichi (Con
structorul) 37.2. 3. D. Doboș (Șc. 
sp. Ploiești) 37.4; 1 000 m : 1. V. 
Sterea (S.S.A.) 2:42,5, 2. G. Lusztlg 
(Șc. sp. SL Gheorghe) 2:43,6. 3. 
Z. Szekely (Șc. sp. Cluj) 2:44.8: 
110 m g : 1. A. Szempeteri (S.S.A.)
15.8, 2. F. Butucescu (Progresul)
15.9, 3. C. lonescu (Șc. sp. Buzău) 
15,9: lungime : 1. D. Enache (Vi
itorul) 6.46, 2. I. Scarlat (Șomcuța 
Mare) 6,29, 3. C. Cirtea (Steaua) 
6,17; înălțime : 1. M. Zara (S.S.A.) 
1.83. 2. C. Ene (S.S.A.) 1.75, 3. O. 
Ovezea (Cl. sp. Brăila) 1.70: pră
jină : 1. S. Stoicescu (S.S.A.) 3,50,
2. I. Dumitru (Șc. sp. PI.) 3,10;
greutate : 1. G. Călin (S.S.A.) 
14,68, 2. V. Munteanu (Gura Hum.) 
14.14. 3. P. Neagu (Lie. 35 Buc.) 
13,92: disc : 1. G. Călin 45.64, 2.
S. Gaja (C.S.M. Cluj) 42,54. 3. V. 
Munteanu 38.54; ciocan : 1. G. 
Călin 59,40, 2. C. Nedelea (Viit.) 
53,84, 3. I. Nagy (Șc. sp. Oradea) 
41.28: suliță : 1. M. Sabo (Con
structorul) 58.48. 2. V. Munteanu 
57.78. 3. G. Michi? (Lie. 3 B.M.)
53.92; 4x100 m: 1. Șc. sp. Oradea
45.4, 2. S.S.A. 45,4, 3. Constructo
rul 46,2; 5 km mar? : 1. V. Popa 
(Viit.) 26:23,6, 2. D. Valctnschl (Șc. 
sp. Bacău) 26:32,0, 3. S. Pluti? 
(S.S.A.) 26:40,8.

VL. MORARU

1.

CRAIOVA (prin telefon). Du
minică dimineață, Sala sportu
lui a fost neincăpătoare, meciul 
dintre echipele Electroputere și 
Dinamo București fiind așteptat 
cu mare interes. Au învins oas
peții, cu 17—5, un scor însă prea 
sever dacă ținem seama de fap
tul că o parte dintre pugiliștii 
localnici au pierdut la diferență 
minimă. Cea mai frumoasă par
tidă au furnizat-o N. PăpăLâu 
(D) și M. Păuniță. Craioveanul, 
la începutul activității sale, ca 
senior, a opus o dîrză rezistență 
puternicului său adversar.

REZULTATE TEHNICE : Șt. 
Boboc (D) b.p. I. Ivan ; V. I- 
van (D) b.p. N. Dumitru ; I.

Sandu ; Șt. 
N. Constan- 
(D) b.p. D.

b.p.

stoian (E) b.p. Șt. 
Hîrșu (D) egal cu 
tin ; P. Dobrescu . , 
Popescu ; N. Păpălău (D) 
M. Păuniță ; C. Ghiță (D) cîștigă 
fără adversar : E. Constantines- 
cu (E) b.p. Gyorffi ! I.
(D) b.p. Gh. Constantinescu ; I. 

Monea (D) b.p. S. Șchiopu ; I. 
Alexe (D) Lp, I. Sănătescu.

Si, PASTKAMAGIU 
șl Ț. d&STIN — coresp.

• Citeva rezultate din divizia 
B : Dinamo Brașov—I.S.C. Turzii 
16—6 ; Muscelul C-lung^-A.S.A. 
Cluj 15—7 ; A.S.A. Bacău—Rapid 
+ Voința 10—12 : C.S. Baia Mare 
—Motorul Arad 12—8 ; C.S.M. 
Reșița—U.M. Timișoara 12—10.

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Dar, o evidentă ezitare tis-a 
dat emoții ; Tamara Nazar o
va, cu același exercițiu -are 
a tăiat respirația spectatori
lor și sîmbătă, a fost din nou 
la înălțime, apropiindu-se 
mult de campioana noastră. 
Totuși, pe locul I, Elena 
Ceampelea. Burda a ratat din 
nou exercițiul, deși cea mai 
dificilă parte a lui fusese e- 
xecutată corect. La birnă, în 
schimb, campioana absolută a 
U.R.S.S. s-a impus din nou 
strălucit, uimind sala cu pre- 
cizia--și -siguranța ■ cu care a 
executat multe elemente de 
mare dificultate. Un frumos 
succes a repurtat Clautha 
Pandelescu-Dumitru, clasată 
pe locul secund la acest a- 
parat. La sol, Ceampelea i-a 
cucerit din nou pe spectatori 
prin înalta ei măiestrie de a 
executa și trăi un exercițiu 
bogat în elemente acrobatice 
și, tehnice. Lia s-a distanțat 
evident de adversarele saie.

In disputa băieților, Viktor 
Lisițki a colecționat patru tit
luri de campion internațional 
al țării noastre la aparate, 
celelalte două revenind gim
nastului român Gheorghe 
Păunescu, mai bun și mai si
gur cu fiecare nouă zi a con
cursului. Păunescu s-a impus 
la sol, cu un exercițiu va
loros, excelent executat (9,50),

precum și la sărituri, grație 
mai ales execuțiilor de la li
ber alese. ~ 
și la cal 
s-a situat 
aparat la 
ghi-u s-a 
treilea.

Am urmărit și ieri cu in
teres evoluția tînărului gim
nast elvețian Peter Rohner, 
component al echipei repre
zentative helvete. Prezent în 
patru finale (sol, inele, pa
ralele și sărituri) el a cucerit 
trei locuri III, ca urmare a 
unor exerciții de ridicat nivel 
tehnic, corect executate.

La bara fixă, Maleev era 
primul printre favoriți, atit 
prin avansul ce-1 avea la 
punctaj, cît și prin maniera 
în care el a lucrat sîmbătă. 
Din păcate, gimnastul sovie
tic n-a mai repetat ieri exe
cuția anterioară, a comis o 
greșeală, apoi altele, ratînd 
astfel calificarea pe podium. 
Dar, in general, prezența lui 
Maleev la aceste internațio
nale a fost remarcabilă, mai 
ales prin originalitatea exer- 
cițiilor prezentate.

Primă verificare a poten
țialului multor gimnaști în 
anul campionatelor mondia
le, internaționalele noastre 
au arătat viitorilor competi
tori la titlurile supreme ale 
lumii nivelul atins pînă a- 
cum, ceea ce mai au de făcut

El a evoluat bine 
cu minere, la care 
pe locul al doilea, 

care Mircea Gheor- 
clasat pe locul al

în viitor. Poate că acesta este 
considerentul principal pen
tru care ele s-au bucurat de

răspunsul favorabil al atîtor 
federații europene și de par
ticipări valoroase.

FEMININ : Liubov Burda 
(U.R.S.S.) 74,40, Elena Ceam- 
pelea (România) 73,75, Sigrid 
Limberg (R.D.G.) 72,45, Ha- 
nelore Kadolph (R.D.G.) 72,20, 
Tamara Nazarova (U.R.SS.) 
72,10, Claudia Pandeîeseu 
(România) 71,85, Marta Ke- 
lemen (R.P.U.) 71,75, 
Goreac (Rom.) 71,75, 
Ion (Rom.) 71,65, Olga 
(Rom.) 
(Rom.) 
(Rom.) 
(Rom.) 
(R.P.U.) 70,35, Rodica 
teanu (Rom.) 69,75 p ;

71,25, Elisabeta
70,85, Elisabeta

70,65,
70,55,

Maria
Szuja

Alina 
Paula 
Ștefan 
Turcu 
Badea
Variu 
Nagy 
Apă-

MASCULIN : Viktor Lisițki 
(U.R.S.S.) 110,60, Aleksandr
Maleev (U.R.S.S.) 108,70, Pe
ter Rohner (Elveția) 107,60, 
Gheorghe Păunescu (Româ
nia) 106,50, Ludovic Buh 
(Rom.) 105,75, Deszo Bordan 
(R.P.U.) 105,75, Edwin Greit- 
man (Elv.) 105,70, Vasile Co- 
șariu (Rom.) 105,60, Antal 
Kisteleki (R.P.U.) 105,30, Sla- 
vek Reizenthal (Ceh.) 104,35, 
Pavel Stanovschi (Ceh.) 104,30, 
Mircea 
104,20,
103,50, Drago Șostarici (Iug.j 
102,90, ‘ '
102,85,

Gheorghiu (Rom.)
Dan Grecu (Rom.)

Anton Cadar (Rom.)începe campionatul național de șah pe echipe
La Tg. Mureș 

începe astăzi fina
la campionatului 
național de șah 
pe echipe mixte. 
Iau parte la com

petiție următoarele formații i 
Constructorul, Electronica, U-

LA ORA 18

CIBERNETICA

niversitatea, C.P.M. (toate din 
București), Medicina Iași, Me
dicina Timișoara, Petrolul 
Ploiești, Crișul Oradea, C.S.M. 
Cluj și Mureșul Tg. Mureș.

Se vor decerna trei titluri î 
campioana României pe echi
pe mixte, campioana mascu
lină și campioana feminină. 
Anul trecut, campioana abso
lută a fost formația Construc
torul București care a cîști
gat și titlul feminin, titlul 
masculin revenind echipei 
Electronica București.

SI APLICAȚIILE El î ’
ÎN PREGĂTIREA

SPORTIVILOR
Ceidrul de cercetări ști- 

intifice al C.N.E.F.S. și In
stitutul de educație fizică 
și sport în colaborare cu 
Universitatea populară Bucu
rești organizează astăzi la 
orele 18, în sala Dalles o 
conferință pe tema Ciberne
tica și aplicațiile ei în pre
gătirea 
rea va 
uuiv. dr. Andrei 
— maestru al 
Va urma filmul : 
nebunilor — producție 
studiourilor S.U.A.

sportivilor. Expune
ți făcută de conf.

Demeter 
sportului. 

Corabia 
a

ORADEA 
Sîmbătă, la 
din Oradea,

tinescu, I. Baciu, N. Neguț, 
P. Coman, I. Vangheliei, V. 
lorga, P. Gernău ț.a.

întrecerile se vor disputa pe 
trei patrulatere, avînd arbitri 
principali pe I. Corneanu și 
V, Bați (salteaua A), C. Po
pescu și Șt. Simionescu (B), 
C. Crîsnie și V. Dona (C).

Astăzi, la ora 
ședința tehnică. 
C.N.E.F.S. (etajul

Edițiile campio
natelor naționale 
individuale 
seniori 

libere (a 
greco-romane 
44-a)

de 
la lupte 

17-a) și 
(a 

au progra
mat ultimul act — finalele — 
în această săptămînă. Astfel, 
marți, miercuri și joi își vor 
disputa intîietatea specialiștii 
luptelor libere iar vineri, Sîm
bătă și duminică cei de la 
greco-romane.

Spre deosebire de toate e- 
dițiile de pînă acum, la aceste 
finale se află înscris un număr 
nemaiîntîlnit de concurenți : 
PESTE 600 LA AMBELE STI
LURI. Faptul se datorează re
nunțării la etapele de zonă și 
totodată acordării dreptului de 
participare direct la finale ma
eștrilor emeriți, maeștrilor’ 
sportului și luptătorilor de ca
tegoria I.

Așadar, de astă dată, difi
cultățile competiției sînt se
rios amplificate.

De asemenea, o parte din re
centele modificări efectuate 
de F.I.L.A. în regulamentul de 
desfășurare a marilor confrun
tări Internaționale se vor inau
gura la întrecerile de la Flo- 
reasca. O deosebită importan
tă prezintă modificările pri
vind penalizarea pasivității. 
Dacă un concurent este desca
lificat pentru luptă pasivă, iar 
adversarul acestuia 
în timpul disputei unul sau 
două avertismente el 
penalizat cu unul sau, respec
tiv, două puncte.

Printre concurenți se numă
ră campionii mondiali Gh. 
Berceanu și Simion Popescu, 
cunoscuții luptători N. Mar-

18. are loc 
la sediul 

VIII).

C. CH.

CONCURS REPUBLICAK 
DE MOTOCROS IA BUZĂU

a primit
va fi

BUZĂU, 19 (prin telefon). 
Aproape 50 de alergători au 
participat la cel de al treilea 
concurs republican de moto- 
cros desfășurat duminică la 
Buzău. Confirmînd forma 
bună în pare se află, St. Chițu 
?i N. Murgoei au cîștigat pri
mele locuri în cele două cla
samente : seniori (clasa pW 
la 500 cmc) : 1. St. Chițu 
(Steaua), 8 p, 2. C. Dovids 
(Metalul Buc.) 6 p, 3. Otto 
Ștefani (St. roșu Brașov) 4 p, 
4. A. Cristal (St. roșu Bra
șov) 3 p, 5. C. Goran (Poiana 
Cîmpina) 2 p, 6. T. Moașa 
(St. roșu Brașov) 1 p; tine
ret : 1. N. Murgoci (Poiana 
Cîmpina) 8 p, 2. R. Vasileicu 
(Steaua) S p. 3. R. Popeacu 
(Metalul București) 4 p.

