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ÎN CADRUL CONGRESULUI AL IX-lea AL U.T.C

LUCRĂRILE CELEI DE A VIII-a 
CONFERINȚE A U.A.S.R.

VERIFICARE CONCLUDENTĂ ÎNAINTEA C. M
NICOLAE GIJU

L-A ÎNVINS

PE DUMITRAȘCU
I* TUREANU Șl HUȚANU

TORIEI PORTARII LA

ÎNĂLȚIME! ® HOCHEIȘTIi

ROMÂNI PLEACĂ ASTĂZI

ÎN OLANDA
I >

IN PROPRIUL

AUTORII GOLURILOR VIC- FIEF

In cadrul Congresului al 
IX-lea al U.T.C., duminică au 
avut loc lucrările celei de-a 
VIII-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, în care au fost dez
bătute cu exigență și respon
sabilitate activitatea 
țiilor studențești din 
doi ani, contribuția 
formarea multilaterală 
cialiștilor, corespunzător ce
rințelor dezvoltării economi
ei, științei și culturii noastre 
socialiste.

în sală se aflau aproape 
300 de împuterniciți ai celor 
peste 150 000 de studenți din 
întreaga țară, numeroși invi
tați —■ activiști de partid și 
de stat, conducători ai unor 
organizații obștești și institu
ții centrale, rectori ai insti
tuțiilor de învățămînt supe
rior, academicieni, cadre

asocia- 
ultimii 
lor la 
a spe-

didactice, studenți străini a- 
flați la studii în țara noastră, 
studenți fruntași la învățătu
ră și în activitatea obștească.

Raportul Consiliului U.A.S.R. 
cu privire 
uniunii

la activitatea 
în perioada dintre 

Conferința a VII-a și Confe
rința a VIII-a a fost prezen
tat de tovarășul Traian Ște- 
fănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consi
liului U.A.S.R., iar Raportul 
comisiei de cenzori a U.A.S.R., 
de către Gheorghe Milea, 
președintele comisiei.

Pe marginea documentelor 
prezentate s-au purtat dezba
teri.

în numele Uniunii Inter
nationale a Studenților, Du- 
șan Ulcak, președintele U.I.S., 
a transmis un mesaj de salut 
Conferinței Uniunii Asocia

țiilor Studențești din Româ-

asemenea, conferința 
salutată și a primit 
din partea unor co
de studenți străini

nia. De 
a fost 
mesaje 
lective 
care învață în România.

Tn încheierea dezbaterilor 
conferinței, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului.

Participanții Ia conferință 
au aprobat în unanimitate 
activitatea Consiliului U.A.S.R. 
și rapoartele prezentate. De 
asemenea, au fost ^probate 
modificările la .Statutul 
U.A.S.R. și adoptată Rezolu
ția Conferinței.

în Consiliul U.A.S.R. au 
fost aleși 97 membri și 28 
membri supleanți, iar în Co
misia de cenzori a U.A.S.R. 
15 membri.

[. Hocheiștii români au susținut 
ieri seară ultima partidă ami
cală. pe teren propriu, înaintea 
startului de vineri din grupa C 
a campionatului mondial. Ad- 

iversari le-au fost aceiași elve
țieni cu care realizaseră sîmbă- 
tă un scor egal (4—4). De data 
aceasta victoria a surîs repre
zentativei României care a În
vins cu 2—1 (0—0, 2—0, 0—1) la 
capătul unui joc de bună fac
tură tehnică și disputat cu mul
tă ardoare. Dacă scorul a fost 
doar de 2—1 explicația ne-o dă, 
înainte de toate, forma excep
țională a celor doi portari 
(Jăggi și Dumitraș) care au re
zolvat situații de-a dreptul sen
zaționale. Jăggi, cel puțin în 
repriza a doua, a avut de făcut 
.față unui adevărat bombarda
ment și dacă a primit doar două 
goluri, în aceste 20 de minute, 
coechipierii trebuie să-i mulțu
mească !

Formația noastră a abordat 
jocul cu mult curaj și după ce, 
In primele minute a avut de 
făcut față unei adevărate strîn- 
sori de menghină a adversari
lor, ea a echilibrat aspectul par
tidei și a preluat inițiativa or
ganized atacuri de mare spec
tacol. Românii și-au dominat co
pios adversarii in repriza se
cundă, remareîndu-se în mod 
deosebit linia Fodorea — Hu- 
|anu — Bașa, extrem de activă 
și mereu, mereu la un pas de... 
gol. De altfel cele două puncte 
ale victoriei noastre au fost 
realizate cînd această linie s-a 
aflat pe gheață. Au înscris Tu- 
reanu (min. 32) printr-un șut 
plasat expediat de Ia linia al
bastră și Huțanu (min. 37) la o 
pasă primită de la Fodorea.

Continuîndu-și pregăti
rile în vederea, partici
pării la campionatele in
dividuale, pugiliștii de la 
Steaua s-au deplasat la 
Constanța unde i-au în- 
tîlnit pe colegii lor de 
la Farul, intr-o gală de 
verificare.

Cele mai frumoase me
ciuri au fost realizate de 
M. Toni (Steaua) — P. 
Manole (Farul), N. Gîju 
(Steaua) — M. Dumitraș- 
cu (Farul), A. Simiones- 
cu (Farul) — M. Oancea 
(Steaua). Iată rezultatele:

T. Cerchia (F) b.p. Gh. 
Popescu (S), C. Soșoiu (F) 
p.p. A. Dumitrescu (S). P. 
Manole (F) m.n. M. Toni 
(S). M. Dumitrașcu (F) 
p.p. N. Gîju (S), Gh. An
ton (F) p.p. Gh. Pușcaș 
(S), A. Simionescu (FI 
b.ab.II M. Oancea (S). V. 
Filip (F) b.ab.II E. Vai- 
log (S), A. Stoianovioi (F) 
p.p. Gh. Chivăr (S), P. 
Pirvu (F) b.ab.HI I. Si
liște (S).

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

(Agerpres)

FOTBALISTICE

Pană încearcă să treacă prin
elvețian

minute for
mai activat 
vigoare ca

dribling 
Sgualdo.

de tenacele apărător Cornel POPA, 
coresp. principal

Foto : V. BAGEAC
în ultimele 20 de 

mația noastră n-a 
parcă cu aceeași 
pînă atunci, permițînd oaspeți
lor să reducă din handicap 
(Raymond Mathieu în min. 47).

Romeo VILARA

Meciul restanță din campio
nat, Agronomia Cluj — I.P.G.G. 
a revenit clujenilor cu 7—6 
(0-3, 5—0. 2—3).

LOTUL
F. R. Hochei a sta-Biroul 

bilit aseară echipa României 
pentru campionatul mondial 
din Olanda. Iat-o i portari î 
Dumitraș, Crișan; fundași I 
Varga, Ioniță, Scheau, Fă
găraș, Tureanu, P. Sgîncă, 
FI. Sgîncă ; atacanți t Pană, 
Calamar, G. Szabo, Fodorea, 
Huțanu, Bașa, Stefanov, 
Iordan, Gheorghiu, Boldescu

și Axinte. Antrenori : M. 
Flamaropol și Z. Czaka. Me
dic : dr. V. Ignat.

Echipa' părăsește Capitala 
în cursul dimineții de azi. 
După o scurtă escală la 
Frankfurt, ea își va continua 
drumul spre Amsterdam și 
de acolo în stațiunea Sche- 
veningen

PERFORMANȚE DE REZONANTĂ AU ÎNCHEIAT
A XI a EDIȚIE A INTERNAȚIONALELOR DE ÎNOT

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI

REȘIȚA, 21 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru). — Un 
spectacol pe care iubitorii 
sportului din. localitate cu 
greu îl vor uita — iată ce a 
reprezentat pentru cei pre- 
zenți aseară în piscina Olim
pia, cursa de 200 m craul în
tre Slavic și Aimer. în mod

indiscutabil clou-ul 
campionate. Slavic se 
ta neînvins în ultimii 
în probele de sprint, 
mer, după o performanță ex
celentă înscrisă cu o seară 
mai înainte. Erau de așteptat, 
așadar, nu numai o pasio- 
'nantă luptă, dar și rezultate

acestor 
prezen- 
doi ani 
iar AI

SURPRIZE ÎN PRIMA ETAPĂ
A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE

Petre Cernău (C.F.R. Timișoara) văzîndu-se centurat de Ște
fan Varodi (Olimpia Satu Mare) caută salvarea spre saltea. 
In cele din urmă timișoreanul a cîștigat înainte de limită.

Foto : M. FELIX

Culan — și scorul devenise 
11—9 în favoarea luptători
lor de la Olimpia. M. Pîrcă- 
labu (cat. 74 kg) a adus e- 
galitatea pe tabela de punc
taj , (12—12), învingîndu-1 de
tașat la puncte pe cunoscu
tul luptător B. Elias. La ><r- 
mătoarea categorie, 82 kg, 
I. Popescu l-a „sufocat" pe 
I. Doroș, descalificat, de alt
fel în min. 5, și... 16—12
pentru Progresul. In meciul 
decisiv, V. Antonie (cat. 90 
kg), a rezistat asalturilor 
dezlănțuite ale vicecampio- 
nului european A. Balog, 
smulgîndu-i acestuia o ju
mătate de punct, care avea 
să pecetluiască rezultatul fi
nal și victoria Progresului 
cu 16,5—15,5, deoarece con- 
curenții de la ultimele două 
categorii au fost descalifi-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 2-a)

MARE INTERES

LA JOCURILE

DIN CAMPIONATELE

IN 9 PROBE

de valoare. Startul a fost ra
pid 5 13,0 la 25 m și 28,0 lâ 
50 m, cu un ușor avantaj 
pentru bucureștean. La jumă
tatea cursei, egalitate deplină 
cînd cronometrele indicau 
58,0. Nici unul dintre prota
goniști nu-și asuma riscul 
unui ritm ridicat, rezervîn- 
du-și forțele pentru final. 
Aceeași situație și la 150 m 
(1:29.0), cînd ne-am dat sea
ma că învingătorul va coborî 
sub 2 minute — prag al per
formanțelor de valoare inter
națională. Tribunele, entuzias
mate, încurajîndu-și puternic 
favoritul (Aimer) au urmărit 
un duel deosebit de intere
sant. Pe ultimii 25 de metri 
forțele lui Slavic, mult mai 
experimentat, au avut un 
plus de prospețime, campio
nul țării terminînd proba în 
1:59,8, cu 3 zecimi mai re
pede decît adversarul 

întrecerea feminină 
ceastă distanță a fost 
plă formalitate pentru 
zabila Mirjana Șegrt, 
■stopat cronometrele la 2:12,0.

cu 3 zecimi mai
său.

pe a- 
o sim- 
inepui- 
care a

STROC RIDICAT 
IN PROBELE DE BRAS

Mai întîi, Siegfried Hohne 
— una din marile speranțe 
ale natației din R. D. Ger
mană — a făcut o cursă ex
celentă pe 200 m în 2:45,7, 
cucerind aplauze furtunoase, 

satisfacție pentru reprezen-CI 
l

Ad. VASILIU

(Continuare In pag. a 3-a)

I

credeam că vine 
____ ... Dar vremea din
ultimele zile ne-a readus la 
realitate : e iarnă ! Echipele 
de. fotbal n-au luat însă în 
seamă capriciile naturii și 
și-au văzut de lucru. Deși

Mai ieri, 
primăvara.

în unele localități terenurile 
au fost acoperite de straturi 
de zăpadă, meciurile de ve
rificare au continuat, atră- 
gînd în tribune numeroși 
spectatori. Ieri, ■ foarte multe 
formații au susținut aseme-

ele 
de

nea partide, unele dintre 
avînd chiar parteneri 
peste hotare.

Citiți în pagina a 3-a 
latări de la meciurile ami
cale din Capitală și din alte 
localități.

re-

i

Atacul jucătorului de la S.N. Oltenița va fi și de data aceasta irosit (fază din meciul T.M.
București — S.N. Oltenița).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - UNIVERSITATEA CRAIOVA - JIUL PETROȘANI 0-0
Foto : Theo MACARSCHI

PRIMELE EXPLICAȚII

FOARTE COMENTAI

în pag. a 3-a, declarații
și opinii transmise

de trimisul nostru special
in Brazilia

PETROLUL
PLOIEȘTI

A PLECAT 
ÎN ALGERIA

plecării în Algeria,

Ieri s-au desfășurat parti
dele primei etape din cam
pionatul diviziei A de lupte 
libere. Cele mai bune echi
pe din tară (în număr de 
18) și-au disputat întîietatea 
in „triunghiularele" acestei 
etape inaugurale. Iată cîteva 
relatări de la întreceri.

LA BUCUREȘTI — UN 
SINGUR ARBITRU 

DIN 4!

Noua sală de lupte a clu
bului bucureștean din str. 
dr. Staicovici a găzduit par
tidele dintre Olimpia Satu 
Mare, C.F.R. Timișoara și 
Progresul. Meciurile au fost 
de bun nivel tehnic, unce 
deosebit de echilibrate și

puțin a lipsit ca primul loc 
în grupă să revină luptăto
rilor sătmăreni. Aceștia, 
după ce i-au depășit pe ti
mișoreni la o diferență care 
ne scutește de comentarii, 
20,5—11,5, au condus cu 
11—9 și pe luptătorii Pro
gresului, pierzînd doar în 
final, la limită, cu 15,5— 
16,5. G. Anghel (cat. 48 kg.) 
l-a învins prin tuș (mm. 4) 
pe V. Vasil și Progresul a 
luat conducerea cu 4—0. în 
continuare, la cat. 52 kg, 
C. Drăgulin l-a depășit clar 
la puncte pe Șt. Tudor. Deci 
7—1. Au urmat însă trei vic
torii ale sătmărenilor — I. 
Anghel (cat. 57 kg) p.p. Șt. 
Varodi, D. Pițurcă (cat. 62 
kg) p.t. (min. 7) Gh. Stan, 
I. Tobă (cat. 68 kg) p.p. M.

DE BASCHET
Ieri, în sala Armatei din O- 

radea, s-a încheiat al treilea 
și ultimul turneu al celui 
de-al doilea tur al campio
natului național feminin de 
baschet, care a cuprins me
ciuri de mare însemnătate 
pentru configurația clasamen
tului competiției.

Citiți in pagina a IV-a 
amănunte asupra desfășurării 
întrecerilor de la Oradea și 
Galați,

■ ■

ws
li r

■

TG. JIU, 21 (prin telefon).
Meciul de verificare dintre 
cele două divizionare A a 

. început cu o oră întîrziere, și 
aceasta numai la insistențele 
celor aproximativ 2 500 de 
„umbrele" din tribune. Pînă 
atunci, cele două echipe re
fuzaseră să joace din cauza 

> stării foarte proaste a tere
nului, aproape mlăștinos.

Totuși,' după ce meciul a 
început, echipele s-au anga
jat într-un joc aprig. Am
bele echipe au prezentat for
mații, în 
la punct.
principali, Șt. Coidum și, res
pectiv, I.
de rezolvat problema 
posturi. Astfel, 
tatea, fundașul stînga și ex
trema dreaptă, iar la Jiul 
ambii fundași laterali și un 
mijlocaș constituie semne de 
întrebare pentru antrenori.

La capitolul realizări, evi-

general bine puse 
Totuși, antrenorii

Bălănescu, mai au 
unor 

la Universi-

1

A... B...
A

înaintea 
unde vor susține trei partide a- 
micale, jucătorii de la Petrolul 
Ploiești au jucat simbătă la 
Cîmpina, cu echipa Poiana. 
După cum ne-a transmis cores
pondentul nostru. C. Virjoghie, 
meciul a luat sfirșit cu victoria 
localnicilor, cu scorul de 2—1 
(0—6), autorii golurilor fiind 
Chiorciu (min. 70 și 80), respec
tiv, Dincuță (min. 75).