Jff

Din nou, meciuri echilibrate {X|
r~ » . r-‘< • 1- x__î— _____1.Î..X t 'C. S. M. Sibiu la

campionatelor 
_ ,____  __ handbal (femi
nin și masculin) au continuat 
sub semnul echilibrului va
loric manifestat de majorita
tea echipelor în acest sezon. 
De menționat, în campionatul 
feminin, rezultatul puțin scon
tat (ca proporție) realizat de 
studentele bucureștene la Bra
șov, și cea de a treia victorie 
consecutivă a sibiencelor. Iată 
amănunte :

întrecerile 
naționale de

Feminin. Confecția — Pro
gresul 14—9 (6—1). Cite va sute 
de spectatori au venit să a- 
siste la această întilnire, des
fășurată în decorul de primă
vară al parcului sportiv Di
namo. Confecția, care, grație 
antrenorului prof.

Gheorghe Păunescu evoluind la aparatul care i-a adus locul 
I și titlul de campion internațional al României

__________ ,___ Valeriu 
Gogîltan, știe mult handbal, 
s-a impus încă din primele 
minute.
era net 
siderind 
deplinii 
malitate,

La pauză, scorul îi 
favorabil: 6—1. Con- 
că nu mai au de în- 
decît o singură for- 

Costandaehe et 
comp, și-au permis în partea 
a doua a meciului o perioadă 
lungă de relaxare, încercînd 
uneori să facă și demonstra

țiile — pase pe la spate), 
acest respiro al Conlec- 
a profitat Progresul care 
min. 43 s-a apropiat la 
punct : 8—9. Cînd și-au 
seama de pericol, echi

pierele Confecției au apăsat 
pe accelerator și s-au distan
țat. Principalele realizatoare 
Angliei (4), Costandache (3), 
Nedelcu (3) pentru Confecția 
și Bogan (3) pentru Progre
sul. Au arbitrat bine V. Pe- 
lenghian și I. Ionescu (Bucu
rești (— n —).

Rapid — I.E.F.S. 9—7 (6—5). 
Meciul a plăcut. După o re
priză furtunoasă, terminată la 
limită în favoarea rapidiste- 
lor, jocul a căpătat în re
priza secundă o amprentă mai 
dîrză. Studentele au șutat de 
6 ori în bară 
lovitură de la 
Florentina! Au 
G. Popescu și 
(Buc.). (II. A.).

C.S.M. Sibiu __ ... _
dorhei 13—9 (8—5). Intîlnirea, 
disputată la Copșa Mică, a fost 
de bun nivel tehnic, sibien- 
cele avind în permanență ini
țiativa. Brezaie (4). Birthel- 
mer (4) pentru C.S.M. și Mi- 
kloș (4), Maghiary (4) pentru 
Voința au Înscris cele mai 
multe puncte. Foarte bun ar
bitrajul cuplului V. Sidea și 
P. Cîrligeanu (Buc.). (M. Făl- 
ciu — coresp.).

Rulmentul Brașov — Univer
sitatea București 7—16 4—6). 
Studentele, beneficiind de 
o apărare fermă (s-a re-

neprezentare acasă!

a treia victorie consecutivă !
marcat portărița Gabi Velicu) 
au cîștigat pe merit. Gazdele 
s-au pripit în atac, ratînd de
seori. Au arbitrat bine C. Șen- 
chea și P. Cobilici (Ploiești). 
(V. Popovici, coresp.).

Universitatea Timișoara — 
Constructorul Timișoara 7—5 
<2—1). Derbyul local (dispu
tat sîmbătă) a fost pasionant, 
cu faze rapide de la o poartă 
la alta. Pînă în min. 22 sco
rul a fost egal: 1—1! După 
pauză studentele preiau ini
țiativa și 
(P. Arcan 
pal).

cîștigă pe merit. 
— coresp. princi-

19 (15—6). Intîlnirea
importantă în lupta 
evitarea retrogradării , _ _. 
nit pe merit ploieștenilor. Ei 
și-au impus superioritatea în
deosebi în atac, unde au cir
culat cu rapiditate mingea 
creîndu-și cu succes breșe în 
apărarea adversă, ușor pene-' 
trabîlă.

Cele mai multe puncte au 
înscris Laub (7), Hovîrneanu 
(6) pentru Rafinăria. Birtolom 
(8) și Palko (7) pentru Mine
rul. Au arbitrat M. Petrescu 
și G. Nenciu (București) — 
(M. SIMA-coresp.).

foarte
pentru 

a reve-

Masculin.
■ Voința

Universitatea Cluj 
București 22—13

(13—7). Scorul putea fi mai 
mare dacă gazdele nu ar fi 
ratat de multe ori din pozi
ții favorabile. Cele mai multe 
puncte pentru Universitatea 
au înscris Panțîru (8), Schmidt 
(7) iar pentru Voința, Mure- 
șan (7) (N. Todoran — coresp.)

Politehnica Timișoara — Di
namo Bacău 27—15 (12—6).
Studenții și-au depășit net ad
versarii care au făcut totul 
pentru a primi cît mai puține 
goluri. Principalii realizatori 
Cîrlan (8), Guneș (7) pentru 
Politehnica și Avramescu (5), 
Ostache (4) pentru Dinamo. 
Au arbitrat V. Cojocarii și 
I. Mihăilescu (Craiova). (P.A.)

R A FIN ARI A TELEAJEN - 
MINERUL BAIA MARE 26-

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — DINAMO BRAȘOV 
22—17 (11—7). Echipa bucu- 
reșteană, înregistrind un pro
gres valoric accentuat în ac
tualul sezon, a dominat și de 
această dată întilnirea avînd 
în permanență inițiativa. Stu
denții gu trecut de apărarea 
prea dură a brașovenilor, per- 
forînd poarta adversă în repe
tate rînduri ea urmare a unui 
joc tactic foarte bun. Princi
palii realizatori : Voinea (6), 
Kiasid (5) pentru Universita
tea, respectiv Roșu (7) pentru 
oaspeți. Au arbitrat C. Căpă- 
țină și T. Ene (Buzău). (HORIA 
ALEXANDRESCU). Meciul 
Steaua — Dinamo București «® 
va disputa miercuri 22.IV.

cîștigători ai „Cupei Federației11 la schi
și au ratat o 
7 ni prin G. 
condus bine

M. Ion.escu

Voința O-

cătoare a fost Mărgineanu, 
notată cu 408 p.d.

E. PETRE-coresp.

Sîmbătă și du
minică s-a dispu
tat etapa a XlX-a 
a campionatului 
diviziei A de po
pice. Următoarea 
confruntare divi

zionară va avea loc în zilele 
de 9 și 10 mai, din cauza unor 
întîlniri internaționale pe care 
le susțin reprezentativele țării 
noastre cu formațiile similare 
ale Iugoslaviei și R. D. Ger
mane.

Iată rezultatele înregistrate 
în etapa a XlX-a :

Hidromecanica Brașov — 
Petrolul Ploiești 2537—2409 p.d. 
Partidă deosebit de plăcută. 
Cele mai eficace jucătoare au 
fost Schmidt — 457, Rotter — 
442, Antuș — 425 (cu 0 bile 
în gol) de la brașovence, res
pectiv, Dumitru — 440, Gavri- 
lă 411 și Popescu — 402. Cel 
mai 
cel 
(H) 
440

FEMININ

spectaculos meci a fost 
dintre Margareta Rotter 
și Maria Dumitru (P) 442— 
— în ultimul schimb.
C. GRUIA-coresp. principal

Voinfa Constanța —
Brașov 2324—2251 p.d. 
zefina Burlacu într-o 
excelentă (426 p.d.), 
țencele au luat conducerea du
pă prima pereche cîștigînd 
la un scor destul de sever. De 
la Metrom, cea mai bună ju-

Metr om 
Cu Io- 

formă 
constăn-

Gloria București — C.S.M. 
Reșița 2324—2220 p.d. Bucureș- 
tencele, profitînd de avanta
jele arenei proprii, au reușit 
să învingă pe reșițence la o 
diferență apreciabilă — 104 p. 
Cele mai eficace jucătoare : 
Florica Neguțoiu — 414 p.d., 
de la gazde și Maria Stanca 
— 412 p.d. de la oaspete.

A. PAPADIE-coresp.

centrat la maximum și au re
făcut terenul pierdut, Învingind 
adversarii lor direcți, la scor 
(Holz — I. Popescu 896—848, 
Rabl — Rudău 902—855) ș.i 
contribuind prin aceasta, con
sistent, la victoria echipei lor. 
Cel mai bun punctaj al reu
niunii a fost obținut de bucu- 
reșteanul D. Deneș — 918 p.d. 
Infrîngerea echipei Construc
torul se datorește, în primul 
rîr.d, punctajelor slabe reali
zate de Zamfir (818 p.d.), I. 
Popescu și Rudău, ultimii doi 
sînt jucători care obțin de re
gulă rezultate 
p.d.. dar în acest meci 
evoluat inexplicabil de 
(T.R.)

Voința București — 
Cluj 5017—4956 p.d. Prin 
tă victorie popicarii bucureș- 
teni s-au îndepărtat de zona 
periculoasă a clasamentului. 
S-au remarcat : C. Voicu (B) 
882 p.d. și V. Gyarfas CC) 870 
p.d.

D .DIACONESCU-coresp.

de peste 900 
ei au 

slab.

Voința 
aceas-

Campionii de sărituri

19 (prin telefon), 
bazinul acoperit 

au luat sfirșit în
trecerile finale ale campiona
te) or de sărituri rezervate co
piilor. Și-au disputat întîie- 
tatea reprezentanții Bucurcș- 
țiului, Sibiului și Oradei. O 
absență nemotivată : Clujul. 
Ca o apreciere generală, am 
remarcat creșterea valorică a 
participanților, reflectată în 
gradul ridicat de dificultate 
a săriturilor. Tată u.oii cam
pioni ; băieți II; Fruncisc

Kiss (Crișul Oradea) 201,65 p 
(antrenor prof. Francisc Kiss 
— tatăl campionului) ; băieți 
I : Vasile Nedelcu (C.S.S. Bucu
rești) 2.93,90 p (antrenor Me 
lania Decuseară) ; fetițe II : 
Maria Veltan (Sc. sp. Sibiu) 
173,83 p (antrenori prof. Nora 
Huber și prof. Norbert Hat- 
zak) ; fetițe I : Sorana Prelip- 
eeanu (Crișul Oradea) 30120 
p (antrenor Aurel Breja).

Voința Tg. Mureș — Rapid 
București 2532—2402 p.d.

U.T. Arad — Voința Bucu
rești 0—2300 (partida nu s-a 
disputat deoarece echipa din 
Arad a prezentat doar patru 
jucătoare !1.

Voința Cluj — Laromet 
București 2313—2250 p.d.

MASCULIN

Flacăra Cimpina .— Petrolul 
Ploiești 5025—5118 p.d. Frunta
șa clasamentului a cîștigat cu 
ușurință la Cimpina. deși nici- 
un jucător ploieștean n-a ob
ținut vreun rezultat senzațio
nal. Cimpinenii, cu excepția 
lui Purje (911 p.d.). au evoluat 
șters. De la învingători s-au 
evidențiat Nițulescu — 907
p.d. și Vînătoru — 891 p.d.

C. VIRJOGHIE-coresp.

PAUL LORINCZ-coresp.

Constructorul București — 
C.F.R. Timișoara 5150—5154 
p.d. „Derbyul" codașelor a pri
lejuit o partidă extrem de in
teresantă. cu un final drama
tic. Pînă după schimbul 
bucureșfenii conduceau cu 
avantaj de aproape 100 
..bețe" și nutreau speranța 
cîștige și astfel să evite 

'D, tlin divizie.
timii doi concurenți 
reni, liolz și Rabl, s au

C.S.M. Reșița. — Voința Tg. 
Mureș 5239—5232 p.d. Reșițenii 
au obținut o victorie prețioa
să și muncită din greu. Cei 
n.ai buni: Tismă> ;uu (R) 952 
p.d. și Seress (Th. M.) 892 p.d.

D. PLAVIȚU-coi esp
IV 
un 
de 
să

rețrn- 
Dar ul- 

timișo- 
con-

Olimpia Reșița — Rapid 
București 5143—5064 p.d.

Gaz metan Mediaș — Rafi
năria Teleajen 5268 —5016 p.d.