■ Ieri dimineață, Petrolul a 
plecat, cu avionul, spre Alger.

[|

ÎL. $•

Fază din meciul derby, de la Oradea, dintre Politehnica 
Bucuiești — Rapid București.

Foto : Drago? NEAGU

dențiem buna comportare a 
lui Libardi, Dodu, Stan și 
chiar a tinerei extreme 
dreapta, Uilecan, de la Jiul, 
a lui Oprea, Deselnicu, Velea 
și, mai ales, a cuplului Oble- 
menco-Țarălungă, de la cra- 
ioveni.

Victoria ar fi putut reveni 
oricăreia dintre formații, oca
ziile ratate fiind în număr 
egal de o parte și de cea
laltă. Scorul alb este, însă, 
echitabil.

JIUL: Stan (Marincan) — 
N. Popescu (Caramalis), Dodu, 
Stocker, Tonca, Urme? (Co- 
tormani), Sandu, Uilecan, Co- 
tormani (I. Constantin), Li
bardi, Naidin.

UNIVERSITATEA : Oprea 
(Pilcă) — Niculescu, Velea,

D. GRAUR

(Continuare în pag. a 3-a)

• ••

argonauții din Brazilia. Dinamo a jucat 
în plus, „la cererea publicului". Rapid a

u revenit 
un meci 
jucat două sau trei în minus.

Amintind că Dinamo și Rapid au prezentat în Bra
zilia cite un careu „mexican* și trecînd ia simplificări 
matematice, trebuie să admitem că feroviarii nu pot invoca 
doar complexul lor de limbă portugheză, care dăinuie de 
pe vremea acelui 2—5 cu Vitoria Setubal... Să nu ne 
amestecăm, însă, in treburile interne ale echipei din 
Giulești...

Bravo, Colchester ! — Acesta este refrenul- presei spor
tive mondiale după răsunătoarea eliminare a lide
rului campionatului englez, Leeds United, din Cupa 

Angliei. Toate ziarele cîntă victoria acestei mici echipe 
clasată pe locul 8 (!) în liga A PATRA (•!) engleză. Ni
meni nu se gîndește să-i reproșeze lui Jackie Charlto:i. 
căpitanul lui Leeds, tratarea superficială a meciului, poate 
și pentru a nu umbri admirabilul efort de voință al 
echipei bătrînului Ray Crawford... îmi aduc aminte că 
acum cîțiva ani, visul de o seară al lui CIL Blaj a fost 
temperat de slovele reci ale celor care, cuprinși de gra
vitate, scriau referate critice de loc originale la adresa 
Petrolului, invocînd doar aritmetica rigidă a clasamente
lor... Să spunem, deci, și noi, „Bravo, Colchester I".

u cîteva zile înaintea meciului Belgia—Scoția, din 
ji cadrul „Cupei Europei , în presa sportivă belgiană 

se purta o aspră campanie împotriva hotărîrii foru
rilor belgiene de a nu amîna „sferturile Cupei” și mai 
ales „sfertul de foc Anderlecht—Standard Liege, în care 
erau angajați aproape toți „diavolii roșii*. Vehemența con
deiului cromcăresc a crescut și mai mult în seara der- 
byului, cînd Anderlecht și Standard și-au tranșat rivali
tatea abia după 120 de minute de joc... Peste trei zile, 
însă, combinata Anderlecht-Standard a surclasat Portu
galia cu 3—0... Se spune că la ieșirea de pe terenul vic
toriei asupra lui Eusebio, Van Himst ar fi declarat: „Am 
fost răstignit de atîtea ori îneît nu mi-a mai rămas decit 
O sinanră CfJlttiA larlnran*

D
o singură soluție — iertarea*...

iscuțiile pe tema testului Cooper continuă. Adevărul 
e că lansarea acestei norme de control pentru sli- 
mularea pregătirii fizice a fotbaliștilor noștri a fost 

handicapată din plecare de titulatura pretențioasă, care 
a reușit să lase impresia că testul își arogă un drept de 
originalitate. Sînt convins, însă, că nimeni nu dezaprobă 
în fond această probă de rezistență. Zilele trecute, am 
citit o declarație a lui Joao Havelange : „în fotbalul mo
dern, sănătatea jucătorului și condiția lui fizică repre
zintă esențialul. Tehnica se poate exprima doar de pe 
această platformă". Să-l credem pe cel care o investit 
două milioane de dolari în pregătirea echipei Braziliei 
pentru Mexic, reușind pînă și marea performanță de a 
face din Pele un rege-soldat.

loan CHIRILA
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CUPA ARMATEI

DAN CRISTEA ȘI IOANA BELU 
AU CÎȘTIGAT SLALOMUL SPECIAL

\ POIANA BRAȘOV, 21. — 
'A doua zi a „Cupei Arma
tei", ziua slalomului special, 
a dat loc la aceeași aprigă 
luptă pentru ocuparea unui 
loc între primii șase. Toți 
eoncurenții, foarte hotăriți si 
ignorînd ierarhia prestabilită 
de calendarul competițional, 
au abordat cursa relaxați 
psihic, dar cu motoarele în 
plin. Au fost ajutați în con
duita lor de organizarea ex
celentă, de stratul proaspăt 
de zăpadă căzut peste noap
te, de înclinația moderată a 
pîrtiei (prima porțiune a 
Pîrtiei Lupului) și de aran
jamentul simplu, ritmic și 
pe linie, al porților.
, Dan Cristea, în postura do 
prim solist, și-a onorat car
tea de vizită, cîștigînd în- 
tr-o manieră de autentic 
campion ambele manșe. El 
a fost secundat de Virgil 
Brenci, Gheorghe Vulpe și 
Dorin Munteanu. alături de 
care a realizat acorduri ar
monice de o înaltă tehnici
tate, fantezie și dinamism. 
Cert lucru, „alpinii" noștri 
sînt pe drumul cel bun. 
Fiecare concurs subliniază 
progresul evident în capa
citatea de luptă și de efort 
și înregistrează ascensiunea 
amenințătoare a unor tineri 
ca L Bobit, C.
Nicolae și Vasile 
Ivănescu și alții.

Și slalomul, ca 
șui" de sîmbătă,

Văideanu, 
Crețoi, I’.

și „uria- 
au fost

mostre de combativitate pen
tru toți și, în special, pen
tru juniorii participant! în 
acest concurs deschis. N-a 
existat un favorit. După fie
care concurent al primei 
grupe, eîștigătorul se schim
ba (timpul se comunica ime
diat prin radio) și acest lu
cru electriza pe concurenți 
și entuziasma publicul de pe 
marginea pîrtiei. La fete, 
Ioana Belu a .cîștigat nu 
fără a avea puternice emo
ții, create, în special, de 
clujeanca Georgeta Băncilă, 
care, cu o pregătire destul 
de sumară, a ocupat în fi
nal locul II, după ce în pri
ma manșă a deținut șefia 
clasamentului. Ghizela Mores 
le urmează de aproape, ocu- 
pîn’d în final locul III și a- 
sigurîndu-și cîștigarea com
binatei alpine. Important 
este că atît băieții, cît și fe
tele abordează cu elan fie
care competiție, creînd cli
matul de emulație din care, 
fără îndoială, va eîțtiga 
schiul alpin.

REZULTATE: Slalom spe
cial bărbați (405 m, 150 m 
diferență de nivel, 53 porți) i 
1. D. Cristea (Dinamo Bra
șov) 78,8, 2. V. Brenci (A.S.A. 
Bv.) 80,2, 3. Gh. Vulpe (Oi- 
namo Bv.) 80,7, 4. D. Mun
teanu (A.S.A. Bv.) 82,4, 5. N. 
Crețoi (Politehnica Bv.) 
82,8, 6. P. Ivănescu (Dinamo 
Bv.) 83,4 : femei: 1. Ioana 
Belu (A.S.A. Brașov) 97.5,

2. Georgeta Băncilă (Univer
sitatea Cluj) 99,0, 3. Ghizeia 
Mores (Politehnica Bv.) 100,5, 
4—5. Elena Neagoe (Carai- 
manut Bușteni), Daniela 
Munteanu (A.S.A. Bv.) 104,3, 
8. Ioana Bîrșan (Creația 
Bv.) 109,5. Combinata alpină 
(b) - " - -
Cristea, 
(f): 1.
Daniela 
Neagoe.

1. V. Brenci. 2. D. 
3. D. Munteanu; 
Ghizela Mores. 2. 
Munteanu, 3. Elena 
Pe echipe:

Armatei* a fost 
A.S.A. Brașov, 
Dinamo Brașov 
nica Brașov.

★
în Poiana Rula g-a des

fășurat proba ștafetelor, or
ganizată în cadrul competi
ției de fond, dotată cu 
„Cupa Dinamo", întrecerea 
a fost la fel de grea, ca ți 
concursul individual de sîm
bătă, determinată, în mod 
special, de calitatea și con
sistența zăpezii (mai puțin 
alunecoasă ca în ajun). Șta
feta 4X10 km seniori a fost 
cîștigată de A.S.A. Brașov I 
cu 2:39,24, 2. A.S.A. Bra
șov II 2:41,40, 3. Dinamo 
Brașov 2:47,07 ; juniori 3X5 
km: 1, “ '
1:01,59, ! 
1:03,50, 
Brașov 
3X3 km: 
2. Rîșnov 
II 47,26.

„Cupa 
cîștigată de 
urmată de 
șl Politeh-

A.S.A. Brașov I
2, Tractorul Brașov
3. Steagul roșu I 

1:04,10; junioare
1. Brașovia 43,45, 
I 44.10. 3. Rîșnov

Mihoî 8(RA

TINEREȚII» CONSTRUCTORUL AERONAUTICA 3-0..,

Dogarii s-a înălțat peste Un buchet de jucători șî încearcă să intre în posesia balonului, pro
tejat de coechipierul său, Popescu... (Fază din meciul Constructorul — Aeronautica).

Foto : B. GABRIEL

Cele două competiții de 
rugby programate duminică 
— „Cupa de iarnă" și „Cupa 
tinereții" — s-au limitat, da
torită stării impracticabile a 
unuia din terenuri (cel de 
la Steaua), la un singur meci. 
Protagoniste, formațiile Con
structorul, din prima catego
rie șj Aeronautica, echipă care

activează în divizia B. A cîș- 
tigat Constructorul cu 3—0 
(0-0).

Partida, desfășurată în con
diții deosebit de grele, pe 
un teren în bună măsură 
desfundat, a solicitat ambe
lor formații eforturi suplimen
tare pentru a asigura oare
care cursivitate fazelor. 
Am admirat la toți cei 30 
jucători ambiția lor de 
juca balonul, prin acțiuni 
mină, evitînd grămezile 
angajînd în aceeași măsură

atît treisferturile cît și li
niile de înaintare. Pentru 
Constructorul, mai ales, care 
va avea de remontat, în re
tur, un handicap serios, me
ciul s-a dovedit — în aceste 
condiții dificile — extrem de 
util. Și este îmbucurător de 
semnalat faptul că majorita
tea jucătorilor au răspuns 
sarcinilor impuse de acest 
meci (Cristescu, Popesen, Do
garii, Hulă, Haralambie, 
Gheorghiu, Vasilescu).

Aeronautica s-a dovedit a

fi un adversar tenace. EslS 
o echipă cu mulți jucători 
tineri, care posedă o bună 
pregătire fizică și tehnică. 
Aceasta explică desigur și 
scorul strîns cu care s-a în
cheiat partida.

Meciul l-au 
byștii de la 
foarte activi pe 
tul treisferturilor (Bălan, Ma
rin, Rusu). Acțiunile lor des
fășurate cu sprijinul direct 
al jucătorilor din linia a 
IlI-a, au întîlnit, însă, un zid 
de netrecut în apărarea Con
structorului. Către jumătatea 
primei reprize, inițiativa a 
trecut de partea XV-luî pre
gătit de antrenorul Mircea 
Horșla, dar jucătorii săi s-au 
complicat în combinații inu
tile, care au îngăduit adver
sarilor să se replieze.

Acest aspect al jocului sa 
va menține și după pauză, 
pînă în minutul 62, cînd a- 
părarea Aeronauticii a fost 
surprinsă pe... picior greșit, 
astfel că Necula, unul din 
centrii Constructorului, a re
ușit să înscrie o încercare. 
Pînă la finele partidei, în 
ciuda eforturilor ambelor e- 
chipe de a modifica rezul
tatul, nu a mai fost nimic 
deosebit de semnalat...

In acest fel Constructorul 
a realizat cea de-a doua vic
torie în „Cupa tinereții" (în. 
primul joc : 14—11 cu S.N.O.), 
rămînînd să mai susțină o 
singură partidă, cu Lotul na
țional de juniori.

Meciurile din „Cupa de 
iarnă" s-au amînat, după cum 
urmează : miercuri, de la ora
14.30 "■ 
șani,
16.30

In 
tima 
minică (t. st.).

început rug-*
Aeronautica, 

compartiinen-

Steaua—Știința Petro- 
iar vineri de la ora 

Rapid—Gloria.
ambele competiții, til- 
etapă va avea loc du

de 
a 

la 
Și

I.E.F.S. ȘI TRACTORUL

LOTUL" ARE NEVOIE DE MECIURI!

PERFORMERELE ETAPEI
Cu etapa a 14-a, desfășurată 

duminică, fetele au încheiat 
meciurile după vechea progra
mare, urmind să-și dispute 
restul etapelor in două turnee. 
Un rezultat surpriză au obținut 
studentele clujence. învingătoa

re in fa(a Medicinii București. 
Lă băieți, etapa a 15-a a adus 
de asemenea citeva surprize 
de proporții : Politehnica Ti
mișoara a fost invinsă acasă 
de I.E.F.S.. iar Politehnica Ga
lati a pierdut la Brașov. După 
etapa de duminică, lupta pentru 
evitarea retrogradării devine 
și mai acerbă atit la fete cit și 
la băieți.

CP. 
SIBIU 
reușit ...........  ,
reștencele decît. 
primelor două seturi. Ele nu 
s-au concentrat suficient tn 
finaluri, cedind numeroase 
nunele din serviciu, sau atacînd 
în afara, terenului. O cauză a 
replicii mai slabe decît ne aș
teptam din partea sibiencelor 
a fost evoluția ștearsă a trăgă
toarei Heidrun Schunn. Este 
adevărat că în meciul de ieri 
C.P.B. a jucat bine în toate 
compartimentele, pornind do 
Ia executarea serviciului, prin 
care și-a pus în vădită dificul
tate adversarele. Au arbitrat 
excelent A. Dinicu si CI, Nis- 
tor.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA— CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
(3—2). Studentele au abordat 
partida cu prea multă ușurin
ță și erau cit pe aci să o piar
dă. In seturile 4 și 5 ele s-au 
mobilizat total, reușind pînă 
la urmă victoria. Remarcate : 
Wolf, Coste. Dobîrtă (Univ.), 
Comaroni, Tereza și Ana Vi- 
ruzab. Au arbitrat Șt. Stănescu 
și V. Ranghel (Ploiești). 
PETRE—coresp.)

FEMININ
BUCUREȘTI—C.S.M, 

(3—0). Oaspetele nu au 
să tină pasul cu bucu- 

' ‘ la începutul

„U“ CLUJ — MEDICINA 
BUCUREȘTI (3—1). Clujencele 
au obținut cea de-a doua vic
torie in acest campionat. Ele 
au luptat cu multă dăruire tn 
acest meci. De remarcat că vo
leibalistele de la Medicina au 
avut un avantaj substanțial in 
fiecare din seturile pierdute : 
10-4 (II), 10-3 (III) și 14—U 
(IV). S-au remarcat Ana Dan 
și Lucia Tabără („U"), Gabri
ela Popa și Eva Klein (M). Au 
condus mulțumitor V. Szakacs 
șî Fi. Borz din Baia Mare. 
(P. RADVANI—coresp.)

PENICILINA IAȘI - FARUL 
CONSTANTA (3—0). Partidă 

de nivel mediocru presărată cu 
multe greșeli de o parte și 
de alfa. în setul II, ceva mai 
bun, ieșencele au fost conduse 
eu 13—10. Cele mai bune : Itu 
Si Dobrescu (P), Moroianu și 
Cernega (F). Bun arbitrajul 
cuplului M. Albuț — M. Nico- 
lau. (D. DIACONESCU—coresp. principal).

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Sibianca Schunn trage puternic, însă blocajul bucureșten- 
celor este prompt și va respinge.

Fază din meciul C. P. București — C.S.M. Sibiu.
Foto : V. BAGEAC

Bucureștencele au obținut pe 
merit victoria, fără însă a stră
luci. Evidențiate : Baga, Szeko- 
ly (R). Purdea (Univ.) Foarta

REZULTATE TEHNICE
FEMININ: Dinamo — I.E.F.S. 3—2 (9, — 8,—10, 2, 81 

C. P. București — C.S.M. Sibiu 3—0 (11, 8, 2), „U“ 
Cluj Medicina 3—1 (—8, 14, 14, 14), Universitatea 
Craiova — Rapid 0—3 (—4, — 14, — 10), Universitatea 
Timișoara CeahlăuJ P. Neamț 3—2 (10,-14,
10, 8), Penicilina Iași — Farul 3—0 (9, 13, 7).

MASCULIN: Dinamo — „U“ Cluj 3—1 (9, 0, — 12,5), 
Politehnica Timișoara —I.E.FS. 2—3 (—9, 9, — 11, 9,—8), 
Explorări B. Mare — Rapid 0—3 (—3, —8,— 4), Trae- 
' .. ............ ~ ‘ ’ 3—1 (—8, 7, 13, 10)1 Petro-

(0,-8, 10, 13),

11,

Explorări B. Mare — 1 
toruî — Politehnica Galați 
Iul — Viitorul Bacău 3—1

— RAPID (0—3). Cu toate că 
au avut o evoluție mai bună 
decit in meciurile anterioare, 
craiovencele au cedat Ia scor 
în fața Rapidului. Punctul lor 
slab a fost dublajul, care nu 
a funcționat cu promptitudine.

LA CLUJ. IN CAMPIONATELE REPUBLICANE ALE JUNIORILOR II

hun arbitrajul cuplului C. Mu- 
șat — I. Ionescu din Constant»
(V. POPOVICI-coresp.)

CLASAMENT
l. Penicilina 13 13 0 39: 2 2*
2. Dinamo 14 12 2 37:13 2«
3. Rapid 14 12 2 38:15 26
4. I.E.F.S. 14 10 4 32:22 24
5. Medicina 14 7 7 26:30 21
6. Univ. Tim. 14 6 8 23:28 20
7. C.P.B. H 6 8 22:30 20
8. Farul 13 5 8 24:29 18
«. C.S.M. sibiu 13 4 0 21:29 17

10. Ceahlăul P. N. H 3 H 20:34 17
11. Univ. Craiova 14 2 12 15:40 IU
12. „V Cluj 13 2 11 10:33 15

Șt. Stănescu din Ploiești. 
ARCAN-coresp. principal)

PETROLUL PLOIEȘTI 
VIITORUL BACAU (3—1).
Partidă de bun nivel tehnic.
Gazdele au manifestat superi
oritate în atac, remarcindu-se 
în special Zamolo. învinșii au 
excelat numai la blocaj. Au 
condus foarte bine D. Rădu- 
lescu și I. Niculescu din Bucu
rești. (M. SIMA -coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA GALAȚI (3—1). 
O partidă epuizantă care a en
tuziasmat întreaga sală prin 
acțiunile spectaculoase create 
de ambele echipe. Brașovenii 
au obținut o victorie meritată 
care le dă speranțe de a evi
ta retrogradarea. Remarcați: 
Fergriu (cel mai bun din te
ren) și Mănoiu (T), Udișteanu 
și Stere (P). Foarte bun arbi
trajul cuplului C. Armășescu- 
N. Ionescu. (EUG. BOGDAN- 
coresp.)

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— RAPID BUCUREȘTI (0—3). 
Rapid a fă'cut un... antrenament 
util în compania băimărenilor, 
pe care i-a învins fără drept 
de apel. S-au remarcat Ion 
Cristian, Paraschivescu și Mo- 
culescu. A condus bine cuplul 
N. Luca — C. Păduraru din 
Timișoara. (T. TOHATAN- 
coresp.)

(p.

Dună o perioadă destul de 
lungă de pregătire, sîmbătă 
seara, la Galați, selecționabilii 
au apărut, în sfîrșit, in arenă. 
Desigur, planul pentru pregă
tirea boxerilor români în ve
derea campionatelor europene 
din Spania a fost întocmit din 
timp. El a fost eșalonat, pe 
mai multe etape și ar fi pre
matur ca după prima apariție 
în public a sportivilor suscep
tibili de a îmbrăca tricoul re
prezentativei, să se tragă con
cluzii definitive. Totuși, se 
poate spune că la Galați unii 
selecționabili au arătat serioase 
lacune în pregătire, fapt ce 
trebuie să stea în atenția teh
nicienilor noștri, de C.E. ne- 
despărțindu-ne decît 3 luni. 
Dar, să vedem cum s-a com
portat fiecare sportiv din lot.

Semimuștele P. Ganea (care 
a boxat sUb culorile clubului 
Oțelul) 
bii din 
această 
(Să nu 
campionul țării și omul nr. 1 
n-a apărut încă în ring). La 
muscă, absența Iui Ciucă se 
face simțită, C. Gruiescu pier- 
zînd net în fața găiâțeanului 
Al. Dumbravă. Antrenorul Ion 
Chiriac ne-a spus, după meci, 
că lovitura care a dus la pri
mul k.d. al lui Gruiescu a fost 
joasă. El a demonstrat aceasta, 
arătind cochilia protectoare,

care, intr-adevăr, era defor
mată. G. Pometcu a evoluat la 
pană. Despre el, antrenorul 
Tedi Niculescu a spus că 11 va 
menține în această categorie la 
turneul internațional de la 
Leipzig și, dacă va corespunde, 
va rămîne definitiv la „57 kg”. 
Pentru înfrîngerea suferită în 
fața lui O. Amăzăroaie, lui Po
metcu nu i se poate reproșa 
nimic. A. Iliescu a avut în N. 
Deicu un adversar care a rea
lizat cel mai bun meci din ac
tivitatea sa. V. Silberman a 
av.ut în față un adversar fri
cos. care a evitat în perma
nentă lupta. N. Tudor a înche
iat lupta cu V. Bute după 60 
secunde, astfel că nu ne putem 
exprima încă asupra posibili
tăților sale. A.

nit prea fragil. El a (ost pus
k. d. de C. Cojocaru, ceea ce 
denotă că in viitor, în pregă
tirea Iui, trebuie să insiste 
mai mult asupra procedeelor 
de apărare. Singurii care au 
arătat că sînt gata pentru orice 
competiție de amploare au fost
l. Monea și I. Alexe.

Concluzia acestei prime ve
rificări publice este că mem
brii lotului reprezentativ sînt 
bine pregătiți din punct de ve
dere fizic, dar că lipsa meciu
rilor s-a făcut serios simțită. 
După cum ne-au spus antre
norii, in perioada următoare, 
ei au in vedere înmulțirea me
ciurilor de 
versari tot

Năstac a deve-

verificare cu ad- 
mai redutabili.

Paul OLTEANU f

și M. Lumezeanu (am- 
lot) au arătat că la 
categorie stăm bine, 

uităm că Aurel Mihai,
START ÎN

sală a

ÎNTRECERILE JUNIORILOR
in frumoasa __  _

de cultură a sectorului 
minică dimineața au 
întrecerile boxerilor „ __
bucureșteni. Rezultate tehnice : 
V. Bobe (Viitorul) b. p. M. Ur- 
san (Electromagnetica). T. Ra
dulescu (Steaua) b. p. C. Man- 
ciu (Sc. sp. 2), I. Gogonea (Di
namo) b. p. I. Cîrcu (Steaua). 
C. Stoicescu (Steaua) b. p. P. 
Stănescu (Sc. sp. 2), F. Toatler 
(Energia) b. p. N. Vișan (Pro
gresul), N. Simion (Voința)

Casei 
6. du- 

început 
juniori

DERBYUL

b. p. G. loniță (Olimpia), M. 
Șipoș (Spartac) b. p. V. Păun 
(Olimpia). I. Fiorea (Spartac) 
b. p. M. Georgescu (Sc. sp. 2), 
P. Anton (Rapid) b. ab. III L. 
Trancă (Sc. sp. 2), A. Vlad 
(Energia) b. p. Datcu (Rapid). 
A. Bucur (Metalul) b. p. C. Ion 
(C.P.M.B.), M. Militam (Glo
ria) b. dese. III A. Grosu (Vo
ința), Gh. Pitulice (Semănă
toarea) b. p. I. Boiangiu (Ra

Daniel DIACONESCU

CAMPIONATULUI FEMININ A REVENIT REȘIȚENCELOR

— Multe recorduri și...
CLUJ. 21 (prin telefon). JuniorH 

prezenți la întrecerile de la Cluj . 
s-au mobilizat la maximum, reu
șind să smulgă, pentru categoria 
ier, cinci noi recorduri, să sta
bilească trei și să egaleze două.

Vedeta întrecerilor rămîne stelis- 
1ul Constantin Cristea, realizato
rul acelei valoroase sărituri de 
1.96 m, care a doborît recordul 
lui Csaba Dosa (1,95 m) Insta- 
lîndu-se în fruntea probei. Tot el 
a stabilit șl nouț record la tri- 
plusalt (14,09 m> și s-a clasat al 
doilea în proba de lungime 
(6,78 m). Un rezultat notabil a re
purtat și aruncătorul Paul Neagu 
(Lie, 35 Buc.) care, după o arun
care de 14.19 m — cu un centi
metru peste vechiul record (14,18), 
a smuls alti 59 cm, detașîndu-se 
net la 14.78. Deși allatl în fata 
unei situații noi. garduri de alte 
înălțimi decît cele obișnuite de 
pînă acum (F : 83,9 cm față de 
76,2 cm ; B : 1,00 m fată de 91.2 
cm), alergătorii s-au comportat 
remarcabil, stabilind, doborînd și 
egalînd pe rînd recorduri. Rezul
tatele cele mai bune ale probei 
de 50 m plat sînt acum : 7,0 Ia 
băieți și 7,8 la fete, realizate de 
Al. Szentpeterl (Șc. sp. de atle
tism) — serii și finală — șl Olga 
Ciobanu (Liceul nr. 2 Iași).

Complettnd galeria recordmane
lor, trebuie menționată șl arun- 
cătoarea Adriana loniță (Petrolul 
Ploiești) care, cu greutatea de 
4 kg. a stabilit un nou record al 
probei cu 11,15 m. Dar, dincolo 
de recordurile în serii, care atestă 
pasiunea eu care se muncește în 
secții și seriozitatea cu care sînt 
abordate concursurile — se cere 
menționat... recordul de pârtiei-

record de participare •"
pare, deținut de întrecerile clu
jene : 445 concurenți din 76 sec
ții, reprezentînd Bueureștiul și 28 

, de județe ale țării. Celelalte re
zultate, băieți : 50 m plat (fi
nala I, tnainte de developarea fil
mului) : 1. V. Citirea (C.Ș.M,
Cluj) 6,0, 3. I. Predcscu (C.S.A.
Buc.) 6,0, 3. M. Bufu (Lie. nr. 2 
Brașov) 6,0 : prăjină : l. M. voicu 
(C.S. Buc.) 4,00 m. 2. D. Lovi- 
nescu (C.S.A. Buc.) 3,50. 3. D. 
Koti (Șc. sp. Oradea) 3.30 m; 50 m 
g: 1. Al. Szentpeterl (Șc. sp. atle
tism Bue.) 7.0, 2. I. Predescu (Șc. 
sp. de atletism Buc.) 7,0. 3. F. 
Btituceseu (Progresul Buc.) 7,4 
greutate : 1. P. Neagu (Lie. 38 
Buc.) 14,78 m. 2. V. Grlgore (Șc. 
sp. Brăila) 14,02 m, 3. V. Mocanu 
(Metalul Buc.) 13,93 m : lungime: 
1. c. Tonchicnicl (Șc. sp. atletism 
Buc.) 6.80 m. 2. OL Scoarță (Vii
torul Buc.) 6,68 m ; fete, 50 m 
plat : 1. Greta Măcirescu (Șc. sp. 
Bacău) 6.6, 2. Adriana Surdu (Lie 
2 Tași) 6,7, 3. Liliana Dumitrescu 
(Șc. sp. ■ ’ 
tale : 1. 
Ploiești) 
(Șc. sp.
Pescaru , _ ____ _
lungime : 1. Olga Ciobanu (Llc. 2 
Iași) 5,45 m. 2. Adriana Surdu 
5.32, 3. Medlen Nicolae (tic. 4 
Galați) 5,25 m ; înălțime : 1. Ma
riana Giurgiu (Șc. sp. Oradea) 
1,60 m, 2. Coculeana Bucătaru (Ci. 
sp. atletism Roman) 1.54, 3. Ma
riana Constantin (Llc. atl. C-lung) 

•1.45 ; 30 m g : 1. Olga Ciobanu 
(Lie. nr. 2 Iași) 7,8, 2. Virginia 
Szllaghl (Șc. sp. Energia Buc.) 
7.9, 3. Beatrice Lovin (Viitorul
Buc. 8.0.

MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— I.E.F.S. (2—3), Pe linia ul
timelor lor evoluții — slabe —. 
gazdele au fost depășite de o 
echipă care a profitat de mul
tiplele carențe în joc ale ad
versarului. Echipa bucureș- 
teană, mai mobilă și mai omo
genă, a furnizat surpriza eta
pei masculine, cucerind pe me
rit cele două puncte. Ca nivel 
tehnic, partida a lăsat însă de 
dorit. Arbitri : V. Ranghel și

CLASAMENT
1. Steaua H 14 0 42: 5 28
2. Rapid 13 12 3 40:16 27
3. Dinamo 15 11 4 39:19 26
4. Politehnica GI. 15 1» 5 36:23 25
5. I.E.F.S. 15 7 8 31:30 22
6. Poli. Țim. 15 7 8 28:31 22
7. Tractorul 15 6 9 24:31 21
8. Unirea Tricolor

Brăila 15 6 3 23:35 21
9. Viitorul Bc. 15 6 9 21 :38 21

i0. Petrolul 15 5 10 18:33 20
11. „U“ Cluj 15 4 11 25:38 19
12. Explorări B.M. 14 1 13 10:40 15

Capul de afiș 
Iî-a a returului 
lui diviziei A a 
feminină' de la Reșița,‘ dintre 
C.S.M. și Voința București. 
Gazdele, jucînd din nou bine, 
ca și în etapa trecută, și-au 
adjudecat victoria la un scor 
destul de concludent, 
desfășurarea etapei:

al etapei a 
campionatu- 
fost partida

FEMININ

Iată

Rapid București — Derma- 
gant Tg. Mureș 2 395—2 218 
p. d. După un început egal 
(în primul schimb: Buzea-

SURPRIZE PRIMA ETAPA
(Urmar* din pag. U

DIVIZIEI

atletism Buc.) 6.7 : greu- 
Adriana loniță (Petrolul 
11,15 m, 2. Aurelia Franț 
Constanța) 11.11. 3. Silvia 
(Lie. atletic Argeș) 10,11 ;

Nușa DEMIAN

cați. AI treilea meci, Pro
gresul — C.F.R. Timișoara, 
s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a bucureștenilor î 
30,5—9,5.