SINAIA, 19 (prin 
telefon, de Ia tri
misul nostru). Ur
cam spre vîrful 
Furnica pe un 
vint tăios, în ra

fale, și ne întrebam dacă se 
va putea organiza slalomul 
uriaș programat în cadrul 
„Cupei Federației". Spre prînz, 
vîntul a încetat, prilejuind o 
zi splendidă de concurs și de 
adio pentru schiorii care au 
încheiat un sezon lung și obo
sitor.

Ordinea startului a suferit 
modificări neprevăzute dato
rate întreruperilor de funcțio
nare a telefericului. Astfel, 
o parte din concurenți, prin
tre care și cîștigătorul, au 
pornit în cursă după plecarea 
tuturor adversarilor. întârzie
rea nu i-a dezavantajat, căci 
cei ce i-au precedat au răzuit 
stratul de zăpadă moale și 
umedă, evidențiind un traseu 
de zăpadă mai dură, ce-i 
drept cu talazuri, dar mult 
mai alunecos. Așa se face că 
atunci cînd. Gh. Vulpe pri
mea felicitările cuvenite în
vingătorului, cînd nimeni nu 
se mai aștepta, Dorin Nun- 
teanu, plecat ultimul, dîrz și 
ambițios, își cucerea metodic 
și tehnic, din poartă în poar
tă, locul I. I se cuvin felici
tări pentru cursa realizată, 
dar merite cel puțin egale se 
cuvin și lui Gh. Vulpe care, 
concurînd în condiții deose
bite, s-a clasat în final pe 
locul II.

La fete, îudith Tomori ți-a 
luat o revanșă pe care o aș
tepta de la „naționale11, pre-

cedîndu-le pe Mihaela Sandu 
și Minodora Zerman, o ju
nioară ce s-a remarcat la 
acest concurs.

„Cupa Federației11 s-a acor
dat după un clasament alcă
tuit din combinarea celor 
două probe desfășurate. La 
băieți, trofeu] a revenit lui 
Dan Cristea, urmat de Gh. 
Vulpe și Ion Bobiț — toți di
namoviști, iar la fete Minae- 
lei Sandu (Din.) urmată de 
Mlnodora Zertnan (Șc. sp. 
Predeal).

Festivității de decernare a 
premiilor i-a urmat un emo
ționant Biomeut în care ma
eștrii sportului Ilona Mi'log 
și Gh. Bălan (A.S.A.), încha- 
indu-și activitatea competi- 
țională de aproape 15 ani, 
timp în care au cucerit 34 
titluri de campioni (I. Micîoș) 
și 11 titluri (Gh. Bălan), au 
fost salutați de secretarul 
F.R.S.B., prof. Petre Foeșe- 
neanu, și au fost distinși cu 
cupe, diplome și insigna „Me
rite sportive11. Pentru tot ceea 
ce au făetrt, 
noi stima și admirația noas
tră.

Rezultate . ,.T___
uriaș, fete: 1. îudith Tdoiori 
(I.E.F.S.) 1:35,3; 2. Mihaela
Sandu (Din.) 1:37,5 ; 3. M.
Zerman (Șe. sp. Predeal) 
1:40,8; băieți: 1. Dorin Mun- 
teanu (A.S.A.) 1:38,7, 2. Gh.
Vulpe <Din.) 1:40,1, 3. Dan
Cristea (Din.) 1:40,7: combi
nata fete: 1. M. Sandu, 2. M. 
Zerman : băieți: 1. Dan Cris
tea, 2. Gh. Vulpe, 3. I. Bobiț,

să adăugăm ți

tehnice : slalom

Mihai IIIÂ

4

f

Timp de trei zile 
s-a desfășurat la 
Ploiești campio
natul republican 
de haltere al ju
niorilor, la care

au participat 159 de sportivi. 
Cu acest prilej, au fost dobo
ri te trei recorduri la juniorii 
mici și alte două la juniorii 
mari. Cel mai valoros dintre 
acestea este ceti realizat de 
sportivul clujean loan Csete 
Ia categoria semigrea, la sti
lul împins (140 kg).

Pe echipe o comportare fru
moasă au avut cluburile 
Steaua și C.S.M. Cluj care au 
obținut cite trei titluri, Rapid 
(două titluri). Iată noii cam
pioni (juniori mari) cat. 56 
kg : Gheorghe Cîrjaliu (Elec
tromotor Timișoara) 235 kg ; 
cat. 56 kg: Vasile Jarcă (O- 
limpia Buc.) 260 kg ; cat. 69 
kg : Emeric Covaci (Dacia

Oradea) 310 kg ; cat. 
Aurel Miuț (I.E.F.S.). 
cat. 75 kg : Simion 
(C.S.M. Cluj) 370 kg ; 
kg: Iosif Palincaș 
Buc.) 342,5 kg; cat.
Ion Csete (C.S.M. Cluj) 385 
kg; cat. 110 kg: Gheorghe 
Stoicescu (Steaua) 375 
eat. supergrea: E. 
(Steaua) 340 kg. La juniorii 
mic.) au cîștigat în 
categoriilor I. Micu (Rapid), 
V. Daniel (C.S.M. Cluj.), S. 
Bălan (Constructorul Constau- , 
ța), S. Armanca (C.S.M. Reși
ța), S. Onuleac (Steaua), E, 
Naghi (A.S. Clujeana), I. L:ts- 
zlo (Sovata) și A. Druziuc 
(Rapid). A avut Ioc și un con
curs de culturism cîștigat de 
T. Petrișor (cat. pînă Ia 1.68 
m) și Hor'a Giosan (cat. peste 
1,68 m).

67,5 kg :
350 kg;
Deusan 

cat. 82,5 
(Dinamo

90 k«:

.... kg ;
Balaban

ordinea
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UN EGAL DE MARE LUPTĂ
In preliminariile turneului U. E. F. A., România

Discutînd înaintea începerii 
partidei cu antrenorul echipei 
Uniunii, Sovietice, Leadin, am 
primit, fără să bănuiesc, ca
racterizarea jocului — cate 
ulterior s-a- potrivit ca o mă
nușă — ce urma să se dis
pute. „Va fi foarte greu. In 
fotbal, totul a devenit foarte 
greu. Echipele își apără șan
sele aruneînd în luptă ultima 
picătură de energie". Așa a 
fost da capo alia fine partida 
de juniori România—U.R.S.S. 
Cele două echipe au luptat 
extraordinar, primatul anga- 

. jamentului punîndu-și am
prenta. asupra facturii jocu- 
toi, rareori spectaculos, sub 
wetențiile pe care le aveam 
Viiavi de ținuta sa tehnică.

Operînd cu aceleași instru
mente și unități de măsură 
cu care am tratat ultimul 
meci oficial al reprezentativei 
de seniori — cel cu Grecia 
— care, la fel, n-a fost nici 
spectaculos, nici tehnic, MIZA 
jocului punîndu-și nefericit 
amprenta- asupra prestației 
celor două echipe, vom ex
plica (parțial) scăzuta- cotă 
valorică a partidei prin a- 
eeeași dominantă copleșitoare, 
care grevează (în atîtea ca
zuri, și exemple din fotbalul 
internațional se pot da ne
numărate) randamentul jucă
torilor.

Știm, spectatorii sînt in
transigenți, ei judecă prim- 

> planurile și dau sentințe nu 
lipsite de motivare. Mai ales 
în cazul acestor băieți, care 
n-au împlinit încă vîrsta de 
18 ani, „planul ascuns" pri
virilor noastre, planul psiho
logic, este cel care deține o 
foarte importantă cheie. Cu 
riscul de a intra în focul cri
ticii amicului Belphegor, duș
man al interpretărilor exce
siv psihologice în sport, vom 
spune că. mai ales sub ra
port psihic, jocul cu echipa 
Uniunii Sovietice a fost ex
trem de greu pentru băieții 
noștri. Incepînd partida cu o 
notă, sub prestația adversari
lor, mai deciși, mai angajați 
încă din primele minute, ju
niorii români (creditați cu 
două merituoase rezultate e- 
gale în deplasare, 0—0 cu 
U.R.S.S. și 1—1 cu Polonia), 
dornici să se valideze în fața 
propriului public, s-au grăbit 
în acțiuni, au atacat solitar 
aproape în orice situație (pro
totip Helvei), au vrut să facă 
totul repede și bine și toc
mai de- aceea n-au reușit mai 
nimic.
în min.
15). în 
înscris
în min. 28) — care a recu- 

z operat o minge la 25 m de 
poartă, a făcut cîțiva pași, 
șutind splendid la rădăcina 
barei — putea să deregleze 
complet o echipă, știut fiind 
că la juniori, în general, pri-

mul gol are o pondere con
siderabilă. Pierdută cîteva 
minute, reprezentativa noas
tră a avut șansa unui penalty 
acordat la scurtă vreme (min. 
31) — Helvei a șutat în mina 
unui adversar, arbitrul Zece
vici n-a sancționat infracțiu
nea, dictînd lovitură de la 
11 m în faza imediat urmă-

încă două dacă juniorii noștri 
vor să vadă cu ochii lor cum 
arată cerul Scoției.

ROMANIA : Franc (min. 20 
Stana) — Dobrău (min. 41 
Gligorie), Dehelcanu, Sameș, 
Hajnal, Sandu, Boloni, Atodi
resei, Ghergheli, 
Vlad

U.RS.S. : Cianov —

Helvei,

Damin,

(Au ratat Atodiresei 
5 și Ghergheli în min. 
aceste condiții, golul 
de SEVCENCO (0—1

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. Din. Bc. 22 15 2 5 55-23 74V»

2. crisui 22 16 1 5 36—26 67

3. Din. Buc. 22 12 2 8 44—20 60

4. „U- Cluj 22 12 2 & 34—26 55

5. Petrolul 22 10 5 7 26—26 48

6. Steaua 22 9 5 8 31—31 47’/,

7. Farul 22 9 5 8 31—33 47’/»

8. Steagul r. 22 8 7 7 29—27 45’/»

9. U.T.A. 22 7 7 8 31—26 43’/,

10. Univ. Cv. 22 7 7 8 23—23 39’/,

11. A.S. Armata
22 6 5 11 28—37 37

12. Politehnica 22 7 4 11 23—35 3672

13. Jiul 22 7 4 11 23—37 36

14. Rapid 22 7 3 12 18—27 33

15. C.F.R. 22 4 7 J1 23—43 30’/,.

16. E.C. Argeș 22 5 4 13 18—33 28

Mirzoian, Zuev, Komarov, 
Hisamudinov, Baidacinîi (min. 
50 Blohin), Sevcenko, Grigo
riev, Șeii, Bulgakov (min. 70 
Plașekov).

A arbitrat C. Zecevici 
gosiavia), 
mona Și

ajutat de G.
G. Popovici.

(Iu- 
Li-

Marius POPESCU

I

Foto : M. THEO

Printr-wn suprem Mirzoian elimină pericolul din fața porții echipei sale. Fază din 
partida România — U R.S.S.

toare, cînd Atodiresei a fost 
trîntit în careu. Abia după 
penaltyul transformat de 
HELVEI, jocul echipei noas
tre a început să se închege, 
crescînd progresiv în valoare 
pînă la fluierul final. Atodi
resei, în min. 38 și 45, Gii- 
gorie, în min. 47, Ghergheli 
— șut superb în cea mai fru
moasă acțiune a meciului, in 
min. 50, Sandu, în min. 60, 
din nou Ghergheli, în min. 
70 și 78, pun în pericol poar
ta apărată de excelentul 
Cianov, dar scorul nu se mo
difică (oaspeții au o singură 
situație avantajoasă, dar Ko- 
morov șutează peste poartă), 
atît din vina jucătorilor noștri 
cît și a... apărării oaspete 
care rezistă cu îndîrjire. Este 
drept că uneori ea depășește, 
din păcate, nota jocului forte 
(Franc și Dobrău au părăsit 
terenul fiind accidentați), ma
nieră de joc la care răspund, 
de cîteva ori, fotbaliștii noș
tri, dar acesta este fotbalul 
„realist" al întrecerilor ofi
ciale, cînd lupta pentru re
zultat atentează la fai.r-play-ul 
din scripte...

Atît despre un meci foarte 
disputat, care a adus echipei 
române un punct, la care joi, 
în partida cu Polonia, tre
buie neapărat să se adauge

ROMÂNIA-POLONIA (juniori)
PENTRU CALIFICAREA

UN MECI DECISIV
LA

0 DUBLĂ iNTlLNIRE
FARUL—UNIVERSITATEA

CRAIOVA
După meciul susținut la 

București, în compania echi
pei Rapid, fotbaliștii Univer
sității Craiova se vor deplasa 
azi la Constanța unde vor 
disputa, în prima săptămînă 
a „pauzei —• C.M.“, două par
tide cu echipa locală Farul.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 16, ETAPA DIN 19 APRILIE 

1970

I. Bologna—Sampdoria
II. Fiorentina—Brescia

III. Juventus—Roma 
țV. Lanerossir-Torino 
V. Lazio—Bari 
7J. Milan—Cagliari

h.-’Ii. Napoli—Palermo 
VIII. Verona—Internazionale

X
2 

anulat
1
1
x
X
2

IX. Chimia Sv.—Prog. Buc. 1
X. Ceahlăul—Metalul Buc. 1

XI. Poli. Tim.—Vagonul Arad 1
XII. CSM Reșița—CFR Tim. 1

XIII. Olimpia S.M.—CSM Sibiu x

Fond de premii : 360 874 lei.
Plata premiilor va începe’ în Ca

pitală de vineri 24 aprilie pînă la 
3 iunie, în țară de la 27 aprilie 
pînă la 3 iunie 1970 inclusiv.