Cele mai frumoase par
tide le-au realizat G. An- 
ghel (Progresul) cu V. Vasil 
(Olimpia), la eat. 48 kg, P. 
Cernău (C.F.R. Timișoara) 
cu I. Anghel (Progresul), 
cat. 57 kg și M. Pîrcălabu 
(Progresul) cu B. Elias (O-

SCRIMA’

ETAPA INAUGURALĂ A DIVIZIEI B A PRILEJUIT MULTE ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE
La Ploiești s-a desfășurat 

prima etapă a campionatului 
diviziei B. Rezultate tehnice . 
FLORETĂ MASCULIN : Poli
tehnica Timișoara b. Petrolul 
12—4. C.S.M. Cluj 16—0, Me
dicina Tg. Mureș 13—3. Ci. 
sp. șc București 8—8 (la tușe), 
Politehnica Iași 10—6 ; Poli
tehnica Iași b. C.S.M. Cluj 
12—4, Petrolul 15—1 Medi
cina Tg. M. 15—1, Șc. sp. 
Oradea 8—8 (la tușe) : Șc. sp. 
Oradea b. Medicina Tg. Mu
reș 11—5. C.S.M. Cluj 12—4, 
Petrolul 11—5 ; Petrolul Plo
iești b. Medicina Tg. M. 8—8 
(la tușe). C.S.M. Cluj 12—4 ; 
Medicina Tg. M. b. C.S.M. 
C]uj 9—7. FLORETA FEMI
NIN : ‘ “
Șc. sp. 1 Buc. 8—8 (la tușe), 
Șts. sp. Satu Mare 9—7, Me-

Viitorul București b.

dicina Tg. M. 11—5, C.S.M:. 
Cluj 12—4, Crișul Oradea 
13—3 ; Șc. sportivă Satu Mare 
b. Medicina Tg, M. 13—3, 
Crișul 9—7, Șc. sp. 1 Buc. 
11—5, C.S.M. Cluj 11—5; Cri
șul Oradea b. C.S.M. Cluj
10— 6, Șc. sp. 1 Buc. 12—4, 
Medicina Tg. Mureș 9—7 ; Șc. 
sportivă nr. 1 București b. 
C.S.M. Cluj 10—6, Medicina 
Tg. M. 9—7 ; Medicina Tg. 
Mureș 1?. C.S.M. Cluj 10—6. 
SABIE: Viitorul București b. 
Victoria Cărei 9—7, Șc. sp. 
Ploiești 8—8 (la tușe) Poli
tehnica Tim. 12—4, Petrolul
11— 5, Olimpia Satu Mare 
0—7 ; Olimpia Satu Mare b. 
Politehnica Tim. 9—7. Petro
lul 10—6. Șc. sp. Ploiești 13—- 
3; Victoria Cărei 13—3; 
Petrolul Ploiești b, Șc, «p.

Ploiești 11—5, Politehnica 
Tim. 9—7, Victoria Oarei 10— 
6: Politehnica Timișoara b. 
Șc. sp. Ploiești 13—3, Victoria 
Oarei 8—8 (la tușe); Șc. sp. 
Ploiești b. Victoria Oarei
10— 6. SPADĂ : Olimpia Satu 
Mare b. Politehnica Iași 10—6, 
Victoria Oarei 11—5, CI. sp. 
șc. Buc. 13—3, Progresul Buc.
11— 5, I.E.F.S. 10—6; I.E.F.S. 
Buc. b. Ol. sp șc. Buc. 9—7, 
Progresul 10—6, Politehnica 
Iași 11—5, Victoria Oarei 
13—2; Politehnica Iași b. 
Progresul 8—8 (tușe), Ol. sp. 
șc. Buc. 8—8 (tușe). Victoria 
Oarei 10ț— 6; Ol. sp. șc. Buc. 
b. Victoria Oarei 14—2 ; Pro
gresul Buc. b. CI. sp. șc. 
Buc. 11—5; Victoria Oarei b.
Progresul XU-5.

limpia), cat. 74 kg, primi; 
învîngînd la puncte sau îna
inte de limită.

Nu putem încheia 
rînduri fără să ne 
măm nedumerirea 
faptul că din cei 4 
programați s-a

■ doar Gh. Marton (Cluj), cei
lalți, E. Bălănescu . (Pitești) 
Șt. Mihalache (Găești) și D. 
Pană (București) au forfai- 
tat (!), fiind înlocuiți cu an
trenorii echipelor pârtiei-' 
pante. Credem că este de 
datoria federației de specia
litate să ia măsurile ce se 
impun.

Sincere felicitări arbitru
lui internațional Gh. Mar
ton, care în aceste condiții 
a condus totuși fără gre
șeală.

REZULTATE DIN ȚARA

aceste 
expri- 
pentru 
arbitri 

prezentat

MEDGIDIA. Progresul 
Brăila a obținut primul loe 
în grupă, întrecînd pe Ni- 
colina Iași cu 26,5—17,5 și 
terminînd la egalitate • eu 
I.M.U. Medgidia : 21—21. In 
mod surprinzător, localnicii au 
pierdut în fața ieșenilor
19.5— 20,5. (Radu ‘ 
coresp.).

CONSTANȚA : 
dominat detașat 
rile triunghiularului, dispu- 
nînd de Dunărea Galați eu 
27—13 și de Tomistex din 
localitate cu 24—8. Constăn- 
țenii au reușit și ei o vie-, 
torie în fața gălățenilor cu
20.5— 15,5. Partidele au fost 
viu disputate și urmărite de

Avram

Steaua a 
confr'intă-

(P.

a

peste 1 000 de spectatori. 
Enache — coresp.).

BRAȘOV: Reuniunea
fost interesantă și cu multe
meciuri echilibrate. Steagul 
roșu a cîștigat destul de le
jer, cu 23,5—8,5 în fața e- 
chipei A.S.A. Brașov șt cu
18— 10 la Lemnarul Odorhei. 
A treia întîinire a luat sfîr
șit, surprinzător, cu victo
ria luptătorilor 
21—19, asupra 
A.S.A. Brașov, 
coresp.).

TÎIIGOVIȘTE: Echipa gaz
dă, Metalul, a cîștigat cate
goric ambele întîlniri : 
29,5—10,5 cu Mureșul Tg. 
Mureș și 26—2 cu Rapid 
București. Scorurile atit de 
mari înregistrate de luptă
torii din Tîrgoviște consti
tuie adevărate surprize pen
tru că Rapid și Mureșul se 
clasaseră pe locuri fruntașe 
la ultimele ediții. In cel 
de-al treilea meci, Rapid a 
dispus de Mureșul cu 24— 
12. (M. Avanu — coresp.).

HUNEDOARA : Spectato
rii prezenți în sala Con
structorul n-au avut motive 
să se declare satisfăcuți, la 
sfîrșitul competiției, deoarece 
formația hunedoreană Con
structorul a pierdut atît în 
fața echipei Vulturii Lugoj,
19— 23, cît și ia “* 
București, 10—30. 
viștii au avut o 
comportare, ieșind 
la scor : 
și 30—10 
(V. Albu

cu
din Odorhei, 
celor de la 

(C. Gruia —

Dinamo
Dinamo- 

frumoasă 
victorioși 

33—15 cu Vulturii 
cu Constructorul.

— coresp.).

Gidro 365—365 p. d.) bucu
reștencele s-au detașat, cîș- 
tigînd partida de o manieră 
categorică, la o diferență de 
177 de' „bețe". Componenta 
lotului național, Elena Cer- 
nat, care a jucat pe postul 
nr. doi al Rapidului, a sta
bilit cel mai mare punctaj 
al reuniunii — 422 p. d., cu 
o singură aruncare în gol — 
'facilitând astfel victoria echi
pei sale. Bine s-au mai com
portat de la învingătoare Fi
lip (410) și Lăpușan (404). 
Dermagant, o echipă cu po
sibilități modeste, fără nume 
sonore în formație, n-a pu
tut realiza mai mult la Bucu
rești. Mureșencele au avut în 
Veress și Balizs jucătoarele 
cele mai 
respectiv

C.S.M.
București 
Meci viu 
ap cîștigat gazdele deoarece 
au fost mai precise. Foarte 
bine au jucat Aristița Uță 
(460), Ildico Jijic (449), de la 
C.S.M., respectiv, Cornelia 
Grecescu (426) și Crista Szocs 
(419). (D. PLAVIȚU — co
resp.).

Laromet București — Voin
ța Constanța 2 237—2 175 p. <1. 
Victoria clară a gazdelor s-a 
profilat după schimbul 4, în 
care Trandafir a învins-o pe 
Chesnoiu cu 408—363 
în general, rezultatele 
modeste. (C. VIȘAN 
resp.).

Voința Tg. Mureș — 
Cluj 2 537—2 438 p. 
cîștigat destul de greu 
tre mureșence, care au avut 
in neobosita Margareta Sze- 
rnanyi jucătoarea cea mai 
precisă — 478 p. d. Perfor
mera reuniunii a fost Ileana 
Gyarfas (Cluj), care a tota
lizat la 100 lovituri mixte

489 p. d. — fără nici o bila 
ratată. (I. PAUȘ — coresp.).

Hidromecanica Brașov — 
Voința Ploiești 2 475—2 325 
P. d. învingătoarele au avut 
cinci jucătoare, fiecare cu 
peste 400 p. d. (G. LOR AC — 
coresp.).

U. T. Arad — Cetatea Giur
giu 0—2 300. Partida trebuia 
®ă aibă loc la Timișoara, de
oarece arena din Arad este 
suspendată. Arădencele au 
pierdut însă fără joc întru- 
cît au uitat legitimațiile a- 
casă 1 (C. CREȚU — coresp.).

MASCULIN

precise, 373 p. d.,
388 p. d. (T. K.).
Reșița — Voința 
2 465—2 414 p. <1. 
disputat. în care

remarcat : 
Flacăra, 
(848) și 

(O. GU-

p. d. 
au fost
— co-

Voința 
d. Joc 
de că-

Gloria București — Flacăra 
Cimpina 4 859—4 962 p. <1. 
Oaspeții, cu o echipă omo
genă și cu cîteva individua
lități de certă valoare, s-au 
acomodat mai bine cu pistele 
arenei Gloria, cîștigînd la un. 
scor sever. S-au
P. Purje (872) de Ia 
respectiv, Dumitrescu 
juniorul Marcu (843). 
ȚU — coresp,).

Rafinăria Teleajen 
— Gaz Metan Mediaș 5 404— 
5 246 p. d. Ploieșteanul Gh. 
Silvestru — 997 p. d., a ju
cat excelent. De la medie.șeni 
s-a evidențiat A. Chirilă — 
930 p. d. (C. AVERCIII — 
coresp.). '

Petrolistul Cimpina — Pe
trolul Ploiești 4 920—5 lllt 
p. <1. Gazdele n-au rezistat 
ploieștenilor, care au avut în 
Nîțulescu și Vinătoru cei 
mai în formă popicari — 892, 
respectiv, 872 p. d. De la 
gazde cele mai multe popice 
le-a doborît Sucatu — 888. 
(C. VÎRJOGHIE — coresp).

Olimpia Reșița — C.S.M. 
Reșița 5 075—4 871 p. <1.

Voința Tg. Mureș — Voin
ța București 5 419—5 217 p. <1.

Ploiești

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE
ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE
din București, Bd. Muncii 37—39 sector 3, telefon 21.39.71. 

angajează organizatori loturi sportive

Condiții de angajare: studii economice superioare sau 
studii medii cu vechime de minimum 8 ani în activități 
economice. Solicitanților li se cer cunoștințe generale în 
organizarea competițiilor sportive pe diverse ramuri de 

sport.
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A

ia Praga și așteaptă plecarea la București

(Urmare din pag. 1)

'• Turneul a fost întrerupt din 
cauza intrării in perioada 
Carnavalului • în pofida 
eșecurilor, unanimitate în utili
tatea deplasării • Condițiile 
turneului au fost remarcabile.

PRAGA 21 (prin telefon de la trimisul nostru special)
Plecafi joi noapte din Rio de Janeiro, fotbaliștii Rapi

dului au ajuns vineri la prinz la Paris, răminînd în capi
tala Franței pînă a doua zi dimineața, cină și-au continuat 
drumul spre Praga.

Neavînd locurile rezervate la cursa TAROM de dumi
nică, jucătorii români au rămas la Praga, urmînd să so
sească în București azi sau miine.

Profitînd de această escală neprevăzută în „Orașul d« 
blitz-sondaj în delegația echipei fero- 

solicitind un răspuns sincer la 
lăsat turneul întreprins în Bra-

aur", am făcut un
viare, conducere și jucători, 

întrebarea „ce impresie v-a 
zilia ?"

Iată ce au răspuns..:
' ...N. LUPESCU (căpitanul 
echipei): „Deși n-am obținut 
rezultatele dorite, consider 
că am făcut un turneu foarte 
folositor. Tntîlnind numai e- 
thipe braziliene de primă 
mină, foarte puternice, între
gul nostru Iot — alcătuit în 
marea majoritate din jucători 
tineri — a avut ocazia să în
vețe destule lucruri intere
sante, utile. După un turneu 
în țara fotbalului — și o 
spun din proprie experiență, 
eu avînd șansa să mai fi ju
cat în Brazilia — cîștigi, vă 
asigur, foarte mult sub rapor
tul... propriei tale personali
tăți. Pe lîngă faptul că în
veți multe din arta jocului, 
cîștigi curaj, îți privești altfel 
viitorii adversari, oricît ar fi 
ci de puternici, scapi 
Complexe, Vorbesc ca 
care a trăit aceste metamor
foze.

Așa se explică, de altfel, 
că la „El Mundial11 nici eu, 
nici alți băieți care au trecut 
prin „focul fotbalului brazi
lian11, ca Dinu, Dumitru, R. 
Nunweiller etc., nu ne-am 
speriat atunci cînd am jucat 
cu Anglia, sau cu echipa lui 
Pelâ".

PETRE CAPRA (președin
tele clubului Rapid, conducă
torul delegației).

„Consider turneul foarte 
folositor, mai ales pentru nu
meroșii tineri din echipă. 
‘Jucătorii noștri au avut mul- 
fe de învățat în f 
susținute numai cu 
de primă valoare.

Personal, m-am 
cum sînt organizate 
le braziliene, făcînd, 
nă cu antrenorii, o instructi
vă vizită și la Federația 
Paulistă de fotbal, peste tot 
aflînd și văzînd multe lucruri 
interesante0.

N. RADUCANU. „Cred că

de 
unul

întîlnirile 
echipe

interesat 
cluburi- 
împreu-

<*

echipa 
Brazilia

pentru tinerii din 
noastră, turneul în 
a fost util, ei avînd ocazia 
să vadă cu ochii lor ce în
seamnă fotbalul adevărat.

Pentru mine, trebuie să 
recunosc, a fost o vacanță 
plăcută11.

O. NIȚA (21 de ani — unul 
din cei mai buni jucători ra- 
pidiști în Brazilia). „Meciu
rile au fost pentru mine ade
vărate lecții. Ce am învățat

se va vedea la primăvară. 
Oricum, să știți că după jocu
rile din Brazilia nu-mi mai 
este frică de nici unul dintre 
atacanții echipelor noastre11.

I. DINU, „Sigur că am în
vățat multe. Spre pildă )

1. Da echipele braziliene 
nu există diferențe vizibile 
— pe plan tehnic și fizic — 
între apărători și atacanți, 
pe care-i recunoști numai 
după numerele de pe tricou!

2. Pregătirea, construirea 
atacurilor se face după o 
geometrie... artistică. Nu 
exagerez de loc, fotbalul bra
zilian este una din cele mai 
fericite sinteze între/ matema
tică și artă11.

M. BARBULESCU (antre
nor principal). „în ciuda re
zulta telbr nesatisfăcătoare, 
turneul a fost util, atît pen
tru jucători cît și pentru noi, 
antrenorii. Tntîlnind echipe 
excelente, jucătorii noștri au 
avut multe de învățat, iar

Pjf£h 5 3 -5
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IN CIUDA TIMPULUI NEFAVORABIL,
VERIFICARE

Acestea sînt, pe scurt, 
părerile conducerii echi. 
pei și ale unor jucători, 
păreri din care se des
prinde ideea utilității a- 
cestui turneu în pofida 
rezultatelor înregistrate.

La prima vedere se 
poate crede că scurta
rea turneului se datorea
ză înfringerilor echipei 
giuleștene. Realitatea este 
că după cele cinci me
ciuri disputate, echipa 
Rapid s-a găsit în pra
gul Carnavalului brazi
lian, care a început as
tăzi (n.r. ieri) în întrea
ga Brazilia, sărbătoare 
populară de mari pro
porții care suspendă 
orice alte activități timp 
de aproximativ o săptă- 
mînă. Rapid, sosind cu 
întîrziere în Brazilia din 
cauza formalităților de 
plecare, și-a decalat pro
gramul și s-a ajuns pînă 

spre zilele Carnavalului. 
Firește că nici rezulta
tele nu puteau recoman
da prea mult pe Rapid, 
dar Carnavalul rămîne 
rațiunea de bază.

Cauza principală

Rapidului a 
forja ofen-

eșecurilor 
constituit-o 
sivă extrem de scăzută 
a echipei, situație care 
a oferit brcyzilienilor a- 
valanșe de atacuri, care 
pînă în cele din urmă 
au dus la goluri. Nu-i 
mai puțin adevărat că 
și unii apărători au fost 
slabi, iar portarul Rădu
canu, speranța nr. 1 a 
apărării rapidiste, a avut 
în două meciuri o com
portare de nerecunoscut 
țcu F.C. Portuguesa și cu 
F.C. Gremio).

Dacă în primele 
după sosire, la 
Paulo, condițiile 
pregătire au fost 
corespunzătoare (teren 
denivelat), după aceea, 
în celelalte orașe, Rapid 
a beneficiat de condiții 
bune și chiar foarte 
bune. De asemenea, 
condițiile de hotel, masă 
au fost, în general, re
marcabile.

Asupra întregii desfă. 
țurări a turneului și a 
comportării echipei vom 
reveni.

Marius POPESCU

noi, tehnicienii, îi vom ajuta 
să arate în țară că turneul 
în Brazilia a fost pentru ei o 
adevărată școală.

Rezultatele obținute nu sînt 
dintre cele mai bune, dintr-un 
concurs de cauze i a) adver
sarii au avut o valoare cu 
totul deosebită; b) forma 
inconstantă a lui Răducanu, 
care are pe conștiință vreo 
8 goluri ; c) absența lui Nea- 
gu în cea mai mare parte a 
turneului a privat echipa de 
singurul său om de gol ; d) 
turneul a început sub o zodie 
nefericită — am avut condi
ții improprii de pregătire Ia 
Sao Paulo, în primele zece 
zile am disputat un singur 
meci (tocmai cu cea mai în 
formă echipă a statului pau- 
list, Portuguesa), pentru ca 
în următoarele cinci să ju
căm trei partide, cu depla
sări lungi de aproape 2 000 
km. Ca să nu mai vorbim de 
căldura sufocantă, cu 
ne-am 
greutate.

Cu prilejul vizitării clubu
rilor Corinthians, Palmeiras, 
Greinio și Internacional, unde 
am urmărit atît organizarea 
lor cît și antrenamentul echi
pelor, noi, tehnicienii, am 
desprins o serie de învă
țăminte, dintre care ne vom 
strădui să punem cît 
multe în practică11.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — JIUL PETROȘANI 

0—0

Deselnicu (Ivan), Lepădatu, 
Strîmbeanu, Ivan (Boșotea- 
nu), Martinovici (Bălan), Niță 
(Neagu, Niță din min. 80), 
Oblemenco, Țarălungă.

Cu excepția reintroducerii 
Iui Niță în min. 80, toate 
schimbările au fost efectuate 
Ia pauză. A arbitrat cu scă
pări I. Baranga (Tg. Jiu).

C.S.M. REȘIȚA — 
METALUL TR. SEVERIN 

0—0

care
adaptat cu destulă

REȘIȚA, 21 (prin telefon).
Pe un teren greu, desfundat 
(a plouat tot timpul), cele 
două echipe au oferit un joc 
frumos și viu disputat.

P. Iancu, coresp.

PROGRESUL BRĂILA — 
F. C. GALATI 0—3 (0—1)

BRĂILA, 21 (prin telefon). 
Localnicii au pierdut dato
rită greșelilor comise de a- 
părători. Gălățenii au. acțio
nat mai decis în acțiunile o- 
fensive, reușind să înscrie 
prin Chihaia (min. 15) și Io
nică (min. 72 șl 84).

D. Crisfache, coresp.

CRAIO- 
TÎRGO-

ELECTROPUTERE 
VA — METALUL

VISTE 1—0 (1—0)

(prin tele- 
fost complet 
această cau- 
depus efor- 
buni.- pregă- 
păcate, oas-

CRAIOVA, 21 
fon). Terenul a 
desfundat. Din 
ză, jucătorii au 
turi, dovedind o 
tire fizică. Din 
peții s-au remarcat prin dese 
proteste la deciziile arbitru
lui. Unicul gol a fost mar
cat de Stanciu (min. 37). 
St. Gurgui, Coresp. principal

T.M. BUCUREȘTI — 
S. N. OLTENIȚA

2—0 (0—0)

a 
spectatori 

ieri dimineață la

Cu toate că „U“ Cluj 
forfaitat, puținii 
prezenți 
stadionul din str. *Dr. Staico- 
vici, au avut, - totuși prilejul 
să asiste la un. cuplaj. în 
primul meci, formația de'ți- 
neret-rezerve a Progresului a 
întîlnit pe Victoria Cauțiug 
București. La . capătul celor 
două reprize a cite 35 de mi
nute, jucătorii Progresului au 
terminat învingători cu șco- . 
rul de 5—0 (1—0), prin golu- . 
rile realizate de D. Popescu 
(2), Cassai (2) și Alecu, .

In a doua partidă, divizio
nara. C, T.M., București, a 
întîlnit pe Ș.N. Oltenița, din 
campionatul diviziei B. Deși 
terenul a fosțrdestul- de greu, 
jucătorii au oferit o. partidă

teanu, Rusu, Cojocaru (Ră- 
duță, min. 46), Cadar. Dră- 
goi, Dumitriu II (Florescn, 
min. 46), Balint, Gyorfi (Ne
cula, min. 46).

S.C. BACĂU: Ghiță —Mioc 
(Kiss. min. 46), Sinăuceanu, 
Velicu, Comănescu, Nedelcu 
(Vătafu, min. 46), Hrițcu (Du- 
țan, min- 46), Penă, Dem- 
brovschi (Florea, min. 82), 
Rugiubei (S. Avram, min. 72), 
Florea (Băluță, min. 35).

C. GRUIA, coresp. principal

METALUL BUCUREȘTI — 
I.T.A. BUCUREȘTI 

3—1 (0—0)
Pe stadionul Constructorul, 

divizionara B Metalul Bucu
rești a întîlnit pe I.T.A. 
București (din campionatul 
județean Ilfov). Tn ciuda te
renului desfundat, cele două 
echipe au făcut o verificare 
utilă. Metalurgiștii au cîști- 
gat cu scorul de 3—1 (0—0), 
prin punctele marcate ' de 
Dumitru Emil, Georgescu și 
Iancu. Pentru I.T.A. a mar
cat Gugiu. (Ă.P.).

C.S.M. SIBIU — C.F.R. 
CLUJ 3—2 (0—0)

SIBIU, 21 (prin telefon). Cu 
toată: vremea nefavorabilă (n 
nins tot timpul), aproximativ 
1 500 de spectatori au asistat 
la un joc interesant. Sibîenii 
ș-au acomodat mai bine ți 
au dominat- în -,'ambele re
prize. Golurile au fost rea
lizate de Muțiu (min. 51). 
Unguroiu (min. 61), Crețu 
(mirt 82) pentru G.S.M. și Soo 
(min. 56) și Matei (min. 89) 
pentru clujeni.

A arbitrat bine I. Rațiu.
C.F.R. a folosit următoarea 

formație i Nagel — Burlacu. 
Fanea, Cojocaru, Dragomir, 
M. Bretan (Vișan), Țegean. 
S. Bretan, Soo (Vuici, Matei), 
O. Ionescu, Petrescu.

I. Ion, coresp.

SPARTAK SUBOTIȚA 2-2 (0-1)

JOCURI AMICALE INTERNAȚIONALE
F. C. ARGEȘ
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CEAHLAUL P. NEAMȚ — 
SPORT CLUB BACĂU 

■ (tineret rezerve) 4—2 
(2-0)

NEAMȚ, 21 (prin tele-

f PITEȘTI, 21 (prin tele
fon). — în ciuda timpului 
nefavorabil, peste 4 000 de 
spectatori au fost prezenți 
pe stadionul „1 Mai" pentru 
a vedea la lucru, pentru 
prima dată în acest sezon, 
*pe favoriții lor.
; Gazdele au începui în

trombă și se părea că parti
da va fi foarte ușoară pen
tru ele. Dar n-a fost așa I 
în min. 14, oaspeții au reu
șit un gol care a schimbat 
complet cursul meciului și 
piteștenii — în fața unui 
adversar care a lăsat o bună 
impresie — au trebuit să

facă mari eforturi pentru

IACII — r.J. liOII WALDO V 1-0 (1-0)
CONSTANȚA, 21 (prin te

lefon). Jucînd pe un teren 
de zgură, din care cauză e- 
xecuțiile tehnice erau mult 
îngreuiate, cele două forma
ții au oferit, totuși, un spec
tacol agreabil. Deși oaspeții 
s-au mișcat mai dezinvolt, 
reușind faze spectaculoase, ei 
n-au putut să înscrie, ratînd 
ocazii clare. Unicul gol a 
fost înscris de Oprea, dintr-o 
acțiune personală, în min. 13.

FARUL : Constantin (Popa,

(Stoica), 
(Mareș),

Ștefănescu) — Pleșa 
Antonescu, Tănase 
Ghircă, Badea, I. Constanti- 
nescu, Tufan (Ologu), Cara- 
man, Oprea, Kallo (Turcu).

T. J. GOTTWALDOVî Ju- 
rasek — Zakopal, Klimes, 
Hossik, Malasky, Jugas, Ku
cera, Cipro, Lihoda, Iencik, 
Urban (Haptek).

A arbitrat foarte bine A. 
Pilos ian.

C. Popa, coresp. principal

a 
egala, cu puțin înaintea fi
nalului.

Au marcat: Dobrin (min. 
72, din lovitură liberă) și 
Vlad (min. 85) pentru F. C. 
Argeș, respectiv Toncovici 
(min. 14) și Kustovici (min. 
80). A arbitrat foarte bine 
V. Dumitrescu — București.

La F.C. ’ARGEȘ au evo
luat: Ariciu — Pigulea, Ol- 
teanu, Vlad, Crăciunescu, 
Prepurgel (min. 46 Roșu), 
D. Ștefan, Radu. Frățilă 
(min. 60 Iancu), Dobrin, Jer- 
can (min. 46 Dobrescu).

Ilie FEȚEANU — 
coresp. principal

POLITEHNICA IAȘI ÎNVINGĂTOARE LA CAIRO
în fața a 40 000 de spectatori, fotbaliștii 
români au învins pe Sporting Club cu 2-0 (0-0J

Peste 40 000 de spectatori 
au asistat la -meciul interna
țional de fotbal dintre echi
pele POLITEHNICA IAȘI și 
SPORTING CLUB CAIRO, 
meci disputat pe „Stadionul 
Național11 din capitala Repu
blicii Arabe Unite. întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (0—0) în favoarea fot
baliștilor români. Echilibrat 
în prima repriză, jocul a fost

dominat, apoi, de fotbaliștii 
ieșeni, care în repriza a II-a 
au marcat prin Moldoveanu 
și Lupulescu.

După meci, secretarul clu
bului egiptean, Amin Samir, 
a ținut să sublinieze jocul 
bun prestat de echipa ro
mână și îndeosebi valoarea 
tehnico-tactică a acesteia.

(Agerpres)

Progresul (tineret-rezerve) a făcut ieri dimi neată joc de pregătire. De data
aceasta a avut ca adversari pe jucătorii de la Victoria Cauciuc, precum și... terenul des

fundat. Imaginea e edificatoare...

MINERUL BAIA MARE 
VICTORIA CĂREI 

2—1 (2—1)

BAIA MARE. 21 (prin te
lefon). în continuarea pregă
tirilor, minerii au susținut nn 
nou joc de verificare. Scorul 
meciului a fost stabilit în 
prima parte, in urma golu
rilor înscrise de Coinan (min. 
19), Necula (min. 39), respec
tiv Erdeli (min. 30 din 11 m). 
T. Tohătan, coresp. principal

A. S. ARMATA TG. MURES 
— GAZ METAN MEDIAS 

5—0 (3—0)

TG. MUREȘ. 21 (prin tele
fon). Mureșenii au realizat un 
joc frumos. Linia 
liderului seriei a 
viziei B 
scriind
Fazekaș 
Mureșan

ofensivă a 
Il-a a di- 
vervă, în-

Autori :
a fost în
5 goluri.
(min. 8, 34 și 38) și 
(min. 79 și 82).

c. Albu, coresp.

ne-a declarat A. ȘEPCI, antrenorul principal al UNIVERSITĂȚII Cluj, 
la înapoierea din turneul din Albania

Cluj s-a îna- 
după-amiază, 
In Capitală,

Echipa „U" 
poiat sîmbătă 
din Albania, 
studenții au rămas pînă du
minică la prînz, cînd și-au 
continuat călătoria spre 
Cluj. în timpul acestei es
cale bucureștene, am 
tat despre turneu, cu 
membri ai delegației.

Iată impresiile ce 
fost împărtășite :

N. Mureșan, președintele 
C.J.E.F.S. Cluj, conducăto
rul delegației : „Vizita echi
pei, în Albania, s-a înscris 
în cadrul relațiilor tot mai 
strînse dintre sportivii ro
mâni și cei din țara prie-

discu- 
cîțiva

ne-au

PERFORMANȚE DE REZONANȚĂ I
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(Urmare din pag. I)

tantele noastre, rezultatele 
Ancăi Georgescu (2:52,0) — 
cea mai bună performanță 
din istoria probei (la noi) — 
și Rodicăi Petruică (2:53,2).