Meciul III disputîndu-se sîmbăță, 
conform regulamentului se anu
lează.

U. E. F. A DIN SCOTIA»

în 
din 
U.E.]

i cadrul ultimului meci 
preliminariile turneului 

.F.A., reprezentativa noas
tră de juniori va întîlni joi 
(23 aprilie) selecționata simi
lară a Poloniei. Menționăm 
că pentru a se califica, echi
pei noastre îi este neapărat 
necesară o victorie. în caz că 
vor cîștiga fotbaliștii polo
nezi, aceștia vor trece pe pri
mul ioc în grupă. în sfîrșit,

caz că partida Româniaîn
Polonia se va termina la ega
litate, la turneul final, ce se 
va desfășura luna viitoare, în 
Scoția, vor pleca juniorii so
vietici. Iată, de altfel, cum 
arată clasamentul grupei îna
intea desfășurării 
partide.

1. U.R S.S.
2. România
3. Polonia

4 1 2
3 0 3
3 1 1

ultimei

1 4—2 4 
0 2-2 3
1 2-4 3

SERIA I:
Chimia Suceava — Progre

sul București 2—0 (1—0). Car
tea de vizită a bucureștenilor 
și timpul excelent au atras 
un mare număr de spectatori. 
Ei au plecat de la stadion 
mulțumiți de rezultatul cu
care s-a încheiat partida, dar — 
nu și de jocul practicat de 
ambele echipe. în prima re
priză, sucevenii au dominat 
și au marcat un singur gol. 
Aceasta s-a întîmplat în min. 
19, cînd Nedelcu a transfor
mat un 11 m. După pauză, 
aspectul jocului s-a schimbat. 
Jucătorii de la Progresul au 
atacat majoritatea timpului, 
dar apărarea Chimiei a fost 
la post. La un contraatac, în 
min. 87, Teodosiu a mărit a- 
vantajul echipei sale la 2—0. 
Corect arbitrajul lui Gh. Lupu 
— Roman. (R. Munteanu. co
resp.).

Ceahlăul P. Neamț — Me
talul București 2—1 (0—0). 
Joc foarte greu. De abia în 
min. 59, Zaharia (Ceahlăul) a 
deschis scorul, transformînd 
un 11 m. Egalarea s-a produs

Pînă la debutul în aler
gările publice al generației de 
mînji, care este prevăzut pen
tru începutul tenii 'mai,' nu
mărul cailor măi -vîrstnici de 
care dispune direcțiunea hi
podromului pentru alcătuirea 
programului duminical este 
prea restrîns pentru ca acest 
fapt să nu afecteze calitatea 
probelor, ca și atracțiozita- 
tea, chiar dacă sezonul hipic 
se află abia la început. To
tuși. pe pistă, ieri, spectacu
lozitatea probelor a fost in
vers proporțională cu impre
sia degajată de prima lectură 
a programului.

Din ansamblul cîștigătoci
lor, vom reține numai per
formanța lui Județ, la a treia

un cal în plină
victorie din patru ieșiri pu
blice, un cal care traversează 
o perioadă de plină transfor- 
■ îare. Succesul lui s-a efec
tuat însă cu sacrificiul a trei 
secunde sub recordul cu care 
a plecat inițial în cursă.

După această alergare si
tuația- atmosferică a devenit 
improprie unor recorduri 
semnificative și, ca atare, nu 
ne vom mai ocupa de ceilalți 
învingători. Sugerăm însă o 
mai mare vigilență arbitrilor 
alergărilor între ceea ce în
seamnă mers incorect și cel 
de trap pur ! în încheiere, 
minusculul lot de cronicari 
hipici a avut ieri agreabila 
surpriză de a constata că 
s-a înființat ..masa presei". 
Nu știm dacă această măsură

Primul meci acasă ai Rapi
dului după expirarea suspen
dării și. coincidență 
urmăritorului 
Universitatea ___  -
miză ma/e, suporteri 
mați“, oltenii avînd 
galerie supranumerică, aglo
merată...

Oblemenco este cel care 
deschide seria fazelor pericu
loase, executînd in min. 2 o 
lovitură liberă de la 18 m, 
mingea ștergînd de praf bara 
transversală. Apoi, imediat, 
Bălan scapă singur pe centru, 
pe un coridor unde, obligat, 
trebuiau să se afle Lupescu 
și Dan. dar șutul său puter
nic, expediat de la aproxima
tiv 14 m, trece pe lingă poar
ta lui Răducanu.

Prima acțiune 
periculoasă 
bucureșteni este 
în min. 12 cînd 
lansează pe stingă pe Codrea- 
nu, acesta centrează, lung, pe 
partea opusă a terenului, la 
Năsturescu, extrema dreaptă 
giuleșteană îl deschide scurt, 
la marginea careului mic, pe 
Neagu, dar șutul acestuia este 
respins de Oprea, în cădere, 
în minutul 14, la o nouă ezi
tare a cuplului rapidist, de 
fundași centrali, Niță se in
filtrează în careu și Răduca
nu, ieșit Ia blocaj, rămirie la 
pămînt. Emoții în tribune, 
emoții pentru Angelo Nicu- 
lescu, dar Răducanu își reia

contra
său imediat 

Craiova. Deci i
„inar-

însă o

a
închegată șl 
feroviarilor 
consemnată 
Petreanu îl

RAPID - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 (0—0)

Stadion 23 August, :eren excelent, timp bun, spectatori aproxi
mativ 35 000. A înscris Dan (min. ’9).

RAPID : Răducanu 7 — Pop 7. Lupescu I, Oan Coe 8 (3 puncte 
pentru gol), Greavu 7. Dinu 6 (min. 53 M. Stelian 7), Dumitru 8, Năs
turescu 8, Petreanu 7. Neagu 8, Codreanu 7.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 — Nlculescu 6, 
Velea 7. Strîmbeanu 6, Ivan 7 (min. 62 Donose 
Oblemenco 6, Bălan S (min. 76 Martinovlcl).

A arbitrat Emil Vialculescu -ir-ir-ir i ajutat 
nescu șl V. Neacșu — toți din Ploiești.

Trofeu! Petschowschl (pentru public) : 8.
La tineret rezerve : Rapid — Universitatea Craiova 1—0 (1—0).

Mincă 7, BItlan 8, 
7), Niță 7, Neagu 6, 

la linie de E. Pău-

locul în poartă. Urmează o 
perioadă în care Rapidul cau
tă un-doi-ul ideal (Năstures- 
cu-Petreanu, Dinu-Năsturescu, 
Neagu-Petreanu), dar una e 
dorința și alta realitatea...

Dumitru recuperează o min
ge în stilul său caracteristic 
(min. 40), centrează la Neagu 
și acesta, sesizînd poziția a- 
vansată a lui Oprea, trimite 
mingea cu boltă peste porta
rul craiovean dar și peste 
poarta acestuia. Cîteva. secun
de mai tirziu, Oblemenco 
scapă de sub supravegherea 
adversă, pe partea dreaptă a 
terenului, intră în careu și 
cînd este pe punctul să șute- 
ze Dan îl atacă de la spate, 
dezechilibrîndu-l, portarul Ră
ducanu avînd astfel pos'bili- 
tatea să-i plonjeze Ia pi. ioa
re. Intervenția lui Dan a fost 
neregulamentară, dar arbitrul

Un fundaș (Dan) salvează

onoarea
(Urmare din pag. 1)

loc rău, Coidum, ca orice an
trenor care se respectă, și-a 
luat măsurile necesare în ipi- 
rare: l-a distribuit pe Mtn
că la Neagu (totuși, omul de 
gol al Rapidului), i-a „chemat" 
de fiecare dată în apropierea 
16-lui propriu pe Strîmbeanu 
și pe Ivan, i-a indicat sarcini 
precise in defensivă, chiar si 
așa-zisei aripi, atletului Bălan, 
care ieri a făcut numeroasa 
curse... înapoi pentru a-l ani
hila sau, cel puțin, stinjeni pe 
Năsturescu.

O repriză, „schema" a reu
șit, cei pomeniți mai sus avind 
resurse și pentru faza de a-

BIRĂU

atacului...
tac. Apoi, obosiți de travaliul 
uriaș, au cedat treptat, lucru 
vizibil îndeosebi la mijloca
șii Ivan si Strîmbeanu. Cei 
trei din fată, Nifă, Neagu și 
Oblemenco au rămas aproape 
mereu izolați în mijlocul apă
rării feroviare, străduindu-se, 
in zadar, să se descurce in 
inferioritate numerică.

Pînă în minutul 79 crato- 
venii aveau la activul 
doar 4 șuturi expediate 
poarta lui Răducanu (nici 
precis !) pentru ca apoi
a căzut și golul lui Dan să s« 
resemneze cu trista 
învinsului.

O dată în plus, la 
Universitatea Craiova 
șit să smulgă măcar 
Rapidului..,

lor 
spre 
unul 
cînd

ECHIPA ETAPEI

NEDELCU

DOMIDE

CANIARO

soartă a

București, 
n-a reu- 
un punct

n-a penalizat infracțiunea din 
suprafața de pedeapsă. Ulti
mul minut al primei reprize 
aduce un șut-surpriză al lu; 
Petreanu din afara carelui 
de 16 m, mingea oprindu-se 
in plasa laterală a pot ții lui 
Oprea, spre satisfacția 'de o 
c.l i pă a 
teni aflați 
craiovene, 
minuni...

în min.
din întoarcere, din interiorul 
carelui de 16 m, dar Oprea, 
care sesizînd direcția mingii, 
pornise deja pe traiectorie, 
scoate balonul în corner.

încep „minutele Năstures- 
cu“, extrema dreaptă ferovia
ră luptindu-se vehement cu 
apărarea Universității. Velea, 
depășit tot mai des, apelează 
la faulturi și astfel, în miri. 
62, Dumitru execută excelent 
o asemenea lovitură liberă 
de la 16 m, mingea trecînd 
de puțin pe lingă poarta lui 
©prea. Trei minute mai 
tirziu, mare pericol la poarta 
feroviarilor. Autor i necumin- 
țitul Răducanu care, ieșind 
la 20 de m de buturile pro
prii alunecă și face henț în 
luptă cu Neagu. Arbitrul 
Vlaiculescu nu lasă legea a- 
vantajului scăzînd, astfel, gra
dul de periculozitate al ac
țiunii. Neagu șutează năpraz- 
nic de la 30 tn (min. 75), dar 
portarul craiovean respinge 
în corner, iar în minutul 78, 
Dumitru îl deschide lung, in 
diagonală, pe Năsturescu, a- 
cesta centrează înalt in ca
reu și Lupescu, care părea că 
plutește, nu poate ajunge, to
tuși. balonul. O va face însă 
Dan, In minutul următor, 
reluind balonul, expediat de 
Pop, dintr-o lovitură liberă 
din apropierea liniei de cor
ner, pe lingă Oprea, indecis. 
După înscrierea golului, care 
avea să fie și cel al victoriei, 
Dan face un tur de onoare 
prin fața tribunei a doua, 
dezlănțuită. A urmat o pe
rioadă de ritm și nerv care, 
însă, n-a mai putut modifica 
tabela de marcaj.

suporterilor giuleș- 
in spatele porții 

care au crezut în

54 Neagu șutează

Paul SLAVE5CU

SUCIU

POJONI POPESCU

DUMITRU

DUMITRACHE DOBRIN BĂLUȚĂ

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

1. Rapid 22 12 5 5 30-20 29
2. UT A. 22 13 2 7 34-29 28
3. Steaua 22 12 3 7 47-26 27
4. U. Craiova 22 10 6 6 29-25 26
5. Din. Buc. 22 11 3 8 38-28 25
6. F C. Argeș 22 9 6 7 38-28 24
7. Din Bacău 22 9 6 7 31-32 24
8. Jiul 22 10 3 9 27-27 23.
!>. Petrolul 22 8 6 8 24-24 22

10. St. roșu 22 9 4 9 28-31 22
11. „U“ Cluj 22 6 9 7 29-29 21
12. Farul 22 ft 3 10 28-30 21
13. Cfișul 22 7 3 12 28-38 17
14. C.F R. 22 6 5 11 17-32 17
15. Politehnica 22 7 2 13 25-29 16
lf>. A S A. 22 3 4 15 14-39 10

DIVIZIA B
Liderul, Progresul București, învins la Suceava

în min. 79, prin Dumitru. în 
penultimul minut, Meder 
(Ceahlăul) a marcat golul 
victoriei. în min. 89, jucătorul 
Dobre Marin (Metalul) a lovit 
pe arbitru] de linie Gh. Niță. 
A arbitrat bine P. Brătănescu 

Suceava. (C. Nemțeanu,
coresp.).