Disputa masculină încheiată 
de asemenea cu rezultate de 
valoare a avut un pronunțat 
-caracter de echilibru. La 
50 m, în față se aflau Resler 
și Hempel (34,5), iar la 100 m 
Teodorescu se alăturase grupu
lui fruntaș (1:13,8). Strocul 
■era foarte ridicat, lăsîndu-ne 
să întrezărim timpi de bună 
valoare. Pe a doua parte a în
trecerii, Teodorescu și-a creat 
un ușor avantaj pe care l-a 
menținut pe ultimii metri, re
zultatul său (2:31,9 — a doua 
.performanță românească din 
toate timpurile) ca și cele ale 
Prmătorilor clasați! ÎD 
2:32,1 
fiind mai mult decît 
torii

Ținînd cu orice preț 
dubleze victoria cu o 
superioară, al doilea favorit 
al galeriei, Mircea Hohoiu, 
s-a debarasat destul de re
pede de ceilalți concurenți

Hempel
și Șoptereanu 2:34,4, 

meri-

să-și 
cifră

din cursa de 200 hi 
înotînd viguros spre 
La capătul celor opt lungimi, 
el a realizat 2:16,4 (record 
național de bazin scurt), tim
pul său ar fi fost cu mult- 
mai bun dacă nu ar fi oprit 
motoarele pe ultimii 5 m. De 
subliniat, în cursa feminină 
pe aceeași distanță, victoria 
Cristinei Schroder (2:31,4) și 
locul secund al Eugeniei Cris- 
tescu (13 ani), în 2:41.7, cla
sată înaintea Ancăi Andrei.

Mirjana Segrt (2:28,2), Ger
hard Flfickner (2:21,5) la 200 
m delfin și Mar! ies Pohl 
(5:16,8) la 400 m mixt femei 
au completat tabloul perfor
manțelor de rezonanță care 
au asigurat celei de a Xl-a 
ediții a internaționalelor un 
succes deplin.

în finalul întrecerilor Eu
gen Aimer ne-a probat încă 
o dată calitățile sale deose
bite de înotător multilateral, 
triumfînd în cursa de 400 m 
mixt cu un timp de 4:53,4, 
cifră care depășește vechiul 
record românesc în bazin 
scurt.

Rezultate tehnice: 200 m 
diber femei: M. Segrt (Iugo
slavia) 2:12,0; M. Dietrich

spate, 
sosire.

(R.D.G.) 2:16,5 ; D. Schreiber 
2:16,6... 5. Groza (România) 
3:25,1 ; 200 m liber bărbați i

Aimer 2:00,1 ; 
:06,5 ; I. 
I 2:06,6;

Hflhne
Korsch
Markova

2:50,4;

Slavic 1:59,8 ; 
Miclăuș 2:L ’ 
(Iugoslavia) 
bras : T 
2:45,7 ; 
2:46,8 ; 
slovacia) 
2:52,0 ; Petruică 
bras bărbați : 
2:31,9 ; Hempel 
tereanu 2:34,4 ;

200 m spate femei > C. 
Schroder 2:31,4 ; Cristescu 
2:41,7 ; Andrei 2:42,3 ; 200 m 
spate bărbați : Hohoiu 2:16,4 ; 
Fischer (Cehoslovacia) 2:19,1 ; 
Lupu 2:22,4 : 200 m delfin fe
mei : Segrt (Iugoslavia) 2:28,2 ; 
C. Marius (R.D.G.) 2:31,7;
V. Faitlova (Cehoslovacia) 
2:33,1 ; Sterner 2:36,0; 200 m 
delfin bărbați: Flocker
(R.D.G.) 2:11,5; Rolik (Româ
nia) 2:21,8 ; Faitl 2:22,4 ; 400 
m mixt femei : Pohl (R.D.G.) 
5:16,8 ; Hohne (R.D.G.) 5:21,5 ; 
Faitlova (Cehoslovacia) 5:38,4 ; 
400 m 
4:53,4 ; 
4:58,9 ; 
4:59,5 ; 
nia) 4:59,7.

S. 
M. 
S.

Kovacici 
200 m 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 

(Ceho- 
Georgescu 

2:53,2 : 200 m 
Teodorescu 

2:33,1 ; Șop- 
Resler 2:37,0. 

spate femei: 
2:31,4 ;

mixt bărbați : Aimer 
Trautman (R.D.G.) 
Naghi (România) 

Wetterneck (Româ-

I
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tenă. Ne-am bucurat de 
primire călduroasă11.

A. Șepci, antrenorul 
cipal : „Turneul a fost 

' sitor pentru această 
oadă precompetițională, 
oarece clima 
nă. terenurile 
(așa cum sînt în luna 
în țara noastră) ne-au 
mis să lucrăm mai 
pentru îmbunătățirea tehni
cii și a pregătirii fizice spe
cifice. Am avut condiții op
time de pregătire. Pe lîngă 
cele 5 jocuri disputate, s-au 
făcut 14 antrenamente cu o 
durată care a variat între 
90 și 120 de minute. în 
două ședințe s-a verificat 
potențialul fizic al jucători
lor și rezultatele ne-au mul
țumit. După acest turneu, 
la Cluj, în perioada urmă
toare. va trebui să lucrăm 
mai mult pentru finalizarea 
acțiunilor ofensive și pentru 
însușirea cît mai corectă a 
tacticii jocului. în turneul 
din Albania, s-au evidențiat, 
în mod deosebit, Pexa, So
lomon, Adam, Anca, Stîncel 
și tînărul Viorel Mureșan. 
De altfel, toți jucătorii sînt 
în ascensiune de formă1.

R. Cîmpeanu, jucător și 
organizatorul sportiv al sec
ției de fotbal : „De multă 
vreme n-am avut posibilita
tea. din diferite motive o- 
biective sau subiective, să 
ne pregătim în comun. 
De astădată, întregul lot a 
luat parte la pregătirea de 
bază în vederea noului se
zon. S-a lucrat sistematic și, 
fapt esențial, s-a făcut o re
cuperare ireproșabilă11.

Și acum, un interviu-ful- 
ger cu V. Băluțiu, antreno
rul secund al clujenilor i

— Ce valoare au avut ad
versarii ?

— Destul de bună. Jucă
torii albanezi forțează în pri
mele 20 de minute ale fie
cărei reprize, avînd execu- 

, în viteză, 
căutînd cele mai favorabile 
poziții de finalizare. Spre

prin- 
fplj- 
peri- 

de- 
mediteranea- 
foarte bune 

mai 
per- 
inult

sfîrșitul reprizelor 
„căderi” și, firesc, 
minat

— După jocurile 
în Albania, s-a 
,.H“-le dv. ?

— în linii mari, 
primul moment am 
o formulă pe care 
cercat-o la 
rei partide și pe 
jocului am făcut schimbări. 
Iată „IV-ie, cu care, proba
bil, vom aborda primele me
ciuri din campionat: Ștefan
— Creții, Pexa, ’ Solomon, 
Mihăilă — Anca, Stîncel, 
Mureșan- — Uifăleanu, Adam 
Munteanu I.

— Lipsesc cîteva nume...
— Firesc, datorită acciden

tărilor. într-o asemenea si
tuație se află Cîmpeanu, Ar- 
deleanu și Barbu. Aș vrea 
să mai arăt că în vederile 
noastre mai sînt Munteanu II
— un înaintaș viguros, per
cutant, Poraschi — ca fun
daș dreapta, Moldovan — 
portar și Dorin Mocanu — 
un 
vor 
își 
Pă, 
natori de drept'1 !

Pompiliu VINTILA

au avut 
i-am ds-

susținute 
conturat

da. Din 
mers pe 
am în- 

începutul fiecă- 
parcurșui

înaintaș retras. Cei care 
fi mai in formă, aceia 

vor găsi locul în echi- 
pentru că nu avem „se-

I
I
I
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ții tehnice bune, 
căutînd cele mai

interesantă, cu multe faze la 
ambele părți, dar și cu ra
tări din poziții favorabile, 
printre care și un penalty 
(Hadade — T.M.B., min- 67). 
In prima parte, deși jocul a 
fost, în generai. echilibrat, 
oaspeții au ratat cîteva oca
zii. După pauză, bucureștenii 
au evoluat la tin bun nivel 
și au obligat apărarea adver
să să cedeze de două ori» în 
min. 71, cînd Novac a exe
cutat direct în poartă o lovi
tură liberă de la 17 m și în 
min. 82, același Novac a 
transformat un 11 m.

A arbitrat bine R. Stîn- 
can.

T.M.B. : Giron (P. Marin) 
— I. Alexandru, Cazan, Ha
dade, F, Marin, Cosma, To
ma, Gheorghe, V. Marin (Ghi
ță), Novac, Bereeanu.

Ș.N.O. : Grădișteanu — 
Nițu (Doru), Dima, Baltag, 
Chivu (Răducanu), Cîmpeanu 
(Chiru), Eftimescu. Encules- 
cu, Constantin, Alit, Stama- 
nichi-

P. i țpim tele
fon). Tn prima parte, jucă
torii ' ' - • - - ■
mai 
două 
cui s-a echilibrat. Golurile au 
fost înscrise de Baicu (min. 
14 și 29), Stingaciu (min. 48) 
și Contardo (min. 73) pen- 

Ceahlăul : Neumaier (min. 
și Bogdan (min, 88) pen- 
Sport Club Bacău.

C. Nemțeano, coresp.
VULTURII TEXTILA LUGOJ 

POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—1 (1—0)

LUGOJ, 21 (prin telefon). 
O surprinzătoare înfrîngere a 
studenților timișoreni. Echi- 

, pa locală a desfășurat un joc 
bun și a cîștigat pe merit. 
Au marcat; Vraja (min. 44), 
Luchescu (min. 65), Stoian 
(min. 85) pentru Vulturii Tex
tila, Arnăutu (min. 74) pen- 
.tru Politehnica.
t

de la Ceahlăul au fost 
incisivi și au marcat 
goluri. După pauză, jo-

C. Olaru, coresp.
STIINTA BACAU — 

POLITEHNICA GALATI 
1-2 (1-1) 

BACĂU, 21 (prin telefon).

V. CRISTESCU

STEAGUL ROȘU BRASOV 
— SPORT CLUB BACAU 

2—1 (2—0)

BRAȘOV, 21 (prin Telefon). 
Meci desfășurat ’ în condiții 
grele (teren dificil, a nins 
tot timpul). Cela două for
mații au reușit să ofere spec
tatorilor, prezenți în număr 
mare pe stadionul municipal, 
un joc vioi, cu foarte multe 
faze spectaculoase și 3 go
luri splendide. Liniile de a- 
tac s-au mișcat bine, ele au 
fost sprijinite de mijlocași 
(apărările au fost des solici
tate). La brașoveni și-a făcut 
reintrarea GyOrfi (accidentat 
în turneu! din Grecia), în 
schimb n-a jucat Ghergheli, 
care are piciorul drept în 
ghips și Pescarii cure ă su
ferit o întindere.. De la . Ba
cău a lipsit D. Ene — acci
dentat. Au marcat : Gyorfi 
(min. 25). Balint (min. 38). 
respectiv Băluță (min. 57).

steagul roșu : Adama- 
che — Ivăncescn, Jenei, Ol-

f
Studenții băcăuani, lipsiți de 
4 titulari, au cedat în fața 
colegilor lor din Galați, mai 
bine pregătiți fizic și tactic. 
Au marcat j Popanică (min. 
10). Ungureanu (min. 60) 
pentru Politehnica, Constan
tin (min. 32) pentru Știința.

Gh. Dalban, coresp.

CRISUL ORADEA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0) 

ORADEA. 21 (prin telefon).
Partida de verificare Crișul 
cu echipa C.F.R. Timișoara 
a constituit un spectacol de 
bună factură tehnică. Timp 
de 65 de minute, gazdele au 
dominat categoric și pe lîngă 

. golul înscris de Neșu, în min.
15, au mai realizat multe 
faze de gol. De două.ori min
gea a întîlnit bara, la șutu
rile Iui 
noțchi. 
șorenii 
dar nu 
tizeze.

Bun 
Patkoș.

N. Alexandru și Ar- 
Din min. 65. timi- 

au preluat inițiativa,^ 
au reușit să concre-

arbitrajul lui Ștefan

C.F.R.: Gaboraș (min. 5 
Tătar, min 20 Coreei — Pir- 
vu, Mehedinți, Bodrojan, 
Bocșa, Seceleanu, Chimiuc. 

’'Perlat (min. 46 Floareș), Re- 
gep, Bojin (min. 58 Nestoro- 
vici), Panici.

CR1ȘUL : Bologan (min. 46 
Catona) — Cocoș, Lucaci, 
Bule (min. 46 Săbmărea- 
nu II), Balog, Neșu, Dără- 
ban, Suciu, 
Arnoțchi 
Cociș.

Marți, 
pleacă în 
juca joi, 
duminică 
pei Egri Dozsa.
Ilie GIJIȘA, coresp. principal

N.
(min.

Alexandru,
63 Birta),

orădeană

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL

DIN 21 FEBRUARIE
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

I; 25 36 20 1 21 10 40 17

a
a
a
a

II-a i 16 28 37 9 2 35 18 22
13 14 10 44

IV-a : 41 21 9 29 17 22 10 13

FOND DE PREMII: 2.587.200 lei

echipa
R. P. Ungară și va 
la Tatabanya, iar 
în compania echi-

PRONOSPORT
așa abata o varianta

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL NR. 8 ETAPA 

DIN 21 FEBRUARIE 1971

l. Atalanta — Bari 
II. Palermo — Brescia 

HI. Pisa — Catanzaro 
IV. Arezzo — Mantova 
V. Cesena — Livorno 

VI. Como — Monza 
VII, Novara — Massese 

VIII. Perugia — Modena 
Pron. la pauză

IX. Perugia — Modena 
Pron. final

X. Reggina — Casertana 
Pron. Ia pauză

XI. Reggina — Casertana 
Pron. final

XII. Taranto — Ternana 
Pron. la pauză 

XIII. Taranto — Ternana 
Pron. final

Fond de premil ; 234131 :lei.

X 
X 
X
1 
X 
X 
X

1

1

X

1

x



ÎN C. C. E., LA HANDBAL MASCULIN•»
TENISMANI

STEAUA SI A DIMINUAT (serios) ȘANSELE ROMANI

F. VOR EVOLUA

Partizan Bjelovar — Steaua București 19-14 (11-9)

LA SOFIA
începe la So-

tele- 
spe-

ATLETI ROMÂNI PE LOCURI FRUNTAȘE 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

0 V. Dumitrescu cîștiga proba de triplu salt (16,14 m) la Moscova • In „universitarele1- de la Solia, 
indoor‘s la New York șl Budapesta

KARLOVAC 21 (prin 
fon, de la trimisul nostru 
cial).

Tn tribunele sălii din Kar- 
Jovac au luat loc mai bine 
de 2000 de spectatori, care 
prin felul lor de manifestare 
au dat o notă sud-americană 
acestei întîlniri, ajutîndu-șî 
fcopios favoriții să cîștige la 
o diferență substanțială pri
ma. manșă din semifinala 
C.C.E. cu Steaua i 19—14 
(11—9).