Politehnica Galați — Știința 
Bacău 2—2 (0—2). Prima par
te a meciului a aparținut 
oaspeților, care au marcat 
două goluri prin Pelea (mm. 
26 și 30). După pauză, gălă- 
țenii au dominat insistent și 
au restabilit egalitatea. Au
torii golurilor 1 Lehăduș 'min. 
60) și Zdrăilă (min. 73 din 
11 m). A arbitrat satisfăcător 
Em. Martin — București. 
(Ști Constantinescu, coresp. 
principal).

Portul Constanța — Oțelul 
Galați 1—0 (1—0). în min. 18, 
Strîmbeanu, din interiorul ca
reului de 16 m, a înscris uni
cul gol. Apoi, ambele forma
ții au practicat un joc con
fuz. Oțelul s-a rezumat 
un joc strict defensiv. A

ia
ar-

bine I. Hrisafi
(L. Bruckner,

bitrat foarte 
— București, 
coresp.).

Flacăra Moreni — Metalul 
Tîrgoviște 0—1 (0—0). Cu un 
atac mai bun decît al local
nicilor, metalurgiștii au cîști- 
gat la limită, prin golul mar
cat de Sava (min. 71). A con
dus foarte bine A. Bentu — 
București. (Gh. llinca, co
resp.).

Sportul studențesc — Me
trom Brașov 2—0 (2—0).
„Zestrea" studenților s-a mai 
mărit cu două puncte reali
zate ieri dimineață în dauna 
Metrom-ului. Jocul, în gene
ral, a plăcut. Studenții au 
construit multe faze fru
moase, dintre care două au 
fost fructificate de Ciornoavă 
(min. 29) și de Bujor (min. 
43). Brașovenii au evoluat la 
un nivel mulțumitor, dar au 
greșit pășind lateral și înain
tașii încercînd să depășească 
apărarea adversă prin acțiuni 
individuale. în prima repri
ză, studenții au dominat a- 
oroape tot timpul. După pau-

ză, brașovenii au avut iniția
tiva o scurtă, perioadă, dar 
n-au putut să depășească a- 
părarea sigură a Sportului 
studențesc.

A arbitrat foarte bine Z. 
Drăghici — Constanta, (p v.)

Gloria Bîrlad — Poiana 
Cîmpina 2—1 (1—0). Joc de 
nivel tehnic mediocru, in
fluențat de starea proastă a 
terenului. Au marcat: Dască- 
lu (min. 13) și Mustață (min. 
51) pentru Gloria, Tr. Popescu 
(min. 73) pentru Poiana. Bun 
arbitrajul lui Șt. Lazăr — 
București; (E. Solomon, co
resp.).

Progresul Brăila — Dună
rea Giurgiu 3—1 (2—1). Ofen
siva echipei brăilene a dat 
o notă de spectaculozitate 
partidei. Gazdele au fost de
cise în fazele ofensive si au 
concretizat trei din ocaziile 
avute. Autorii golurilor i 
Gheorghiță. (min. 13), Ci.upitu 
(min. 21) și Iancu (min. 50), 
respectiv B.udea (min. 5). Re
plica jucătorilor din Giurgiu 
a depășit

ții, practieind un Joc dur, ne- 
sa acționat regulamentar 
arbitrul M. Marinciu — 
iești, care a condus slab. 
Baltag, coresp.).

CLASAMENT

1. Progr. Buc.
2. Met. Trg.
3. Flacăra
4. Politehnica
5. Progr. Brăila
6. Met. Buc.

7. Portul
8. Chimia 

Dunărea 
Oțelul 
Poiana 
Sp. stud.

13. Ceahlăul
14. știința
15. Metrom
16. Gloria

9.
10.
11.
12.

21
2!
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
2J
21

11 4 6
9 4 8
9 4 8
9 3 9
8 5 8

10 1 10
9 3 9
9 3 9
7 6 8
8 4 9
7 5 9

3 10 23—30
i 10 22-25
6 9
6 9

8
7
6
6

limitele sportivită-

de
P!o-
(HUI

34— 10 23
35- 27 2S
30— 26 22 
23—30 22 
32—25
31— 26
32— 30 
21—23 
28—35 
23—26 
25-30 
30—32

19-25
31-39

21 
21 
21
21 
21
20
20 
19
19
18
18
18

i aprilie): 
Progresul 

Oțelul—Gloria, Știința — 
Studențesc, Poiana—Poltteh- 

Ceahlflul—Flacăra. Metalul 
_____.<;■.! - Metalul Ttrgovișie. 
Dunărea—Portul, Metrom -Chimia.

ETAPA V1ITQARE
Progresul București 
Brăila.
Sp.
nlca.
București

(26

SERIA A II-a: Regrupare în fruntea clasamentului
C.F.R. Arad — Metalul Tr. 

Severin 2—2 (1—1). Joc mo
dest, în care latura spectacu
lară a fost lăsată pe planul 
al doilea. Ambele echipe au 
fost preocupate doar de în
scrierea golului, de obținerea 
victoriei. Cei care au fost 
mai aproape de realizarea a-

transformare!
a însemnat o inițiativă jubi
liară — e un deceniu de cînd 
cursele de trap se desfășoară 
provizoriu la Ploiești... — dar 
nouă ne-a făcut o deosebită 
plăcere prin utilul ei, iar in
stituției organizatoare o cin
ste...

Rezultate tehnice : 1. Hipa- 
rion (G. Avram), Fresca, Don
36.5, 2. Județ (V. Gheorghe), 
Nepoțel, Tapir 32,3, 3. Mira 
(Al. Nacu). Cuc, Habar 34,8, 
4. Hormon (I. Olteanu), Hor- 
nar, Băița 34,3, 5. . Simpatia 
(I. Crăciun), Răzuș, Lavena 
31.1, 6. Menajer (Gh. Tănase), 
Foratic, Silva 29,5, 7. Florid 
(I. Bănică), Hedra, Seringa
34.6.

Niddy DUMITRESCU

cestui deziderat au fost oas
peții, care au condus de două 
ori, dar au fost egalați de fie
care dată. Localnicii au jucat 
mai bine doar în ultimul 
sfert de oră. Au marcat 1 
Gyenghe (min. 44) și Gligor 
(min. 62) pentru C.F.R., Chi- 
rițescu (min. 37) și Căprioru 
(min. 52) pentru Metalul. S. 
Mureșan — Turda a condus 
satisfăcător. (Șt. lacob, co
resp. principal).

Minerul Anina — Gaz me
tan Mediaș 4—0 (1—0). Jocul 
a fost la discreția gazdelor, 
jucătorii de Ia Gaz metan au 
evoluat slab. Scorul a fost 
deschis de Lang, (în min. 40), 
care a transformat un 11 m. 
După pauză, același Lang a 
marcat două goluri (în min. 
57 și 85). A mai înscris pen
tru Minerul l Szilaghi, în 
(min. 59). A arbitrat bine A. 
Crișan — Arad. (Gh. Crăciu- 
nel, coresp.).

Minerul Baia Mare — Elec- 
troputere Craiova 3—0 (2—0). 
Ca și în partidele anterioare, 
disputate pe teren propriu, 
minerii au avut tot timpul 
inițiativa și în final, de acea
stă dată, au cîștigat la scor. în 
(min. 9), după executarea 
unei lovituri de colț, Pascu a 
deschis scorul. După trei mi
nute, Trifu a transformat un

11 m. Spre sfîrșitul partidei, 
în min. 88, Redveș a înscris 
ultimul gol al localnicilor. A 
arbitrat bine I. Barbu — 
Aiud. (T. Tohătan, coresp. 
principal).

Metalurgistul Cugir — Chi
mia Rm. Vîlcea 1—1 (1—0). 
Metalurgiștii au jucat bine 
în prima parte, cînd au în
scris prin Colnic (min. 16). 
După pauză, vîlcenii au avut 
mai mult timp inițiativa și 
au egalat, (în min. 65), prin 
Mihăilescu. A condus satis
făcător Z. Szecsei — Tg. Mu
reș. (M. Vîlceanu, coresp.).

C.S.M. Reșița — C.F.R. Ti
mișoara 2—I (0—1). Peste 
5000 de spectatori au asistat 
la această partidă de un ni
vel tehnic și spectacular me
diocru. în prima parte, timi
șorenii au avut inițiativa și 
au. deschis, scorul prin Mano- 
lache (min. 25.) dintr-o fază 
confuză (tușierul semnalase 
ofsaid). în repriza secundă, 
reșițenii au dominat categoric 
și au terminat victorioși. Au 
marcat pentru C.S.M.: Copă- 
ceanu (min. 57) și Nestorovici 
(min. 65). La ambele goluri, 
timișorenii au reclamat of
said. A arbitrat autoritar Gh. 
Micu — Tg. Jiu. (P. Bocșanu, 
coresp.).

Politehnica Timișoara —

Vagonul Arad 3—0 (3—0).
Arădenii au venit la Timi
șoara să-și joace ultima șansă 
de reîntoarcere în divizia A. 
prestind un joc combinativ 
care a pus de multe ori in 
pericol poarta gazdelor. însă 
timișorenii au evoluat la un 
nivel superior, mai ales, tn 
prima repriză, cînd au în
scris trei goluri. Au marcat i 
Kun (min. 21), Panici (min. 
29) și Surdan (min. 42). In 
repriza secundă, studenții au 
avut, în continuare, inițiativa, 
însă nu au mai fructificat 
nici o ocazie. A arbitrat co
rect C. Pop — Hunedoara. 
(I. Stan, coresp.).

Olimpia Satu Mare — 
C.S.M. Sibiu 0—0. Din nou 
sătmărenii au dominat majo
ritatea timpului, au construit 
o avalanșă de atacuri la poar
ta oaspeților, însă atacanții 
localnici n-au reușit să în
scrie nici un gol. Sibienii și-au 
atins țelul i au plecat de la 
Satu Mare cu un punct, ega- 
lînd astfel pe C.F.R. Timi
șoara.. Succesul se datorește. 
în special, apărării, care a 
jucat cu mult calm, rezolvînd 
toate situațiile critice de la 
poartă. A condus corect A. 
Pop — Cluj. (A. Verba, co
resp.)

Metalul Hunedoara — Olim

pia Oradea 2—0 (0—0). Iiu- 
nedorenii au asaltat timp de 
90 de minute poarta apărată 
de Nagy (Olimpia). în prima 
parte și apoi, in continuare 
pînă in min. 73, orădenii au 
rezistat cu brio. Tn această 
perioadă înaintașii localnici 
au avut 3 „bare". Tn min ițele 
73 și 75, însă, apărarea Olim
piei a cedat. Autorii goluri
lor : Steiner și Cergo. Slab 
arbitrajul lui D. Munteanu — 
Reșița. (V. Albu, coresp.).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 21 11 4 6 33-16 26
2» C.S.M. Sibiu 21 10 6 5 22-19 26
3. Min. B. M. 21 11 3 7 21-11 23
4. Politehnica 21 10 3 8 41-25 23
5. Vagonul 21 9 5 7 22-19 23

6. Olimpia Salu Mare
21 10 3 8 26-25 23

7. C.S.M. Reșița 21 8 6 7 25-18 22
8. Llectroputere 21 9 4 0 4i-4b 42
9. Min. Anina 21 10 1 10 38-30 21

10. Olimpia Or. 21 8 4 g 28-31 20
11. C.F.R. Arad 21 8 4 9 28-31 20
12. Metalurgistul 21 8 3 10 18-23 19
13. Met. Honed. 21 7 4 10 19-24 1$
14. Gaz metan 21 8 1 12 20-32 17
15. Met. Tr. S. 21 7 2 12 17-35 16
16. Chimia 21 6 3 12 18 32 15

ETAPA VIITOARE (26 aprilie): 
Metalul Tr. Severin — Olimpia 
Satu Mare, C.F R. Timișoara — 
Minerul Bala Mare. Gaz metan 
Mediaș — C.S.M. Sibiu. Chimia
— Minerul Anina. Electroputere
— Metalurgistul, Metalul Hune
doara — C F.R. Arad, Vagonul
— C.S M. Reșița. Olimpia Ora
dea — Politehnica.