Disputat pe nn fundal so
nor de-a dreptul infernal, 
fneciul a fost în majoritatea 
timpului echilibrat, fără să 
aibă însă accente dure, 
Steaua menținîndu-se foarte 
aproape de adversarul său 

50 de minute.
10 mi- 
scorul 
Parti- 
goluri

Steaua re- 
handica- 

pildă de la 3—6 
jucătorii români,

timp de
Se intrase în ultimele 
nute ale 
șra de 16—14 pentru 
zan Bjelovar. Două 
nu însemnau un handicap 
greu de recuperat pentru 
bueureșteni în partida retur, 
în finalul’ jocului însă, hand- 
baliștii români, deși au a- 
vut de mai multe ori min
gea, au irosit de fiecare dată 
aceste situații excelente. Se- 
sizînd neașteptata cădere a 
adversarilor lor și, frenetic 
încurajați de spectatori, ju
cătorii din Blejovar au reu
șit ca în aceste momente 
decisive să înscrie trei go
luri, fără să primească nict 
unul. Astfel ei au luat mci 
avans apreciabil 
meciului retur, avans 
ar putea fi decisiv 
calificarea tn finala 
tiției.

Aprecierea pe care 
cut-o, că în marea i 
tate a timpulni 
fost echilibrat își are un. te
mei șî în faptul că, de cîte 
ori echipa iugoslavă lua un

partidei și

înaintea 
care 

pentru 
compe-

am fă- 
majori- 

meciul a

avans mai serios, 
venea și reducea 
pul. De 
(min. 13), 
cu un efort, lăudabil, au ob
ținut egalarea i 7—7 (min. 
19), iar în continuare nu au 
mai permis handbaliștilor de 
la Bjelovar să se detașeze 
la mai mult de două goluri i 
9—7 <(min. 21), 11—9 (min. 
30), 13—10 (min. 33), 13—11 
(min. 37) și 16—14 (min. 50).

.Un aport serîos la obține
rea acestei diferențe pe care 
o considerăm aproape deci
sivă, l-a avut portarul Zvon- 
ko Jandrokovici care, intro
dus în repriza secundă, a 
jucat excepțional, salvîn- 
du-și echipa de la golnri 
gata făcute. în ciuda acestui 
inconvenient pentru oaspeți, 
ne menținem totuși opinia 
că Steaua, dacă reușea să-și 
păstreze calmul și lucidita
tea din primele 50 de mi
nute, și ar fi acționat la fel 
de atent 
unde s-a 
Dincă și 
tat prea 
care, în repriza secundă, n-a 
mai fost la fel 
înscriind doar
10 șuturi, ar fi 
în alte condiții 
tur. Calificarea 
campioanei țării 
la ora actuală 
dificilă. Arbitrii Kurt Ga
briel și Hans Wagner (am
bii Elveția) au condus bine.

Au jucat formațiile i
Partizan Bjelovar: Braticî 

(Zvonko Jandrokovici) — 
Pribanici (5), Milinovici, Vi- 
dovici (7), Jaksekovici (1), 
Zeliko Jandrokovici (2), Hor
vath (2), Derici, Duranec, 
Pecina (1) și Smilijanici (1). 

I Steaua: Dincă — Gruia

i'/), Gațu 
Popescu (1), 
tian (1),
(1), Coasă (1).

Partizan Bjelovar a bene
ficiat de patru aruncări de 
la 7 m din care a fructificat 
trei, iar Steaua de una pe 
care a transformat-o.

(2), Marinescu, 
Goran (1), Cris- 

Stockl, Birtolom

Călin ANTONESCU

și sigur în apărare, 
evidențiat portarul 
dacă n-ar fi aștep- 
mult de Ia Gruia

de productiv, 
2 goluri din 
putut aborda 

meciul re
in C.C.E. a 
noastre este 
extrem de

care 
și 

Au

Marți 
fia un turneu interna
țional de tenis pe te
ren acoperit, la

* vor fi prezenți 
sportivi români,
făcut deplasarea tine
rii tenismani Ion Sân
tei, Dumitru Hărădău 
și Traian Marcu, pre
cum și jucătoarele Iu- 
dit Dibar și Agneta 
Kun.

Întrecerile vor fi 
găzduite de sala spor
turilor „Akademik”.

PATRICK PERA IȘI FACE REINTRAREA
Federația franceză de spe

cialitate a definitivat lotul 
de sportivi care vor parti
cipa la campionatele mon
diale de patinaj artistic, pro
gramate la Lyon între 22 și 
28 februarie. Din lot fac 
parte Patrick Pera, Jack

Mrozek, Didier Gailhaguet șl 
Joelle Cartaux (pentru pro
bele individuale), Florence 
Cahn — Jean Roland Racle 
(ia perechi) și Anne Claude 
Wolfers — Roland Mars (la 
dansuri).

A

Corespondență din Italia 
PRIMA ÎNFRÎNGERE

PE TEREN PROPRIU DUPĂ 10 ANI
Echipa de fotbal a Italiei a 

suferit, sîmbătă la Cagliari, pri
ma sa înfrîngere după 10 ani, 
pe teren propriu. Acest fapt i-a 
decepționat teribil pe cei 40 000 
de spectatori prezenți la meci, 
care au aplaudat ,,U“-le Spa
niei și au fluierat „Squadra az- 
zurra".

Oaspeții au obținut o victo- 
[rie la limită cu 2—1, dar med
itată. într-adevăr, formația Ita- 
'liei a fost lipsită de coeziune și 
de incisivitate. Rivera a evoluat 
mediocru iar eforturile lui Bo- 
ninsegna nu au dus la nici un 
rezultat concret.

Oricum, reprezentativa Spa-

niei a demonstrat că, după o 
perioadă de regres, se află a- 
cum din nou în ascensiune. Ea 
a beneficiat de aportul citorva 
jucători foarte buni ca Clara- 
mont, Charruca, precum și de 
faimoșii Pirri și Amancio. Bine 
s-au comportat, de asemenea, 
Gallego și Tonono. Antrenorul

TURNEELE DE BASCHET DE LA ORADEA Șl CALAȚI

RAPID A CISTIGAT LA PAS
DERBYUL FEMININ CU I.E.F.S:

ORADEA, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), — De
parte de a clarifica situația 
echipelor care luptă pentru 
Ocuparea pozițiilor fruntașe 
’|au evitarea celor codașe ale 
diviziei feminine A, întrece
rile turneului din localitate 
iau încurcat și mai mult lu- 
Jrurile. Iată cronicile.
1 POLITEHNICA BUC. — 
CRIȘUL ORADEA 78—74 (dis
putat sîmbătă seara). Timp 
de 33 de minute, campioanele 
au dominat net, acumulînd 
un avans de 14—15 puncte, 
care părea decisiv. Orăden- 
cele au avut însă un final 
impresionant, izbutind ca în 
cîteva minute să marcheze 
17 puncte față de numai 2 
ale adversarelor (s-a ajuns de 
la 70—55 pentru Politehnica 
la 74—72 pehtru Crișul). Tn 
ultimul minut, cîteva greșeli 
copilărești ale localnicelor au 
permis studentelor bucureș- 
tence să egaleze și să obțină 
in extremis o victorie care 
părea compromisă.

A.S.A. CLUJ — CON
STRUCTORUL BUC. 59—49 
(25—23). în min. 22, Con
structorul conducea cu 27—25 
și se părea că vom asista la 
un final interesant. Tn mod 
surprinzător, însă, clujencele 
au avut o perioadă de 8 
nute, în car? au evoluat 
celent și au înscris nu 
puțin de 23 de puncte

mi- 
ex- 
mai 
față

de 4 ale bucureștencelor. La 
scorul de 48—31 pentru A.S.A. 
meciul era jucat, deși în 
tinuare, Constructorul 
zbătut pentru a recupera 
dieapul, dar fără prea 
folos.

CRIȘUL ORADEA — 
INȚA BUC. 71—62 (33—28). 
Oaspetele au început foarte 
bine jocul, dominînd copios 
și lăsînd impresia că vor 
cîștiga. A fost suficient un 
moment de relaxare, nejusti
ficat, pentru ca baschetba
listele de la Crișul să re
vină și să egaleze în numai 
2 minute (între min. 30—32 
s-a ajuns de la 55—48, la 
55—55).

în continuare, jocul re
marcabil al tinerei Ildico Da
vid a fost determinant în 
obținerea succesului de 
formația din Oradea.

SANATATEA SATU 
RE — MUREȘUL TG. 
'REȘ 49—40 (25—23). Revela
ția actualului campionat, tî- 
riăra echipă din Satu Mare, 
a obținut al treilea succes 
în acest’ turneu, confirmînd 
aspirațiile de a se situa în 
primele patru locuri ale cla
samentului. Balai, Mihalik, 
Doboși, Anderco și 
ciuc au creat faze 
care mai frumoase 
eficace. Mureșul a 
cu eforturi vădite, să

con-
s-a 

han- 
mult

VO-

Către

MA- 
MU-

Todos- 
care de 
și mai 

încercat, 
cuce-

rească două puncte, dar n-a 
reușit decît să mențină sco
rul echilibrat pînă spre ju
mătatea reprizei secunde, 
după care a cedat.

POLITEHNICA BUC. — 
VOINȚA BRAȘOV 85—63 
(40—30). Victorie netă a cam
pioanelor, în fața unei e- 
chipe care este o umbră a 
ceea ce a reprezentat cu cîți- 
va ani în urmă.

RAPID — I.E.F.S. 48—42 
(30—20). Rapid a învins mai 
ușor decît era de așteptat, 
deoarece a izbutit să-și im
pună ritmul convenabil. 
I.E.F.Ș. s-a angrenat în ac
țiunile lente ale adversarelor 
și de-abia în ultimele 5 mi
nute, cînd a folosit presin
gul, deci o apărare activă, 
potrivită lotului numeros și 
tînăr de care dispune, a re
făcut din handicap. în gene
ral, rapidistele au făcut un 
joc inteligent și, spre deo
sebire de partida cu Poli
tehnica, și-au păstrat în final 
avansul necesar victoriei. 
Menționăm însă că, în re
priza secundă, întîlnirea a 
fost de un slab nivel tehnic, 
ambele formații întreeîndu-se 
în a comite greșeli.

Foarte bun arbitrajul pres
tat de C. Negulescu și I. Di- 
nescu (București).

Clasament : 1.
35 p, 2. Rapid 
I.E.F.S. 33 p, 4. 
'27 p, 5. Crișul 26 
structorul 24 p, 
Brașov 24 p, 8. Mureșul 23 p, 
9. Voința ~ 
A.S.A. Cluj

Politehnica
33 P, 3.
Sănătatea 

p, 6. Con- 
7. Voința

Buc. 23
22 p.

P, 10.

Dumitru STANCULESCU

ÎN CEL MAI FRUMOS MECI UNIVERSITATEA TIMISOARA- 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 73 - 65 (după prelungiri)

GALAȚI, 21 (prin telefon).
— Duminică dimineață, sala 
Constructorul din localitate a 
cunoscut din nou animația 
întrecerilor sportive de mare 
atracție. Aceasta s-a datorat 
turneului de baschet mascu
lin, care timp de trei zile va 
reține atenția iubitorilor a- 
cestui sport, sperăm, prin în
treceri spectaculoase și de 
bun nivel tehnic.

POLITEHNICA CLUJ — 
POLITEHNICA BRAȘOV 60— 
64 (23—37). Turneul a debu
tat cu o partidă decisivă în 
lupta pentru evitarea retro
gradării. Victoria a revenit 
pe merit brașovenilor, dato
rită avantajului substanțial 
luat în prima repriză, cînd 
evoluția lor a satisfăcut. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și E. 
Niculescu (București).

POLITEHNICA GALAȚI — 
RAPID BUC. 61—79 (31—36). 
Jucînd fără nici o orientare 
tactică, greșind nepermis de 
mult, atît în atac, cît și în 
apărare, studenții au decep
ționat total. în afară de a- 
ceasta, Samson, coordonato
rul de joc al gălățenilor a 
fost descalificat pentru 5 gre
șeli personale, în minutul 12 
(I). Rapidiștii, avînd în Cris
tian Popescu (26 de puncte) 
și Ivan (19 puncte) doi exce-

arbitrat bine

lenți realizatori, și-au luat o 
meritată revanșă după cele 
două înfrîngeri anterioare- 
Au arbitrat, cu greșeli, E. Ho- 
tya (Oradea) și Fr. Tok 
(Cluj).

UNIVERSITATEA CLUJ— 
FARUL CONSTANTA 64—63 

.(32—25), , Fără greșeala copi
lărească din ultimele secunde 
de joc a constățeanului Ga- 
vrilescu, am fi avut ocazia 
să consemnăm cea mai spec
taculoasă surpriză a zilei. 
Pînă la urmă, clujenii au 
scăpat cu fața curată, rea- 
lizînd însă o victorie necon
vingătoare. Au
A. Atanasescu ți D. Ganea 
(București).

STEAUA
62 (41—30). Intrînd pe teren, 
considerîndu-se parcă în- 
frînți încă dinaintea începe
rii meciului, studenții nu s-au 
apropiat decît rareori de va
loarea adversarilor. în aceste 
condiții, meciul nu a avut 
istoric și Steaua a obținut o 
victorie facilă. Au condus 
bine M. Rizea (București) și 
E. Hotya (Oradea).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
BUC. 73—65 (25—26), (57—57) 

Aplaudați deseori de pu
blic, jucătorii ambelor echipe 
au oferit un spectacol spor-

I.E.F.S, 80—

tiv de bună factură tehnică, 
în care victoria putea să re
vină. la fel de bine, oricărei 
formații. Scorul a mers „cap 
la cap" de la început și pînă 
la sfîrșitul timpului regula
mentar de joc, cînd tabela de 
marcaj arăta egalitate: 57 
—57.

In tot acest timp, am asis
tat la un adevărat „recital" 
Popa (Politehnica), secondat 
cu brio de timișorenii Czmor 
și Cîmpeanu. Au urmat pre
lungirile. După un minut de 
la reluare a fost eliminat 
Popa (pentru 5 greșeli perso
nale) care (alături .de încă 4 
colegi de echipă descalificați), 
a urmărit de pe bancă evo
luția colegilor săi, care rămă
seseră numai în patru pe tere
nul de joc. De acum, Viciu și 
Czmor au punctat decisiv de 
cîteva ori, aducînd echipei 
lor o victorie meritată, obți
nută cu prețul unei risipe 
considerabile de energie.

Au arbitrat slab (fără a 
influența rezultatul) M. Al- 
dea (Ploiești) și I. Szabo 
(Ciuj).

DINAMO — I.C.H.F. 77—68 
(43—35).

Paul IOVAN
T. SIRJOPOL — coresp.
principal

Virginia Bond (1,73 m) pe
în ziua a doua a concursului 

internațional atletic de sală de 
la Moscova, sportivul român 
Vasile Dumitrescu a terminat 
învingător în proba de triplu- 
salt cu performanța de 16,14 m. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat concurenții sovietici 
Vladimir Cistiakov — 15,94 m 
și Vladimir Kurkevici — 15,92 
m.

Cu un rezultat excelent s-a 
Încheiat proba masculină de 
săritură în înălțime, în care 
victoria a revenit sportivului so
vietic Iuri Tarmak cu 2,21 m. 
Proba masculină de aruncarea 
greutății a fost cîștigată de 
Nikolai Karasev (U.R.S.S.) cu 
18,62 m. Atletul român Adrian 
Gagea a ocupat locul patru cu 
17,32 m.

Sprinterul american Tom 
White și-a adjudecat victoria 
în cursa de 50 m garduri cu 
timpul de 6,5 iar compatrioata

prim u! loc • Concursuri „
sa Cathrine Johns a trecut 
prima Jinia de sosire în cursa 
de 50 m plat în 6,2. în cursele 
de 1 500 m victoria a revenit 
sportivilor . sovietici : Maia
Slobodeniuk — 4 :26,5 la femi
nin și Aleksandr Troițki — 
3 : 48,3 la masculin.