ETAPA DRAMELOR EA... SUBSOL

XJ
Universitatea Craiova, Progresul (m) și

Progresul, Voința
M. Ciuc (f): retrogradate

Ieri s-au disputat partidele ul
timei etape a campionatului de 
volei. Iată citeva amănunte :

MASCULIN

Niciodată ca în acest an lupta 
pentru evitarea retrogradării nu 
a fost mai palpitantă in campio
natul masculin. Patru echipe 
„candidau4*, înaintea ultimei etape, 
la un loc în... divizia B : Progre
sul, Universitatea Craiova, petro
lul și Minerul B. Mare. Meciurile 
susținute de aceste echipe au 
purtat, astfel, amprenta încercă
rii agonice de supraviețuire. Iată 
de ce vom începe rubrica astăzi 
cu cronicile subsolului. Meciul 
Cheie a fost programat la Plo
iești, unde Petrolul și Progresul 
șHau disputat direct rămînerea în 
pritna divizie. Intr-adevăr, acest 
joc stabilea una dintre cele sal
vate* și, eventual, o retrogradată. 
BucU reștenii, însoțiți de o puter
nică .galerie își puneau mari spe
ranțe în victorie, dar petroliștii — 
evident superiori — le-au tăiat 
tot elanul chiar de la început. 
Zamolo, Rădubescu, Furtună și 
Joja, bine dirijați de Lipan și Io
nescu, au atacat cu maximum de 
eficacitate terenul Progresului, 
unde crisparea, nesiguranța și 
greșelile piuerile s-au ținut lanț. 
Bucureșternii ș&-au spulberat, ei 
înșiși, speranțele cu care intra
seră în sala Petrolul. Deși în pri
ma parte a seturilor IT și III ei au 
avut uneori conducerea cu 2—3 
puncte, aceasta d-a datorat mai 
mult întîmplării, puținelor gre
șeli petroliste și randamentului 
ceva mai ridicat al trăgătorului 
Bînda. Dar, se vedea clar că 
echipa nu este în măsură să cîș- 
tige vreun set. Și astfel, Progre
sul, învinsă în trei seturi (7, 12, 9), 
a părăsit prima divizie, in timp 
ce Petrolul s-a salvat. Au arbitrat 
bine (cele cîteVa greșeli din se
tul III au fost nesemnificative) 
V. Chioreanu și V. Moraru (Cluj).

A. B.
UNIVERSITATEA CRAHOVA — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(11, 7, 9). Studenții craio»veni au 
obținut cîștig de cauză în fața co
legilor din Timișoara, datorită 
superiorității manifestate pe tot 
parcursul meciului. Au arbitrat 
C. Pitaru și N. Rotaru din Sibiu. 
(M. POPESCU-coresp.).

MINERUL B. MARE — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—1 (—13, 3, 8, 
6). Partidă hotărîtoare pentru 
supraviețuirea în prima divizie. 
Spre satisfacția tuturor, gazdele 
au învins pe merit. (T. TOHA- 
TAN-coresp. principal).

UNIREA TRICOLOR BRAlLA — 
POLITEHNICA GALAȚI 3—2 (—9, 
—10, 9, 3, 12). Echipa locală a în
cheiat campionatul cu o evoluție 
bună și o victorie de prestigiu. 
Studenții au evoluat din nou sub 
valoarea obișnuită. (N. COSTIN- 
coresp. principal).

VIITORUL BACAU — RAPID 
0—3 (—7. —2. —6). Băcăuanii au 
jucat timorat, comițînd erori ele
mentare în toate compartimentele. 
Kapidiștii, prin combinații tactice 
spectaculoase, s-au impus cu ușu
rință. (I. TANCIT-coresp. princi
pal).

FEMININ

—10, —9). Peste 1 500 de spectatori 
au aplaudat la sfirșitul partidei 
evoluția celor două formații și au 
făcut o frumoasă manifestație de 
simpatie echipei oaspete. Ieșen- 
cele au impresionat nu numai 
prin puterea de luptă, ci și prin 
omogenitate. S-au remarcat Cău- 
nei Itu, Bincheci de la oaspete 
respectiv Dobrogeanu, R. Popa și 
Gere. Excelent arbitrajul cuplului 
bucureștean C. Armășescu, N. Io
nescu. (P. ARCAN șl I. ENE- 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — CEAHLALTL P. 
NEAMȚ 3—1 (—14, 12, 14, 16). Un 
meci dramatic doar prin evoluția 
scorului, deoarece ambele echipe 
au evoluat slab. Au arbitrat A. 
Ionescu și Șt. Nobilescu. ambii 
din București. (I. IONESCU-co- 
resp. principal).

FARUL CONSTANȚA — C.P.B. 
3—0 (8, 9, 11).
• In Capitală au fost progra

mate, la o oră nu chiar ootrivită, 
derbyurile RAPID — DINAMO (f) 
și DINAMO — STEAUA (m). în 
primul joc, voleibalistele celor 
două echipe fruntașe au oferit, în 
loc de veritabilul derby așteptat, 
o mostră de incapacități tehnico- 
tactice, pe parcursul a două ore 
de joc enervant, plictisitor. Toate 
internaționalele, care au evoluat 
ieri, au demonstrat, prin modul 
cum au jucat, că nu-și merită 
locul în națională. Meciul a fost 
cîștigat de dinamoviste cu 3—2 
(—12, 6, 2, —14, 10). cu largul spri
jin oferit de voleibalistele de la 
Rapid care se afiau, parcă, la un 
concurs de ...erori. Au arbitrat 
bine C. Mușat, din Constanța, și 
șt. Stănescu, din Ploiești.

Cel de al doilea meci al serii, 
Dinamo — Steaua, s-a situat — 
prin ritmul disputării și spectacu
lozitatea fazelor — Ia polul opus. 
Atît voleibaliștii de la Steaua, cit 
și cei de la Dinamo au „muncit*4 
— la un nivel tehnic superior — 
pentru fiecare minge. Victoria 
primei echipe ar fi însemnat ega
la rea steliștilor și, deci, lupta 
pentru tricourile de campioni ar 
rămîne deschisă ; victoria celei 
de a doua ar fi dus la acumula
rea unui bagaj suficient de puncte 
pentru a intra în turneul final 
decontractată. A învins. în cele 
din urmă, Dinamo cu 3—1 (11, 13, 
—14, 23).

MASCULIN

1. Dinamo 22 19 3 62:19 41
2. Steaua 22 19 3 59:21 41
3. Rapid 22 18 4 59:20 40
4. „Poli. ‘ Gl. 22 16 6 57:35 38
5. Viitorul 22 14 8 46:33 36
6. Tractorul 22 8 14 35:52 30
7. Unirea 22 8 14 31:48 ?0
8. „Poli“. Tm. 22 7 15 37:47 29
9. Petrolul 22 6 16 27:52 28

10. Minerul 22 6 16 27:53 28
11. universitatEA

22 6 16 26:58 28
12. PROGRESUL 22 5 17 30:58 27

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
PENICILINA IAȘI 1—3 (—6, 10,

FEMININ

1. Penicilina 22 21 1 64:10 43
2. Dinamo 22 20 2 62:12 42
3. Rapid 22 16 6 55:22 38
4. Universitatea 22 16 6 53:30 38
5. Farul 22 12 10 44:42 34
6. î.E.F.S. 22 11 11 42:40 33
7. Medicina 22 11 11 38:42 33
8. C.P.B 22 10 12 38:45 32
9. Ceahlăul 22 6 16 34:53 28

10. C.S.M. 22 6 16 28:50 28
11. PROGRESUL 22 3 19 12:58 25
12. VOINȚA 22 0 22 0:66 22

RAPID, PE PRIMUL LOC LA ÎNCHEIEREA
RETURULUI ECHIPELOR FEMININE

® De vineri, turneul final la fete • Dinamo,

învingătoare la Timișoara
Cu meciurile desfășurate ieri, 

echipele feminine participante la 
divizia A și-au incheiat întrecerea 
returului. Rapid, Politehnica, 
î.E.F.S. din București șl A.S.A. 
Cluj s-au clasat. în ordine, în 
fruntea clasamentului și urmează 
ca, de vineri pină duminică, să-și 
dispute, în sala Dinamo din Capi
tală, turneul final. Progresul Bucu
rești șl „U“ Cluj au ocupat ulti
mele locuri și, in consecință, vor 
evolua, din toamnă. în divizia B.

Rezultatele de ieri :

FEMININ

Voința Brașov _ Politehnica 
București 51—70 (23—38). Studen
tele au dominat ambele panouri 
și au declanșat numeroase con
traatacuri. Gazdele s-au compor
tat foarte slab (între mln. 0—17 și 
29—37 nu au marcat nici un 
punct). (P. DUMITRESCU-coresp.)

Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
54—66 (28—35). Lipsită și de apor
tul Ancăl Racoviță (Dorina Suli- 
man și Octavia Bițu sînt indispo
nibile de mai multă vreme), 
echipa Rapid a întrecut mai greu 
decît arată scorul formația mure- 
șană care, dacă nu rata exaspe
rant, putea obține un rezultat fa
vorabil. De menționat jocul exce
lent prestat de Vasilescu și Chira- 
leu. precum șl evoluția promiță
toare a tinerelor Basarabia și Tal 
de la învingătoare. De la gazde 
s-au evidențiat Torday. Szabo și 
Barabas. (C. ALBU-coresp.).

A.S.A. Cluj — Constructorul 
București 64—58 (30—28). Joc echi
librat. de nivel tehnic acceptabil. 
Gazdele au meritul Inițiativei per
manente. dînd „culoare" partidei 
prin acțiuni purtate în viteză și 
combinații spectaculoase. S-au 
evidențiat Sipos. Bugar. Pajtek de 
la A.S.A., respectiv Cherciov și 
Odobescu. (R. MIRCEA-coresp.).

Crișul Oradea — Progresul 
București 66—52 (36—35). După un 
joc deosebit de echilibrat, orăden- 
cele au cîștigat datorită in mare

măsură... eliminării unor jucă
toare de bază din formația oaspe- 
telor care au dat o replică ne
așteptat de dirză. Cele mai bune: 
Ghiță, Boca, Horvath de la Cri
șul, respectiv Popescu și Rădița. 
(V, SERE-coresp.).

MASCULIN

„U“ Timișoara — Dinamo Bucu
rești 65—69 (28—38). Meci cu multe 
greșeli și ratări, în special din 
partea studenților. După ce au 
fost conduși copios, studenții și-au 
revenit și s-au apropiat pină la 
un punct, dar nu au putut depăși 
experimentata formație dinamo- 
vistă. Cei mal buni : Dragomi- 
rescu, Albu, Săuca de la învingă
tori. respectiv Ionescu, Viciu, Cîm- 
peanu. (C. CREȚU-coresp.).

Politehnica Galați — Politehnica 
București 63—58 (29—19). Avtnd în 
Ghenț șl Moraru doi excelențl ju
cători. gălățenll au obținut un 
succes prețios și meritat. Partida 
a fost de slabă valoare tehnică și 
presărată cu faulturi de ambele 
părți. (T. SIRlOPOL-coresp.).

Comerțul Tg. Mureș — „U“ Cluj 
51—60 (21—31). cu toate că au 
luptat pină la epuizare, gazdele 
n-au reușit să depășească forma
ția clujeană care a beneficiat de 
„ziua" foarte bună a lui Demian 
(25 p). s-au mai evidențiat Simon, 
Vizi, Ronay de la învingători, res
pectiv Bencze, Țedula și scharer. 
(C. ALBU-coresp.).

CLASAMENTUL LA FETE

1. Rapid 18 17 1 1213— 907 35
2. Poli. 18 16 2 1359— Q7C 34
3. î.E.F.S. 18 12 6 1070— 963 30
4. A.S.A. 18 9 9 1031—1201 27
5. Voința 18 9 9 1035—1061 27
6. Crișul 18 8 10 1017—1038 26
7. Mureșul 18 8 10 1001—1016 26
8. Constr. 13 6 12 905— 955 24
9. Progresul 18 5 13 943—1096 23

10. „U“ 18 0 18 847—1223 13

STEAUA Șl A PRIMIT OFICIAL TITLUL
(Urmare din pag. 1)

și ar fi meritat de bună sea
mă o soartă mai puțin vi
tregă. S-a jucat hochei și a- 
cesta este după părerea 
noastră lucrul ce] mai im
portant.

TÎRNAVA — I.P.G.G. 2—0 
(0—0, 1—0, 1—0)

Surpriză! Hoeheiștii din 
Odorhei au ținut să pără
sească prima divizie lăsînd 
amintirea unei victorii. Și 
încă a unei victorii meritate 
obținute în fața unei echipe 
capricioase ca aceea a stu
denților bucureșteni, care de
monstraseră în ultimele par
tide un evident flux de for
mă. Dar, probabil prea si
guri de victorie, geologii au 
abordat partida ușor, au a- 
tacat. dezordonat. consolîn- 
du-se numai cu dominarea. 
Legile hocheiului sînt foarte 
aspre! Au marcat: Dezsi și 
Fr. Varga.