★
în cea de-a doua zi a con

cursului atletic de sală de la 
Sofia (organizat de Federația 
internațională a sportului uni
versitar), atleta româncă Vir
ginia Bonei s-a clasat pe pri- 
;mul loc la proba de săritură 
în înălțime cu rezultatul de 
1,73 m. Pe locurile următoare 
s-au situat Katia Lazova (Bul
garia) — 1,65 m și Tereza Ve- 
selowska (Polonia) — 1,60 m.

Proba de 60 m garduri fe
mei a fost cîștigată de Sne
jana Iurukova (Bulgaria) în 8,6 
urmată de Maria Vitalios (Ro
mânia) — 8,8, Atletul bulgar

Peter Kiatovski a sosit primut 
în cursa <“
1 :51,7, iar
Spasoievici

m plat cu 
Milan

de 800
• iugoslavul 

_______ a ieșit învingător 
ia sățitura în lungime cu 7,59

★
în ziua a doua a concursu

lui internațional atletic de la 
„Madison Square Garden" din 
New York, italianul Renato 
Dionisi a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina cu perfdr- 
manță de 5,28 m. Sprinterul 
american Herb Washington a 
trecut primul linia de sosire în 
cursa de 50 m cu timpul de 
5,7, iar compatriotul său Tom 
Ulan s-a clasat pe primul loc 
în proba de 400 m, cu 49,3. în 
concursul feminin, atleta ame
ricancă Iris Davis a ocupat pri
mul loc în proba de 50 m cu 
6,2, iar Gail Fitzgerald a terJ 
minat învingătoare în cursa de 
400 m — 56,9.

m.

Finală „americană", Craebner-Richey, la Salisbury

ILIE NĂSTASE CONDUCEA CU 2-0, DAR...
• • • CLARCK GRAEBNER CÎȘTIGA CU 3-2

NEW YORK, 21 (Agerpres). 
Doi jucători americani, Cliff 
Richey și Clark Graebner, își 
vor ; disputa finala probei de 
simplu bărbați a campionate
lor de tenis pe teren acope
rit ale S.U.A.. care se desfă
șoară la Salisbury (Maryland), 
în semifinale Richey l-a în
vins cu 6—4, 3—6, 6—7, 6—2, 
6—1 pe cehoslovacul Vladimir 
Zednik, iar Graebner l-a în-

trecut cu 2—6. 1—6. 6—4, 6—2. 
6—2. pe Ilie Năstase.

Comentînd partida dintre 
Graebner și Năstase, cores
pondentul agenției FRANCE 
PRESSE scrie printre altele : 
„Datorită unui excelent debut 
se părea că românul va reuși 
de data aceasta să-I învingă 
pe american cu care se înlîl- 
nise anterior de patru ori, fără 
a putea însă obține vreodată

»

LEEDS UNITED
ARE 3 PUNCTE AVANS
După eliminarea suferită în 

„Cupa Angliei", Leeds United, 
liderul campionatului, s-a rea
bilitat in fața suporterilor săi. 
prin victoria clară obținută în 
meciul cu Wolverhampton, în e- 
tapa de ligă : 3—0. Astfel, Leeds 
continuă să 
merit, avînd 
puncte față 
rile au fost

echipelor de juniori) de la 
Viareggio au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Interna- 
zionale Milano — Fiorentina 
1—0 (0—0) ; A. C. Milan — 
ventus 3—0 (1—0). Finala 
avea loc azi.

MECIURI AMICALE

Ju-
va

conducă în clasa- 
un avans de trei 

de Arsenal. Golu- 
marcate de Clarke

in• Continuîndu-și turneul 
Bulgaria, echipa cehoslovacă 
Ciginec a jucat la Plovdiv cu 
formația locală Trakia. Fotba
liștii bulgari au obținut victoria

V
Boninsgena (stingă), deposedat de balon de 'fundașul spaniol Costas. Fază din meciul 
amical Italia — Spania (I—2), desfășurat sim bâtă la Cagliari.

Telefoto : A. P. AGERPRES

victoria. Juctnd aproape per
fect în .
Năstase. La pus în dificultate 
pe asul american, care ți-a 
revenit ____ ‘
trei și a servit riiai bine, Î<1 
timp ce românul a comis re- 

ultimele 
a opus o '• 

semne de

primele două seturi,

care ?i-&
surprinzător în setul

petate greșeli. în 
rlouă seturi. Năstase 
rezistentă slabă, dînd 
oboseală".

După terminarea 
Năstase a declarat corespon
dentului agenției REUTER <i 
„Am terminat extrem de obo
sit. La început credeam că 
voi cîștiga, dar m-a surprins 
revenirea Iui Graebner. In ul
timele două seturi, mai mult 
împingeam mingea decît o lo
veam”.

în semifinalele probei de 
dublu bărbați au fost înre
gistrate următoarele rezultate 7 
Gisbert, Orantes (Spania) — 
Năstase, Tiriac (România) 
6—4, 4—6. 6—3 ț Graebner
(S.U.A.), Koch (Brazilia) — 
Fillol, Corpejo (Chile) 6—7, 
6-2. 7-6.

partidei;

TELEX
Marele premiu de la Hyeres, 
prima cursă ciclistă clasică a 
sezonului de primăvară, a 
fost cîștigată de francezul 
Gilbert Bellone, cronometrat 
pe distanța de 86 km cu 
timpul de 2h 01. Cu același 
timp, au sosit în ordine i 
Grosskost (Franța), Merck» 
(Belgia), Ocana (Spania).

în cadrul semifinalelor C.C.E. 
la hochei pe gheată, echipa 
suedeză Brynaes a întîlnit pe 
teren propriu formația 
Ț.S.K.A. Moscova. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 6—2 (3—0, 2—1, 
1-1).

Reprezentativa de hochei cu 
mingea (bandy) a U.R.S.-S., 
care se pregătește pentru 
campionatele mondiale, a sus
ținut un joc de verificare în 
orașul Kaliningrad, eu forma
ția locală Vîmpel. Selecționa- 
bilii au cîștigat cu scorul 
4-1 (3—1).

de

în- 
de

formației spaniole, Kubala, și-a 
dirijat bine elevii : multe ma
nevre în mijlocul terenului, a- 
părare închisă și rapidă, a- 
tacuri surprinzătoare cu infil
trarea înainte a jucătorilor din 
linia de mijloc care i-au sus
ținut foarte mult pe Garata și 
Uriarte. Ei n-au arătat nimic 
deosebit dar au făcut un joc 
rațional care dovedește că se. 
află din nou pe drumul cel bun.

Formația Italiei a prezentat 
carențe în toate compartimen
tele sale. Tînărul fundaș Bet, 
în care se puneau mari speran
țe, a decepționat. Zoff a făcut 
greșeli mai cu seamă la primul 
gol al spaniolilor. Facchetti, deși 
a început bine partida, a jucat 
apoi din ce în ce mai șters. 
Numai Rosato a jucat la va
loarea sa obișnuită dar efortu
rile lui s-au irosit. Jucătorii ita
lieni din linia mediană au con
stituit o mare decepție : Ber
tini a fost complet nul. De Sisti 
a jucat greoi iar Rivera, apatic 
și imprecis. Din atac, Prati și 
Boninsegna au luptat cu însu
flețire dar n-au putut trece de 
bariera de oțel formată de Gal
lego și Tonono.

Arbitrul francez Frauciel a 
condus următoarele formații :

SPANIA : Iribar, Sol, Galle
go, Costas. Tonono, Claramunt, 
Amancio (Marcial), Charruca, 
Pirri. Garate (Ariera), Uriarte.

ITALIA : Zoff, Bet, Facchet
ti, Bertini. Rosato. Burgnieh 
(Ferante), Mazzola, Rivera, Bo
ninsegna, De Sisti. Prati.

Cesare TRENTINI

(min. 18), Madeley (min. 66) și 
Giles din 11 m (min. 74). Iată 
celelalte rezultate : F. C. Ar
senal — Ipswich Town 3—2, 
Blackpool — Derby County 
0—1, Crystal Palace — Coven
try City 1—2, F. C. Everton — 
F. C. Liverpool 0—0, Leeds U- 
nited — Wolverhampton Wan
derers 3—0. Manchester United 
— Southampton 5—1, Newcastle 
United — Tottenham Hotspur
1— 0. Nottingham Forest — 
Burnley 1—0, Stoke City — 
Chelsea 1—2. West Bromwich 
Albion — Huddersfield Town
2— 1, West Ham United — Man
chester City 0—0.

Primele clasate : 1. Leeds U- 
nited Tore 45 p (golaveraj 
50—20). 2. Arsenal 42 p (51—23), 
3 F. C. “ ’
4. ~ ’
36 p (48—44).

cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul înscris în minutul 70 de 
Nenov.

• întț-un meci internațional 
disputat la Belgrad, echipa lo
cală O.F.K. Beograd a terminat 
la egalitate : 2—2 (0—2) cu for
mația Vasas Budapesta.

• Disputat în fața a 7 000 de 
spectatori, meciul dintre echipa 
iugoslavă Dinamo Zagreb și for
mația vest-germană Rotweiss 
Essen s-a terminat la egalitate, 
0—0.

• Echipa austriacă Eisenstadt, 
care se află în turneu în Un
garia, a întîlnit formația Raba 
Eto din orașul Gyor. Meciul s-a 
terminat la egalitate, 1—1, după 
ce au condus gazdele la pauză.

La Dornbirn au început 
trecerile campionatelor 

’schi fond ale Austriei. Cursa 
masculină de 30 km a revenit 
Iui Bertl Mauter cronometrat 
în 1h 53:02,5, urmat de Her
bert Wachter — lh 55:23,9. 
Proba feminină de 10 
fost cîștigată de Rita 
cu timpul de 55:20.9.■
A început meciul de 
pentru titlul de campioană 
unională Ia șah între ■ Alia 
Kușnir si Maia Ranniku. Pri
ma partidă, disputată 
cova. a fost oîstîgat.ă 
niku.

krp a 
Fuchs

baraj

la Mos- 
de Răn-

disputat

!. Chelsea 33
Wolverhampton

p (41—33), 
Wanderers

INTER-MILAN ÎN FINALA 
DE LA VIAREGGIO

în semifinalele turneului in
ternațional de fotbal (rezervat

C. C. E. la baschet (f)
Au luat sfîrșit întrecerile gru

pelor pentru sferturile de finală 
ale Cupei campionilor europeni 
la baschet feminin.

în semifinalele, competiției se 
vor întîlni T.T.T. Riga cu Aka
demik Sofia și Wisla Cracovia cu 
U.C. Clermont Ferrand.

RECORDURI MONDIALE
PE „INELUL DE GHEATĂ” DE LA INZELL

INZELL, 21. — Primul cam
pionat mondial al sprinteri
lor pe gheață s-a consumat 
timp de două zile pe pista 
'de la Inzell (R.F.G.). La ca
pătul întrecerilor, desfășurate 
în cîte două probe de 500 m 
și 1 000 m, titlul masculin a 
revenit patinatorului vest- 
german Erhard Keller, care 
totalizează la tetration 158,420 
puncte. în urma sa s-au cla
sat suedezul Ove Koenig — 
158,510 ......
Schenk 
a fost 
Keller 
doar print-r-o cursă excelentă 
în a doua manșă la 500 m, 
pe care a cîștigat-o în 38,89 
înaintea recordmanului mon
dial, norvegianul Hasse Bor-

p și olandezul Ard 
— 158,580 p. Lupta 
deosebit de strînsă, 

asigurîndu-și victoria

jes — 39,98. Campionului
mondial absolut Ard Schenk 
nu i-a fost suficientă a doua 
victorie la 1 000 m, probă cîș- 
tigată de data aceasta cu 
timpul de 1:19,5. Al doilea 
a finișat E. Keller, în 1:20,5.

Titlul mondial feminin a 
fost cîștigat de Ruth Schleier- 
macher (R.D.G.), care termină 
cu un punctaj ce reprezintă 
un nou record mondial al te- 
tratlonuluî: 175,37. O ur
mează două patinatoare ame
ricance : Ann Henning — 
176,10 p și Diane Holun — 
179,02 p. Probele din 
zi s-au încheiat și ele 
recorduri mondiale : 
Ann Henning 42,75 și
— Ludmila Titova 1:27,70.

ultima 
cu noi 
500 m 
1 000 m

La Budapesta s-a
prima manșă a finalei Cupei 
campionilor europeni la te
nis de masă feminin între 
echipa locală a Institutului 
de statistică și formația Start 
Praga, Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 
6—3. Returul acestei întîlniri 
se. va desfășura Ia_ 12 martie 
la Praga.

SCRIMERI ROMÂNI PESTE HOTARE

Trofeul Martini la sabie

VINTILĂ Șl IRIMICIUC
INTRE PRIMII 16

BRUXELLES. 21 (prin tele
fon). Trofeul Martini la sabie 
a continuat duminică, consem- 
nînd noi surprize. Printre cei 
eliminați s-au aflat adevărați 
matadori ai probei, finaliști ai 
unor ediții ale J.O. sau campio
nate mondiale, ca Mavlehanov, 
Bakony și Mezsena.

Sabrerii români' au rezistat 
pînă în sferturi de finală, ceea 
ce reprezintă o comportare 
bună pentru acest început de 
sezon. Este vorba de Vintilă și 
Irimiciuc (ceilalți trei trăgători

români au rămas în tururile 
precedente). Vintilă a făcut 
parte din grupa I a sferturilor 
în care a înregistrat două vic
torii, 
treia, 
cerea 
IV-a 
două 
suficiente pentru calificare.

în prima semifinală au exce
lat Nazlîmov. T. Kovacs și A. 
Kovacs, iar în cea de a doua 
Rakita, Vinokurov și Pawlow
ski. Așadar, o finală cu 3 sa- 
breri sovietici, doi maghiari și 
un polonez. Ultimul act al com
petiției era în plină desfășurare 
la ora efectuării convorbirii.

Vintilă și Irimiciuc s-au 
sat astfel. între primii 16 
186).

dar ratind-o pe cea de-a 
care i-ar fi asigurat tre- 
în semifinale, tn grupa a 
Irimiciuc a obținut și el 
victorii, de asemenea in-

„Cupa Monal" la spadă
PONGRAJ ÎN SFERTURI DE FINALĂ

PARIS, 21 (prin telefon). în 
sala „Coubertin" au continuat 
duminică întrecerile din cadrul 
competiției de spadă, dotată cu 
„Cupa Monal”. Dintre cei 5 re
prezentanți ai țării noastre, cel' 
mai bine s-a comportat Anton 
Pongraț, care s-a calificat în 
sferturi, împreună cu francezul 
Zanet, italianul Saccaro și ma
ghiarul Erdoss. Pongraț a avut 
inițiativa în asalturile cu Zanet 
și Saccaro, a și condus, dar fi
nalul a aparținut de fiecare 
■dată adversarilor lui, învingă
tori la limită (5—4). Asaltul cu 
Erdoss nu s-a mai tras, Zanet 
,și’ Saccaro treCînd mai departe 
în semifinale. în acest fel, An-

cla- 
(din

pri-ton Pongraț s-a 
mii 16 trăgători 
curenți).

Celălalt spadasin român ră
mas în concurs, Nicolae Iorgu, 
a fost eliminat cu un tur îna
intea sferturilor, după o vic
torie la belgianul Besamens 
(5—3) și două infringed Ia li
mită (4—5) în fața italianului 
Saccaro și a francezului Lade- 
gaillăre.

Finala probei, aflată in pli
nă desfășurare la ora închide
rii ediției, a reunit pe aceeași 
planșă pe Fenyvessi și Schmid 
(Ungaria). Saccaro și Frances- 
coni (Italia) Besamens (Bel
gia) și Jung (R.F.G.).

clasat intre 
(din 277 de con
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