AVÎNTUL — AGRONOMIA 
6-4 (4-1, 0-1, 2—2)

Un meci frumos, iute, des
chis, plin de combinații, in 
cert ca rezultat pină la si 
rena finală. Avîntul a domi
nat în prima repriză, acu- 
mulînd un avans de trei go
luri și lăsînd impresia' că 
va face scor. Celelalte două

treimi ale meciului au apar
ținut, însă, clujenilor, aflați 
mereu la un pas de a e- 
gala. Echipei i-a lipsit totuși 
puterea de a face acest pas. 
Autorii golurilor: Pap (2), 
Vakar, Csiser, Ballo și An
tal (Avîntul). respectiv Ko- 
zan (2), Timar și Gali.

STEAUA — DINAMO 5—3 
2—1, 2—0, 1—2)

Ambiția dinamoviștilor de 
a cîștiga măcar o singură da
tă. în „patrulaterul" direct cu 
marii lor rivali, s-a vădit 
prea tirziu, cînd Steaua con
ducea cu trei goluri. In aceste 
condiții, secunzilor campiona
tului nu le-a rămas decît să 
piardă, din nou, onorabil.

Trebuie spus că Steaua a 
cîștigat . pe nîerit acest ultim 
joc, în stil de campioană. 
Dar... de campioană la nivelul 
hocheiului de la noi, să fie 
clar. Au marcat: Varga (3), 
Fodorea (2) — pentru învin
gători, respectiv Moiș, Ban- 
daș și Pană.

CLASAMENTUL FINAL
1. Steaua 20 19 1 0 168— 39 39
2. Dinamo 20 14 1 5 105— 59 29
3. Avîntul

M. Ciuc 20 11 1 8 102— 69 23
4. Agronomia

Cluj 20 5 2 13 61-110 12
5. I.P.G.G.

București 20 4 3 13 44— 92 11
6. Tîrnava

Odorhei 20 2 2 16 29—143 6

Tipaiuli 1. P. „Informația", str. Btezoianu nr. 23—25, București

La turneul international de la Sofia

Tinerii noștri luptători au evoluat slab
Aseară s-a încheiat la So

fia turneul internațional de 
lupte greco-romane „Memo
rialul Nikola Petrov", la care 
au participat o serie de lup
tători valoroși din Cehoslova
cia, Franța, Grecia, Iugosla
via, Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S. și Bulgaria. Cei 
șase luptători români care au 
evoluat la Sofia, cu excepția 
lui N. Neguț, au fost tineri, 
fără experiența concursurilor 
internaționale, unii dintre ei 
de abia au terminat cu ju
nioratul.

Dintre reprezentanții noștri 
doar M. Vlad (cat. 74 kg) a 
avut o comportare cit de cit 
satisfăcătoare. El a obținut 
două victorii la puncte — cu

Getman (Iugoslavia) și Iva
nov (Bulgaria) și a pierdut 
la tuș— în urma unei decizii 
discutabile — la Butrakov 
(Bulgaria). N. Neguț — de la 
care așteptam mai mult — 
a terminat la egalitate cu Pei- 
cey (Bulgaria) și a fost des
calificat, împreună cu adver
sarul său, în meciul cu Ni- 
kolov (Bulgaria). V. Dolipschi 
(cat. 4-100 kg) a pierdut în 
primul tur, la puncte, cu 
Fridman (U.R.S.S.) și n-a mai 
luptat în turul II fiind acci
dentat la un picior. Ceilalți 
concurenți români. I. Popa 
(cat. 62 kg), M. Nicolae (68 
kg) și N. Mandea (100 kg) au 
pierdut toate partidele susți
nute în primele două tururi.

Halterofilul belgian S. Reding 
a depășit un record 

al lui Alekseev!
BRUXELLES, 19 (Ager- 

pres). — Cu ocazia meciului 
triunghiular de haltere Fran
ța — R.F. a Germaniei — 
Belgia, ce se desfășoară în 
localitatea Herbeumont, spor
tivul belgian Serge Reding a 
stabilit un nou record mon
dial la categoria super-grea 
stilul aruncat cu excepționala 
performanță de 222,500 kg. 
Vechiul record deținut de 
halterofilul sovietic V. Alek
seev era de 221,500 kg. In 
afară de concurs Serge Re
ding a îmbunătățit cu 1 kg 
și recordul mondial la stilul 
împins, ridicînd o halteră în 
greutate de 215 kg.

BEATRICE HUȘT1U PE LOCUL III
ÎN CONCURSUL DE LA IAROSLAV (U.R.S.S.)

MOSCOVA, 19 (Agerpres). 
Proba feminină individuală 
din cadrul concursului inter
național de patinaj artistic 
de la Iairoslav a revenit spor
tivei sovietice Marina Titova, 
urmată de compatrioata sa

Tatiana Oleneva. Pe locul trei 
— Beatrice Huștiu (România). 
La perechi a cîștigat cuplul 
Ludmila, și Oleg Olehov 
(U.R.S.S.), iar la dansuri 
Zvetlana Alekseeva și Alek
sandr Voiciuk (U.R.S.S.).

ANA ENE PASCU: 4 2 CD CAMPIOANA 
OLIMPICĂ SI MONDIALĂ, ELENA NOVIKOVA!

MINSK, 19 (prin telefon). 
Turneul internațional de flo
retă femei desfășurat in lo
calitate a fost cîștigat anul 
acesta, în mod surprinzător

dar meritat, de o sportivă din 
România — Ana Ene-Pascu.

La start s-au prezentat nu 
mai puțin de 92 de floretiste 
din 8 țări. Printre acestea, 
toate scrîmerele din lotul 
prim al Uniunii Sovietice/ 
principalele trăgătoare ale 
României (mai puțin Ileana 
Drâmbă, rămasă acasă avînd 
sesiune de examene), polo
neza Elszbiet Czymerman- 
Franke, recenta cîștigătoare a 
„Cupei Jeănty", și redutabila 
Palm (Suedia).

Turneul a început cu sur
prize încă de la primele tu
ruri. Pe rind aveau să rămî- 
nă Franke ți Suzana Arde
leana (turul II), apoi Palm 
(tunul III), iar în semifinale 
trei dintre românce, Olga Or- 
ban-Szabo, Maria Vicol și 
Marina Stanca-Filip. In finală, 
România n-a mai avut decît 
pe Ana Ene-Pascu.

Și, totuși, evoiuînd excep
țional reprezentanta țării 
noastre a reușit să cîștige 
turneul, după un baraj cu 
Novikova (4—2) și Borotkina 
(4—2). Clasament: 1. Ana Ene- 
Pascu (R) 3 v.d.b.; 2. Novi
kova (U.R.S.S.) 3 v.d.b. ; 3.
Borotkina (U.R.S.S.) 3 v.d.b. ; 
4. Schmit (R.F.G.) 2 v.; 5.
Zabelina (U.R.S.S.) 2 v. ; 6, 
Samușenko (U.R.S.S.) 2 v.

Este în curs de desfășurare 
turneul pe echipe.

TELEX • TELEX

Bolizii pe patru roți iau un pe
riculos viraj pe circuitul de la 
Jarama, în „Marele Premiu auto
mobilistic al Spaniei" (formula 1). 
A doua mașină din această ima
gine. apar(inind belgianului Jacky 
lekx, a luat foc, dar pilotul a 
scăpat cu arsuri ușoare. Nevătă
mat, primul la linia de finiș a 
sosit „scoțianul zburător" Jackie 
Stewart.

Telefoto : A.P.-Agerpres

S A DAT STARTUL IN RALIUL „CUPA JULES RIMET"
LONDRA, 19. — însoțite 

de încurajările și aplauzele 
a peste 20 000 de spectatori, 
96 de echipaje au luat startul 
astăzi, de pe stadionul „Wem
bley", într-una dintre cele 
mai insolite întreceri sportive 
din timpurile noastre : raliul 
automobilistic „Londra—Ciu
dad de Mexico", organizat de 
ziarul „Daily Mirror" și „Ro
yal Automobil Club" în cin
stea turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal.

Raliul „Cupa Jules Rimet",

CU ce- 
altădată 
Pekin— 
Alger— 
mai re- 

Londra—

România - Cehoslovacia 184-149 la natalie
(Urmare din pag. 1)

vas, O. Mladin și F. Ileitz 
merită egale felicitări, primul 
dintre ei trebuind să se su
pună, conform tradiției, băii 
„oferite" de sportivii noștri 
în finalul unui frumos con
curs.

Rezultate tehnice: 400 ni 
liber (m): Slavic (R) 4:26,8 ; 
Aimer (R) 4:31,0 ; Drabek (C) 
4:35,2 ; Hrouda (C) 4:37,9 ;
100 m liber (f): Kozikova (C) 
64,0 ; Solkova (C) 65,6 ; Ster
ner (R) 66,0 ; L. Dan (R) 69.7 ; 
100 in delfin (ni): Covaci (R) 
61,5 ; Miclăuș (R) 62,9 ; Va- 
lasek (C) 64,0 ; Petr (C) 64,1 ; 
(h. c. : Petelei 62,6) ; 200 m
bras f): Svobodova (C) 2:56,-9 ; 
Petruică (R) 2:58,1 ; Markova 
(C) 2:59,0
3:03,9 ; 200 
(R) 2:34,3 ; 
Peijsa (C) 
2:42,4 ; 200 
klova (C) 2:39,8 ; Vejirăskova 
(C) 2:39,8 ; Hocher (R) 2:48,6 ;

: Georgescu (R) 
m bras (m) : Costa 
Hempel (R) 2:38,8; 
2:40,5 ; Litera (C) 
m spate (f): Men-

M. Petre (R) 3:00,6 ; 
spate (ni): Fischer (C) 
Benedek (R) 2:20,9 ;
(C) 2:21,8 ; Lupu (R) 2.22,4 ; 
400 m mixt (f): Slavickova 
(C) 5:35,9 (rec.) ; Faitlova (C) 
5:42,6 ; Balaban (R) 5:47,9 ; 
Groza (R) 5:51,4 ; 4 x 100 m 
mixt (f): România (Balaban, 
Georgescu,’ Cerbeanu, Sterner) 
4:52,4 (rec.), Cehoslovacia
4:52,7 : 4 x 100 m liber (m): 
România 3:47,9, Cehoslovacia 
3:49,8 ; 4 x 100 m liber (f) : 
Cehoslovacia 4:22,3, România 
4:33,7 (rec. junioare) ; 4 x 100 
ni mixt (m): România (Ho- 
hoiu 63,5 — rec. juniori, Cos
ta, Covaci, Slavic) 4:10,3 
(rec.), Cehoslovacia 4:16,9 ; 
4 x 200 m liber (m): Româ
nia (Aimer 2:04,8 — rec. ju
niori, Cosmescu, Miclăuș, Sla
vic) 8:23,1 (record), Ceho
slovacia 8:36,6.

Scorurile întîlnirii România 
— Cehoslovacia : 117—63 la 
băieți, 67—86 la fete, 184 — 
149 rezultat final.

200 ni 
2:20,1 ;
Tichy

probă în lungime de peste 
25 750 km, străbătînd 25 de 
țări, poate fi comparată în 
istoria automobilului 
lebrele raiduri de 
cum au fost „Cursa 
Paris" (1907), „Raliul 
Capetown" (1932) și 
cent „Maratonul 
Sydney".

Plecați din Londra, partici- 
panții la actualul raliu vor 
face mai întîi o mare buclă 
în Europa, trecînd prin Dou- 
vres — Munchen — Buda
pesta — Belgrad — Sofia — 
Titograd — Dubrovnik — 
Bergamo — Marsilia — Ma
drid — Lisabona, de unde ca
ravana va fi transbordată la 
Rio de Janeiro. în America 
de Sud, pe o rută extrem de 
dificilă, se va trece prin Ba
hia, Montevideo, Buenos Ai
res, Santiago de Chile, Lima, 
La Paz. Concurenții vor tre
bui să escaladeze de cîteva

ori piscuri între 4 000 și 5 000 
m altitudine, trecînd prin 
Quito, Buenaventura (Colum
bia), Cristobal (Panama). Au- 
tomobiiiștii vor ajunge în 
Ciudad de Mexico la 27 mat, 
cu patru zile înaintea parti
dei inaugurale a campiona
tului mondial de fotbal : Me- 
xic — U.R.S.S.

In ultimul moment se a- 
nun.ță că din cauza stratului 
gros de zăpadă, organizatorii 
raliului au hotărît să modi
fice traseul competiției în 
sectorul de la frontiera dintre 
Ungaria și Iugoslavia.

Startul raliului a fost dat 
de antrenorul echipei An
gliei, Alf Ramsey. Printre 
participanți se numără și cu
noscutul fotbalist Jimmy 
Greaves (marele absent din 
11-le englez), care înainte de 
a se urca la volanul auto
mobilului său a spus : „sper 
să ajung cu bine în Mexic !...“

Cursa ciclistă „La flfcche 
vallone" a fost cîștigată de 
asul belgian Eddy Merckx — 
225 km in 5 h 48, urmat de 
G. Pintens (Olanda) la 53 sec. 
și E. de Vlaeminck (Belgia) 
la 1 :06.

Rezultate din concursul at
letic 
sas): 
son 
John
Ralph Boston 7,68 m ; 100 y 
garduri: Willie Davenport — 
13,5.

de la Lawrence (Kan- 
greutate — Randy Mat- 
20,66 m; 100 yarzi —
Carlos 9,3 ; lungime —

Halterofilul suedez Hanz 
Bettenburg a stabilit un nou 
record mondial la categoria 
semigrea, stilul împins, cu re
zultatul de 174.500 kg.

ULTIMELE FINALE LA MONTE CARLO
Pentru locul III
MONTE CARLO, 19 (Ager

pres). — Tenismanul iugoslav 
Zeliko Franulovici a cîștigat 
proba de simplu în turneul 
„,open", de la Monte Carlo, 
învingînd în finală cu 6—4, 
6—3, 6—3 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. La simplu fe
mei a ieșit victorioasă Helga 
Niessen care a învins-o cu 
6—4, 6—1 pe australianca 
Kerry Melville.

In meciul pentru stabilirea 
locului trei al probei de sim
plu bărbați, Ilie Năstase l-a 
învins cu 7—5, 6—8, 
5—7, 6—2 pe Ion Tiriac.

Năstase — Țiriac 3-2
Proba de dublu bărbați a 

revenit perechii Riessen 
(S.U.A.) — Taylor (Anglia), 
care a dispus cu 6—3, 6—1, 
6—2 cuplul Pitici (Iugoslavia), 
Barthes (Franța), 
femei a cîștigat

La dublu 
perechea 

franceză Franqoise Durr-Gail 
Chanfreau, învingătoare în fi
nală cu 6—2, 6—3 în fața cu
plului britanic Virginia Wade- 
Winnie Shaw.

Accident mortal

CAMPIONATE, CUPEANTRENORUL ZAGALO 
DESPRE TACTICA ECHIPEI 

BRAZILIEI

RIO DE JANEIRO 19 (A- 
gerpres). — Intr-un interviu 
acordat ziarului „Estado de 
Sao Paulo" antrenorul echipei 
Braziliei, Mario Zagalo, s-a re
ferit pe larg la tactica și stilul 
de joc al selecționatei ce ur
mează să plece în Mexic. •

„Problema majoră — a sub
liniat Zagalo — este aceea a 
circulației balonului. La echipa 
noastră nu-mi place tendința 
spre multiplicarea paselor, jo
cul lateral. Se scurge un inter
val prea mare între momen
tul in care apărarea recuperea
ză balonul și acela al declan
șării atacurilor. Ci nd se schi
țează acțiunile ofensive, echipa 
adversă este deja masată în 
apărare. Eu știu că am ele
mente bune la dispoziție, iar 
oamenii de la „mijloc" : Piaza, 
Gerson, Clodoaldo, sînt minu
nați tehnicieni, dar trebuie să 
facem schimbări în modul de 
a concepe jocul. înainte de a 
modifica stilul va trebui să 
creăm unitatea colectivă a 
„11-ului” nostru, pentru că la 
noi fiecare echipă are un gen 
al său. Nu există nimic 
între felul de a juca 
Santos și Corinthians, 
puține asemănări sînt
Botafogo și Cruzeiro de pildă. 
Pentru a-i face pe jucători să 
vorbească aceeași limbă am 
multiplicat ședințele de tacti
că, insistînd asupra procedee
lor de regrupare, dublare,, de
maraj ele.

Idealul este 
jucătorii din 
să se plaseze
fără măcar a privi atunci cînd

se declanșează atacurile 
verse, sau la centrările înalte, 
utilizate mult de formațiile 
europene. Aș vrea să merg 
pină acolo incit să-i previn 
pe jucătorii mei că refuz să 
admit posibilitatea marcării 
unui gol cu capul în poarta 
noastră. Dar toate aceste do
rințe nu le vom putea mate
rializa și verifica decît pe te
ren, în jocurile de la Guadala
jara", a spus în încheierea in
terviului Mario Zagalo.

ENGLEZII PAR OBOSIȚI

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Ținută în șah (1—1) pe stadio
nul din Cardiff, de către for
mația Țării Galilor, selecționa
ta engleză nu a prea dat sa
tisfacție, scrie, printre 
comentatorul agenției 
Cu două săptămîni 
plecării

comun 
al lui 
foarte 
intre

altele, 
Router, 

înaintea 
în turneul de verifi

care în America de Sud, ju
cătorii englezi au părut obo
siți, iar unul dintre oamenii 
de bază, Bobby Charlton (sîm- 
bătă a jucat al 99-lea meci 
internațional), n-a fost in for
mă. părea depășit de ritmul 
jocului și vlăguit în unele mo
mente. Au satisfăcut doar 
Bobby Moore, Martin Peters 
și Emlyn Hughes, notează cro
nicarul britanic.

PERU A ÎNVINS
URUGUAY

să ajungem ca 
apărare să știe 

la locul potrivit

Disputat Ia Lima. meciul 
amical dintre selecționatele 
Uruguayului și Perului s-a în
cheiat cu scorul de 4—2 in fa
voarea fotbaliștilor peruvieni, 
care au prestat un joc exce
lent.

Boxerul mexican Ruben 
Olivares și-a păstrat titlul de 
campion mondial la cat. cocoș, 
întrecîndu-1 la Duncte în 15 
reprize pe compatriotul său 
Jesus Castillo.■

Fostul campion mondial de 
box la cat. super-welter, ita
lianul Sandro Mazzinghi J-a 
învins la puncte în 10 reprize 
pe englezul Harry Scott. Me
ciul s-a disputat la Bologna.

La Bossum (R.F.G.) se des
fășoară 
țiuni" 
Jarvis
100 m 
de 400

U.R.S.S.. — Derbyul celei 
de-a șasea etape a campiona
tului, disputat între 
Spartak Moscova și 
Kiev s-a incheiat cu un scor 
alb : 0—0. Alte rezultate : Șah- 
tior Donețk — Dinamo Tbilisi 
1—1 ; Pahtakor — Torpedo 
Moscova 3—2 ; Ararat Erevan 
— Dinamo Minsk 1—0. în cla
sament conduce Dinamo Kiev 
cu 11 p. Pe primul 16c in cla
samentul golgeterilor 
Givi Nodia (Dinamo 
cu 6 goluri.

echipele 
Dinamo

se află
Tbilisi)

FRANȚA. — în 
de finală ale „Cupei 
echipa Saint Etienne 
cu 5—0 pe Metz, 
a dispus cu 2—0 de Angers.

sferturile 
Franței", 
a învins 

iar Nantes

ITALIA : în penultima eta
pă a campionatului s-au în
registrat rezultatele : Bologna
— Sampdoria 1—1 (au marcat: 
Muiesan. respectiv Frances- 
ceni) ; Fiorentina — Brescia 
0—1 (Simeni). Lanerossi Vi
cenza — Torino 1—0 (Vitali din 
11 m). Lazio — Bari 4—1 
(Mazzola II. Fortunato. Massa, 
Chinaglia, respectiv Pienti), 
Milan — Cagliari 0—0, Napoli
— Palermo 0—0. Verona — In
ter 1—3 (Madde. respectiv 
Corso, Boninsegna — din 11 
m — Mazzola), Juventus — 
Roma 1—1 (Anastasi din 11 m, 
respectiv Salvadpre. autogol). 
Clasament : Cagliari 43 p, In
ter 39 p, Juventus 38 p, Fio
rentina 35 p. Milan 34 p. Na
poli 31 p, Torino 30 
rossi Vicenza 29 p, 
Lazio cite 28 p etc. 
mentu! golgeterilor : 
Vitali 17, Anastasi

p. Lane- 
Roma și 
In clasa- 
Riva 19.

15. Chia- 
rugi, Boninsegna, Chinaglia și 
Prati cite 12 p. (C. T.).

pc pistă
în, timpul antrenamentelor 

pentru „Cursa de 300 km" de 
la Niirburgring (R.F.G.), pi
lotul vest-german Hans Die
ter Forehle s-a accidentat 
mortal, mașina condusă de el 
ieșind de pe pistă în plină 
viteză. Alți doi automobiliști, 
italianul Franco Conti și vest- 
germanul Michael Neumann, 
sînt grav răniți în urma unor 
accidente succesive.

„Meciul celor 6 na- 
la natație. Englezul 
a cîștigat proba de 
liber cu 55,3. Probi 
m mixt a revenit lui 

M. Holthaus (R.F.G.) — J ■ 
49,5. Clasat pe locul secund, 
suedezul H. L. Jungberg a 
stabilit un nou record al ț.’rii 
sale — 4 : 49,9. Concursul fe
minin de sărituri de la tram
bulina de 3 m s-a încheiat cu 
victoria suedezei Ulrika Kna- 
pe cu 490,32 p. urmată de 
Marriet Dammers (Olanda) — 
357,36 p și Silvia Rossi 
lia). — 323,33 p..

(ita-

tenis 
Ccy-

A început meciul de 
dintre echipele Indiei și 
Ionului, la Bombay, contind 
pentru „Cupa Davis" 
asiatică).' După prima zi, sco
rul este favorabil cu 2—0 te- 
nismanilor indieni. Jaideep 
Mukerjea l-a învins cu 6—3, 
6—1, 6—4 pe Bernard Pinto, 
iar Pfemjit Lall a dispus cu 
6—0, 6—3, 6—2 de S. Kutnera.

(zona

FRUMOASA COMPORTARE
A HALTEROFILILOR ROMANI

LA „CUPA DUNĂRII"
SOETA, 19 (prin telex de la 

corespondentul nostru). Cea d< 
a 10-a ediție a „Cupei Dunării" 
la care au participat repre
zentativele a 7 țări s-a desfă
șurat simbătă și duminică în 
sala „Slivnița" din Sofia. Re
prezentativa României, in ciu
da faptului că nu toți compo- 
nenții ei au evoluat în pleni
tudinea posibilităților lor. a 
reușit să ocupe un merituos 
Ioc trei. Z. Fiat s-a prezentat 
incomplet restabilit după re
centa sa accidentare, Gh. Tele
man a venit la Sofia cu o 
pregătire insuficientă din cau
za examenelor, iar Gh. Mincu 
a concurat accidentat. Anali- 
zînd comportarea halterofili
lor români, subliniem mai in- 
tii valoroasele noi recorduri 
naționale stabilite de F. Balaș. 
La triatlon el a totalizat 420 
kg (v.r. 417.5 
iar la stilul 
157.5 kg (v.r. 
performanțe 
recorduri ale
Al treilea record national a 
fost stabilit de V. Bădescu la 
stilul împins cu performanța 
de 117,5 kg (v.r. 115 kg).

Rezultate tehnice: cat. 56 kg:

kg) la cat. ușoară 
aruncat a reușit 
155 kg). Ambele 

constituie și noi 
„Cupei Dunării".

1. A. Kirov (Bulgaria) 350 kg: 
2 K. Prohl (Cehoslovacia) 3:10 
kg ; 3. Z. Fiat 312.5 kg (100. 
90. 122.5) : cat, 61) kg : 1. I. 
Benedek (Ungaria) 365 kg : 2. 
V. Bădescu 345 kg' (107,5, 102.5, 
135) ; 3. I. Helebrand (Ceho
slovacia) 320 kg ; cal. 07,5 kg: 
1. F. Balaș 420 kg (140. 12:1.5, 
157.5). 2. I. Ambrozi (Ungaria)
402.5 kg, 3 A. Lank (Ceho
slovacia) 385.5 kg : cat. 75 ko: 
1. G. Szarvas (Ungaria) 412 5 
kg ; 2. A. Huser (R.F.G.) 422.5 
kg ; 3. F. Isowitz (Austria) 
420 kg ; ...6. C. .Dumitrii .3 ■2.5 
kg (117,5, 120,,. 1,15! : , cat- 82.5 
kg : 1. K. Bakos (ungaria) 470 
kg ; 2. B. Rolser (R.F.G.) 420 
kg ; 3. Skurdiik (Cehoslovacia)
417.5 kg ; 4. Șt. Pintilie. 400 kg 
(125, 120, 155) ; cat. 90 kg : 1. 
" Nagy (Ungaria) 467.5 kî : 2.

Orsag (CehosIovaciaZ 465. 3. 
Borisov (Bulgaria) 46'.' 5 

; .. .5. Gh. Teleman 410 kg 
(135. 120. 155). Cat. +90 kg : 
1. I. Atanasov (Bulgaria) 515 
kg ; 2. L. Hudik (Ungaria) 510 
kg ; 3.P. Pavlasek (Ceho
slovacia) 510 kg : 4. Gh. Mincu 
410 kg (160. 110. 140).

F. 
W. 
D.
kg

Toma HRISTOV
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